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Εισαγ γή

ια ολιστική στρατη ική ια την ανάπτ η

ια ολιστικ  στρατηγικ  ανάπτυξης είναι µια στρατηγικ  στην οποία το σύνολο είναι µεγαλύτερο από το ά ροισµα 
των µερ ν   λλά α εν είχε ποτ  µια τ τοια στρατηγικ  µε αποτ λεσµα το µοντ λο της άναρχης ανάπτυξης να 
καταρρεύσει µε την κρίση που ξεκίνησε το   

στόσο  η πορεία είχε ιαγρα εί πολύ νωρίτερα  α ς η λλά α εισ λ ε στην περίο ο της παγκοσµιοποίησης 
τη εκαετία του  αντιµετ πισε απο ιοµηχάνιση  οξείες κοινωνικ ς ανισότητες και σο αρ ς περι ερειακ ς 
ανισορροπίες  κα ς ασµολογικοί και µη ασµολογικοί  ραγµοί µει νονταν στα ερά  ε την είσο ο στο ευρ  
η λλά α χασε της υνατότητα χρ σης της συν ους πολιτικ ς της ύστατης κατα υγ ς  της υποτίµησης του 
νοµίσµατός της   να αναπτυξιακό µοντ λο που στηρι όταν  κυρίως  σε µεγάλα ργα υπο οµ ς και ηνό ανεισµό  

ταν σχε όν απί ανο να ανατρ ει την παραπάνω υναµικ  πόσο µάλλον να αντιµετωπίσει το µακροχρόνιο 
λλειµµα παραγωγικότητας της οικονοµίας  ια κάποιο χρονικό ιάστηµα  το πρό ληµα του ισο υγίου πληρωµ ν 

κρυ όταν χάρη στις εισρο ς κε αλαίων από τα εµ άσµατα  τη ναυτιλία  τον τουρισµό  τα ι ιωτικά κε άλαια και τα 
ευρωπα κά ιαρ ρωτικά ταµεία  α αυξανόµενα ηµοσιονοµικά ελλείµµατα και να υ ηλό χρ ος ταν το αποτ λεσµα 

ια οχικ ν προσπα ει ν των κυ ερν σεων να µετριάσουν τις συν πειες ενός εσ αλµ νου µοντ λου ανάπτυξης  σε 
συν υασµό µε κακ  ηµοσιονοµικ  ιαχείριση και λεγχο  ια αυτό και η λλά α εισ λ ε στην κρίση µε σο αρ ς 
εσωτερικ ς και εξωτερικ ς ανισορροπίες   

ρος του προ λ µατος ταν ότι η λλά α εν είχε ικανότητα συλλογικ ς σκ ης σε ε νικό  περι ερειακό και τοπικό 
επίπε ο για να µπορ σει να ανταποκρι εί σε αυτ ς τις προκλ σεις  πό αυτ ς τις συν κες  εν υπ ρξε ποτ  µια 
συντονισµ νη προσπά εια ιαµόρ ωσης µιας στρατηγικ ς ανάπτυξης για την κινητοποίηση τόσο του ι ιωτικού όσο 
και του ηµόσιου τοµ α  για την αξιοποίηση του αν ρ πινου υναµικού της λλά ας το οποίο χει υ ηλό µορ ωτικό 
επίπε ο και για να  ιασ αλιστεί  ότι η υ ηλ   αν και µη ι σιµη όπως απο είχτηκε  ανάπτυξη µπορούσε να α ορά 
όλες τις κοινωνικ ς τάξεις και όλες τις περιοχ ς της χ ρας  ι όποιες απόπειρες αντιµετ πισης αυτού του προ λ µατος  

ασίστηκαν σε να πελατειακό πολιτικό σύστηµα  σε ναν γρα ειοκρατικό ηµόσιο τοµ α µε µικρ  ικανότητα  και 
ούληση ανα ιάρ ρωσης των ηµόσιων επιχειρ σεων και ουσιαστικ ς αξιοποίησης των άλλων περιουσιακ ν 

στοιχείων του ηµοσίουκαι ναν ι ιωτικό τοµ α ο οποίος επικεντρωνόταν περισσότερο στην εκµετάλλευση των 
σχ σε ν του µε το κράτος παρά στην ανα τηση ν ων αγορ ν και προ όντων  την ανα ιοργάνωση της παραγωγ ς 

 την επ ν υση στην ρευνα και στην Ανάπτυξη  πιπλ ον  οι χαµηλοί µισ οί  η εκτεταµ νη ορο ια υγ  και η 
ια ορά  ιναν την υνατότητα ά ονων ευκαιρίων για ι ιωτικά κ ρ η χωρίς να απαιτούνται τ τοιες πρωτο ουλίες  

 παρούσα ολιστικ  στρατηγικ  επι ι κει να αντιµετωπίσει ορισµ νες από αυτ ς τις ελλεί εις και ενσωµατ νει τον 
ολιστικό και ι σιµο τρόπο σχε ιασµού που ορί εται στους τόχους Βι σιµης Ανάπτυξης ΒΑ  του  

ε πολύ σύντοµο χρονικό ιάστηµα  η λλά α χει ε αρµόσει ναν εντυπωσιακά µεγάλο αρι µό µεταρρυ µίσεων  
χωρίς προηγούµενο εύρος  και υπό εξαιρετικά υσµενείς συν κες  ι προσπά ειες αυτ ς γιναν σε όλους τους 
τοµείς  ασ αλιστικ ς και ορολογικ ς µεταρρυ µίσεις  µεταρρυ µίσεις στη ικαιοσύνη και την καταπολ µηση 
της ια οράς  στις αγορ ς προ όντων   µεταρρυ µίσεις στην αγορά εργασίας  στις ηµόσιες επεν ύσεις  στις 
υπο οµ ς  ι ιωτικοποι σεις  κα ς και µεταρρυ µίσεις στην εκπαί ευση  στην κοινωνικ  πολιτικ  την εν ργεια και 
την περι αλλοντικ  πολιτικ   λλά α π τυχε επίσης γρ γορα µεγάλα ηµοσιονοµικά πλεονάσµατα και µείωσε 
το εµπορικό της λλειµµα  ρισµ νες µεταρρυ µίσεις ολοκληρ ηκαν  εν  άλλες που ρίσκονται σε ια ικασία 
ε αρµογ ς  χρειά ονται περισσότερη εµ ά υνση  συµπεριλαµ άνονται στην παρούσα ολιστικ  στρατηγικ

 ολιστικ  στρατηγικ  ανάπτυξης αποσκοπεί στην αντιστρο  της απο ιοµηχάνισης της λλά ας και  µε άση 
πρόσ ατες µεταρρυ µίσεις  στην αποκατάσταση της αύξησης της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας

ν µ ρει  αυτό α επιτευχ εί εστιά οντας  σε ασικούς τοµείς καινοτοµίας και υ ηλ ς προστι µενης αξίας 
και αναπτύσσοντας µία ισχυρ  κουλτούρας κοινωνικά και περι αλλοντικά υπεύ υνης επιχειρηµατικότητας και 

υναµικ ν ικτύων µικροµεσαίων επιχειρ σεων µ  να άλλο στοιχείο της στρατηγικ ς είναι να σχε ιάσουµε 
για την η ιακ  εποχ  να χρησιµοποι σουµε και να επω ελη ούµε από την καινοτοµία και τις υνατότητες του 

ια ικτύου των πραγµάτων  και των   εγάλα ε οµ να  αυτόχρονα  α εστιάσουµε στην αξιοποίηση 
του εξει ικευµ νου αν ρ πινου υναµικού της χ ρας στε να αυξ σουµε τις υνατότητες των ασικ ν κλά ων 
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της ελληνικ ς οικονοµίας  µετα ορ ς και ε ο ιαστικ  αλυσί α  εν ργεια  κυκλικ  οικονοµία  γεωργία  µεταποίηση  
ναυτιλία  αρµακευτικός τοµ ας  υγεία και περι άλλον  τουρισµός και πολιτισµός   λλά α α αξιοποι σει τα 
συγκριτικά της πλεονεκτ µατα και α ενισχύσει την ανάπτυξη οµά ων παραγωγ ν  οη ντας τις επιχειρ σεις της 
να αναπτυχ ούν και να καινοτοµ σουν  επιτρ ποντας στην οικονοµία της να επεκτείνει την εγχ ρια αγορά και να 
εξασ αλίσει µεγαλύτερα µερί ια στις ιε νείς αγορ ς  προσελκύοντας παράλληλα σηµαντικ ς ξ νες επεν ύσεις

στόσο  πρό εσ  µας είναι να κινητοποι σουµε και τον συνεταιριστικό και τον κοινωνικό τοµ α της 
οικονοµίας και να στηρίξουµε τον µετασχηµατισµό του παραγωγικού µοντ λου της χ ρας προς ι σιµα πρότυπα 
παραγωγ ς και κατανάλωσης  ν  η αύξηση του µεγ ους των µ  της λλά ας αποτελεί σηµαντικ  προτεραιότητα  
ο ελληνικός µεταποιητικός τοµ ας πόσο µάλλον ο  γεωργικός  α χουν πάντα να σηµαντικό αρι µό µικρότερων 
µονά ων οι οποίες  µπορούν να επω ελη ούν από το συνεταιρί εσ αι στην παραγωγ   την ιανοµ  και την εµπορία  
στην ρευνα και ανάπτυξη κλπ

 στρατηγικ  µας α εξασ αλίσει την παροχ  ασικ ν υπο οµ ν  επεν ύοντας παράλληλα στο εξαιρετικό  
αν ρ πινο υναµικό της λλά ας   ανα ά µιση των υπο οµ ν µας στον τοµ α των µετα ορ ν  της η ιακ ς 
τεχνολογίας και της εν ργειας α παράσχει στην οικονοµία την απαραίτητη ραχοκοκαλιά στε να αναπτυχ εί 
αξιοποι ντας τη στρατηγικ  γεωγρα ικ  ση της χ ρας µας και τη µεγάλη ευρωπα κ  χρηµατο ότηση   λλά α 

ια τει επίσης α ονία αν ρ πινου υναµικούυ ηλ ς εξει ίκευσης  το οποίο εν αξιοποιείται  επαρκ ς  και κα ς 
η γν ση χει καταστεί νας από τους µεγαλύτερους παράγοντες ανάπτυξης  οι επεν ύσεις στην περεταίρω ενίσχυση  
ενός η εντυπωσιακού αν ρ πινου υναµικού α προετοιµάσουν το α ος για µια ι σιµη πορεία ανάπτυξης

 παραπάνω προσ γγιση χει αξιοποι σει  τη συµ ολ  των περι ερειακ ν αναπτυξιακ ν συνε ρίων για την 
παραγωγικ  ανασυγκρότηση που πραγµατοποι ηκαν το εύτερο εξάµηνο του  και τους πρ τους µ νες του 

 α συν ρια αυτά κατ στησαν επίσης σα  τη σηµασία της ανάπτυξης µιας µε ο ολογίας συλλογικ ς σκ ης 
όχι µόνο ως συνεισ ορά αλλά και ως προ πό εση για επιτυχία στο στά ιο της υλοποίησης   µε ο ολογία αυτ ί 
απαιτεί

υν χιση και ενίσχυση των µεταρρυ µίσεων µε αξιολόγηση του αντικτύπου τους  Αυτ  α λά ει υπό η 
σχετικ ς αξιολογ σεις από την υρωπα κ  πιτροπ  το υρωπα κό λεγκτικό υν ριο  κτλ  α συνεχιστεί η 
επω ελ ς τεχνικ  υποστ ριξη στις µεταρρυ µίσεις µε στόχο τη σύγκλιση µε τις καλύτερες ευρωπα κ ς πρακτικ ς

ρι όντιες µεταρρυ µίσεις  ρεις ασικ ς περιοχ ς που χουν εντοπισ εί είναι η µεταρρύ µιση της 
ηµόσιας ιοίκησης του ικαστικού συστ µατος κα ς και του επιχειρηµατικού περι άλλοντος   προσπά ειά 

µας α ασιστεί στις µεταρρυ µίσεις που χουν η πραγµατοποιη εί  στόσο  ακόµη και ε  είναι εξαιρετικ ς 
σηµασίας η µε ο ολογία και η συνεργασία σε όλους τους τοµείς  ια παρά ειγµα  η µείωση του απο µατος των µη 
εξυπηρετούµενων ανείων  συναρτάται µε την πρόο ο και στους τρεις τοµείς   

ηµιουργία και ενίσχυση των εσµ ν  κτός από το νοµικό πλαίσιο  πρ πει να εξετάσουµε προσεκτικά και το 
εσµικό µας πλαίσιο  ο αµείο ρηµατοπιστωτικ ς τα ερότητας  η λληνικ  ταιρεία υµµετοχ ν και εριουσίας  

το λληνικό ρυµα ρευνας και αινοτοµίας  το υντονιστικό υµ ούλιο Βιοµηχανικ ς και πιχειρηµατικ ς 
ολιτικ ς  οι υστηµικ ς ράπε ες  η προτεινόµενη λληνικ  Αναπτυξιακ  ράπε α  τα ερι ερειακά  Αναπτυξιακά 
υν ρια για την αραγωγικ  Ανασυγκρότηση  το νικό ντρο Αξιολόγησης οιότητας  εχνολογίας στην γεία 

και η νικ  εντρικ  Αρχ  ροµη ει ν γείας  η ηµιουργία του µηχανισµού ιάγνωσης αναγκ ν της αγοράς 
εργασίας και του νικού υστ µατος οινωνικ ς Αλληλεγγύης κ λπ  χουν όλα το ρόλο τους στο σχε ιασµό και την 
ε αρµογ  πολιτικ ν ιλικ ν προς την ανάπτυξη   ελτιωµ νη οµ  ιακυ ρνησης που χει προω η εί εντός των 

εσµ ν αυτ ν τα τελευταία χρόνια α αποτελ σει σηµαντικό πλεον κτηµα σε αυτό το εγχείρηµα

υντονισµός  ια να πετύχουµε τους στόχους µας  εν αρκεί να επικεντρ σουµε την προσοχ  µας µόνο σε 
ει ικά ητ µατα  αλλά και να υπερ ούµε εµπό ια και ιαχροσνικ ς υσκολίες  να αντιµετωπίσουµε τις αποτυχίες του 
συντονισµού και να επι ι ξουµε συν ργειες  τόσο µεταξύ του ι ιωτικού του ηµόσιου και του κοινωνικού τοµ α  όσο 
και  µεταξύ όλων των µορ ν παραγωγ ς  του εκπαι ευτικού συστ µατος και των ερευνητικ ν ι ρυµάτων
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ια ολιστικ  στρατηγικ  ανάπτυξης εν α ταν ολιστικ  εάν εν ενσωµάτωνε και ναν κοινωνικό πυλ να  ο 
µα εν α ορά µόνο την κοινωνικ  ικαιοσύνη  την οποία είναι ε οµ νο ότι α ορά  αλλά και την ανάπτυξη  
πως προανα ρ ηκε  οι πενιχροί µισ οί και η λλει η ικαιωµάτων συνεπάγονται  στην πραγµατικότητα  σιωπηρ  

επι ότηση για τους κακούς  και µη καινοτόµους εργο ότες και  ως εκ τούτου  είναι ασυµ ί αστη µε τη µετατόπιση 
του παραγωγικού µοντ λου της αναπτυξιακ ς µας στρατηγικ ς  

 ελληνικός λαός υπ στη µια α ιά και ο υνηρ  κοινωνικ  κρίση  Βίωσε µια απότοµη πτ ση του εισο µατός του και 
του ιοτικού επιπ ου  εξαιρετικά υ ηλ  ανεργία  συχνά για παρατεταµ νες χρονικ ς περιό ους  εν  νας σηµαντικός 
αρι µός αναγκάστηκε  να µεταναστεύσει  επι ειν νοντας τσι το ηµογρα ικό πρό ληµα της χ ρας   τ χεια 
αυξ ηκε σηµαντικά  κυρίως µεταξύ των παι ι ν και των ν ων   εκαετία της ύ εσης ιεύρυνε τις εισο ηµατικ ς  
τις κοινωνικ ς  και τις περι ερειακ ς ανισότητες  ιογκ νοντας τα τµ µατα του πλη υσµού που χρειά ονται ο εια  

ποια ποτε στρατηγικ  ι σιµης ανάπτυξης α πρ πει να αντιµετωπίσει αυτ ς τις ανισότητες και να εξασ αλίσει την 
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς  να πρ το µα προς αυτ  την κατεύ υνση α είναι ο σχε ιασµός µιας στα ιακ ς 
αύξησης του κατ τατου µισ ού που να συµ α ί ει µε τις ανάγκες της πραγµατικ ς οικονοµίας

 επιτυχία της λλά ας εξαρτάται από την ικανότητά της να χαράξει να ίκαιο  χωρίς αποκλεισµούς  και ι σιµο 
οικονοµικό µοντ λο  όπου όλοι µοιρά ονται τα ο λη της ανάπτυξης  ς εκ τούτου  η αποτελεσµατικ  πολιτικ  για την 
κοινωνικ  προστασία  η εκπαί ευση για όλους  οι πολιτικ ς για την ουσιαστικ  απασχόληση και την ενεργό κατάρτιση 
στην εργασία και να ελτιωµ νο περι άλλον καινοτοµίας ρίσκονται στο επίκεντρο της αναπτυξιακ ς στρατηγικ ς  

ι πολιτικ ς αυτ ς εχουν ωτικ  σηµασία στε να αντιµετωπιστεί ο κίν υνος του κοινωνικού αποκλεισµού και της 
τ χειας και να κινητοποι σουν τους ει ικευµ νους αλλά συχνά α ρανείς αν ρ πινους πόρους της λλά ας   

στρατηγικ  επι ι κει να αξιοποι σει τη υναµικ  των µεταρρυ µίσεων για να σχε ιάσει να σύγχρονο κράτος 
πρόνοιας και να ίχτυ κοινωνικ ς προστασίας που να οη ά πραγµατικά τους αν ρ πους που χουν ανάγκη 

ιασ αλί οντας ότι κανείς εν µ νει πίσω  

υνολικά  η λιστικ  τρατηγικ  Ανάπτυξης κα ορί ει το όραµά µας για την προ ηση της ι σιµης ανάπτυξης  σε 
ισχυρά κοινωνικά και περι αλλοντικά εµ λια  αρουσιά ει τις  πρωτο ουλίες που α επιτρ ουν στην λλά α να 
πετύχει µια επιτυχηµ νη ξο ο από την εποχ  της προσαρµογ ς  

ια ν α και πολύ ελπι ο όρα εποχ  ρίσκεται µπροστά στην λλά α και σε εκείνους που α εµπιστευτούν και α 
επεν ύσουν στη χ ρα µας  ι υσίες του ελληνικού λαού ταν τεράστιες  όπως και τα επιτεύγµατα των τελευταίων ετ ν  

στόσο  αυτ ς οι υσκολίες χουν αυξ σει τις αντοχ ς µας και µας χουν καταστ σει περισσότερο απο ασισµ νους 
από ποτ  να οικο οµ σουµε µια σύγχρονη και ίκαιη λλά α
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1  Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα

1. Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα

1.1 Μακροοικονοµικές και Δηµοσιονοµικές Προ λέ εις

Μετά από οκτώ χρόνια οικονοµικής κατάρρευσης και µείωσης του ΑΕΠ κατά 27 , η Ελλάδα επέστρεψε σε 

σταθερούς θετικούς ρυθµούς ανάπτυξης και ισχυρά δηµοσιονοµικά αποτελέσµατα. Οι κύριοι στόχοι σε 

αυτόν τον τοµέα θα είναι η µακροοικονοµική και δηµοσιονοµική σταθερότητα και η ανθεκτικότητα στις 

εξωτερικές κρίσεις, λαµβάνοντας παράλληλα υπόψη την ανάγκη για κοινωνική δικαιοσύνη και ισότητα. Η 

Ελλάδα αναγνωρίζει τη δέσµευσή της να διατηρήσει το πρωτογενές πλεόνασµα στο 3,5  του ΑΕΠ µέχρι 

το 2022. Οι κύριοι κινητήριοι µοχλοί της ανάκαµψης το 2017 ήταν οι επενδύσεις και οι εξαγωγές, ενώ η 

ανάπτυξη αναµένεται  να επιταχυνθεί έως το 2022 µέσω των επενδύσεων, της ιδιωτικής κατανάλωσης 

και της εξωτερικής ζήτησης. Οι συνθήκες ιδιωτικής χρηµατοδότησης θα βελτιωθούν και οι άµεσες ξένες 

επενδύσεις (ΑΞΕ) αναµένεται να διαδραµατίσουν σηµαντικό ρόλο. Η ανάκαµψη των µισθών θα ενισχύσει 

την εγχώρια ζήτηση, µειώνοντας το ποσοστό ανεργίας.  

ετά από πολλά χρόνια οικονοµικ ς κρίσης 
και στασιµότητας και απ λεια του  του 
Α  η οικονοµικ  ανάκαµ η ε ραι νεται  ι 
µεταρρυ µίσεις χουν αρχίσει να απο ί ουν 
καρπούς  η α ε αιότητα χει µειω εί σηµαντικά και 
υπάρχει αξιόπιστο και σα ς σχ ιο για το µ λλον

ια πρ τη ορά από το  η ελληνικ  οικονοµία 
αναπτύχ ηκε για τ σσερα ια οχικά τρίµηνα  µε 
αύξηση του πραγµατικού Α  κατά  το  
λόγω της σηµαντικ ς ανάκαµ ης των επεν ύσεων 
και των εξαγωγ ν   κατάσταση της αγοράς 
εργασίας ελτι ηκε σηµαντικά υποστηρί οντας 
µια περιορισµ νη αλλά στα ερ  αύξηση της 
κατανάλωσης των νοικοκυρι ν  ο ποσοστό 

ανεργίας µει ηκε σε  το εκ µ ριο µειωµ νο 
κατά  µονά ες το  εν  η απασχόληση 
αυξ ηκε κατά  µονά ες κατά την ί ια περίο ο
 ι ελληνικ ς τράπε ες σηµείωσαν ετικ  ρο  
κατα σεων ύ ους  ισ  υρ  το  και 

ρίσκονται επίσης στη ια ικασία εκκα άρισης 
των ισολογισµ ν τους µε σκοπό την αντιµετ πιση 
του µεγάλου αρι µού των µη εξυπηρετούµενων 

ανείων  υνολικά  οι ετικ ς οικονοµικ ς προοπτικ ς 
συν αλαν στη ιαρκ  ελτίωση του καταναλωτικού 
και επιχειρηµατικού κλίµατος και στη ιευκόλυνση 
των όρων χρηµατο ότησης εν µ σω µιας στα ιακ ς 
χαλάρωσης των ελ γχων κε αλαίου
 Αναµ ισ τητα  η πιο εντυπωσιακ  επί οση 
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ρίσκεται στον τοµ α της αποκατάστασης 
ι σιµων ηµόσιων οικονοµικ ν   λλά α χει 

στα ερά ιορ σει τις ακραίες ανισορροπίες που 
ο γησαν στην απ λεια της πρόσ ασ ς της στις 
αγορ ς  ην περίο ο  η χ ρα υπερ η 
σηµαντικά τους ηµοσιονοµικούς της στόχους 
και  για πρ τη ορά από τη στιγµ  που υπάρχουν 

ια σιµα συγκρίσιµα στοιχεία  σηµείωσε ετικό 
πλεόνασµα για τη ενικ  υ ρνηση τόσο το  
όσο και το  ι ληξιπρό εσµες ο ειλ ς του 

ηµοσίου µει ηκαν στα ιακά µε στόχο την πλ ρη 
εκκα άριση του εκκρεµούς απο µατος ως το τ λος 
του προγράµµατος  αυτόχρονα  η ηµοσιονοµικ  
προσαρµογ  συν υάστηκε µε σα ς 
στοχο ετηµ νες ράσεις κοινωνικ ς πολιτικ ς µ σω 
της αξιοποίησης του ια σιµου ηµοσιονοµικού 
χ ρου  
 εσοπρό εσµα  ο ρυ µός αύξησης του 
πραγµατικού Α  αναµ νεται να υπερ εί το  
λόγω της αισ ητ ς ελτίωσης των επεν ύσεων  της 
κατανάλωσης των νοικοκυρι ν και των εξαγωγ ν  
Από ηµοσιονοµικ ς πλευράς  η λλά α ρίσκεται 
σε καλό ρόµο για να επιτύχει τον στόχο του 
πρωτογενούς πλεονάσµατος του  του Α  
χωρίς την ανάγκη για περαιτ ρω ηµοσιονοµικ  
προσαρµογ  Αντί ετα  αναµ νεται να προκύ ει 

ηµοσιονοµικός χ ρος µόλις αρχίσει να κλείνει 
το παραγωγικό κενό και οι µεταρρυ µίσεις που 

ρίσκονται στο στά ιο της ε αρµογ ς απο ρουν 
πρόσ ετες εξοικονοµ σεις   λλά α στοχεύει 
στην πλ ρη αξιοποίηση των ια σιµων αν τατων 
ορίων απαν ν παράλληλα µε την ιασ άλιση της 
επίτευξης των συµ ωνη ντων ηµοσιονοµικ ν 
στόχων   ια σιµος ηµοσιονοµικός χ ρος 

α χρησιµοποιη εί για τη ηµιουργία ενός πιο 
ιλικού προς την ανάπτυξη προ πολογισµού και 

την ενίσχυση των ικτύων κοινωνικ ς ασ άλειας 
µε αποτελεσµατικό και στοχο ετηµ νο τρόπο  α 
µ τρα πολιτικ ς α αποσκοπούν στη µείωση της 

ορολογικ ς επι άρυνσης για τις επιχειρ σεις και 
τους εργα οµ νους κα ς και στην ε αρµογ  
πολιτικ ν κοινωνικ ς πρόνοιας που α εστιά ουν  
µεταξύ άλλων  σε ενεργητικ ς πολιτικ ς απασχόλησης 
και σε µ τρα για την ανακού ιση της παι ικ ς 

τ χειας κα ς και για τη στ ριξη της εκπαί ευσης 
και κατάρτισης  του αν ρ πινου υναµικού

  Μακροοικονοµικό περιβάλλον

ι κύριοι παράγοντες που ο γησαν στην 
ανάκαµ η το  ταν οι επεν ύσεις   σε 
ετ σια άση  σε σχε όν ιπλάσιο ρυ µό από ό  τι 
προ λεπόταν  και οι εξαγωγ ς   σε ετ σια 

άση   υνολικά  το πραγµατικό Α  παρ µεινε 
ετικό κατά τη ιάρκεια του τους  τόσο σε τριµηνιαία 

όσο και σε ετ σια άση  ο τ ταρτο τρίµηνο του 
 ο ρυ µός αύξησης του πραγµατικού Α  

ασε στο  σε σύγκριση µε το τ ταρτο τρίµηνο 
του  σηµει νοντας την υ ηλότερη επί οση 
από το πρ το τρίµηνο του  Αυτό επι ε αι νει 
τη στα ερότητα των προοπτικ ν ανάπτυξης  γεγονός 
που αντανακλάται και στο ετικό αποτ λεσµα 
µετα οράς για το 
 ην περίο ο  οι προ λ εις 
του µακροοικονοµικού σεναρίου είχνουν την 
επιτάχυνση της υναµικ ς ανάπτυξης   ρυ µός 
αύξησης του πραγµατικού Α  το  αναµ νεται 
να άσει στο  σε ετ σια άση  κυρίως λόγω 
της ντονης αύξησης των επεν ύσεων   
της στα ιακ ς αύξησης της ι ιωτικ ς κατανάλωσης 

  και της ενίσχυσης από τη τηση από το 
εξωτερικό  η οποία α ενισχύσει τις εξαγωγ ς  

 υποστηρί οντας την στα ερ  ανάπτυξη στους 
τοµείς της µεταποίησης και του τουρισµού  ο  
ο ρυ µός αύξησης της παραγωγ ς α αν λ ει στο 

 σε ετ σια άση  χάρη στη ελτίωση όλων 
των συνιστωσ ν της εγχ ριας τησης ι ιωτικ  
κατανάλωση     ηµόσια κατανάλωση   

 επεν ύσεις    κα ς το οικονοµικό 
κλίµα ελτι νεται και η χρηµατο ότηση µ σω των 
κε αλαιαγορ ν εξοµαλύνεται µετά την ολοκλ ρωση 
του προγράµµατος τον Αύγουστο του 
 εσοπρό εσµα  ο ρυ µός αύξησης του 
πραγµατικού Α  εκτιµάται ότι α κυµαν εί γύρω 
στο  κατά µ σο όρο µεταξύ του  και του 

 ε οµ νου ότι η ι ιωτικ  κατανάλωση  
 κατά µ σο όρο  υποστηρί εται ι σιµα από 

την αύξηση των σεων εργασίας  σε ετ σια 
άση  και οι επεν ύσεις συνεχί ουν να αυξάνονται 
  κατά µ σο όρο  αν και µε ρα ύτερο ρυ µό  
ι νες µεσες πεν ύσεις  αντικατοπτρί οντας 

την αναµενόµενη ελτίωση των συν ηκ ν 
χρηµατο ότησης για τον ι ιωτικό τοµ α  α πρ πει 
να ια ραµατίσουν σηµαντικό ρόλο στην ντονη 
αύξηση των επεν ύσεων  κα ς η εµπιστοσύνη των 
ξ νων επεν υτ ν αυξάνεται  υποστηρι όµενη από 
στα ερότητα πολιτικ ς  ν α εργαλεία ιωσιµότητας 
του χρ ους και αναπτυξιακ  ηµοσιονοµικ  πολιτικ  
στην περίο ο µετά το τ λος των ρογραµµάτων
 ι εξελίξεις στην αγορά εργασίας υπ ρξαν 
και α συνεχίσουν να αποτελούν ασικό µοχλό 
της αν εκτικότητας της ι ιωτικ ς κατανάλωσης 
σε µεσοπρό εσµη άση  παρά το γεγονός ότι ο 
µισ ολογικός συντελεστ ς κυµαινόταν σε αρνητικά 
επίπε α µ χρι το  Από το  ο µ σος µισ ός 

α ακολου σει µια στα ιακά επιταχυνόµενη ετικ  
πορεία  άνοντας στο στα ερό ετ σιο ονοµαστικό 
ρυ µό ανάπτυξης  το  µετά τα 
πρ τα σηµά ια ανάκαµ ης το    σε 
ετ σια άση  Βραχυπρό εσµα  η ανάκαµ η των 
µισ ν α ενισχύσει περαιτ ρω την εγχ ρια τηση  
λαµ άνοντας υπό η και τη στα ερ  αύξησης 
απασχόλησης   κατά µ σο όρο το 

  το τ λος της µεσοπρό εσµης περιό ου η 

1  Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα
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απασχόληση αναµ νεται να αυξη εί κατά  σε 
ετ σια άση  µε µ σο ετ σιο ρυ µό αύξησης  
την περίο ο  µε τη µείωση του ποσοστού 
ανεργίας να τάνει τις   ποσοστιαίες µονά ες 
ναντι της ποσοστού του  το 

  Δηµοσιονοµική πολιτική

  ηµοσιονοµικ  εξυγίανση που 
πραγµατοποι ηκε τα τελευταία χρόνια στην λλά α 

ασίστηκε σε ιαρ ρωτικ ς και ηµοσιονοµικ ς 
παρεµ άσεις τόσο στην πλευρά των απαν ν όσο 
και σε αυτ  των εσό ων  χρι το τ λος του  
οι εκτιµ µενες παρεµ άσεις α αν λ ουν στο 

 του Α  σε σωρευτικ  άση περίπου  
ισ  ευρ  σε ακα άριστους όρους από την αρχ  

των προγράαµµάτων το  εκ των οποίων το 
 προ ρχεται  από την πλευρά των  απαν ν 

και το  από την πλευρά των  εσό ων  ο 
 σε σωρευτικ  άση  το  των συνολικ ν 

παρεµ άσεων προ ρχεται από την πλευρά των 
απαν ν και το υπόλοιπο  από την πλευρά 

των εσό ων
 Από την εξ λιξη των πρωτογεν ν απαν ν 
της γενικ ς κυ ρνησης σε ενοποιηµ νη άση 
παρατηρείται ότι µει ηκαν σε όρους προγράµµατος 
από  του Α  το  σε  το   
µείωση αυτ  πραγµατοποι ηκε λόγω της µείωσης 
του µισ ολογικού κόστους από  του Α  σε 

 κατά την περίο ο αυτ  της µικρ ς αύξησης 
των κοινωνικ ν παροχ ν από  του Α  το 

 σε  το  της µείωσης της εν ιάµεσης  
κατανάλωσης από  σε  και της µείωσης των 
υπολοίπων απαν ν από  του Α  σε  το 

 σον α ορά τις απάνες  η µεγαλύτερη 
συνεισ ορά προ ρχεται από τις συντάξεις  του 
Α  το µισ ολογικό κόστος του ηµόσιου τοµ α 

 του Α  και τα λειτουργικά ξο α  του 
Α  σον α ορά τα σο α  οι σηµαντικότεροι 
συντελεστ ς είναι  όρος εισο µατος  του 
Α  οι ει ικοί όροι κατανάλωσης  του Α  
ο Α  του Α  και η ορολογία των ακιν των 

 του Α  ρ πει να προστε εί ότι  λόγω 
των ιορ ωτικ ν µ τρων που περιλαµ άνονται 
στο εσοπρό εσµο λαίσιο ηµοσιονοµικ ς 

τρατηγικ ς  το α ροιστικό ποσοστό των 
προανα ερ ντων ηµοσιονοµικ ν παρεµ άσεων  

α ιαµορ ω εί στο  του Α  µ χρι το  
ιαιρούµενο σε  του Α  στην πλευρά των 
απαν ν και  του Α  από πλευράς εσό ων

  υναµικ  των µεταρρυ µίσεων ασε 
στο υ ηλότερο ρυ µό της από το  και µετά 
και συµπληρ ηκε από να ισχυρό ιστορικό 

ηµοσιονοµικ ν αποτελεσµάτων τα τελευταία τρία 
χρόνια  ο  το πρωτογεν ς ηµοσιονοµικό 
ισο ύγιο σε όρους προγράµµατος ασε το 

 ναντι στόχου  παρά την οικονοµικ  
συρρίκνωση  ο  η κυ ρνηση υπερ η 
σηµαντικά το στόχο του προγράµµατος για 
το  του πρωτογενούς πλεονάσµατος  
επιτυγχάνοντας πλεόνασµα της τάξης του  του 
Α  καταγρά οντας στα ερό ρυ µό ανάπτυξης  

υγκεκριµ να  το  ταν το πρ το τος από το 
 τουλάχιστον όπου υπάρχουν συγκρίσιµα 

στοιχεία  κατά το οποίο η λλά α π τυχε ετικό 
συνολικό πλεόνασµα στο  του Α  α ισχυρά 
αποτελ σµατα των ηµοσιονοµικ ν επι όσεων 
συνεχίστηκαν το  µε τις τελευταίες εκτιµ σεις 
να τοπο ετούν το πρωτογεν ς πλεόνασµα στο 

 ναντι στόχου  α ηµοσιονοµικά 
αποτελ σµατα των προηγούµενων ετ ν ησαν 
την υρωπα κ  πιτροπ  να συστ σει τον ούλιο 
του  την κατάργηση της από ασης   

 σχετικά µε την ύπαρξη υπερ ολικού ελλείµµατος 
στην λλά α  η οποία εγκρί ηκε από το υµ ούλιο 
τον επτ µ ριο του    ε οµ νων των ισχυρ ν 
αποτελεσµάτων των ηµοσιονοµικ ν επι όσεων  οι 
τρ χουσες προ λ εις είχνουν ότι τα πρωτογεν  
πλεονάσµατα είναι ι σιµα µεσοπρό εσµα χωρίς να 
χρειά εται περαιτ ρω ηµοσιονοµικ  εξυγίανση
  υπ ρ αση των ηµοσιονοµικ ν στόχων 
είχε ετικ ς οικονοµικ ς επιπτ σεις  α ετικά ν α 
ότι η λλά α µπορεί να ηµιουργ σει µεγάλα 

ι σιµα ηµοσιονοµικά πλεονάσµατα  µείωσε 
την α ε αιότητα τόσο στην εγχ ρια αγορά 
όσο και στις αγορ ς του εξωτερικού χρ ους  ι 
συνεχόµενες ολοκληρ σεις των αξιολογ σεων 
και τα µεγάλα ηµοσιονοµικά πλεονάσµατα 
ο γησαν στη στα ιακ  ελτίωση των απο όσεων 
των κρατικ ν οµολόγων κατά τα τελευταία  
χρόνια  στα εροποι ντας τα στα επίπε α που 

ρισκόντουσαν πριν από την κρίση  Αυτό επ τρε ε 
στην κυ ρνηση να εκ σει οµόλογα για πρ τη 

ορά από το  και να αναπτύξει στα ιακά 
την καµπύλη απο όσεων προετοιµά οντας τη 
χ ρα για την επιτυχ  ξο ο από το κα εστ ςς 
των προγραµµάτων τον Αύγουστο του  ι 
συν κες ρευστότητας ελτι ηκαν επίσης και για 
τα χρηµατοπιστωτικά ι ρύµατα που είναι σε ση 
να εκ ί ουν οµόλογα µε χαµηλότερα επιτόκια  

ιευκολύνοντας τσι την ταχύτερη σύγκλιση
 ο επιχειρηµατικό περι άλλον και οι 
επεν υτικ ς συν κες επω ελ ηκαν επίσης 
από τα ετικά ηµοσιονοµικά αποτελ σµατα  ι 

ετικ ς εκπλ ξεις συν αλαν στην ανα ά µιση 
της ελληνικ ς οικονοµίας από όλους τους οίκους 
αξιολόγησης πιστοληπτικ ς ικανότητας  ι εκ σεις 
όλων των οίκων επικεντρ νονται στη σηµαντικ  

ηµοσιονοµικ  υπεραπό οση ως ασικό λόγο 
για την ανα ά µιση  η ιωσιµότητα της οποίας 

α ελτι σει περαιτ ρω τις προοπτικ ς και α 
ο ηγ σει σε περαιτ ρω ανα α µίσεις κατά τους 
προσεχείς µ νες  ς αποτ λεσµα  η επεν υτικ  

1  Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα
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ραστηριότητα στην λλά α αναµ νεται να αυξη εί 
τα επόµενα χρόνια  χάρη στα ετικά ηµοσιονοµικά 
αποτελ σµατα  τα οποία µε τη σειρά τους α 
συµ άλουν στην οικονοµικ  ανάπτυξη
 λος  η κυ ρνηση εσµεύεται να ιατηρ σει 
τη µακροοικονοµικ  και χρηµατοπιστωτικ  
στα ερότητα  ενισχύοντας παράλληλα την 
οικονοµικ  αν εκτικότητα στις µελλοντικ ς 

ιαταραχ ς  ε αυτό το πλαίσιο  εσµευόµαστε να 

1  Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα

1.2 Μεταρρυ µίσεις και ι σιµ τητα τ ν ηµ σι ν οικονοµικ ν

Έχουν πραγµατοποιηθεί σηµαντικές µεταρρυθµίσεις για τη διαχείριση των δηµόσιων οικονοµικών και 

αυτές πρόκειται να συνεχιστούν. Περιλαµβάνουν την κατάρτιση µεσοπρόθεσµης στρατηγικής, τη βελτίωση 

των δηµοσιονοµικών εκθέσεων, την ενίσχυση των µηχανισµών εκτέλεσης του προϋπολογισµού, την 

ενίσχυση του Γραφείου Προϋπολογισµού της Βουλής και του Ελληνικού Δηµοσιονοµικού Συµβουλίου, 

τη συνέχιση των ανασκοπήσεων των δαπανών, τη βελτίωση του πλαισίου διαχείρισης των ταµειακών 

διαθεσίµων και των διαδικασιών πληρωµής, την  εκκαθάριση  των ληξιπρόθεσµων οφειλών, την υιοθέτηση 

λογιστικού σχεδίου, την εισαγωγή της σύνταξης του προϋπολογισµού βάσει απόδοσης, και τη βελτίωση 

της διαχείρισης των κρατικών εγγυήσεων. 

ακολου σουµε ηµοσιονοµικ ς πολιτικ ς µε στόχο 
την εξασ άλιση ενός στα ερού µακροοικονοµικού 
και επιχειρηµατικού περι άλλοντος  αυτόχρονα  

α ενισχυ εί το ηµοσιονοµικό από εµα  µε τη 
µορ  ενός µαξιλαριού ασ αλείας  το οποίο α 
αναπληρ νεται κατά τη ιάρκεια των ευνο κ ν 
περιό ων για τη ελτίωση της αν εκτικότητας της 
χ ρας σε µελλοντικ ς ιαταραχ ς

  Δηµοσιονοµική διαχείριση

 ατά τη ιάρκεια των τελευταίων ετ ν  
πραγµατοποι ηκαν σηµαντικ ς ιαρ ρωτικ ς 
µεταρρυ µίσεις στον τοµ α της ιαχείρισης των 

ηµόσιων οικονοµικ ν  συµ άλλοντας τσι στον 
καλύτερο ηµοσιονοµικό προγραµµατισµό και 
στην παρακολού ηση και στην ενίσχυση της 

ια άνειας και της αξιοπιστίας των ηµοσιονοµικ ν 
ε οµ νων   συνεχι όµενη υλοποίηση των υπό 

εξ λιξη ργων αναµ νεται να εξασ αλίσει την 
επίτευξη περαιτ ρω στόχων τόσο ραχυπρό εσµα 
όσο και µεσοπρό εσµα  συµπεριλαµ ανοµ νης της 
απλούστευσης της ια ικασίας του προ πολογισµού 
και των ελ γχων των απαν ν  της εκκα άρισης των 
κα υστερούµενων ο ειλ ν και της ενίσχυσης της 
υπο ολ ς εκ σεων σχετικά µε τον προ πολογισµό 
και της ιαχείρισης των ταµειακ ν ια εσίµων
 ι ικότερα  χει ιαµορ ω εί µια µεσοπρό εσµη 

ηµοσιονοµικ  στρατηγικ   µε χρονικό 
ορί οντα  ετ ν συµπεριλαµ ανοµ νου του 
τους του προ πολογισµού  παρ χοντας µια 

γενικ  εικόνα της οικονοµικ ς πολιτικ ς της 
κυ ρνησης µε µ αση στον ηµοσιονοµικό 
προγραµµατισµό  πιπλ ον  πραγµατοποι ηκαν 
σηµαντικ ς µεταρρυ µίσεις για τη ελτίωση των 

ηµοσιονοµικ ν ανα ορ ν και την ενίσχυση 
των µηχανισµ ν παρακολού ησης της εκτ λεσης 
του προ πολογισµού των ορ ων της ενικ ς 

υ ρνησης
  λλά α ωσε επίσης σηµαντικό ρόλο 
σε ανεξάρτητους ε νικούς ηµοσιονοµικούς 

οργανισµούς  µεταξύ των οποίων το ρα είο 
ρο πολογισµού της Βουλ ς και το λληνικό 
ηµοσιονοµικό υµ ούλιο  προκειµ νου να 
ια υλαχ εί η ια άνεια και η αξιοπιστία  πιπλ ον  

η ε αρµογ  της ανασκόπησης  απαν ν συν αλε 
στην υλοποίηση της ηµοσιονοµικ ς εξοικονόµησης 

 στην ανακατανοµ  των απαν ν από σχετικά 
ανεπαρκ χαµηλ ς προτεραιότητας πε ία προς 
την κατεύ υνση της ενίσχυσης της κοινωνικ ς 
προστασίας και της µείωσης της ορολογικ ς 
επι άρυνσης των πολιτ ν   ανακατανοµ  
αυτ  ενσωµατ ηκε στον προ πολογισµό του 

 µε σκοπό την υποστ ριξη οικογενει ν 
χαµηλού εισο µατος µε εξαρτ µενα τ κνα  εν  
οι υνατότητες για περαιτ ρω εξορ ολογισµό 
των απαν ν αναµ νεται να αυξη ούν κα ς οι 
ανασκοπ σεις απαν ν α πραγµατοποιούνται σε 
τακτικ  άση από το τρ χον τος και ε εξ ς
 ο πλαίσιο ιαχείρισης των ταµειακ ν 

ια εσίµων ελτι ηκε σηµαντικά κλείνοντας 
περίπου  λογαριασµούς του ηµοσίου σε 
εµπορικ ς τράπε ες κατά την περίο ο  
και µετα ροντας τα απο εµατικά τους στον νιαίο 

ογαριασµό ησαυρο υλακίου  σον α ορά τους 
ορείς της εντρικ ς και της ενικ ς υ ρνησης  το 

µεγαλύτερο µ ρος των υπολοίπων τους µετα ρ ηκε 
στην ράπε α της λλά ος  α µ τρα αυτά ο γησαν 
σε σηµαντικ  αύξηση της ρευστότητας της ενικ ς 

υ ρνησης και των ρευστ ν ια εσίµων στα 
οποία µπορεί να χει πρόσ αση το κράτος  κα ς 
και σε µια πιο αποτελεσµατικ  ιαχείριση τους 
η οποία µει νει τις χρηµατο οτικ ς ανάγκες 
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του κράτους  ι περαιτ ρω µεταρρυ µίσεις του 
πλαισίου ιαχείρισης των ταµειακ ν ια εσίµων 
περιλαµ άνουν το ν ο νοµικό πλαίσιο για την 
λειτουργία του  την στενότερη παρακολού ηση 
των υπολοίπων των ορ ων  την εισαγωγ  
τακτικ ν προ λ εων ταµειακ ν ρο ν από τους 
µεγαλύτερους ορείς της γενικ ς κυ ρνησης και 
την απο σµευση επιχορηγ σεων σε ορείς µ σα 
από τους λογαριασµούς ια εσίµων τους στην 

τ   µεσοπρό εσµος στόχος είναι η µετα ορά 
των ταµειακ ν υπολοίπων των ορ ων απευ είας 
στον  η οποία εκτιµάται ότι α ολοκληρω εί το 

εκ µ ριο του 
 ια σηµαντικ  µεταρρύ µιση που ρίσκεται 
σε εξ λιξη είναι το ν ο ογιστικό χ ιο µε στόχο 
την κοιν  ε αρµογ  για όλους τους ορείς ενικ ς 

υ ρνησης  αντικα ιστ ντας τα π ντε ια ορετικά 
λογιστικά σχ ια που ισχύουν σ µερα για το κράτος  
τα συνταξιο οτικά ταµεία  τα νοσοκοµεία  την 
αυτο ιοίκηση και τους ορείς ηµοσίου ικαίου   
γκριση του ν ου ογιστικού χε ίου α ενισχύσει 

τη ια άνεια των ηµοσιονοµικ ν εκ σεων και 
των ηµοσιονοµικ ν καταστάσεων  εν  η χρ ση 
µιας ενιαίας οικονοµικ ς ταξινόµησης τόσο για τον 
προ πολογισµό όσο και για λογιστικούς σκοπούς 

α καταστ σει τις πληρο ορίες πιο κατανοητ ς σε 
όλα τα εν ια ερόµενα µ ρη  παρ χοντας να κοινό 
σηµείο ανα οράς  ο ν ο ογιστικό χ ιο α 
χρησιµοποιη εί για τον κρατικό προ πολογισµό του 

 εν  τα επόµενα µατα της µεταρρύ µισης 
περιλαµ άνουν την κατάρτιση ολοκληρωµ νων 
λογιστικ ν κανόνων και την επ κταση του 

ογιστικού χε ίου σε όλους τους ορείς της ενικ ς 
υ ρνησης µ χρι την η ανουαρίου 

 α ληξιπρό εσµα της ενικ ς υ ρνησης χουν 
µειω εί σηµαντικά µ σω της χρηµατο ότησης του 

 στο πλαίσιο του προγράµµατος εκκα άρισης 
ληξιπρο σµων  αλλά απαιτείται περαιτ ρω 
προσπά εια για την πλ ρη εξάλει  τους  κα ς 
και για την αντιµετ πιση των ιαρ ρωτικ ν 
αιτι ν της συσσ ρευσ ς τους  το πλαίσιο 
αυτό  α αξιολογη ούν και α ε αρµοστούν τα 
συµπεράσµατα και οι συστάσεις του ανεξάρτητου 
ελ γχου που ιεξ χ η από το λληνικό λεγκτικό 

υν ριο  εν  µ σω της παρακολού ησης του 
ελ γχου α ιασ αλιστεί ότι α αντιµετωπιστούν τα 

οµικά προ λ µατα
  πλ ρης ε αρµογ  των µεταρρυ µίσεων που 

ρίσκονται ακόµη σε εξ λιξη  ι ίως εκείνων που 
σχετί ονται µε το ογιστικό χ ιο και τον  

α απαιτ σει αύξηση του προσωπικού που είναι 
α ιερωµ νο στις εν ργειες αυτ ς  Αυτ  η εξ λιξη α 

ροµολογη εί λαµ άνοντας υπό η τους πόρους 
του  και εντός των ορίων που επι άλλει ο γενικός 
σχε ιασµός των προσλ εων στο ηµόσιο τοµ α

  Δηµόσιες συµβάσεις

 άρη σε να ευρύ άσµα µεταρρυ µίσεων  
χει σηµειω εί σηµαντικ  πρόο ος προς να πιο 
ια αν ς  οικονοµικά απο οτικό και ιλικό προς 

τις επιχειρ σεις σύστηµα ηµόσιων συµ άσεων  
 νόµος  και η λειτουργία του νικού 
υστ µατος λεκτρονικ ν ροµη ει ν ο γησαν 

σε σηµαντικ  εξοικονόµηση κόστους πάνω από 
 το  και αυτό µόνο για τις ηλεκτρονικ ς 

ηµόσιες συµ άσεις   νταξη των ηµοσίων 
ργων στις ηλεκτρονικ ς ηµόσιες συµ άσεις χει 

ολοκληρω εί   συγκ ντρωση των ηµόσιων 
συµ άσεων ξεκίνησε το  και α επεκτα εί το 

 πί του παρόντος ε αρµό εται µια εκτεταµ νη 
ε νικ  στρατηγικ  για τις ηµόσιες συµ άσεις η 
οποία εγκρί ηκε το 
 στόσο  προ λ πεται ακόµη πιο ιλό οξη 
προσ γγιση  ιαίτερη µ αση α ο εί στους 
ακόλου ους στόχους

  πρόσ αση των  στις ηµόσιες 
συµ άσεις στην λλά α α πρ πει να ελτιω εί  
χρησιµοποι ντας τα εργαλεία που προ λ πονται 
από τη νοµο εσία της  Απαιτείται επίσης 

ια ούλευση µε τους κυριότερους εν ια ερόµενους  
προκειµ νου να ιασ αλιστεί η επίτευξη ι σιµης 
στρατηγικ ς
 ι ηµόσιες συµ άσεις πρ πει να 

λειτουργ σουν ως κινητ ρια ύναµη για την 
καινοτοµία  ια το σκοπό αυτό  το πουργείο 

ικονοµίας συµµετ χει στο ρόγραµµα 
 της  στο πλαίσιο του υρωπα κού ικτύου 

κ ντρων εξιοτ των για την καινοτοµία στον τοµ α 
των προµη ει ν   κύριος στόχος πολιτικ ς είναι η 

ηµιουργία ενός ε νικού κ ντρου εξιοτ των ως το 

 ι πράσινες ηµόσιες συµ άσεις αποτελούν 
επίσης ασικό στοιχείο αυτ ς της προσ γγισης   

λλά α συµµετ χει στο πρόγραµµα  το 
οποίο α υλοποιη εί κατά την ιάρκεια του  
και α προσ ρει λύσεις οικολογικ ν προµη ει ν 
για ηµόσια κτίρια ενεργειακ ς από οσης  Αυτό το 
σχ ιο αποτελεί µ ρος µιας ευρύτερης στρατηγικ ς 
για τις πράσινες προµ ειες που συντάσσεται από 
µια ιυπουργικ  επιτροπ
 ι ηµόσιες συµ άσεις  ει ικά για συµ άσεις 

αξίας άνω των  ευρ  α πρ πει να 
η ιοποιη ούν περαιτ ρω  ο πουργείο 
ικονοµίας συνεργά εται µε την Αυστριακ  

κυ ρνηση για την ανάπτυξη ενός συστ µατος 
ηλεκτρονικ ν καταλόγων το οποίο α συµ άλει 
απο ασιστικά στις οικονοµίες κλίµακας και α 

ελτι σει τον σχε ιασµό  ο  α αρχίσει επίσης 
να ε αρµό εται η ηλεκτρονικ  τιµολόγηση  ο 
επόµενο µα στη συν χεια α είναι η εισαγωγ  των 
ηλεκτρονικ ν πληρωµ ν το  σε συνεργασία µε 

1  Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα
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το πουργείο ικονοµικ ν
 πιπλ ον  η ιαχείριση  των ηµόσιων 

συµ άσεων α πρ πει να συγκεντρω εί περεταίρω  
ι στόχοι εξοικονόµησης ξεκινούν από  για το 

 και α πρ πει να άσουν το  το 

  πρωταρχικός στόχος αυτ ν των πολιτικ ν 
είναι η λλά α να αν λ ει από το τρίτο στο πρ το 
επίπε ο του πίνακα αποτελεσµάτων της ενιαίας 

αγοράς για τις ηµόσιες συµ άσεις µ χρι το  
ια την επίτευξη αυτού του στόχου  η νικ  
τρατηγικ  για τις ηµόσιες συµ άσεις α 

ανανε νεται και α παρακολου είται από τις 
πολιτικ ς και τεχνικ ς επιτροπ ς που συστά ηκαν 
από το υµ ούλιο ικονοµικ ς ολιτικ ς της 

υ ρνησης στις  ανουαρίου  ι εκ σεις 
προό ου α υπο άλλονται στο υµ ούλιο και στα 
αρµό ια πουργεία κά ε ξι µ νες

1.3 ορολογική πολιτική 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής για την ανάπτυξη, η φορολογική πολιτική θα συµβάλει στην προσέλκυση 

παραγωγικών επενδύσεων και στην αύξηση της παραγωγικότητας µέσω της σταδιακής µείωσης της 

φορολογικής επιβάρυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις όσο και για την εργασία, καθώς και µέσω της καθιέρωσης 

σταθερού φορολογικού καθεστώτος για την ενίσχυση των ξένων και των εγχώριων επενδύσεων. 

Η σταδιακή µείωση της φορολογικής επιβάρυνσης θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε εξαγωγικούς τοµείς 

της οικονοµίας και θα οδηγήσει στη δηµιουργία θέσεων απασχόλησης µε πολλά µακροοικονοµικά και 

φορολογικά οφέλη.  Η µείωση της φορολογίας εταιρειών θα έχει άµεση επίδραση στην κερδοφορία των 

επιχειρήσεων και θα στοχεύει στην παροχή βοήθειας στις εγχώριες επιχειρήσεις και στην προσέλκυση 

άµεσων ξένων επενδύσεων. Η σταδιακή µείωση της φορολογίας, η οποία συµπληρώνεται από την 

παραγωγικότητα και τα επενδυτικά κίνητρα για την εργασία και τις επιχειρήσεις αντιστοίχως, θα συνεισφέρει 

ανάλογα  στη µελλοντική οικονοµική ανάπτυξη.

1.3.1 Φορολογική Πολιτική

 ορολογικ  πολιτικ  α συµ άλει στην 
προσ λκυση παραγωγικ ν επεν ύσεων µ σω της 
µείωσης της ορολογικ ς επι άρυνσης τόσο για 
τις επιχειρ σεις όσο και για την εργασία  γεγονός 
που α ιευκολύνει τις επεν ύσεις  α ελτι σει 
την κερ ο ορία  α προσελκύσει µεσες νες 

πεν ύσεις και α ηµιουργ σει σεις εργασίας  
πιπλ ον  σηµαντικ ς παρεµ άσεις στον τοµ α 

της ηµιουργίας ενός στα ερού  προ λ ιµου 
και στα ερού ορολογικού συστ µατος α 
ενισχύσουν περαιτ ρω τις Α  και α ο ηγ σουν 
σε σηµαντικ ς οικονοµικ ς εξωτερικ ς επι ράσεις   

ν εικτικά  η ελληνικ  κυ ρνηση ενεργοποίησε 
µ σω της ΑΑ  ια ικασίες για τη σύνα η ει ικ ν 

ορολογικ ν συµ ωνι ν  όπως οι ροηγµ νες 
υµ ωνίες ιµολογ σεων   ια τ τοια επιλογ  

χρησιµοποι ηκε για τον ια ριατικό Αγωγό 
 εξασ αλί οντας να στα ερό ορολογικό 

κα εστ ς για τους επεν υτ ς  λλοι στρατηγικοί 
προσανατολισµοί συµπεριλαµ άνουν  για 
παρά ειγµα  συγκεκριµ να κα εστ τα ορολογικ ν 
ελα ρύνσεων σε  επεν ύσεις στον τοµ α της 
πρωτοποριακ ς περι αλλοντικ ς και κλιµατικ ς 
ρευνας και τεχνολογίας
 µείωση της ορολογικ ς επι άρυνσης  χωρίς να 

τί εται σε κίν υνο η ιωσιµότητα των ηµόσιων 

οικονοµικ ν  απαιτεί µεταρρυ µίσεις για τη ελτίωση 
της λειτουργίας και της αποτελεσµατικότητας της 

ορολογικ ς ιοίκησης  προκειµ νου να αυξη εί 
η ορολογικ  άση και να καταπολεµη εί η 

οροαπο υγ  

  Αύξηση της φορολογικής βάσης και   
  καταπολέµηση της φοροαποφυγής  

 ορολογικ  πολιτικ  είναι να από τα κύρια 
εργαλεία που ια τουν οι κυ ερν σεις για τη 

ιατ ρηση της ηµοσιονοµικ ς στα ερότητας και 
την ενίσχυση της ανάπτυξης  ι προηγούµενες 

υσλειτουργίες στη ορολογικ  ιακυ ρνηση 
είχαν αρνητικό αντίκτυπο στα ηµόσια σο α εν  
τα τελευταία χρόνια η προσπά εια µεταρρύ µισης 
εστίασε στην απλοποίηση του ορολογικού 
συστ µατος και στην ευ υγράµµισ  του µε 
τις λτιστες ευρωπα κ ς πρακτικ ς  π ρξαν 
σηµαντικ ς µεταρρυ µίσεις στον ικα 

ορολογίας ισο µατος  στις ια ικασίες του 
ικα ορολογίας όπως η σπιση µιας ενιαίας 

ορολογικ ς κλίµακας για τα υσικά πρόσωπα 
και η απλούστευση της ια ικασίας επι ολ ς 
προστίµων  ια τη ιασ άλιση της ανεξαρτησίας 
της ορολογικ ς ιοίκησης όµος  
ι ρύ ηκε Ανεξάρτητη Αρχ  ηµόσιων σό ων  

ι ορολογικ ς µεταρρυ µίσεις α ε αρµοστούν 
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και α προσαρµοστούν κατάλληλα λαµ άνοντας 
υπό η την ανάγκη ενίσχυσης της ικαιοσύνης 
του ορολογικού συστ µατος και της συλλογ ς 

ηµόσιων εσό ων
 µεγαλύτερη πρόκληση κατά τα προσεχ  τη είναι 

να ηµιουργη εί να ορολογικό σύστηµα στα ερό  
ιλικό προς την ανάπτυξη και τις επεν ύσεις  το 

οποίο α είναι ίκαιο  απλό και αποτελεσµατικό  α 
πρ πει να εξασ αλίσει τη µείωση της ορολογικ ς 
επι άρυνσης για τις επιχειρ σεις και τους πολίτες  η 
οποία αυξ ηκε τα τελευταία χρόνια ως αποτ λεσµα 
της µεγάλης ηµοσιονοµικ ς προσαρµογ ς  υπό 
τον όρο ότι τα ηµοσιονοµικά περι ρια είναι 
επαρκ  για τη χρηµατο ότηση τ τοιων µ τρων  
Αυτ ς οι µει σεις παράλληλα µε την απλοποίηση 
του συστ µατος  α οη σουν το ορολογικό 
σύστηµα να καταστεί ι σιµο και κατάλληλα 
ισορροπηµ νο

ια την αντιµετ πιση αυτ ς της κρίσιµης πρόκλησης  
η κυ ρνηση χει σει ως στρατηγικούς στόχους 
την πλ ρη ε αρµογ  νοµο ετικ ν µεταρρυ µίσεων 
και την υιο τηση ν ων εργαλείων για την 
αντιµετ πιση της οροαπο υγ ς   συνολικός 

ορολογικός συντελεστ ς στην λλά α είναι 
σχετικά υ ηλός σε σύγκριση µε χ ρες µε παρόµοια 
επίπε α ανταγωνιστικότητας  αν και όχι υπερ ολικά 
σε ευρωπα κ  κλίµακα   στα ιακ  µείωσ  της 
αποτελεί ασικό στόχο για την ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας των ελληνικ ν επιχειρ σεων

 στρατηγικ  ορολογικ ς µεταρρύ µισης 
αποτελείται από τις ακόλου ες ασικ ς ράσεις
 Αξιοποίηση του περιουσιολογίου  ο  

ελ η νοµο ετικ  πρωτο ουλία για την 
ολοκλ ρωση και την τροποποίηση του νόµου 

 ο περιουσιολόγιο α χρησιµεύσει 
για τον λεγχο περιουσιακ ν στοιχείων του 

ορολογούµενου και α συµ άλει στη µείωση της 
ορο ια υγ ς   α επιτρ ει την κατανοµ  του 
ορολογικού άρους στη άση αντικειµενικ ν 

εισο ηµατικ ν  ι ιοκτησιακ ν και κοινωνικ ν 
κριτ ριων  σε συν υασµό µε τα α ορολόγητα όρια
 π κταση της χρ σης ηλεκτρονικ ν πληρωµ ν 

µ σω κανονιστικ ν απο άσεων και κιν τρων για 
τους ορολογούµενους π χ  λοταρία   ύµ ωνα 
µε την ράπε α της λλά ος  η χρ ση των 
ηλεκτρονικ ν πληρωµ ν αυξάνεται στα ερά   
αρι µός των συναλλαγ ν µε κάρτες πληρωµ ν 
αυξ ηκε κατά  στα  εκατ  το  εν  
η αξία των συναλλαγ ν αυξ ηκε κατά  

τάνοντας τα  ισ  υρ   χρ ση των η ιακ ν 
πληρωµ ν αυξάνει τα ηµόσια σο α Α και 

όρος εισο µατος  και ελτι νει την ορολογικ  
συµµόρ ωση
 ιεύρυνση της ορολογικ ς άσης και 

καταπολ µηση της ορο ια υγ ς  για παρά ειγµα 
µ σω της ορολόγησης των ραχυπρό εσµων 
µισ σεων ακιν των µ σω ηλεκτρονικ ν 

πλατ ορµ ν όπως η 
 ιασταύρωση ορολογικ ν ηλ σεων και 

τραπε ικ ν λογαριασµ ν για την αντιµετ πιση 
µεγάλων περιπτ σεων ορο ια υγ ς
 αταπολ µηση του λα ρεµπορίου καυσίµων και 

καπνού  αρµόστηκε ο νόµος  κα ς 
προ λ πει  α  σηµαντικ ς αλλαγ ς στον τελωνειακό 
κ ικα για την ενίσχυση της καταπολ µησης της 
παράνοµης ιακίνησης προ όντων καπνού   τη 

ηµιουργία ενός υντονιστικού ντρου για την 
προ ηση της αποτελεσµατικ ς συνεργασίας µεταξύ 
των αρχ ν που καταπολεµούν το λα ρεµπόριο 
προ όντων τα οποία υπόκεινται σε ι ικό όρο 

ατανάλωσης   προσπά εια αυτ  α επεκτα εί στον 
τοµ α των καυσίµων
 νσωµάτωση των µ τρων του Α για 

τη ιά ρωση της άσης και τη µετατόπιση των 
κερ ν  στην ελληνικ  νοµο εσία για 
την καταπολ µηση της ορο ια υγ ς µεγάλων 
επιχειρ σεων
 αροχ  ορολογικ ν κιν τρων για τις 

επιχειρ σεις µ σω του ν ου αναπτυξιακού νόµου και 
του νόµου για τις στρατηγικ ς επεν ύσεις
 ξασ άλιση ίκαιων ρυ µίσεων για τους 

ο ειλ τες του ηµοσίου µ σω του εξω ικαστικού 
µηχανισµού  ο οποίος συµ άλλει σηµαντικά 
στην ε ραίωση ι σιµων επιχειρ σεων
 ροσαρµογ  του Α µ σω της εξίσωσης 

των εµπορικ ν αντικειµενικ ν αξι ν  Αυτ  
η προσαρµογ  α καταστ σει ι σιµα  
µακροπρό εσµα  τα σο α  ισ  υρ και 

α ο ηγ σει σε ίκαιη κατανοµ  του όρου επί 
των ακιν των   πιπλ ον  η προσαρµογ  αυτ  α 
ευ υγραµµίσει το ελληνικό κράτος µε τις ικαστικ ς 
απο άσεις του  εξαλεί οντας τις σχετικ ς 

ικαστικ ς ια ορ ς  α ηµιουργη εί νας µόνιµος 
µηχανισµός αποτίµησης για την τακτικ  ενηµ ρωση 
των ορολογικ ν αξι ν συµπεριλαµ ανοµ νων 
των επαγγελµατικ ν ακιν των  και για περαιτ ρω 

ελτι σεις του όρου ακίνητης περιουσίας στε 
οι αξίες αυτ ς να συγκλίνουν µε τις πραγµατικ ς 
αγοραίες αξίες των ακιν των

1.3.1 Φορολογική Διοίκηση

ρα από την απλούστευση της ορολογικ ς 
νοµο εσίας και τη ελτίωση των ια ικασι ν 
επι ολ ς ορολογικ ν κυρ σεων  είναι απαραίτητη 
µια ισχυρ  και επαρκ ς στελεχωµ νη ορολογικ  

ιοίκηση
το τρατηγικό χ ιο ΑΑ   η 

Ανεξάρτητη Αρχ  ηµόσιων σό ων χει σει τους 
ακόλου ους στρατηγικούς στόχους

 νίσχυση της ορολογικ ς συµµόρ ωσης
 αταπολ µηση της ορο ια υγ ς και του 
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λα ρεµπορίου
 ιευκόλυνση του επιχειρείν και του εµπορίου 
 ρο ηση µιας εξωστρε ούς  αποτελεσµατικ ς 
ιοίκησης  µε σε ασµό προς τον πολίτη

 ροστασία του κοινωνικού συνόλου

ι ν ες ια ικασίες για τη ιεξαγωγ  ορολογικ ν 
ελ γχων χουν αρχίσει όπως για παρά ειγµα η 

ιασταύρωση των ηλ σεων και κατα σεων η 
οποία αντικα ιστά την γρα ειοκρατικ  εργασία  ο 
ν ο ορολογικό σύστηµα ασί εται σε κα ολικό 
ηλεκτρονικό λεγχο  ο οποίος προσ ιορί ει να 

είγµα περιπτ σεων για τα οποία υπάρχει υπο ία 
ορο ια υγ ς  άσει αντικειµενικ ν κριτηρίων  
αράλληλα  ροµολογ ηκαν εν ργειες για την 

ενίσχυση των εν ιάµεσων ια ικασι ν ιαιτησίας 
και ιακανονισµού  µε σα είς ια ικασίες για 
την τιµωρία α ικηµάτων όπως τα πρόστιµα και οι 
αυξηµ νοι ορολογικοί συντελεστ ς α παραπάνω 

α συµ άλουν στον περιορισµό των προσ υγ ν 
στα ικαστ ρια και στην οικο όµηση ενός στα ερού 
και ιλικού προς τις επεν ύσεις ηµοσιονοµικού 
περι άλλοντος

πιπλ ον  όσον α ορά την ΑΑ  αξί ει να 
σηµει σουµε τα ακόλου α

 σον α ορά την αποτελεσµατικότητα της 
ορολογικ ς ιοίκησης και της ια ικασίας 

είσπραξης  η ΑΑ  ε αρµό ει η να ν ο χ ιο 
υµµόρ ωσης και τρατηγικ ς ίσπραξης  

προκειµ νου να αυξη εί η ορολογικ  
συµµόρ ωση και η είσπραξη εσό ων  Αυτό 
επιτυγχάνεται µ σω πρωτο ουλι ν επικοινωνίας και 
εκσυγχρονισµού των µε ό ων και των πρακτικ ν 
ελ γχου
 α πληρο οριακά συστ µατα της ΑΑ  
ελτι νονται και προσαρµό ονται στις ανάγκες της 
ορολογικ ς νοµο εσίας

  ΑΑ  χει προτείνει να ν ο  ιλό οξο 
πρόγραµµα µεταρρύ µισης  το οποίο στοχεύει 
στη µετατροπ  της Ανεξάρτητης Αρχ ς ηµόσιων 

σό ων σε ναν σύγχρονο  ευ λικτο και απο οτικό 
οργανισµό τα επόµενα τρία χρόνια  ο σχ ιο 
αυτό επικεντρ νεται σε π ντε τοµείς παρ µ ασης  
ε ελοντικ  συµµόρ ωση  αναγκαστικ  
συµµόρ ωση  αν ρ πινοι πόροι  τεχνολογία και 
υπο οµ ς
 ιαίτερα όσον α ορά την είσπραξη εσό ων  

η ΑΑ  προχωρά προς την συγκ ντρωση των 
ια ικασι ν είσπραξης  µ σω της ηµιουργίας 

περι ερειακ ν κ ντρων είσπραξης  πιπλ ον  η 
µεταρρύ µιση αυτ  α υποστηρί εται από το ν ο  
επί του παρόντος υπό υλοποίηση  πληρο οριακό 
σύστηµα ιαχείρισης υπο σεων  το οποίο α 
υποστηρίξει την αυτοµατοποίηση  την συγκ ντρωση 
και τη µα ικ  ια ικασία είσπραξης

 σον α ορά το περιουσιολόγιο  η ΑΑ  χει 
εξασ αλίσει την απαραίτητη χρηµατο ότηση για 
την υλοποίηση του απαιτούµενου ληρο οριακού 

υστ µατος  το οποίο α ελτι σει την 
αποτελεσµατικότητα του ελ γχου και των εισπράξεων 
εσό ων
 ροκειµ νου να καταπολεµη εί η ορο ια υγ  

εισάγεται ν α τεχνικ  µµεσου λογιστικού ελ γχου  
η οποία α κα ορί ει τα ακα άριστα σο α µιας 
εταιρείας  πίσης  µια προγραµµατισµ νη ενηµ ρωση 
των ε οµ νων των τραπε ικ ν λογαριασµ ν 
που ιατηρεί η ΑΑ  για ορισµ νο αρι µό 

ορολογουµ νων α οη σει στην εξεύρεση 
περιπτ σεων ορο ια υγ ς κατά τα τελευταία 
τη  πιπλ ον  η ΑΑ  α ε αρµόσει να σχ ιο 

σχετικά µε τη µετατόπιση κερ ν  σα στα 
επόµενα χρόνια α αναλη ούν ράσεις για την 
υιο τηση και αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων 
της ηλεκτρονικ ς τιµολόγησης  πιπλ ον  η ΑΑ  
άρχισε να σχε ιά ει και να ε αρµό ει να ετ σιο 
πρόγραµµα ελ γχου για τα ύο τελευταία χρόνια  
προκειµ νου να καταπολεµ σει τη ορο ια υγ  σε 
επαγγελµατικούς τοµείς µε µεγάλο χάσµα Α και 
εισο µατος για ολόκληρη την ελληνικ  επικράτεια
 σον α ορά το προσωπικό  η ΑΑ  ρίσκεται 

σε ια ικασία αύξησης του προσωπικού της  
τουλάχιστον κλείνοντας όλες τις κεν ς σεις µ σω 

ια ικασι ν πρόσλη ης και κινητικότητας µ σα στα 
επόµενα τρία χρόνια  αράλληλα υιο ετεί σύγχρονες 
µε ό ους επιλογ ς προσωπικού  ε αρµό οντας 

ια ικασίες συνεχούς κατάρτισης και ετ σιας 
αξιολόγησης του αν ρ πινου υναµικού  ιαίτερη 
µ αση α ο εί  

α  στην ανάπτυξη µιας ν ας ια ικασίας επιλογ ς 
προσωπικού στε να επιτευχ εί επαρκ ς αρι µός 
καλά καταρτισµ νων εργα οµ νων  σύµ ωνα µε 
τις ανάγκες και τις απαιτ σεις κά ε τοµ α εργασίας  

 στην ε αρµογ  ενός σύγχρονου α µολογίου 
µε άση τις πρόσ ατες αλλαγ ς στα προ ίλ σεων 
εργασίας για όλους τους εργα οµ νους κα ς και 
στον σχε ιασµό και ανάπτυξη ενός ν ου συστ µατος 
µισ ο οσίας 
γ  στην ε αρµογ  µιας ν ας προσ γγισης για την 

ιαχείριση της από οσης  που α επικεντρ νεται 
στην επίτευξη κατάλληλων στόχων και 

 στην συνεχ  κατάρτιση µ σω προγραµµάτων 
ηλεκτρονικ ς µά ησης και σεµιναρίων

1  Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα
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1  Δηµοσιονοµική Βι σιµ τητα

1.4 Βι σιµ τητα του ρέους

Η βιωσιµότητα του χρέους είναι ζωτικής σηµασίας για την επιτυχία µιας ολιστικής στρατηγικής ανάπτυξης. 

Αυτό που οι ξένοι και Έλληνες επενδυτές χρειάζονται στην περίοδο µετά το πρόγραµµα είναι ένας σαφής 

διάδροµος ώστε να επενδύσουν σε ένα πλαίσιο µειωµένης αβεβαιότητας. Η καθυστέρηση των πολιτικών 

αποφάσεων για ένα τέτοιο πλαίσιο µπορεί να οδηγήσει µόνο σε αναβολή των επενδυτικών αποφάσεων.  

Τα κράτη µέλη της Ευρωζώνης έχουν ήδη επιδείξει την προθυµία τους να εφαρµόσουν συγκεκριµένα µέτρα 

για την ανακούφιση του ελληνικού χρέους προκειµένου να διασφαλίσουν τη βιωσιµότητά του. Ορισµένα 

βραχυπρόθεσµα µέτρα ελάφρυνσης του χρέους ξεκίνησαν στις αρχές του 2017 και ολοκληρώθηκαν µέχρι 

το τέλος του έτους. Τα µεσοπρόθεσµα µέτρα αναµένεται να εφαρµοστούν στο τέλος του προγράµµατος, 

αν και το µέγεθος και το πεδίο εφαρµογής τους δεν έχουν ακόµη καθοριστεί. Παράλληλα, συζητείται 

µακροπρόθεσµα ένας µηχανισµός αντιµετώπισης µελλοντικών κρίσεων χρέους. Μια αποφασιστική 

συµφωνία για το χρέος, σε συνδυασµό µε το γεγονός ότι η Ελλάδα επέστρεψε επιτυχώς στις αγορές και 

δηµιουργεί ένα ταµείο ταµειακών διαθέσιµων εν αναµονή της εξόδου από το πρόγραµµα, θα διαµορφώσει 

το πλαίσιο για  µια νέα φάση µειωµένης αβεβαιότητας.  

τις  ουλίου  το λληνικό ηµόσιο  µετά την 
ε αρµογ  ενός συνόλου προηγούµενων ενεργει ν  
συν ε τριετ  συµ ωνία χρηµατο ότησης 
µε τον υρωπα κό ηχανισµό τα ερότητας  
συνολικού ύ ους  ισ  ευρ  χρι σ µερα 
χουν εκταµιευ εί  ισ  από τα οποία τα  
ισ  κατευ ύν ηκαν στην ανακε αλαιοποίηση 
ύο συστηµικ ν τραπε ν  της νικ ς ράπε ας 

της λλά ος και της ράπε ας ειραι ς  η οποία 
λα ε χ ρα τον εκ µ ριο του  ο χρ ος 

της κεντρικ ς ιακυ ρνησης στο τ λος του  
ανερχόταν σε  ισ  ευρ     

  Μέτρα για τη βελτίωση της    
  βιωσιµότητας του χρέους της Ελλάδας 

 ι απο άσεις του  του α ου  
υιο τησαν για πρ τη ορά τον είκτη ακα άριστων 
χρηµατο οτικ ν αναγκ ν σε Α   ως ασικό 

είκτη από οσης  για την αξιολόγηση της 
ιωσιµότητας του ελληνικού ηµοσίου χρ ους 

τόσο από τα ευρωπα κά εσµικά όργανα όσο 
και από το  ύµ ωνα µε αυτό το κριτ ριο  οι 
ετ σιες ακα άριστες ανάγκες χρηµατο ότησης εν 
πρ πει να υπερ ούν το  του ελληνικού Α  

ραχυπρό εσµα και το  µακροπρό εσµα
 πιπλ ον  τα κράτη µ λη και τα εσµικά όργανα 
χουν επι είξει την προ υµία τους να ε αρµόσουν 

στα ιακά µια σµη συγκεκριµ νων µ τρων για την 
ελά ρυνση του ελληνικού χρ ους προκειµ νου να 

ιασ αλιστεί η ιωσιµότητά του  α ραχυπρό εσµα 
µ τρα ελά ρυνσης του χρ ους ξεκίνησαν στις αρχ ς 
του  και ολοκληρ ηκαν στο τ λος του τους  
περιελάµ αναν την εξοµάλυνση των προ εσµι ν 
λ ξης των ανείων του  και τη µείωση του 
κιν ύνου επιτοκίων τους  κα ς και την άρση του 
περι ωρίου του  για την αποπληρωµ  του 
χρ ους του 

ια πρόσ ετη σµη µεσοπρό εσµων µ τρων α 

ε αρµοστεί για τη ιασ άλιση της ιωσιµότητας του 
χρ ους µ χρι το τ λος του προγράµµατος  παρόλο 
που το µ γε ός τους και το πε ίο ε αρµογ ς τους 

εν χουν ακόµη προσ ιοριστεί  εριλαµ άνουν 
την πλ ρη εξάλει η του περι ωρίου αποπληρωµ ς 
του χρ ους του  από το  τη χρ ση  
των κερ ν των ελληνικ ν οµολόγων το  
  και   για τη µείωση των µικτ ν 

χρηµατοοικονοµικ ν αναγκ ν  τη µερικ  εξό ληση 
των ανείων του  µ σω του  και την 
περαιτ ρω εξοµάλυνση των προ εσµι ν λ ξης 
των ανείων του  µε την παράταση της µ σης 
στα µισµ νης ιάρκειάς τους  τη στα εροποίηση 
των επιτοκίων τους και την ανα ολ  των πληρωµ ν 
τόκων

ακροπρό εσµα  προ λ πεται µηχανισµός 
αντιµετ πισης της κρίσης χρ ους  προκειµ νου 
να ιασ αλιστεί η ιωσιµότητα του χρ ους µε πιο 
επι ετικά µ τρα αρωγ ς  εκτός από την εξοµάλυνση 
των ληξιπρό εσµων ανείων του  κα ς και 
την περαιτ ρω στα εροποίηση των επιτοκίων και την 
ανα ολ  των πληρωµ ν τόκων  στε να επιτευχ εί 
ο ετ σιος στόχος των συνολικ ν χρηµατο οτικ ν 
αναγκ ν 

λος  οι απο άσεις του  τον ούνιο  
ανα ρουν την επιστρο  της λλά ας στις αγορ ς 

ηµιουργ ντας να απο εµατικό  όπως συν η µε 
τις άλλες χ ρες που ολοκλ ρωσαν τα προγράµµατα 
προσαρµογ ς   ηµιουργία ταµειακ ν απο εµάτων 

α επιτευχ εί τόσο µ σω εκταµιεύσεων του  
όσο και µ σω ν ων εκ όσεων οµολόγων  όπως 
η πρόσ ατη κ οση πενταετ ν οµολόγων τον 
Αύγουστο του  και η κ οση ετούς οµολόγου 
τον ε ρουάριο του  

λα αυτά τα µ τρα ρ ντας συµπληρωµατικά 
α µει σουν την α ε αιότητα  α αυξ σουν τις 

επεν ύσεις και α οη σουν σε µεγάλο α µό 
στην ε αρµογ  µιας ολιστικ ς στρατηγικ ς 
ανάπτυξης
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2. Βι σιµη νάπτ η
Η σοβαρή κρίση των τελευταίων ετών, την οποία η ελληνική οικονοµία σταδιακά αφήνει πίσω της, έδειξε, µεταξύ 

άλλων, τα όρια του παραγωγικού µοντέλου που επικράτησε στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Είναι πλέον 

γνωστό ότι η κρίση των προηγούµενων ετών δεν ήταν µόνο δηµοσιονοµική. Πρώτα απ όλα, ήταν µια κρίση 

του παραγωγικού µοντέλου που κυριάρχησε στην Ελλάδα εδώ και πάνω από τέσσερις δεκαετίες.  

Εν συντοµία, ένα εσωστρεφές µοντέλο ανάπτυξης, που βασίστηκε στην εγχώρια κατανάλωση και τον  φθηνό 

δανεισµό, δεν επέτρεψε στην ελληνική οικονοµία να παρακολουθήσει τις τεχνολογικές και περιβαλλοντικές 

εξελίξεις και να αναβαθµίσει τη θέση της στον παγκόσµιο καταµερισµό εργασίας, ενώ συγχρόνως οι κοινωνικές 

και χωρικές ανισότητες παρέµειναν βαθιές. 

Ένας κεντρικός άξονας της στρατηγικής µας είναι το ανθρώπινο κεφάλαιο ως µέσο για τη σταθερή βελτίωση 

της ελληνικής οικονοµίας, τη δηµιουργία ολοκληρωµένων αλυσίδων αξίας και την παραγωγή προϊόντων και 

υπηρεσιών µε υψηλότερη προστιθέµενη αξία. 

Ο βασικός στόχος είναι η αύξηση της απασχόλησης προσφέροντας όχι µόνο περισσότερες, αλλά και καλύτερες 

θέσεις εργασίας, µε ιδιαίτερη έµφαση στην ενσωµάτωση των ανθρώπινων πόρων – και ειδικότερα ειδικευµένων 

ανθρώπινων πόρων - στην οικονοµία, αντιστρέφοντας την τάση µετανάστευσης και περιορίζοντας την 

περαιτέρω µείωση του πληθυσµού της χώρας.

Τα βασικά µέσα για την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής είναι οι αυξανόµενες επενδύσεις, 

συµπεριλαµβανοµένων των άµεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), σε συνδυασµό µε την υλοποίηση δράσεων 

αντιµετώπισης της ανεργίας, διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που συµβάλλουν στη βελτίωση του οικονοµικού 

περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένης της ψηφιοποίησης και της επιχειρησιακής αναβάθµισης της δηµόσιας 

διοίκησης.  

Αποφασιστικοί παράγοντες για την επιτυχία της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι ο αναλυτικός σχεδιασµός, 

ο συντονισµός και η αποτελεσµατική εφαρµογή συγκεκριµένων πολιτικών και η επιδίωξη της ευρύτερης 

δυνατής συναίνεσης όσον αφορά τους βασικούς στόχους της, ιδιαίτερα στην τρέχουσα συγκυρία , κατά την 

οποία οποιαδήποτε προσπάθεια αλλαγής του µοντέλου ανάπτυξης καθιστά επιτακτική τη δηµιουργία νέων 

συγκριτικών πλεονεκτηµάτων για την ελληνική οικονοµία.
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2.1 Δηµιουργία περισσ τερ ν και καλ τερ ν έσε ν εργασίας

Οι θεσµοί της αγοράς εργασίας, πριν και κατά τη διάρκεια της κρίσης, δεν ήταν σε θέση να απορροφήσουν 

τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και δεν κατόρθωσαν να περιορίσουν αποτελεσµατικά την αυξανόµενη 

ανεργία και την φτώχεια. Το υφιστάµενο πλαίσιο για την αγορά εργασίας έχει φθάσει στα όριά του. Κύριες 

προτεραιότητες για το σχεδιασµό των θεσµών της αγοράς εργασίας του αύριο είναι η εξάλειψη της αδήλωτης 

εργασίας, η δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας, η προώθηση αποτελεσµατικού 

κοινωνικού διαλόγου και η προστασία των ανέργων. Για αυτούς τους στόχους, οι προσπάθειες στο 

άµεσο µέλλον θα επικεντρωθούν στη µείωση της αδήλωτης και της επισφαλούς εργασίας.  Επίσης, λόγω 

των  βελτιωµένων συνθηκών  τόσο της ελληνικής οικονοµίας συνολικότερα όσο και της αγοράς εργασίας 

ειδικότερα φαίνεται επίκαιρη η προσεκτική εξέταση της αύξησης του επιπέδου του κατώτατου µισθού. Το 

νέο επίπεδο του κατώτατου µισθού θα καθοριστεί µέσω συνολικής εκτίµησης των επιπτώσεων, σύµφωνα 

µε το υφιστάµενο νοµικό πλαίσιο. σον αφορά τις συλλογικές διαπραγµατεύσεις, θα αποκατασταθούν οι  

αρχές της επεκτασιµότητας και της ευνοϊκότερης ρύθµισης. Τέλος, οι ενεργητικές πολιτικές  απασχόλησης 

θα ενισχυθούν για να διευκολύνουν την επιστροφή των ανέργων στην εργασία.

 ατά τη ιάρκεια των ετ ν ύ εσης  το κύριο 
µ σο για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της 
ανάπτυξης ταν η εσωτερικ  υποτίµηση  µε άση τη 
συγκράτηση του κόστους εργασίας  ς αποτ λεσµα  
οι πραγµατικοί ετ σιοι µισ οί µει ηκαν κατά  
και η µερικ  απασχόληση αυξ ηκε κατά   

στόσο  οι εν λόγω πολιτικ ς εν κατόρ ωσαν 
να περιορίσουν αποτελεσµατικά την ανερχόµενη 
ανεργία  η οποία ασε το  συνολικά και 
πάνω από το  µεταξύ των ν ων  αυτόχρονα  
επει ην ηκε  και η ποιότητα των σεων 
εργασίας η οποία το  ρισκόταν σε µία από τις 
χαµηλότερες σεις µεταξύ των κρατ ν µελ ν της 

 λος  µ ρος του εργατικού υναµικού µε υ ηλό 
µορ ωτικό επίπε ο εγκατ λει ε τη χ ρα  τοντας σε 
κίν υνο την οικονοµικ  ιωσιµότητα
 στόσο  η κοινωνικ  συνοχ   και νταξη 
αποτελούν προ πό εση ι σιµης οικονοµικ ς 
ανάπτυξης  α τελευταία τρία χρόνια εισ χ ησαν 
πολιτικ ς για την άµ λυνση της ανισότητας των 
εισο ηµάτων  για να αντιστρα εί ο αντίκτυπος 
της οικονοµικ ς κρίσης και να ενισχυ εί το ίχτυ 
ασ αλείας για τους εργα όµενους και τους αν ργους  

αράλληλα  η ι σιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη απαιτεί ίκαιη και εύρυ µη αγορά 
εργασίας  η οποία ηµιουργεί περισσότερες και 
καλύτερες σεις εργασίας και ενισχύει την ευηµερία 
των συµµετεχόντων  
  σχε ιασµός της αγοράς εργασίας του 
αύριο α πρ πει να απο ασιστεί µε µια ολιστικ  
προσ γγιση  ι κυριότερες προτεραιότητες είναι η 
καταπολ µηση της ανεργίας µ σω της ηµιουργίας 
καλ ν  ουσιαστικ ν και καλά αµει όµενων σεων 
εργασίας  η εξάλει η της α λωτης εργασίας  η 
προ ηση αποτελεσµατικού κοινωνικού ιαλόγου 
και η προστασία των αν ργων   

  Καταπολέµηση της άτυπης εργασίας   
  και της αβεβαιότητας  

  α λωτη εργασία συν εται µε σεις 
εργασίας χαµηλότερης ποιότητας και µε τη 
στρ λωση του ανταγωνισµού µεταξύ των 
επιχειρ σεων  κα ιστ ντας την τελικά επι µια 
και για την ανάπτυξη   αράλληλα  οι α λωτες 

σεις εργασίας χαρακτηρί ονται από χειρότερες 
συν κες  χαµηλότερες απαιτ σεις σε µατα υγείας 
και ασ άλειας  χαµηλότερα εισο µατα και απουσία 
κοινωνικ ς ασ άλισης   ν ολίγοις  οι α λωτες 

σεις εργασίας λειτουργούν ενάντια στους στόχους 
της ι σιµης και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξης µε 
καλ ς και καλά αµοι όµενες σεις εργασίας   
  α λωτη εργασία µει ηκε σε περίπου  
σε τοµείς υ ηλού κιν ύνου  από  το   Αυτ  
η σηµαντικ  µείωση επιτεύχ ηκε µε την εισαγωγ  
ν ων κανόνων και µε µια σηµαντικ  ανα ά µιση 
των σχετικ ν συστηµάτων πληρο ορικ ς  πιπλ ον  
τον ανουάριο του  ξεκίνησε η ε αρµογ  ενός 
τριετούς σχε ίου ράσης για την αντιµετ πιση της 
α λωτης εργασίας  ο σχ ιο αυτό προ λ πει να 
ισορροπηµ νο ρυ µιστικό και πολιτικό πλαίσιο που 
περιλαµ άνει προληπτικά και ιορ ωτικά µ τρα 
για τη ιευκόλυνση της µετά ασης των άτυπων 
εργα οµ νων στην επίσηµη οικονοµία και την 
αντιµετ πιση της α λωτης εργασίας   ρισµ νες 
από τις ράσεις ορόσηµο που ανα ρονται σε αυτό 
το σχ ιο είναι η ηµιουργία ενός ν ου συνόλου 
κανόνων για την καταπολ µηση της ευ ούς 
αυτοαπασχόλησης  κα ς και η επ κταση των 
επι εωρ σεων από τον  στον γεωργικό τοµ α  

 ανα ά µιση του πληρο οριακού συστ µατος 
του  που συµπεριλαµ άνει ιαλειτουργικά 
προγράµµατα και ιαρκ ς ανα α µι όµενους 
κανόνες ανάλυσης κιν ύνου  α συµ άλει επίσης 
στην αντιµετ πιση της α λωτης εργασίας  Αυτό το 
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ν ο σύνολο κανόνων και ια ικασι ν αποσκοπεί 
στη ελτίωση της σχ σης µεταξύ του µατος 

πι ε ρησης ργασίας και του ευρύτερου κοινού  
 πι ε ρηση ργασίας εν α χει πλ ον αυστηρά 

κατασταλτικό ρόλο  αλλά α συµ άλλει επίσης στη 
ηµιουργία τυπικ ν σεων εργασίας  ι ράσεις 

αυτ ς αποσκοπούν στη µείωση της α λωτης 
εργασίας στο  ως το 
  επ κταση των τυπικ ν σεων εργασίας 
συν εται µε την αντίστοιχη ελτίωση της 
ποιότητας της εργασίας  ι ποιοτικ ς σεις 
εργασίας συµ άλλουν στην καταπολ µηση των 
εισο ηµατικ ν  ανισοτ των  και στην αύξηση της 
παραγωγικότητας της εργασίας  εν  ελτι νουν την 
κοινωνικ  προστασία   νόµος  αποτ λεσε 
να πρ το µα προς την κατεύ υνση αυτ  κα ς 

περιλαµ άνει ιατάξεις που προστατεύουν τους 
υπαλλ λους από την α λωτη  υπο ηλωµ νη  µη 
αµει όµενη εργασία και τει αυστηρούς κανόνες 
για το χρόνο εργασίας και την κατα ολ  µισ ν  

α ε αρµοστούν εσµικ ς µεταρρυ µίσεις για 
την επ κταση του ποσοστού των τυπικ ν σεων 
εργασίας  όπως η εισαγωγ  µιας ν ας οµ ς 
προστίµων για την α λωτη εργασία   πίσης  
αναπτύχ ηκε να πρόγραµµα για την υποστ ριξη 
επισ αλ ν εργα οµ νων και α χρηµατο οτη εί 
µ σω των υρωπα κ ν ιαρ ρωτικ ν αµείων  
Αυτό α ελτι σει την προσαρµοστικότητα των 
εργα οµ νων στις αλλαγ ς του µοντ λου παραγωγ ς 
της χ ρας
 ι πολιτικ ς αυτ ς εν α προω σουν µόνο τη 

ίκαιη και ι σιµη ανάπτυξη  αλλά α συµ άλουν 
επίσης σε να λειτουργικό και ι σιµο σύστηµα 
κοινωνικ ς ασ άλισης

  Καθορισµός κατώτατου µισθού

 ι εργα όµενοι στην λλά α χουν ι σει 
µεγάλες µει σεις των εισο ηµάτων τους  
ο ηγούµενες σε κάποιο α µό από τη µείωση του 
κατ τατου µισ ού το  Αυτ  η πολιτικ  χει 
πλ ον άσει στα όριά της και οι  ευτερογενείς 
επι ράσεις της στην κατανοµ  των απο οχ ν  στην 
αύξηση των χαµηλ ν αµοι ν από  σε  
στο µερί ιο των εργα οµ νων που ρίσκονται 
σε κίν υνο τ χειας από  σε   και 
υ ίστανται σο αρ  υλικ  στ ρηση από  
ως  πρ πει να αντιµετωπιστούν  Αυτό 
α συµ άλει στην ενίσχυση  των κιν τρων των 

εργα οµ νων και α περιορίσει τη µετανάστευση 
ν ων και µορ ωµ νων λλ νων και λληνί ων σε 
άλλες χ ρες της 
 ο επίπε ο του κατ τατου µισ ού µπορεί να 
αποτελ σει να αποτελεσµατικό µ σο πολιτικ ς για 
την αύξηση της παραγωγικότητας και τη ελτίωση 
των µακροπρό εσµων προοπτικ ν οικονοµικ ς 
ανάπτυξης  ο ισχύον πλαίσιο κα ορισµού του 

κατ τατου µισ ού ίνει κεντρικό ρόλο στους 
κοινωνικούς εταίρους και απο ασιστικό ρόλο 
στο κράτος  όγω των συν ηκ ν της ελληνικ ς 
οικονοµίας και της αγοράς εργασίας  οι οποίες 

ελτι νονται  η προσεκτικ  εξ ταση της αύξησης του 
επιπ ου του κατ τατου µισ ού αίνεται επίκαιρη  

ο ν ο επίπε ο του κατ τατου µισ ού α κα οριστεί 
µ σω του πρόσ ατα ελτιωµ νου συστ µατος  
το οποίο απαιτεί µια εκτεταµ νη εκτίµηση 
επιπτ σεων στε να προ λε ούν οι αντι ράσεις 
των παραγόντων της αγοράς εργασίας και οι 
επιπτ σεις στη ι σιµη και χωρίς αποκλεισµούς 
ανάπτυξη  Αυτ  η εκτίµηση επιπτ σεων α ιεξαχ εί 
από ανεξάρτητους εµπειρογν µονες  µετά από 

ια ούλευση µε τους κοινωνικούς εταίρους και 
τους αρµό ιους ορείς υλοποίησης  ι αλλαγ ς 
στο επίπε ο του κατ τατου µισ ού α λά ουν 
υπό η τις εξελίξεις στην παραγωγικότητα και την 
ανταγωνιστικότητα  κα ς και το ποσοστό συνολικ ς 
ανεργίας  το ποσοστό ανεργίας των ν ων  και τα 
ισχύοντα µισ ολογικά επίπε α

  Συλλογικές Διαπραγµατευσεις

 σον α ορά τις συλλογικ ς ιαπραγµατεύσεις  
µε τη λ ξη του προγράµµατος οικονοµικ ς 
προσαρµογ ς α αποκαταστα ούν ύο εµελι εις 
αρχ ς  η αρχ  της επεκτασιµότητας και η αρχ  
της ευνο κότερης ρύ µισης  ε συν υασµό µε 
τις πρόσ ατες συλλογικ ς  συµ άσεις  οι οποίες 
περιλαµ άνουν µη µισ ολογικά στοιχεία π χ  

ητ µατα υγείας και ασ άλειας  α λωτη εργασία  
επαγγελµατικ  κατάρτιση  η ανα ωογόνηση αυτ ν 
των αρχ ν α ενισχύσει την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα του κοινωνικού ιαλόγου
 Αυτ ς οι συµπληρωµατικ ς και 
αλληλοενισχυόµενες αρχ ς α ο ηγ σουν στην 
αποκατάσταση των συλλογικ ν ιαπραγµατεύσεων 
στην λλά α µε ετικά αποτελ σµατα για τους 
εργα όµενους και τους εργο ότες  ρ τον  η 
αποκατάσταση αυτ ν των αρχ ν α αντιστρ ει 
την ανισορροπία στον συσχετισµού ύναµης   
που προκλ ηκε  στις εργασιακ ς σχ σεις από τις 
πρόσ ατες πολιτικ ς  εύτερον  α προω σει 
τον κοινωνικό ιάλογο και α εν αρρύνει 
τις επιχειρ σεις και τους εργα όµενους να 
συµµετάσχουν σε συλλογικ ς ιαπραγµατεύσεις  

ρίτον  α ενοποι σει τους κανόνες και α 
προω σει τον υγι  ανταγωνισµό σε όλους τους 
οικονοµικούς τοµείς  λος  α συµ άλει στη µείωση 
της ανισότητας των εισο ηµάτων και στην επίτευξη 

ικαιότερης κατανοµ ς του ε νικού εισο µατος  
Αυτά τα ετικά αποτελ σµατα α τον σουν την 
οικονοµικ  ανάπτυξη και  τελικά  α επιτρ ουν τη 

ηµιουργία περισσότερων και καλύτερων σεων 
εργασίας
 ι πρόσ ατες αλλαγ ς στην ια ικασία 
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ιαµεσολά ησης και ιαιτησίας  κα ς και 
αλλαγ ς στη σύσταση του οργανισµού ιαιτησίας  
ενίσχυσαν την ανεξαρτησία του εσµού και των 

ια ικασι ν κοινωνικού ιαλόγου  αράλληλα  
από εµπειρικά στοιχεία προκύπτει ότι τα εργατικά 
σωµατεία ταν µ χρι τ ρα επι υλακτικά στη 
χρ ση των ια ικασι ν όπως χουν τροποποιη εί  

αµ άνοντας υπό η ότι το σύστηµα ιαιτησίας 
ανα εωρ ηκε πρόσ ατα  είναι υπό επεξεργασία 
µια κ εση που α ορά στο ρόλο της ιαιτησίας στις 
συλλογικ ς ιαπραγµατεύσεις  α συµπεράσµατα 

α συ ητη ούν µε τους κοινωνικούς εταίρους  
στοχεύοντας πάντα στην ενίσχυση του κοινωνικού 

ιαλόγου και στην προ ηση της συλλογικ ς 
αυτονοµίας

  Διευκολύνοντας την επιστροφή 
  στην εργασία

  προστασία των αν ργων και η επαν νταξ  τους 
στην παραγωγικ  εργασία είναι επίσης σηµαντικ ς 
προτεραιότητες  σε συν υασµό µε την προστασία 
των ικαιωµάτων και την ικανοποίηση των αναγκ ν 
των εργα οµ νων   ανεργία ασε  το  
στο αν τατο επίπε ο του   και µολονότι 
χει πλ ον µειω εί στο  είναι απαραίτητη η 

ε αρµογ  πολιτικ ν για την αντιµετ πιση των 
ακόµη υ ηλ ν επιπ ων µακροχρόνιας ανεργίας και 
της ανεργίας των ν ων  Αν εν παρασχε εί γκαιρη 
υποστ ριξη σε αυτ ς τις οµά ες  κιν υνεύουν  να 
περι ωριοποι ούν  ορισµ να από τα πιο ευάλωτα 
τµ µατα του πλη υσµού
 ς πρ το µα  το επί οµα  ανεργίας πρ πει 
να επανασχε ιαστεί λαµ άνοντας υπό η τους 

είκτες τ χειας και το επίπε ο του κατ τατου 
µισ ού   αξιολόγηση του τρ χοντος συστ µατος 
και οι προτάσεις για τη ν α αρχιτεκτονικ  του α 

ιεξαχ ούν από µια επιτροπ  αποτελούµενη από το 
πουργείο ργασίας  τον Α  τους κοινωνικούς 

εταίρους  αλλά και από ει ικούς στην αγορά 
εργασίας
  πρόσ ατη ηµιουργία του µηχανισµού 

ιάγνωσης αναγκ ν της αγοράς εργασίας αποτελεί 
µια σηµαντικ  µεταρρύ µιση  επιτρ ποντας στους 

ορείς χάραξης πολιτικ ς να εξετά ουν ορισµ να 
χαρακτηριστικά των αν ργων  κα ς και τις τάσεις 
της αγοράς εργασίας σε τοµεακό και περι ερειακό 
επίπε ο  α επόµενα µατα περιλαµ άνουν την 
ανα ά µιση του πληρο οριακού συστ µατος  

στε να επιτρ πεται η πραγµατικ  πρόγνωση των 
ελλεί εων και των τάσεων της αγοράς εργασίας  
κα ς και η αξιολόγηση των µελλοντικ ν 
αναγκ ν  α αποτελ σµατα α χρησιµοποιη ούν 
για τον σχε ιασµό ενεργητικ ν πολιτικ ν 
απασχόλησης σε ε νικό και περι ερειακό επίπε ο  

α ν α προγράµµατα κοινο ελούς εργασίας α 
επικεντρω ούν σε συγκεκριµ νους τοµείς µε 

κοινωνικοοικονοµικό αποτύπωµα  να παρά ειγµα 
αυτ ς της ν ας σµης σχε ίων για τις νεργητικ ς 

ολιτικ ς Απασχόλησης είναι το πρόγραµµα ασικ ς 
προστασίας που α ε αρµοστεί τον άιο του 
 ια ακόµη σηµαντικ  ράση που 
πραγµατοποι ηκε τα τελευταία χρόνια είναι η 
ανα ιοργάνωση του Α  µε στόχο την ελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας και της ποιότητας των 
παρεχόµενων υπηρεσι ν  ι εναποµ νουσες 

ράσεις περιλαµ άνουν τον στρατηγικό σχε ιασµό   
την απλοποίηση και αυτοµατοποίηση των ασικ ν 

ιεργασι ν  την ιαχείριση και την ανάπτυξη 
του αν ρ πινου υναµικού  τον σχε ιασµό της 
εταιρικ ς επικοινωνίας και την ανάπτυξη η ιακ ς 
στρατηγικ ς   κα ι ρωση ενός ανα α µισµ νου 
συστ µατος ηµόσιας ιοίκησης  το οποίο 

α εστιά ει στη ελτίωση των παρεχόµενων 
υπηρεσι ν  αποτελεί τη ραχοκοκαλιά αυτ ς της ν ας 
προσ γγισης για τη ιακυ ρνηση του Α

ια εσµικ  µεταρρύ µιση της λειτουργίας των 
ενεργητικ ν πολιτικ ν απασχόλησης ρίσκεται 
επίσης σε εξ λιξη  µε στόχο τη µετά αση σε 
να ανοικτό πλαίσιο ενεργητικ ν πολιτικ ν 

απασχόλησης   συγκεκριµ νη µεταρρύ µιση  
επικεντρ νεται στο σχε ιασµό προγραµµάτων και σε 
σηµαντικ ς αλλαγ ς στους µηχανισµούς υλοποίησης  

ο ν ο πλαίσιο αντικα ιστά την   ιαχείριση 
των ενεργητικ ν πολιτικ ν µε µια πιο συστηµατικ  
προσ γγιση   ο ν ο µοντ λο περιλαµ άνει τα 
ακόλου α στοιχεία   
 ια στρο  προς να ν ο µοντ λο υλοποίησης 

των πολιτικ ν εργασίας που προσ ρει επιλογ ς 
προγραµµάτων στους αν ργους σε συνεχ  άση 
 νίσχυση της παροχ ς συµ ουλ ν στους 

αν ργους  η οποία περιλαµ άνει τη ηµιουργία 
προ ίλ  για την υποστ ριξη  την αξιολόγηση και 
την κατεύ υνσ  τους στις κατάλληλες εναλλακτικ ς 
λύσεις  
 νισχυµ να συστ µατα πληρο ορι ν  τα οποία 
ελτι νουν τον προγραµµατισµό  την εποπτεία 

και την παρακολού ηση και αξιοποιούν καλύτερα 
τις πληρο ορίες από την  αγοράς εργασίας στε  
να τρο ο οτούν  τόσο το σχε ιασµό όσο και την 
υλοποίηση πολιτικ ν  

να πιλοτικό πρόγραµµα ασισµ νο στην λογικ  
ανοιχτού πλαισίου α ενεργοποιη εί τους επόµενους 
µ νες

  άµεση ενεργοποίηση των µακροχρόνια 
αν ργων αποτελεί προ πό εση για την ανάπτυξη 
χωρίς αποκλεισµούς  ύµ ωνα µε το ρόγραµµα 

ων εξιοτ των της υρωπα κ ς πιτροπ ς για 
την υρ πη  να σχ ιο ράσης για την ανάπτυξη 
του αν ρ πινου κε αλαίου α ε αρµοστεί ως τον 
ούνιο του  ι στόχοι και οι ασικ ς αρχ ς της 

οργάνωσης του ν ου συστ µατος περιλαµ άνουν
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 ύν εση προγραµµάτων κατάρτισης µε 
το αναπτυξιακό υναµικό της χ ρας µ σω του 
µηχανισµού ιάγνωσης αναγκ ν της αγοράς 
εργασίας
 ξ ταση της υνατότητας αύξησης του αρι µού 

των εκπαι ευτικ ν ι ρυµάτων που εµπλ κονται  
όπως τα πανεπιστ µια
 ξασ άλιση της ποιότητας του συστ µατος 

σε όλα τα επίπε α  εκπαι ευτ ς  προγράµµατα 

σπου ν  εκπαι ευτικό υλικό  υπο οµ ς  ια ικασίες 
αξιολόγησης και πιστοποίησης

ύµ ωνα µε τα ανωτ ρω  το σύστηµα κατάρτισης 
α ανα εωρη εί   ο ανα α µισµ νο σύστηµα 
α αποµακρυν εί από τα ορι όντια προγράµµατα 

κατάρτισης προς πιο ατοµικά ασι όµενα 
προγράµµατα σπου ν  αυτόχρονα  α εισαχ εί 
πρωτόκολλο ποιότητας για τα όλα τα προγράµµατα

2.2 Βελτί ση της παραγ γικ τητας

2.2.1. Υποστηρίζοντας τους βασικούς τοµείς

Η κυβέρνηση έχει εντοπίσει τους βασικούς τοµείς που επιδιώκει να αναπτύξει: τις µεταφορές και την 

εφοδιαστική αλυσίδα, την ενέργεια, τα αγρο-διατροφικά προϊόντα, την µεταποίηση, την ναυτιλία, την 

φαρµακευτική βιοµηχανία, την υγεία και την περιβαλλοντική οικονοµία, τον τουρισµό και τον πολιτισµό. 

Η χώρα χρειάζεται µία επενδυτική έκρηξη που θα στραφεί σε οικολογικά βιώσιµες, ανταγωνιστικές και 

κοινωνικά δίκαιες οικονοµικές δραστηριότητες και τοµείς. Οι στόχοι αυτής της στρατηγικής είναι η αύξηση 

της εξωστρέφειας της οικονοµίας µας, η επιτάχυνση της τεχνολογικής αναβάθµισης των επιχειρήσεων, η 

αύξηση της προστιθέµενης αξίας αγαθών και υπηρεσιών και η στήριξη των ΜµΕ µε στόχο την ανάπτυξή τους 

και την ενσωµάτωσή τους σε παγκόσµιες αλυσίδες αξίας.  Στο πλαίσιο αυτής της στρατηγικής ανάπτυξης, 

αναπτύσσονται για όλους τους τοµείς προτεραιότητας στρατηγικές και πολιτικές που ευνοούν τα παραπάνω.

  κυ ρνηση χει εντοπίσει τους ασικούς 
τοµείς που επι ι κει να αναπτύξει  τις µετα ορ ς και 
την ε ο ιαστικ  αλυσί α  την εν ργεια  τα αγρο

ιατρο ικά προ όντα  την µεταποίηση  την ναυτιλία  
την αρµακευτικ  ιοµηχανία  την υγεία και την 
περι αλλοντικ  οικονοµία  τον τουρισµό και τον 
πολιτισµό  Αυτ ς αντανακλούν σηµαντικούς τοµείς 
της ελληνικ ς οικονοµίας και τοµείς στους οποίους 
η χ ρα χει συγκριτικό πλεον κτηµα   ορι όντια 

η ιοποίηση και η ευρεία χρ ση της καινοτοµίας και 
των η ιακ ν τεχνολογι ν  µα ί µε το ει ικευµ νο 
εργατικό υναµικό της χ ρας  α αυξ σουν τις 

υνατότητες και τις προοπτικ ς  αυτ ν των τοµ ων 
προτεραιότητας
  κατανοµ  και η ύση των επεν ύσεων πριν 
από την κρίση  παρά τα σχετικά υ ηλά επίπε α  ταν 
εξαιρετικά αναποτελεσµατικ  ερίπου το  των 
επεν ύσεων α ορούσε την κατασκευ  κατοικι ν και 
µη εµπορεύσιµους τοµείς της οικονοµίας    
  ιαρ ρωτικός µετασχηµατισµός της 
ελληνικ ς οικονοµίας είναι κρίσιµος   χ ρα 
χρειά εται µία επεν υτικ  κρηξη που α στρα εί 
σε οικολογικά ι σιµες  ανταγωνιστικ ς και 
κοινωνικά ίκαιες οικονοµικ ς ραστηριότητες και 
τοµείς  ενσωµατ νοντας τις σχετικ ς επι ι ξεις των 

ΒΑ τόχων Βι σιµης Ανάπτυξης  για ι σιµη 
εκ ιοµηχάνιση και καινοτοµία

Στόχοι της στρατηγικής αυτής είναι:

 Αύξηση της εξωστρ ειας της οικονοµίας µας  
ίνοντας προτεραιότητα σε εµπορεύσιµους τοµείς µε 

τη υνατότητα ιείσ υσης στις ιε νείς αγορ ς
 πιτάχυνση του τεχνολογικού περιεχοµ νου 
και των γν σεων των επιχειρ σεων στε 
να ανταποκρι ούν στις προκλ σεις της ης 

ιοµηχανικ ς επανάστασης
 Αύξηση της προστι µενης αξίας αγα ν και 
υπηρεσι ν
 ποστ ριξη των µ  για την ανάπτυξ  τους  
µεταξύ άλλων µ σω εταιρικ νσυµπράξεων 
 συγχωνεύσεων και ενσωµάτωσης τους σε 
παγκόσµιες αλυσί ες αξίας  

ια λεπτοµερ ς ανάλυση των επιµ ρους τοµ ων 
εν εµπίπτει στο πε ίο του παρόντος κειµ νου  
στόσο  ανα ερόµαστε σε εν εικτικ ς πρωτο ουλίες 

για την υποστ ριξη των επιχειρ σεων  ασισµ νες 
στην τρ χουσα επεν υτικ  στρατηγικ  της χ ρας  

χουν εκπονη εί αναλύσεις των συγκριτικ ν 
πλεονεκτηµάτων της χ ρας ανά τοµ α και 
αντίστοιχες στρατηγικ ς για την ενίσχυσ  τους και 
χουν η ε αρµοστεί οι συστάσεις τους  
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2.2.1.1  Προώθηση διασυνδέσεων

  Δηµόσια και ιδιωτική συνεργασία:  
       Πρωτοβουλία του Φόρουµ Βιοµηχανίας

 ο  το πουργείο ικονοµίας  Ανάπτυξης 
και ουρισµού  ί ρυσε το υντονιστικό υµ ούλιο 
Βιοµηχανικ ς και πιχειρηµατικ ς ολιτικ ς   

όρουµ Βιοµηχανίας   το οποίο λειτουργεί υπό την 
εποπτεία της ενικ ς ραµµατείας Βιοµηχανίας του 

πουργείου
 τόχος του όρουµ Βιοµηχανίας είναι ο 
συντονισµός των οικονοµικ ν  κοινωνικ ν και 
παραγωγικ ν εταίρων της χ ρας που σχετί ονται 
µε τη ιοµηχανικ  πολιτικ  ια τει ναν ασικό 
υποστηρικτικό και συµ ουλευτικό ρόλο για την 
προετοιµασία  ιαµόρ ωση και υπο ολ  προτάσεων 
πολιτικ ς και σεων προς το κράτος  µε σκοπό 
τη συµµετοχ  στην ανάκαµ η και ανάπτυξη των 
µεταποιητικ ν και επιχειρηµατικ ν ραστηριοτ των
 ο όρουµ πρότεινε πολιτικ ς για τη ελτίωση 
της παραγωγ ς και της παραγωγικότητας  τον 
εξορ ολογισµό των ηµόσιων απαν ν για 
αναπτυξιακά ργα  την ε αρµογ  σύγχρονων 
πρακτικ ν και µε ό ων σε µατα που σχετί ονται 
µε την επιχειρηµατικότητα  την καινοτοµία  
την ανταγωνιστικότητα  τη συνεργασία και τη 

ιε νοποίηση των επιχειρ σεων  κα ς και µε 
εναλλακτικά χρηµατο οτικά µ σα  τις προτάσεις 
του χει επίσης ενσωµατ σει τις ευρωπα κ ς 
πολιτικ ς  πρωτο ουλίες και ράσεις για την 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ιοµηχανίας 
και των µ  κα ς και για τη χρ ση ευρωπα κ ν 
χρηµατο οτικ ν µ σων όπως το  το 

  και των προγραµµάτων της π  του  
της ΑΑ και του  
 ον Απρίλιο του  τα συµπεράσµατα 
του όρουµ και οι προτάσεις ιοµηχανικ ς 
πολιτικ ς υπο λ ηκαν στο υ ερνητικό 

υµ ούλιο ικονοµικ ς ολιτικ ς  και 
εγκρί ηκαν  ηµαντικ ς εσµικ ς µεταρρυ µίσεις 
και πρωτο ουλίες αξιοποίησαν τις προτάσεις των 
οµά ων εργασίας του όρουµ
Από τις προτάσεις του όρουµ χουν υλοποιη εί 

ύο εµ ληµατικ ς ράσεις  το χ ιο ράσης για την 
ανάπτυξη της εγχ ριας αρµακευτικ ς ιοµηχανίας 
και το ιατοµεακό σχ ιο για τα αγρο ιατρο ικά 
προ όντα  τη ιοµηχανία και τον τουρισµό  

  Τοµεακό σχέδιο δράσης:      
  Φαρµακευτική βιοµηχανία

 ε συνεργασία µε τα εν ια ερόµενα µ ρη  
συµ ων ηκε να σχ ιο ράσης  το οποίο 
αναλύ ηκε σε ξι άξονες  εκίνησε τον επτ µ ριο 
του  και αποτελεί το ασικό πλαίσιο ανα οράς 
για την αποτελεσµατικ  ε αρµογ  πολιτικ ν που 
αποσκοπούν στην ανάπτυξη και ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας της εγχ ριας αρµακευτικ ς 

ιοµηχανίας  πι ι κει να αντιµετωπίσει τα 
υ ιστάµενα προ λ µατα αλλά και να ενισχύσει τις 
ευκαιρίες του κλά ου
 ι ράσεις που χουν υλοποιη εί α ορούν 
τις ραστηριότητες των επιχειρ σεων στον τοµ α 
των κλινικ ν µελετ ν  τη ηµιουργία ενός ντρου 

αινοτοµίας για την υποστ ριξη της ρευνας και της 
καινοτοµίας στον τοµ α  την επικοινωνία σχετικά µε 
τις ευκαιρίες συνεργασίας µε ερευνητικά ι ρύµατα 

 την προ ηση καινοτόµων αρµακευτικ ν 
προ όντων και υτικ ν αρµάκων

  Τοµεακοί δεσµοί: Σύνδεση της   
      αγροτικής βιοµηχανίας, της βιοµηχανίας  
      και του τουρισµού

 ι τοµείς της γεωργίας  της ιοµηχανίας 
τρο ίµων  του τουρισµού και του πολιτισµού 
αποτελούν ραστηριότητες µε σηµαντικά συγκριτικά 
πλεονεκτ µατα  α ελληνικά προ όντα είναι ποικίλα 
και υ ηλ ς ποιότητας και ο τουρισµός ασί εται 
στην υσικ  οµορ ιά  το περι άλλον και τον 
πολιτιστικό πλούτο των ελληνικ ν περιοχ ν   
κυ ρνηση στοχεύει στην αύξηση των συνεργει ν 
τόσο µεταξύ αυτ ν των ραστηριοτ των όσο και 
µε άλλους σηµαντικούς τοµείς  όπως η οικο οµικ  

ραστηριότητα  ο ιατρικός τουρισµός
 ο επτ µ ριο του  ηµιουργ ηκε το 

όρουµ όρουµ Αγρο ιατρο ς Βιοµηχανίας
ουρισµού   ως εργαλείο υποστ ριξης στη 
ιατύπωση και υπο ολ  προτάσεων που συν ουν 

τον τουρισµό µε τη γεωργία και τη µεταποίηση   
ον ανουάριο του  οι οµά ες υπ αλαν 

την εκτίµησ  τους για την τρ χουσα κατάσταση  
προσ ιορί οντας τις προτεραιότητες των αναγκ ν 
των επιχειρ σεων  ον ανουάριο του  
υπ αλαν σχ ιο ράσης  το οποίο περιλαµ άνει 
προτάσεις για µια σειρά ράσεων  εσµικ ν  

ιοικητικ ν και οργανωτικ ν  ρότεινε τη 
ηµιουργία µιας κεντρικ ς οµ ς  ενός νοµικού 
ορ α ι ιωτικού ικαίου  για την επί λε η της 

ε αρµογ ς του σχε ίου
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2.2.1.2  Αγρό-διατροφικός τοµέας

Η Ελληνική κυβέρνηση προβλέπει ότι ο αγρο-διατροφικός τοµέας θα διαδραµατίσει σηµαντικό ρόλο 

στο νέο µοντέλο ανάπτυξης. Το όραµά µας είναι ο αγρο-διατροφικός τοµέας να αναπτυχθεί ώστε 

να συνεισφέρει στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα υπό συνθήκες α) βιώσιµης παραγωγής 

υγιεινών και ασφαλών τροφίµων, β) αύξησης των ευκαιριών εργασίας και γ) µείωσης των οικονοµικών, 

κοινωνικών και χωροταξικών ανισοτήτων. Για να ευοδωθεί η συγκεκριµένη προσδοκία, θα πρέπει να 

αντιµετωπιστούν προκλήσεις που συνδέονται ταυτόχρονα µε διαρθρωτικές αλλαγές και µε αλλαγές από 

την πλευρά της  ζήτησης αγρο-διατροφικών προϊόντων. Η κυβέρνηση έχει ήδη διατυπώσει το εθνικό 

στρατηγικό της σχέδιο για τον αγρο-διατροφικό τοµέα µε βάση τους δύο αυτούς άξονες. Αυτό το σχέδιο 

περιλαµβάνει την στρατηγική χαρτογράφηση των λειτουργικών στόχων βάσει των οποίων θα συνεχιστεί 

η επιτυχής απορρόφηση οικονοµικών πόρων που ξεκίνησε τα προηγούµενα χρόνια. 

  αγρό ιατρο ικός τοµ ας α χει σηµαντικό 
ρόλο στο ν ο µοντ λο ανάπτυξης   στρατηγικ  µας 
στοχεύει στην αξιοποίηση  των ανεκµετάλλευτων 
συγκριτικ ν πλεονεκτηµάτων και υνατοτ των 
του ελληνικού αγρό ιατρο ικού τοµ α  ια να 
αναπτυχ εί α πρ πει να αντιµετωπιστούν ύο 
κρίσιµες προκλ σεις  
  πρ τη πρόκληση είναι ιαρ ρωτικ  και α ορά 
το ανα α µισµ νο ολυετ ς ηµοσιονοµικό λαίσιο 

 και τον προ πολογισµό της  κα ς και 
τις προτεινόµενες αλλαγ ς πολιτικ ς στην  µετά 
το  Αυτ ς οι εξελίξεις εισάγουν  µεταξύ άλλων  
να ν ο µοντ λο παροχ ς στα πλαίσιο ενός ε νικού 

στρατηγικού σχε ίου που πρ πει να κατατε εί από 
κά ε κράτος µ λος
  εύτερη πρόκληση σχετί εται µε τις σηµαντικ ς 
ευκαιρίες που προ ρχονται από την αυξανόµενη 

τηση για αγρό ιατρο ικά προ όντα τόσο εντός 
της  όσο και στις ιε νείς αγορ ς  µοίως  η 

τηση για υ ηλ  ποιότητα  πιστοποιηµ να και 
ασ αλ ς παραγόµενα προ όντα  κα ς και για 

ιολογικά αγροτικά προ όντα  και  ιλικά 
προς το περι άλλον  σηµει νει ανο ικ  πορεία
  πρ τη πρόκληση απαιτεί αυστηρό σχε ιασµό  
στοχευµ νες πολιτικ ς και λτιστη χρ ση των 
οικονοµικ ν πόρων της  και της   εύτερη 
απαιτεί σωστ  προετοιµασία για µια ελτιωµ νη και 
ανταγωνιστικ  παρουσία στις ιε νείς αγορ ς

  Στρατηγικοί στόχοι και λειτουργικές   
  προτεραιότητες

 ο όραµά µας είναι ο αγρό ιατρο ικός τοµ ας 
να αναπτυχ εί στε να συνεισ ρει στην ανάπτυξη 
και την ανταγωνιστικότητα υπό προ πο σεις 
α  ι σιµης παραγωγ ς υγιειν ν και ασ αλ ν  
τρο ίµων   αύξησης των ευκαιρι ν απασχόλησης 
και γ  µείωσης των οικονοµικ ν  κοινωνικ ν και 
χωροταξικ ν ανισοτ των
Αυτό το όραµα ασί εται σε ύο αλληλοσυµπληρού
µενους στρατηγικούς στόχους

 τη ελτίωση  µε όρους αποτελεσµατικότητας  
του µοντ λου µα ικ ς παραγωγ ς αγα ν το 
οποίο χαρακτηρί εται από χαµηλ ς τιµ ς και µεγάλο 
ανταγωνισµό στον  οποίο οι όροι είναι άνισοι για 
του λληνες αγρότες λόγω των οµικ ν α υναµι ν 
του ελληνικού αγροτικού τοµ α  
 τη στα ιακ  ανάπτυξη ενός ποιοτικού 

µοντ λου παραγωγ ς  µε προ όντα µε ταυτότητα  µε 
υ ηλότερες τιµ ς και ευνο κότερους ανταγωνιστικούς 
όρους στις αγορ ς  ε αυτό συν εται και µια 
πιο συστηµατικ  ιάρ ρωση µε τη µεταποίηση  
τον τουρισµό και τους υπόλοιπους τοµείς που 
σχετί ονται µε το αγρό ιατρο ικό σύστηµα κα ς 
και την ολοκληρωµ νη αγροτικ  ανάπτυξη

ια την ε αρµογ  αυτ ν των στρατηγικ ν στόχων  
η ελληνικ  κυ ρνηση κινητοποιεί το εσµικό και 

ηµοσιονοµικό πλαίσιο της  για την περίο ο 
σχε ιασµού  ταυτόχρονα µε το αντίστοιχο 
πλαίσιο της χ ρας υµ ωνία ταιρικ ς χ σης 
για τη τρατηγικ  Ανάπτυξης   και 
Αναπτυξιακός όµος  

κτιµάται ότι η αποτελεσµατικότητα των στρατηγικ ν 
α ενισχυ εί περαιτ ρω από την ανάπτυξη  

µ σα στο  των χρηµατο οτικ ν εργαλείων 
που προτείνονται από την προκαταρτικ  µελ τη 
που ιεξ χ η από την π  ια αυτό το σκοπό  
να ποσοστό  των πόρων του Αγροτικού 

Αναπτυξιακού ρογράµµατος  α επεν υ ούν στο 
αµείο που αναµ νεται να συστα εί

 ε άση το ε νικό κον ύλιο της  υλ νας 
 και του ρογράµµατος Αγροτικ ς Ανάπτυξης 
ΑΑ  υλ νας  περίπου  ισεκατοµµύρια 

ευρ   από τα οποία είναι άµεσες πληρωµ ς  
α είναι ια σιµα για την ελληνικ  αγροτικ  

ανάπτυξη  αµ άνοντας υπό η τη οµ  τον 
προσανατολισµό και τους ια σιµους πόρους του 

ΑΑ  εκατοµµύρια από ηµόσιες απάνες µ χρι 
το  από τα οποία  τα  είναι ενίσχυση από 
την  συν  ισεκατοµµύρια που αναµ νονται 
από ι ιωτικ ς συνεισ ορ ς  το πρόγραµµα 
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συνιστά να πολύ σηµαντικό εργαλείο για την 
ε αρµογ  των απαιτούµενων και µακροχρόνιων 

ιαρ ρωτικ ν αλλαγ ν προσαρµογ ν του 
ελληνικού αγροτικού τοµ α που α ο ηγ σουν  στο 
στα ιακό µετασχηµατισµό του αγροτικού µοντ λου 
παραγωγ ς και των αγροτικ ν περιοχ ν συνολικά

Αυτοί οι στρατηγικοί στόχοι είναι οµηµ νοι γύρω 
από τις ακόλου ες π ντε προτεραιότητες

 νίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
παραγωγικότητας του αγρό ιατρο ικού τοµ α 
µε µ τρα που στηρί ουν οµά ες παραγωγ ν και 
συνεταιρισµούς  συνεισ ρουν στον εκσυγχρονισµό 
των αγροτικ ν εκµεταλλεύσεων και στη µείωση του 
κόστους παραγωγ ς  στην κατασκευ  ηµόσιων 
υπο οµ ν και στον ε ο ιασµό οµ ν υποστ ριξης 
στους τοµείς παροχ ς συµ ουλευτικ ν υπηρεσι ν  
στην  αγροτικ  εκπαί ευση και κατάρτιση κα ς 
και στη µετα ορά τεχνογνωσίας και καινοτοµίας 
για τη ελτίωση της παραγωγικότητας και της 
ανταγωνιστικότητας
 Αύξηση της αλυσί ας αξίας των εγχ ριων 

προ όντων µε µ τρα που α ενισχύσουν την 
παραγωγ  προστι µενης αξίας και την πιστοποίηση 
της ποιότητας και της ασ άλειας της παραγωγ ς 
κα ς και τις εξαγωγ ς άσει  στρατηγικού σχε ίου 
για την προ ηση προ οντων  Αξί ει να σηµειω εί 
ότι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
επιχειρηµατικ ς εξωστρ ειας απαιτεί τη µετά αση 
σε καινοτόµα και υ ηλ ς προστι µενης αξίας 
επιχειρηµατικότητα
 Ανάπτυξη των αν ρωπίνων πόρων και ελτίωση 

της επιχειρηµατικότητας µε µ τρα υποστ ριξης της 
επιχειρηµατικότητας των ν ων αγροτ ν  κα ς 
και της εκπαί ευσης και της κατάρτισης  ρ πει 
να ανα ερ εί η ανάγκη για ιευκόλυνση των 
ν ων αγροτ ν για την ναρξη επιχειρηµατικ ς 

ραστηριότητας
 ροστασία του περι άλλοντος και των υσικ ν 

πόρων  ελτίωση της ιαχείρισης των υ άτινων 
πόρων και προσαρµογ  στην κλιµατικ  αλλαγ  µε 
στοχευµ να µ τρα που α συνεισ ρουν παράλληλα 
στην ποιότητα και στην προστι µενη αξία των 
προ όντων  

 νίσχυση του κοινωνικού ιστού των αγροτικ ν 
περιοχ ν µε τοπικά αναπτυξιακά µ τρα µ σω 

ηµόσιων και ι ιωτικ ν επεν ύσεων που στοχεύουν 
στη ια οροποίηση των εισο ηµάτων των 
νοικοκυρι ν και στην πρόσ αση σε υπηρεσίες 

η ιακ ς υποστ ριξης    

  Πρόοδος υλοποίησης 

 ι ως άνω προτεραιότητες υλοποιούνται η  
σα σε ύο χρόνια από την γκριση του ελληνικού 

ΑΑ το εκ µ ριο του  περισσότερα από  
ισεκατοµµύρια ευρ  χουν εσµευ εί για ν ες 

προκηρύξεις και παλαιότερες εσµεύσεις   το  
των ηµόσιων απαν ν του ΑΑ  ε τις ν ες 
προκηρύξεις που χουν προγραµµατισ εί για το 

 το ποσοστό α τάσει το  εν  µ σα 
στο  αναµ νεται να ολοκληρω εί ο κύκλος 
των προκηρύξεων για την ε αρµογ  των π ντε 
λειτουργικ ν προτεραιοτ των
 εραιτ ρω  η πρόο ος του ΑΑ χαρακτηρί εται 
από υ ηλούς είκτες απορρό ησης  α κον ύλια 
του ΑΑ για την περίο ο  είναι τα 
υ ηλότερα ανά τος της τελευταίας εκαετίας  εν  
για τα τη ε αρµογ ς  του ν ου ΑΑ  η 
απορρό ηση αντιστοιχεί στο  της ευρωπα κ ς 
στ ριξης  Αυτοί οι πόροι χουν κατευ υν εί 
στην ελληνικ  οικονοµία και συγκεκριµ να στον 
αγρό ιατρο ικό τοµ α ε τις επι όσεις αυτ ς  το 

ΑΑ υπερκάλυ ε τους στόχους απορρό ησης 
του νικού τρατηγικού λαισίου Ανα οράς 

Α  και υπερ η το µ σο ευρωπα κό ρυ µό 
απορρό ησης του  κατά  ποσοστιαίες 
µονά ες εν  χει η επιτευχ εί από το  ο 
κανόνας ν  για το τος  και σχε όν το ί ιο και 
για το 
 αρόλο που χει σηµειω εί πρόο ος  η 
κυ ρνηση εσµεύεται να εργαστεί για τη συνεχ  

ελτίωση της ε αρµογ ς της στρατηγικ ς  
Βασικ  προ πό εση είναι ο συντονισµός των 
χρονο ιαγραµµάτων των επιµ ρους ενοτ των 
της στρατηγικ ς  µε τρόπο που να εξασ αλί ονται 
οι συν ργειες και να µεγιστοποιούνται τα 
πολλαπλασιαστικά ο λη

2.2.1.3 Στρατηγική για ένα βιώσιµο και υψηλής προστιθέµενης αξίας τουρισµό

Σηµαντικές δράσεις που εφαρµόστηκαν στο πλαίσιο της Εθνικής και Περιφερειακής Τουριστικής 

Πολιτικής έχουν συνεισφέρει στις υψηλές επιδόσεις  που έχει σηµειώσει η ελληνική βιοµηχανία 

τουρισµού για τα έτη 2015-2017. Το όραµα της ελληνικής κυβέρνησης είναι να µετατρέψει την Ελλάδα 

σε κορυφαίο τουριστικό προορισµό που θα προσφέρει αυθεντικές θεµατικές τουριστικές εµπειρίες όλο 

το χρόνο. Για την εφαρµογή αυτού του οράµατος, έχουν σχεδιαστεί εννιά στρατηγικοί στόχοι που είναι 

υπό υλοποίηση µέσω ενός σηµαντικού αριθµού δράσεων και µέτρων. Αυτές οι δράσεις καλύπτουν 
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ένα ευρύτερο φάσµα θεµατικών που συνδέονται µε το ρυθµιστικό πλαίσιο των επενδύσεων, τους 

ανθρώπινους πόρους, τις επιχειρήσεις, την ψηφιοποίηση, τις υποδοµές, καθώς και την προώθηση και 

ανάπτυξη αειφόρων και υψηλής προστιθέµενης αξίας τουριστικών  δραστηριοτήτων.

  Μια κινητήριος δύναµη της    
  οικονοµικής ανάπτυξης

  ελληνικ  τουριστικ  ιοµηχανία χει 
σηµει σει ιστορικά υ ηλά την περίο ο  
και χει µετατραπεί σε κινητ ριο ύναµη της ε νικ ς 
οικονοµίας  ρόκειται για µια ιοµηχανία που 

ηµιουργεί συν ργειες µεταξύ όλων των τοµ ων 
και ρα αναπτυξιακά για τις τοπικ ς κοινωνίες µ σω 
της ηµιουργίας ν ων πηγ ν εισο µατος  ν ων 
επιχειρηµατικ ν πρωτο ουλι ν και ν ων σεων 
εργασίας  ατά τη ιάρκεια του  η λλά α 
κατ γρα ε  εκατοµµύρια ιε νείς α ίξεις  µια 
αύξηση  στην τουριστικ  κίνηση  συνο ευόµενη 
από µια αύξηση  των τουριστικ ν εσό ων 
πηγ        
πιπλ ον  ο τουριστικός τοµ ας απορρό ησε 

επεν ύσεις  ισεκατοµµυρίων ευρ  το  
εν  ταυτόχρονα περισσότερα από  σχ ια 
επεν ύσεων σε ξενο οχεία τεσσάρων και άνω 
αστ ρων  υπο λ ηκαν για α ειο ότησηση µ σα σε 

 χρόνια  υνολικά  η συνολικ  άµεση και µµεση  
συνεισ ορά του τουρισµού στο ελληνικό Α  για το 

 αν λ ε στα  ισεκατοµµύρια ευρ   
του Α  και η τουριστικ  ιοµηχανία αντιστοιχούσε 
στο  της συνολικ ς απασχόλησης

ρόσ ατες ράσεις κλει ιά 

ηµαντικ ς ράσεις που ε αρµόστηκαν στο πλαίσιο 
της νικ ς και ερι ερειακ ς ουριστικ ς ολιτικ ς 
χουν συνεισ ρει στις παραπάνω επι όσεις  Αξί ει 

να ανα ερ ούν οι ακόλου ες ράσεις  µεταξύ 
άλλων

 ρο ηση µιας µονα ικ ς ε νικ ς σ ραγί ας 
 και ν ων ησιωτικ ν και πειρωτικ ν  

προορισµ ν ανά αγορά στόχο
 λοκλ ρωση της ω ικοποίησης της 
ουριστικ ς οµο εσίας των τελευταίων  

χρόνων  ια σιµη σε η ιακ  πλατ όρµα  

 Ανα ά µιση της ουριστικ ς κπαί ευσης 
παναλειτουργία των χολ ν εναγ ν  

εκσυγχρονισµός και ανα ά µιση τουριστικ ν 
σχολ ν  και 
 ιασύν εση  µεταξύ της τουριστικ ς 
ιοµηχανίας  του εγχ ριου αγρό ιατρο ικού τοµ α 

και του κατασκευαστικού τοµ α
 Απλοποίηση των ια ικασι ν α ειο ότησης και 

της λειτουργίας των τουριστικ ν επιχειρ σεων  

 ποστ ριξη χρηµατο ότηση της ικροµεσαίας 
πιχειρηµατικότητας για ν α τουριστικά σχ ια και 
εµατικό τουρισµό µ σω προγραµµάτων Α  

εκατοµµύρια ευρ
 αρµογ  των συστάσεων του Α στο 

πλαίσιο των Αποτιµ σεων Ανταγωνισµού του 
Α  λλά α    ργαλειο κη  κα ς και  

στο πλαίσιο της µελ της τρηση και µείωση του 
ιοικητικού όρτου στην λλά α  επισκόπηση των 

 τοµείς  ουρισµός  

  Στρατηγικοί Στόχοι και Εθνική και   
  Περιφερειακή Τουριστική Πολιτική

ο όραµά µας για τον τουριστικό τοµ α είναι να 
µετατραπεί η λλά α σε κορυ αίο τουριστικό 
προορισµό που α προσ ρει αυ εντικ ς 

εµατικ ς τουριστικ ς εµπειρίες όλο το χρόνο  
νας προορισµός που α εξελιχ εί σε ι ανικό 

µ ρος για ταξί ια κα  όλη τη ιάρκεια του χρόνου 
προσ ροντας µονα ικ ς και ολοκληρωµ νες 
ταξι ιωτικ ς εµπειρίες σε όλη τη χ ρα και όχι µόνο 
στους παρα οσιακούς προορισµούς των ελληνικ ν 
νησι ν  ρόσηµο για το  είναι η λλά α να 

ρε εί µεταξύ των  κορυ αίων ευρωπα κ ν 
προορισµ ν και των  κορυ αίων προορισµ ν στη 

εσόγειο µε ει ίκευση στα ιωµατικά ταξί ια

ο όραµά µας α τε εί σε ε αρµογ  µ σω των 
ακόλου ων στρατηγικ ν στόχων

 ρο ηση της λλά ας ως ιε ν ς ελκυστικός  
ασ αλ ς προορισµός όλο το χρόνο
 Αύξηση των εισ ορ ν του τουριστικού τοµ α 

στο Ακα άριστο γχ ριο ρο όν Α
 Αύξηση των εισ ορ ν ανά επισκ πτη
 Ανα ά µιση των τουριστικ ν προ όντων  

υπηρεσι ν και υπο οµ ν
 π κταση της καλοκαιριν ς σε όν και ενίσχυση 

της χειµεριν ς
 ρο ηση των ανταγωνιστικ ν 

πλεονεκτηµάτων των ν ων ελληνικ ν προορισµ ν
 Ανάπτυξη του εµατικού τουρισµού
 ισαγωγ  σε ν ες ξ νες αγορ ς
 ροσ λκυση επεν ύσεων υ ηλ ς 

προστι µενης αξίας στον τουρισµό

υγκεκριµ νες ράσεις είναι υπό ε αρµογ  στο 
πλαίσιο των παραπάνω στρατηγικ ν στόχων
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πιλεγµ νες ράσεις υπό ε αρµογ  

 κσυγχρονισµός του εσµικού πλαισίου για 
τις τουριστικ ς επιχειρ σεις στε να καλυ εί η 
ανα υόµενη τουριστικ  τηση ο µισό του 
 χε ιασµός και ανάπτυξη του εµατικού 

τουρισµού ο τρίµηνο του 
 ποστ ριξη του επιχειρηµατικού περι άλλοντος 

µε στόχο την αύξηση της ια εσιµότητας των κλιν ν 
και την ελτίωση της ποιότητας των η υπαρχόντων 
κλιν ν και υπηρεσι ν 
 Βελτίωση του ανταγωνιστικού πλαισίου για την 

προσ λκυση επεν ύσεων στον τουριστικό τοµ α π χ  
περαιτ ρω ελτίωση της α ειο ότησης  ορολογικά 
κίνητρα  κτλ  
 χε ιασµός και ανάπτυξη ενός σύγχρονου 

συστ µατος ηµόσιας τουριστικ ς παι είας και 
σύν εση των εκπαι ευτικ ν προγραµµάτων µε την 
αγορά εργασίας
 ηµιουργία ενός η ιακού οικοσυστ µατος για 

τον ελληνικό τουρισµό σε  στρατηγικούς πυλ νες 
η ιακ  µετατροπ  των υπηρεσι ν προς πολίτες 

 εταιρείες  η ιακ  ανα ά µιση της τουριστικ ς 
εκπαί ευσης  ολοκληρωµ νο σύστηµα ια ικτυακ ς 
συλλογ ς και επεξεργασίας πληρο ορι ν  χρ ση 
ν ων τεχνολογι ν στην προ ηση
 κσυγχρονισµός των ηµόσιων υπο οµ ν στον 

τουρισµό  π χ  αερο ρόµια  λιµάνια  µαρίνες και 
τουριστικά κατα ύγια
 τοχευµ νη και ανταγωνιστικ  προ ηση 

του τουριστικού προορισµού λλά α  κεντρικ ς 
συµ ωνίες µε ιε νείς αξι ιωτικούς ράκτορες  
προ ηση  ηµόσιες σχ σεις  ηµιουργία ν ων 
αεροπορικ ν συν σεων  εκ σεις κτλ  ανά τος
 νεργοποίηση των ορυ όρων ογαριασµ ν 
ουρισµού  σύµ ωνα µε την πιλοτικ  ε αρµογ  
άση των αρι µητικ ν στοιχείων του  µε 

στόχο την κα ι ρωση µιας συνεκτικ ς και απευ είας 
πλατ όρµας που να περι χει τα πιο σηµαντικά 
τουριστικά αρι µητικά στοιχεία ια σιµα για 
περαιτ ρω ανάλυση
 ύ µιση της ικονοµίας ιαµοιρασµού  

Βραχυπρό εσµη ίσ ωση Ακιν των ολοκλ ρωση 
του νοµικού πλαισίου το  και ενεργοποίηση του 
µηχανισµού ελ γχου το 
 Ανάπτυξη ενός πλαισίου πολιτικ ς για την 

προ ηση της κινηµατογρα ικ ς ιοµηχανίας  
στην λλά α ολοκλ ρωση πλαισίου κιν τρων και 
α ειο ότησης  ο τρίµηνο του 
 λος  ενα ορι όντιο πρόγραµµα µε τίτλο 
Απλούστευση των ιοικητικ ν ια ικασι ν για την 

ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας  και συντονισµ νο 
από το πουργείο ιοικητικ ς εταρρύ µισης και 

λεκτρονικ ς ιακυ ρνησης ρίσκεται σε εξ λιξη  
ο εν λόγω σχ ιο στοχεύει στην απλούστευση των 
ια ικασι ν α ειο ότησης που επεξεργά ονται οι 
ερι ρειες και οι µοι και περιλαµ άνει  µεταξύ 

άλλων  τις ια ικασίες α ειο ότησης που εµπίπτουν 
στην αρµο ιότητα του πουργείου ουρισµού  

α µ τρα υπό ε αρµογ  

 ι ικό πρόγραµµα ουριστικ ς επιχειρ σεις 
ανοιχτ ς  µ ρες το χρόνο  σε ρ τη και ό ο
 ρόγραµµα κατάρτισης και απασχόλησης 

ξει ίκευση στον εµατικό ουρισµό  συν
χρηµατο οτούµενο από το Α για µικροµεσαίες 
επιχειρ σεις ινόπωρο 
 ι ικό ρόγραµµα ποστ ριξης της Αγροτικ ς 
αραγωγ ς και τη ιασύν εσ  της µε τον ουρισµό

 ξ ταση ενός ει ικού συστ µατος ανάπτυξης  
ι ικ  τουριστικ  περιοχ  για τουριστικ  ανάπτυξη 

 ηµ ρες το χρόνο  π χ  στη ότια ρ τη και τη 
ότια ό ο  ν ες ξενο οχειακ ς µονά ες που να 

εστιά ουν στον ατρικό ουρισµό  γκολ  τρίτης 
ηλικίας  συνε ριακός τουρισµός 
 Ανταγωνιστικό πλαίσιο προσ λκυσης επεν υτ ν 

για τις στρατηγικ ς προτεραιότητες ανάπτυξης 
του ουρισµού  ολιτικ  προτεραιότητα του 

πουργείου ικονοµίας και Ανάπτυξης και του 
πουργείο ουρισµού για το  αποτελεί ο από 

κοινού σχε ιασµός ενός ανταγωνιστικού πλαισίου 
προσ λκυσης επεν υτ ν για τις στρατηγικ ς 
προτεραιότητες ανάπτυξης του ουρισµού  οι 
οποίες είναι  α  πεν ύσεις στον τουρισµό στους 
τοµείς του ατρικού και αµατικού τουρισµού   

α ι ρωση ενός ικτύου από µαρίνες µεγάλου 
και µεσαίου µεγ ους σε όλη την λλά α  γ  
Ανάπτυξη λιµ νων νηολογίου  εκτός ειραιά  
για την ιοµηχανία κρουα ι ρας  στοχεύοντας στην 
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της χ ρας µας ως 

ιε ν  προορισµό κρουα ι ρας   ενο οχειακά 
συγκροτ µατα  στ  ηµιουργία εµατικ ν πάρκων
 ι ικό πρόγραµµα για την αύξηση των 

ικανοτ των και την ανα ά µιση της ποιότητας και 
των υπηρεσι ν  των ξενο οχείων  και  αστ ρων 
σε ηµο ιλείς τουριστικούς προορισµούς
 ηµιουργία τουριστικ ν χωρι ν από το 

ελληνικό ράτος για τη ιαµον  των υρωπαίων 
πολιτ ν στην λλά α για περιό ους  µην ν  
µετα ροντας τσι τη ορολογικ  κατοικία τους στην 

λλά α
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2.2.1.4 Αξιοποιώντας τη ναυτική παράδοση και τα στρατηγικά πλεονεκτήµατα της Ελλάδας

Επωφελούµενοι από ένα µεγάλο εµπορικό στόλο, µακρά ναυτική παράδοση, στρατηγική θέση για 

το θαλάσσιο εµπόριο και φιλοξενία κορυφαίων τουριστικών προορισµών, η Ελλάδα είναι σε θέση 

να εφαρµόσει φιλόδοξες πολιτικές ναυτιλίας που προωθούν την ανάπτυξη και την απασχόληση. Η 

στρατηγική της χώρας στοχεύει στην κεφαλαιοποίηση της δύναµης της ναυτιλιακής βιοµηχανίας 

επεκτείνοντας τα οικονοµικά της οφέλη, στην ανάπτυξη του λιµενικου και ναυπηγικού τοµέα και στην 

πλήρη αξιοποίηση του ανταγωνιστικού  πλεονεκτήµατος της στον θαλάσσιο και παράκτιο τουρισµό. Η 

Ελλάδα έχοντας ήδη καταστεί µια σηµαντική ευρωπαϊκή πύλη για το ασιατικό θαλάσσιο εµπόριο, έχει τη 

δυνατότητα να εξελιχθεί σε σηµαντικό κόµβο διατροπικών µεταφορών.

Ναυτιλία 

ρόσ ατες εξελίξεις
 συµ ολ  της ναυτιλίας στην ε νικ  οικονοµία 

εκτιµάται περίπου στο  του Α  εν   
άτοµα απασχολούνται άµεσα  µµεσα στο 
ευρύτερο ναυτιλιακό σύµπλεγµα  ελληνικ  
ναυτιλία κατά τη ιάρκεια της τελευταίας εκαετίας  
κατά ερε να ανταποκρι εί στο περι άλλον 
χαµηλ ν τιµ ν µετα οράς εµπορευµάτων και 
εξακολου εί να κατ χει την πρ τη ση παγκοσµίως  
αντιπροσωπεύοντας το  της παγκόσµιας 
χωρητικότητας στόλου  αρά τις υσµενείς 
οικονοµικ ς συν κες  οι λληνες πλοιοκτ τες 

εσαν  παραγγελίες για ν α πλοία κατά το  
εν  τα πλοία που ιαχειρίστηκαν από τον ειραιά 
αυξ ηκαν κατά  όσον α ορά τον αρι µό των 
σκα ν και κατά  όσον α ορά τη συνολικ  
χωρητικότητα µεταξύ  και 

σω συντονισµ νων προσπα ει ν  η µείωση 
της εισρο ς συναλλάγµατος από τη ναυτιλία που 
ακολού ησε την επι ολ  ελ γχων κε αλαίου το 

 χει αντιστρα εί  Αν λ ε σε  ισ  υρ  
το   ισ  το  και  ισ  το  

ύµ ωνα µε τα τελευταία στοιχεία  οι ύο πρ τοι 
µ νες του  παρουσίασαν αύξηση  σε 
σύγκριση µε την ί ια περίο ο του  Αναµ νεται 
περαιτ ρω ανάκαµ η  µε την επι ύλαξη υσικά των 
εξελίξεων στις αγορ ς εµπορευµατικ ν µετα ορ ν

τρα κυρίως ορολογικού χαρακτ ρα είχαν ως 
αποτ λεσµα σχε όν τον εκαπλασιασµό µεταξύ 
του  και του  της συνολικ ς συµ ολ ς 
της ναυτιλίας στα ηµόσια σο α  ι ικότερα  η 
ε ελοντικ  συµ ολ  της ναυτιλιακ ς ιοµηχανίας 
στην ελληνικ  οικονοµία  η οποία είχε εγγρα εί σε 

 εκατ  µεταξύ του  και του  παρουσίασε 
πραγµατικό πλεόνασµα  εκατοµµυρίων µ χρι τον 

άρτιο του 
ία από τις κορυ αίες προτεραιότητες του 

πουργείου αυτιλίας και ησιωτικ ς ολιτικ ς 
είναι η προσ λκυση περισσότερων πλοίων υπό 
την  ελληνικ  σηµαία  Αυτό επιτυγχάνεται µε µια 
σειρά µ τρων για τη µείωση της γρα ειοκρατίας  την 

αύξηση της η ιοποίησης και την απλούστευση 
των ια ικασι ν καταχ ρισης των σκα ν  ια 

ασικ  προ πό εση  η οποία αποσκοπεί στη 
σηµαντικ  µείωση του ε νικού ποσοστού ανεργίας  
είναι να προσελκύσει περισσότερους λληνες και 
περισσότερες λληνί ες σε ναυτικά επαγγ λµατα  
ανα α µί οντας τη ναυτικ  εκπαί ευση και 

ελτι νοντας την εικόνα του ναυτικού επαγγ λµατος 
µεταξύ των ν ων λλ νων και λληνί ων

χρι το τ λος του  το πουργείο επι ι κει 
να αυξ σει τον αρι µό των πλοίων που ρουν 
ελληνικ  σηµαία από  σε  και να προσ σει 
άλλα  άτοµα στο προσωπικό που απασχολείται 
στη άλασσα

Ναυτική εκπαίδευση

 λλά α επεν ύει στη ναυτικ  εκπαί ευση για 
να καλύ ει να µεγάλο µ ρος της πλεονά ουσας 

τησης αξιωµατικ ν και πληρωµάτων που 
προ λ πεται για την επόµενη εκαετία  

να εκτεταµ νο πρόγραµµα ανα ά µισης των 
ελληνικ ν ναυτικ ν ακα ηµι ν ρίσκεται σε εξ λιξη  
το οποίο επικεντρ νεται στην καταπολ µηση της 
λλει ης προσωπικού αλλά και στην ανα ά µιση 

κτιρίων και εξοπλισµού  πιπλ ον  σχε όν όλες οι 
αυτικ ς Ακα ηµίες χουν υπογρά ει συµ ωνίες 

για συνεργασία µε τοπικά πανεπιστ µια που 
προσ ρουν µα µατα αλάσσιας εκπαί ευσης  

 πρόσ ατη νοµο εσία  προ λ πει τη 
ηµιουργία άλλων ύο κ ντρων επαγγελµατικ ς 

κατάρτισης για τους πλοίαρχους και τους 
µηχανικούς  κα ς και µια σχολ  ιάσωσης και 
πυροσ εστικ ν µ σων  το πλαίσιο των ιε ν ν 
συνεργασι ν  υπογρά ηκε µνηµόνιο συνεργασίας 
µεταξύ της αυτικ ς Ακα ηµίας της ρας και της 

αυτικ ς Ακα ηµίας του ανεπιστηµίου της ας 
όρκης το άρτιο του  το οποίο προορί εται να 

αποτελ σει πρότυπο για περαιτ ρω συνεργασίες µε 
κορυ αία ξ να εκπαι ευτικά ι ρύµατα
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Πολιτική Λιµένων

 ιοµηχανία λιµ νων  η οποία συν εται στενά 
µε τον τοµ α της ε ο ιαστικ ς και µε τον ευρύτερο 
τοµ α των ιατροπικ ν µετα ορ ν  χει ωτικ  
σηµασία για την ε νικ  οικονοµία   ανα ά µιση 
των σι ηρο ροµικ ν και ο ικ ν συν σεων στη 
Βόρεια λλά α και τα Βαλκάνια  η οποία ρίσκεται σε 
εξ λιξη  α ιευρύνει την εν οχ ρα των ελληνικ ν 
λιµ νων προς την εντρικ  υρ πη

 ι ιωτικοποίηση του λιµανιού της εσσαλονίκης 
ολοκληρ ηκε το  ακολου ντας την 
πορεία του ειραιά  ι συµ ωνίες προ λ πουν 
υποχρεωτικ ς επεν ύσεις ύ ους  και  
εκατοµµυρίων ευρ  αντίστοιχα  εν  στην περίπτωση 
του ειραιά το πουργείο συνεργά εται µε την 

ιµενικ  Αρχ  για µια ακόµη προγραµµατισµ νη 
επ ν υση ύ ους  εκατοµµυρίων ευρ  ον 

ε ρουάριο του  εγκαινιάστηκε η απο ά ρα 
του ειραιά  ικαν  να ιλοξεν σει πλοία των 

 
ο  το λιµάνι του ειραιά σηµείωσε άνο ο από 

την η ση στην η ση της παγκόσµιας λίστας 
λιµ νων     νταξη στα κορυ αία  
λιµάνια είναι ε ικτ  µ σα στα επόµενα χρόνια  εν  
µια ση στην εικοσά α αποτελεί µακροπρό εσµο 
στόχο  µε άση το ρυ µό αύξησης του χειρισµού 
των εµπορευµατοκι ωτίων  που αν λ ε στο  
το  αράλληλα  ο ειραιάς κατ χει την πρ τη 

ση στην υρ πη όσον α ορά την επι ατικ  
κίνηση

κα ακόµη λιµάνια  που αν κουν στο Α  και 
χουν καταγρά ει καλά εµπορικά αποτελ σµατα 
ρίσκονται στη ια ικασία σύνα ης συµ άσεων 

υπεργολα ίας σύµ ωνα µε τις ισχύουσες πρακτικ ς 
της  και τις ιε νείς πρακτικ ς  ο νοµικό πλαίσιο 
που ι πει τη αλάσσια µετα ορά υγροποιηµ νου 

υσικού αερίου ολοκληρ ηκε  ανοίγοντας το 
ρόµο για επεν ύσεις όπως ο τερµατικός στα µός 

Α στο λιµάνι της Αλεξαν ρούπολης
 πλειονότητα των συνολικά  µεγάλων και 

µικρ ν λιµανι ν  κόλπων και σεων πρόσ εσης 
χουν καταχωρη εί στο σύστηµα άσεων 
ε οµ νων  το οποίο περιλαµ άνει 

οικονοµικά και τεχνικά ε οµ να  για λόγους 
καλύτερου σχε ιασµού και αξιοποίησης

 όµος  είχε ως αποτ λεσµα τον 
περιορισµό της γρα ειοκρατίας και την παροχ  
µηχανισµ ν  εργαλείων στις λιµενικ ς αρχ ς 
προκειµ νου να νοµιµοποιη ούν οριστικά ορισµ νες 
λιµενικ ς εγκαταστάσεις  ια οµά α εργασίας  που 
συγκροτείται από στελ χη του πουργείου αυτιλιας  
του πουργείου σωτερικ ν και των σχετικ ν 
εν ια εροµ νων µερ ν  κα ορί ει πρακτικ ς και 
κανονισµούς για να ι σιµο ε νικό σύστηµα 

ιαχείρισης λιµ νων  αράλληλα  το πουργείο 
αυτιλίας προσ ρει τεχνικά και εκπαι ευτικά 

σεµινάρια στις ιµενικ ς Αρχ ς  προκειµ νου να 
τις οη σει να καταρτί ουν ρυ µιστικά σχ ια 
λιµ νων  να ιαχειρί ονται κοινοτικά και ε νικά 
κον ύλια και να ε αρµό ουν ια ικασίες λιµενικ ς 
ασ άλειας

Θαλάσσιος Τουρισµός

αρότι αναµενόταν να κυµαίνονται στο  
οι ηµι ς που προκλ ηκαν από τον πρόσ ατο 
αποκλεισµό των τουρκικ ν λιµανι ν από τα 
µεσογειακά κρουα ιερόπλοια  περιορίστηκαν  σε 
στεν  συνεργασία µε το πουργείο ουρισµού  σε 
µόλις  α λιµάνια προορισµού κρουα ι ρας 
αυξ ηκαν από  σε  το  εν  ξεκίνησε 
νας ιάλογος µε τις εταιρείες προκειµ νου 

να προσελκυ ούν επεν ύσεις σε υπο οµ ς 
κρουα ιερόπλοιων

 ανάπτυξη της υρί ας στην λλά α παραµ νει 
η πρ τη προτεραιότητα της νικ ς υντονιστικ ς 

πιτροπ ς για τον οµ α ρουα ι ρας  που ι ρύ ηκε 
το 

ο καλοκαίρι του  το πουργείο αυτιλιας 
αν λα ε πρωτο ουλία για την καταπολ µηση της 
παράνοµης ναύλωσης τουριστικ ν πλοίων  η οποία 
είχε αυξη εί τα τελευταία χρόνια  Αυτό  περιλάµ ανε 
αυστηρότερους ελ γχους από το λληνικό ιµενικό 

µα κα ς και την επι ολ  αρύτερων κυρ σεων 
µ σω νοµο ετικ ς ράσης   πρωτο ουλία αυτ  
ο γησε σε αύξηση της ναύλωσης πλοίων που 
αν κουν στην λλά α κατά  ανάλογα 
µε το εί ος του πλοίου  σύµ ωνα µε την νωση 

ιοκτητ ν λλ νικ ν ουριστικ ν κα ν
ια πρόσ ατη άρση των περιορισµ ν  είχε 

ως αποτ λεσµα την απελευ ρωση της αγοράς 
ναυτιλίας µεγάλων σκα ν  η οποία αναµ νεται να 
προσελκύσει τόσο εγχ ριους όσο και κοινοτικούς 
ναυλωτ ς και να αυξ σει περαιτ ρω τον νησιωτικό 
τουρισµό

Ναυπηγική και Επισκευές

 κάποτε ακµά ουσα ναυπηγικ  ιοµηχανία της 
λλά ας  η οποία επί του παρόντος πλ ττεται από 

σύν ετα νοµικά  εµπορικά και τεχνικά ητ µατα  
λόγω κακο ιαχείρισης του παρελ όντος  είναι 

υνητικά πηγ  µεγάλης ανάπτυξης και στόχος για 
σηµαντικ ς επεν ύσεις

ι προσπά ειες απελευ ρωσης του παραγωγικού 
υναµικού των ναυπηγείων καραµαγκά από 
εσµεύσεις ναντι των προηγούµενων επεν υτ ν 

συνεχί ονται όπως και οι προσπά ειες άρσης των 
σχετικ ν νοµικ ν περιορισµ ν   άµεσος στόχος 
είναι να επιτευχ εί η π ληση της εξαµεν ς   
ι ιωτικοποίηση του αυπηγείου εωρίου στη ύρο 
συνεχί εται όπως είχε προγραµµατιστεί  

αράλληλα  στις αρχ ς του  ι ρύ ηκε στο 
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ραµα µια ν α πλωτ  εξαµεν  χωρητικότητας 
  εν  άλλες  µικρότερες εξαµεν ς στον 

ειραιά χουν υποστεί επισκευ ς  ραστηριοποιείται 
το ναυπηγείο της αλαµίνας  µε το ναυπ γηση ενός 
πλοίου  µ τρων που ξεκίνησε αυτό το καλοκαίρι  

ο απαραίτητο νοµικό πλαίσιο ηµιουργ ηκε για 
να επιτρ ει την ανάπτυξη µικρ ν ναυπηγείων για 

ξύλινα τουριστικά σκά η  να πρόγραµµα για την 
άρση  αναγνωρισµ νων ναυαγίων σχε ιά εται 
να ολοκληρω εί µ χρι τα τ λη του  κτός 
από τα ο λη για το περι άλλον και την ασ άλεια 
στη άλασσα  αυτό α αποτελ σει ηση για την 
ανάπτυξη των µ  στις ιοµηχανίες ιάσωσης  

ιαχείρισης απορριµµάτων και µεταπ λησης

2.2.2  Ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων και των ΜµΕ

2.2.2.1. Παραγωγικότητα µέσω της καινοτοµίας

Η Ελλάδα πρέπει να αυξήσει τις δαπάνες για Έρευνα και Ανάπτυξη. Το Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και 

Καινοτοµίας δηµιουργήθηκε για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων και την ποιοτική έρευνα 

στα  Ιδρύµατα Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας σε συνεργασία µε την ΕΤΕπ και µε την υποστήριξη 

του προγράµµατος δηµόσιων επενδύσεων.   Σηµαντικές δράσεις για τη στήριξη της συνεργασίας σε 

ερευνητικό επίπεδο µεταξύ δηµόσιων και ιδιωτικών ιδρυµάτων βρίσκονται υπό υλοποίηση όπως το  

EquiFund, καθώς και µια σειρά από κίνητρα  για ιδιωτικές επενδύσεις στην Ε&Α.  Σε υλοποίηση είναι 

επίσης εµβληµατικές πρωτοβουλίες σε αναδυόµενους τοµείς έρευνας.

  Οικοδόµηση της οικονοµίας    
  της γνώσης: µια κοινωνικά υπεύθυνη   
  αναπτυξιακή στρατηγική

  λλά α χει άριστο επιστηµονικό αν ρ πινο 
υναµικό   στόσο  τα ποσοστά καινοτοµίας είναι 

πολύ χαµηλότερα από τον µ σο όρο της  και η 
επιχειρηµατικότητα χαρακτηρί εται από µεσαία  
χαµηλά επίπε α ντασης γν σης  Αυτό το παρά οξο 
ο είλεται σε µια σειρά κοινωνικοοικονοµικ ν 
χαρακτηριστικ ν του ελληνικού κράτους και 
κα ορί ουν σε µεγάλο α µό τη ση της 
χ ρας στον σηµερινό παγκόσµιο καταµερισµό 
εργασίας  πιπλ ον  η κρίση ο γησε σε µα ικ  
ξο ο ταλ ντων στο εξωτερικό   και σε 

υποεκµετάλλευση του ταλ ντου σε εγχ ριο επίπε ο 
 

  στόχος µας είναι να ηµιουργ σουµε τις 
προ πο σεις για την ρευνα και την καινοτοµία 
µε νταση γν σης  κα ς και να επιτρ ουµε την 
πρόσ αση των πολύ µικρ ν επιχειρ σεων και 
των µ  στην καινοτοµία  στε να ιευκολυν εί 
η επιχειρηµατικ  ραστηριότητα  η ηµιουργία 

σεων απασχόλησης και να ιοχετευτούν ίκαια 
τα κοινωνικά ο λη από την ανάπτυξη αγα ν και 
υπηρεσι ν υ ηλ ς προστι µενης αξίας   

  Αύξηση των επενδύσεων σε Ε & Α

 ίναι γεγονός ότι οι επεν ύσεις στην Α χουν 
σηµαντικ  πολλαπλασιαστικ  επί ραση στο Α  
Από το  χει σηµειω εί αύξηση στις απάνες 
του ηµόσιου και του ι ιωτικού τοµ α σε Α  Αυτό 
αντιστοιχεί µε απόλυτους αρι µούς σε µια συνολικ  

αύξηση από  ις ευρ  το  σε  ις ευρ  
το  υπο εικνύοντας µια σο αρ  σµευση 
υπό εξαιρετικά ύσκολες ηµοσιονοµικ ς συν κες  
Αξί ει να σηµειω εί ότι τα ετικά µ τρα που 
ελ ησαν για να εν αρρύνουν τις επεν ύσεις του 
ι ιωτικού τοµ α σε Α ο γησαν σε αύξηση  
από  εκ  ευρ  σε  εκ  ευρ   στόχος είναι να 
συνεχιστεί η τάση αυτ  και οι απάνες να υπερ ούν 
το  του Α  ως το 

 σκελετός για το ν ο πλαίσιο ρευνας και 
καινοτοµίας χει η τε εί σε ε αρµογ  
ενσωµατ νοντας τρεις ασικούς πόλους πολιτικ ς

     ιατ ρηση και ηµιουργία ικανοτ των
     ποστ ριξη της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας
     ναρξη εµ ληµατικ ν πρωτο ουλι ν

  Ελληνικό Ίδρυµα Έρευνας και    
  Καινοτοµίας

 χρι σ µερα χουν ε αρµοστεί νοµο ετικ ς 
ράσεις και χρηµατο οτικά µ σα µε στόχο την 

ανάπτυξη του κατάλληλου περι άλλοντος για 
την εκπλ ρωση των πολιτικ ν προτεραιοτ των   

υγκεκριµ να το νεοι ρυ ν λληνικό ρυµα 
ρευνας και αινοτοµίας  χει σχε ιαστεί 

για να υποστηρίξει την ανάπτυξη ρευνας υ ηλ ς 
ποιότητας σε ι ρύµατα τριτο ά µιας εκπαί ευσης 
και σε ερευνητικούς οργανισµούς µε αρχικ  
χρηµατο ότηση ύ ους  εκατ  υρ  µεταξύ του 

 και του  από την π και από ηµόσιες 
επεν ύσεις  ατά τη ιάρκεια του πρ του χρόνου 
λειτουργίας του  οι εν ργειες του  απ ωσαν 
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τα πρ τα ετικά αποτελ σµατα  επι ρα ύνοντας τη 
υγ  επιστηµόνων και εν αρρύνοντας τους ν ους 

ερευνητ ς να επιστρ ουν στα ελληνικά Α  και 
ρευνητικά ρύµατα   στόχος για τα επόµενα  

χρόνια είναι να ηµιουργη ούν µ σω του  
µ χρι και  ν ες σεις για ν ους ταλαντούχους 
επιστ µονες  ρ πει να ιατηρη εί και να ενισχυ εί 
στο µ λλον η συν χιση και η συνοχ  των ε νικ ν 
ερευνητικ ν προσκλ σεων και άλλων µ τρων για 
την ε ραίωση αυτ ν των τάσεων

  Προώθηση της καινοτόµου    
  επιχειρηµατικότητας

ια την προ ηση της καινοτόµου 
επιχειρηµατικότητας τρεις σηµαντικ ς ράσεις είναι 
σε αρχικό στά ιο ε αρµογ ς

 ποστ ριξη ερευνητικ ν και καινοτόµων 
σχε ίων συνεργασίας µεταξύ Αν τερων 

κπαι ευτικ ν ρυµάτων  ρευνητικ ν ρυµάτων 
και επιχειρ σεων µ σω των ιαρ ρωτικ ν ταµείων   

την πρ τη άση αυτ ς της ράσης χει εσµευτεί 
ηµόσιος προ πολογισµός  εκατ   για την 

υποστ ριξη  ερευνητικ ν ργων  τα οποία 
αναµ νεται να ηµιουργ σουν  ν ες σεις 
εργασίας υ ηλ ς εξει ίκευσης
 ηµιουργία ευκαιρι ν για ν ες καινοτόµες 

εταιρείες µ σω του αµείου πιχειρηµατικ ν 
υµµετοχ ν  που µε ηµόσιους και 

ι ιωτικούς πόρους  χρηµατο οτεί επιχειρ σεις µε τη 
µορ  της συµµετοχ ς στο µετοχικό τους κε άλαιο   

ο  περιλαµ άνει τρία υποταµεία  ο 
αρά υρο αινοτοµίας που µεταµορ νει τις 

ερευνητικ ς ι ες σε νεοσύστατες επιχειρ σεις  το 
αρά υρο Αρχικού τα ίου που υποστηρί ει τις ν ες 

εταιρείες στα πρ τα τους µατα  και το αρά υρο 
Ανάπτυξης για την υποστ ριξη των ριµων 
επιχειρ σεων
 ια σειρά ν ων κιν τρων χουν σχε ιαστεί για 

ι ιωτικ ς επεν ύσεις στην Α  οι οποίες αναµ νεται 
να ηµιουργ σουν ευκαιρίες στα ιο ροµίας υ ηλ ς 
ποιότητας για ν ους επιστ µονες στον ι ιωτικό 
τοµ α  
 ερισσότερο από το  των σηµεριν ν 

και προγραµµατισµ νων προσκλ σεων που 
ηµοσιεύονται από τη ενικ  ραµµατεία ρευνας 

και εχνολογίας  επικεντρ νονται στην 
επιστηµονικ  και ερευνητικ  συνεργασία µεταξύ 
καινοτόµων επιχειρ σεων και ηµόσιου ερευνητικού 
οργανισµού  µε άση τόσο την επιστηµονικ  
αριστεία όσο και τη σηµασία τους σε παραγωγικούς 
όρους

  Εµβληµατικές πρωτοβουλίες

 ι εµ ληµατικ ς πρωτο ουλίες είναι ορι όντιες 

ερευνητικ ς ράσεις σε ανα υόµενους τοµείς 
ρευνας µε ισχυρ  κοινωνικ  ιάσταση και υναµικ  

καινοτοµίας  ρεις εµ ληµατικ ς πρωτο ουλίες 
χουν σχε ιαστεί µ χρι στιγµ ς και υλοποιούνται   

πρ τη συν υά ει τον πολιτισµό και την πολιτιστικ  
κληρονοµιά µε την επιστ µη και την τεχνολογία   

εύτερη στοχεύει στην καινοτοµία των αγροτικ ν 
προ όντων µε άση την ε αρµογ  γενετικ ν και 
άλλων προηγµ νων τεχνολογι ν για τη ελτίωση 
και την προσ κη αξίας στην ποιότητα και την 
ασ άλεια των γεωργικ ν προ όντων  µε µ αση σε 
αυτό το στά ιο σε τρεις µεγάλες οµά ες προ όντων  
ελαιόλα ο  κρασί και µ λι   τρίτη µ ληµατικ  

ρωτο ουλία προω εί την ρευνα και τις κλινικ ς 
ε αρµογ ς στον πρωτοποριακό  ανα υόµενο 
τοµ α της  ατρικ ς Ακρι είας  ρόκειται για µια 
ν α προσ γγιση για την πρό λε η  τη ιάγνωση 
και τη εραπεία ασ ενει ν µε άση τα µονα ικά 
χαρακτηριστικά ενός ατόµου γενετικό προ ίλ  
περι αλλοντικ ς επιρρο ς και τρόπος ω ς  Αυτό 
στοχεύει στην εξατοµικευµ νη λτιστη εραπεία 
ασ εν ν  µε σηµαντικ ς συν πειες κόστους ο λους 
για το σύστηµα ηµόσιας υγείας  ο πρ το ε νικό 

ίκτυο στοχεύει στην ογκολογία  µε σχ ια για 
τη ηµιουργία ικτύων για νευροεκ υλιστικ ς 
ασ νειες και για καρ ιαγγειακ ς πα σεις
 υνολικά  οι εν ργειες στους τρεις αυτούς 
πόλους αποτελούν το πρ το ολιστικό και 
συστηµατικό πλαίσιο για την οικο όµηση µα

µα της οικονοµίας της γν σης στην λλά α  
ο όραµά µας είναι να προχωρ σουµε µε την 

άρση των αποκλεισµ ν και άλλων εµπο ίων 
που καταγρά ηκαν σε αυτ  τη ια ικασία  την 
απελευ ρωση του αν ρ πινου υναµικού και 
του ταλ ντου και την προ ηση συµπράξεων 
σε καινοτόµα επιστηµονικά και επιχειρηµατικά 
περι άλλοντα  
 λες οι προσκλ σεις για ανταγωνιστικά σχ ια 
ρευνας που συντονί ονται από το µ µα ρευνας 

και αινοτοµίας του πουργείου αι είας  ρευνας 
και ρησκευµάτων παρακολου ούνται η µ σω 
του κα ιερωµ νου υστ µατος ληρο ορι ν 

αρακολού ησης  το οποίο είναι να σύστηµα 
πληρο όρησης και ιαχείρισης για όλα τα ργα 
που χρηµατο οτούνται από το νικό τρατηγικό 

λαίσιο Ανα οράς Α  και το οινοτικό λαίσιο 
τ ριξης  σω αυτού του συστ µατος 

παρακολου είται να εκτεταµ νο σύνολο 
εικτ ν που σχετί ονται µε τα αποτελ σµατα της 

καινοτοµίας  συµπεριλαµ ανοµ νου του αρι µού 
των ιπλωµάτων ευρεσιτεχνίας  του αρι µού των 
επιχειρ σεων και των νεοσύστατων επιχειρ σεων 
που χρηµατο οτούνται  των ν ων σεων εργασίας 
στην Α κλπ  α συνολικά στοιχεία υπο άλλονται 
στη συν χεια στο νικό ντρο εκµηρίωσης  
το οποίο είναι υπ υ υνο για την συλλογ  την 
τεκµηρίωση  την ιαχείριση  την ιά οση και την 
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ιατ ρηση του ποιοτικού η ιακού περιεχοµ νου 
και των ε οµ νων που παράγονται από τις 
ελληνικ ς επιστηµονικ ς  ερευνητικ ς και πολιτιστικ ς 
κοινότητες

2.2.2.2 Ενίσχυση της εξαγωγικής ικανότητας - Προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων

Η αύξηση των εξαγωγών και η προσέλκυση άµεσων ξένων επενδύσεων για την ένταξη των ελληνικών 

ΜµΕ στις παγκόσµιες αλυσίδες αξίας αποτελεί προτεραιότητα της αναπτυξιακής στρατηγικής.  Η 

κυβέρνηση έχει σχεδιάσει και εφαρµόσει ένα Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την τόνωση των εξαγωγών 

και τη βελτίωση της εξωστρέφειας της ελληνικής οικονοµίας. Η κυβέρνηση λαµβάνει επίσης 

αποφασιστικά βήµατα για να γίνει ένας ελκυστικός προορισµός ΑΞΕ. Λαµβάνει µέτρα για τη βελτίωση 

του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος, αναθεωρώντας το νοµικό πλαίσιο για τις στρατηγικές επενδύσεις 

-ιδιαίτερα µε την εισαγωγή διαδικασίας fast-track - και έχει εγκρίνει έναν νέο επενδυτικό νόµο 

προκειµένου να διευκολύνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη επενδύσεων µεγάλης κλίµακας στην 

Ελλάδα. 

  Εθνικό σχέδιο δράσης για τις εξαγωγές

  ενίσχυση των εξωστρε ν τοµ ων και η 
τόνωση των εξαγωγ ν είναι απαραίτητες για την 
εξασ άλιση ισχυρ ς και ι σιµης ανάπτυξης µετά 
από µια µακρά ύ εση και στο πλαίσιο µιας χαµηλ ς  
παρότι σε ανάκαµ η  εγχ ριας τησης   ελληνικ  
οικονοµία χαρακτηρί εται από χαµηλ  εξωστρ εια 
σε σύγκριση µε άλλες ευρωπα κ ς οικονοµίες
 αρ όλα αυτά  τα τελευταία χρόνια σηµει ηκε 
σηµαντικ  ελτίωση  οι εξαγωγ ς αγα ν και 
υπηρεσι ν αν λ αν στο  του Α  το  από 

 το  τόχος µας είναι να ξεπεράσουµε 
το  πριν από το  ια το σκοπό αυτό  
σχε ιάσαµε να νικό χ ιο ράσης για την 
τόνωση των εξαγωγ ν και τη ελτίωση της 
εξωστρ ειας της ελληνικ ς οικονοµίας  ο 

χ ιο αυτό  το οποίο είναι η σε ε αρµνογ  
επικεντρ νεται στα εξ ς
 Αύξηση του µερι ίου αγοράς των εξαγοµ νων 

ελληνικ ν προ όντων στις παρα οσιακ ς εξαγωγικ ς 
αγορ ς
 ξασ άλιση ν ων αγορ ν για ελληνικά 

προ όντα
 Αύξηση και ια οροποίηση του αρι µού των 

εξαγόµενων αγα ν  µε ν α προ όντα υ ηλ ς 
προστι µενης αξίας και ντασης γν σης και 
τεχνολογίας
 υνεχ ς υποστ ριξη των εξαγωγ ων  στην 

ανα τηση ξ νων αγορ ν και σε κά ε στά ιο της 
εξαγωγικ ς ια ικασίας
 Βελτίωση των επιχειρηµατικ ν εξιοτ των στις 

εξαγωγ ς και προσανατολισµός των επιχειρ σεων 
προς προ όντα µε καλ ς εξαγωγικ ς υνατότητες
 ργάνωση των εξαγωγικ ν αγορ ν µ σω του 

στρατηγικού σχε ιασµού

 ξάλει η των ραγµ ν εισό ου στις αγορ ς του 
εξωτερικού
 είωση της γρα ειοκρατίας και συντονισµός 

των ηµόσιων υπηρεσι ν για την προ ηση των 
εξαγωγ ν
 ξυπνο  και συστηµατικ  προ ηση 

των ελληνικ ν προ όντων στις ιε νείς αγορ ς  

η γίνονται ορατά συγκεκριµ να αποτελ σµατα 
του σχε ίου ράσης  αλλά µ χρι το τ λος τους τους 

α υπάρξουν σηµαντικ ς ελτι σεις  α µατα 
που γίνονται ασί ονται σε ιε ν  παρα είγµατα 

λτιστων πρακτικ ν και εµπειρογνωµοσύνης
ποµ νως από πολλ ς από εις  η ε αρµογ  του 

τρ χοντος χε ίου ράσης για την ρο ηση των 
ξαγωγ ν παρ χει η τα απαραίτητα εσµικά 

και τεχνικά εµ λια για την αντιµετ πιση χρόνιων 
προ ληµάτων προσ ροντας ν ους µηχανισµούς  
εργαλεία  µε ο ολογίες και συστάσεις πολιτικ ς
  µείωση του αρι µού ια ικασι ν και 
της επι άρυνσης που προκαλούν  συνιστά µια 
παράλληλη προσπά εια που αναπτύσσεται σε στεν  
συνεργασία µε το σχ ιο ράσης για την προ ηση 
των εξαγωγ ν  
 το πλαίσιο του ικού άρτη ιευκόλυνσης 
των υναλλαγ ν  συγκροτείται η νιαία υρί α  
στοχεύοντας στη µείωση και απλοποίηση των 
προ τελωνειακ ν και τελωνειακ ν ια ικασι ν 
σχετικ ν µε τις ξαγωγ ς και τις ισαγωγ ς   
ε αρµογ  του προγράµµατος α ιαρκ σει περίπου 

 χρόνια   νιαία υρί α λεκτρονικού µπορίου 
α αποτελ σει να σύστηµα πληρο ορι ν που 
α ιασυν ε εί µε τα λοκληρωµ να υστ µατα 
ελωνειακ ς ληρο όρησης  και τα 
ληρο οριακά υστ µατα άλλων ηµόσιων 
ορ ων και οργανισµ ν που εµπλ κονται µε το 
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ιασυνοριακό εµπόριο κα ς και µε συστ µατα του 
ι ιωτικού τοµ α  για τη ιευκόλυνση των εµπόρων 
στις προ τελωνειακ ς ια ικασίες

  Νέο Πλαίσιο για τις µεσες Ξένες   
  Επενδύσεις και για τις Στρατηγικές   
  Επενδύσεις

 ι άµεσες ξ νες επεν ύσεις Α  αποτελούν 
σηµαντικ  πηγ  χρηµατο ότησης τις τελευταίες 

εκαετίες και να πολύτιµο µ σο για τη ελτίωση της 
συνολικ ς παραγωγικότητας στις χ ρες υπο οχ ς 
µ σω της µετα οράς τεχνολογίας και σύγχρονων 
πρακτικ ν ιαχείρισης   λλά α είχε χαµηλ ς 
επι όσεις στην προσ λκυση τ τοιων επεν ύσεων  
  κυ ρνηση λαµ άνει απο ασιστικά µατα 
για να γίνει νας ελκυστικός προορισµός Α  

αµ άνει µ τρα για τη ελτίωση του επιχειρηµατικού 
περι άλλοντος κα ς και την ανα ε ρηση του 
νοµικού πλαισίου για τις στρατηγικ ς επεν ύσεις  
ι ίως µε την κα ι ρωση µιας ια ικασίας  
και χει εγκρίνει ναν ν ο αναπτυξιακό νόµο για 
να ιευκολύνει και να επιταχύνει την ανάπτυξη 
επεν ύσεων µεγάλης κλίµακας στην λλά α  
  κυ ρνηση επί του παρόντος τροποποιεί 
τον σχετικό νόµο προκειµ νου να εξαλεί ει τα 

ητ µατα που περιορί ουν την αποτελεσµατικότητα 
του ι ιωτικού στρατηγικού επεν υτικού πλαισίου 

στε να προσελκύσει επεν υτ ς στην λλά α 
και να ιευκολύνει την επανεπ ν υση µ σω της 
ενισχυµ νης ε αρµογ ς του νόµου άσει των 
ευρωπα κ ν λτιστων πρακτικ ν
 ι πρωτο ουλίες αυτ ς αποσκοπούν στην 
εξορ ολογισµό των ια ικασι ν εισό ου για 
στρατηγικ ς επεν ύσεις και στην ενίσχυση 
του συντονισµού µεταξύ των εµπλεκοµ νων 
υπουργείων και ορ ων  α οη σουν στην 
απο υγ  των κεν ν στις ια ικασίες  των ιπλ ν 
ενεργει ν  και των ασυνεπει ν  εν  α λά ουν 
υπό η τις παρατηρ σεις και τις προοπτικ ς όλων 
των εν ια εροµ νων   ι τροποποι σεις που 
πραγµατοποιούνται ιαρ ρ νονται γύρω από τρεις 
στόχους

 ισαγωγ  κατηγορι ν και ορισµός των 
επεν ύσεων

 ροσ ιορισµός ξεχωριστ ν κιν τρων για κά ε 
κατηγορία επεν ύσεων  
 λεγχος των ια ικασι ν και ε αρµογ  του 

νόµου  µ σω της ανά εσης και ανάλη ης ευ υν ν 
και υποχρε σεων και από τα ύο µ ρη  τον ι ι τη 
επεν υτ  και το κράτος  για τον συντονισµό 
των εργασι ν ια όρων οργανισµ ν µε τον 
εξορ ολογισµό της α ειο ότησης και τον κα ορισµό 
αυστηρ ν προ εσµι ν

  σµευσ  µας να υποστηρίξουµε τ τοιες 
επεν ύσεις επισηµαίνεται επίσης από την πρόσ ατη 

ηµιουργία ει ικ ς οµά ας   υπό την 
προε ρία του ρω υπουργού   ει ικ  οµά α 

α επιταχύνει τις επεν ύσεις  α αντιµετωπί ει τα 
σηµεία συµ όρησης και α ελτι νει το νοµικό 
πλαίσιο όποτε είναι απαραίτητο  όλις πριν από 
µερικούς µ νες  η ει ικ  οµά α ξεµπλόκαρε 
επεν ύσεις συνολικ ς αξίας  εκατ  υρ  στον 
τοµ α του τουρισµού και της εν ργειας  ο µοντ λο 
αυτό χρησιµοποι ηκε για πρ τη ορά για την 
επιτάχυνση της κατασκευ ς π ντε ε νικ ν ο ν  
υπερ ργων και απο είχ ηκε πολύ απο οτικό
 πιπλ ον  η κυ ρνηση συνεργά εται στενά µε 
την αγκόσµια ράπε α  στο πλαίσιο της εχνικ ς 
Βο ειας  προκειµ νου να λά ει ανάλυση και 
συµ ουλευτικ  ο εια  κυρίως για να ανα εωρ σει 
την αποτελεσµατικότητα του συστ µατος λξης 
και ιατ ρησης Α  α επιτρ ει µια ιεξο ικ  
ανα ε ρηση του ισχύοντος ρυ µιστικού πλαισίου  
των επιχειρησιακ ν πρακτικ ν  των οµ ν και 
του ευρύτερου ε νικού πλαισίου συνεργασίας και 
συντονισµού  α αναπτυχ ούν και α ελτιω ούν 
περαιτ ρω οι συγκεκριµ νες πρωτο ουλίες που 
α ορούν τη χ ρα  τους πόρους που σχετί ονται 
µε τους ελληνικούς τοµείς που παρουσιά ουν 
σηµαντικ ς επεν υτικ ς ευκαιρίες
 πιπλ ον  χουν ε αρµοστεί µια σειρά από 
µεταρρυ µίσεις που ηµιουργούν να πιο ευνο κό 
επιχειρηµατικό και επεν υτικό περι άλλον  χουν 

η ιστεί ύο ν οι νόµοι που απλοποιούν και 
επιταχύνουν ραστικά τη ηµιουργία και την 
α ειο ότηση ν ων επιχειρ σεων  µει νοντας τη 

ιοικητικ  και γρα ειοκρατικ  επι άρυνση στις 
επιχειρ σεις

  λλά α επι υµεί να προσ ρει να υγι ς 
οικονοµικό και ρυ µιστικό περι άλλον για την 
προσ λκυση καινοτόµων  αναπτυσσόµενων και 
υπεύ υνων επιχειρ σεων από κοινωνικ  και 
περι αλλοντικ  άπο η  α τελευταία τρία χρόνια  
η ελληνικ  κυ ρνηση χει ε αρµόσει µια σειρά 

2.3 Βελτί ση του επι ειρηµατικο  περι άλλοντος και ενίσ υση   
    τ ν επεν σε ν

µεταρρυ µίσεων που ελτι νουν το οικονοµικό 
περι άλλον και τη λειτουργία των αγορ ν 
προ όντων και υπηρεσι ν και ηµιουργούν να 
πολύ πιο ιλικό πλαίσιο για επεν ύσεις  
 ροκειµ νου να ηµιουργη εί να 
επιχειρηµατικό περι άλλον  η κυ ρνησ  
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µας ακολου εί µια ολοκληρωµ νη ατ ντα 
µεταρρυ µίσεων  µε στόχο την απλούστευση των 

ια ικασι ν και τη µείωση της γρα ειοκρατίας  
κα ς και τη ια άνεια  την αποτελεσµατικότητα της 
αγοράς  τη ικαστικ  αποτελεσµατικότητα και την 
επιτάχυνση των ια ικασι ν  αρα είγµατα των 

ια όρων πρωτο ουλι ν που αναλαµ άνονται 
περιλαµ άνουν

 Απλούστευση  µείωση του ιοικητικού όρτου 
για την επιχειρηµατικότητα µ σω της απλούστευσης 
των ια ικασι ν
 ια άνεια  η ιοποίηση των ια ικασι ν στον 
ηµόσιο τοµ α για την εξασ άλιση ίσης µεταχείρισης 

για όλους τους παράγοντες που εµπλ κονται στις 
ηµόσιες συµ άσεις

 Αποτελεσµατικότητα  άρση των ραγµ ν 
εισό ου στις αγορ ς προ όντων και υπηρεσι ν 
µε τη µεταρρύ µιση του ικαστικού συστ µατος  

ηµιουργ ντας να ολοκληρωµ νο εσµικό πλαίσιο 
εξω ικαστικ ν ιακανονισµ ν
 πιτάχυνση  ηµιουργ σαµε καταστ µατα 

µίας στάσης που υποστηρί ουν τη λειτουργία 
των υ ιστάµενων εταιρει ν και επιτρ πουν στους 
νεοεισερχόµενους να ηµιουργ σουν ν ες εταιρείες 
σε µία µόνο ηµ ρα

 ια το σκοπό αυτό  η ίστηκαν ύο ν οι νόµοι 
που απλουστεύουν ραστικά και επιταχύνουν 
τη σύσταση και τη χορ γηση α ει ν για ν ες 

εταιρείες και ε αρµό εται να ν ο πλαίσιο εποπτείας 
της αγοράς  το οποίο µει νει τη ιοικητικ  και 
γρα ειοκρατικ  επι άρυνση των επιχειρ σεων  
εν  ιασ αλί ει αποτελεσµατικότερα το ηµόσιο 
συµ ρον  αυτόχρονα  η χ ρα ολοκληρ νει το 
ε νικό της κτηµατολόγιο και τον ολοκληρωµ νο 
χωροταξικό της σχε ιασµό για να αντιµετωπίσει το 

τηµα των χρ σεων γης  το οποίο είναι ωτικ ς 
σηµασίας για επεν ύσεις σε ακίνητα και λοιπ ς 
µακροχρόνιες επεν ύσεις   πιπλ ον  η ελληνικ  
κυ ρνηση συνεργά εται µε την αγκόσµια 

ράπε α για την υλοποίηση σειράς στοχο ετηµ νων 
µεταρρυ µίσεων στους τοµείς όπου η κ εση  

 εωρεί ότι α πρ πει να αντιµετωπιστούν 
προκειµ νου να ιευκολυν εί η επιχειρηµατικότητα 
και να ελτιω εί η ανταγωνιστικότητα της ελληνικ ς 
οικονοµίας  ο πουργείο ερι άλλοντος και 

ν ργειας α επι ι ξει περαιτ ρω την εισαγωγ  
αντικειµενικ ν ποσοτικ ν κριτηρίων και εικτ ν για 
την απλούστευση των ια ικασι ν αναν ωσης και 
τροποποίησης περι αλλοντικ ν α ει ν
 υνολικά  ηµιουργούµε να απλό και 

ια αν ς επιχειρηµατικό περι άλλον που 
περιλαµ άνει όλους τους συνα είς τοµείς  

ορολογία  α ειο ότηση  χωροταξικό σχε ιασµό  
χρηµατο ότηση   τελευταία κ εση   

 επτ µ ριος  ανα ρει ότι η λλά α 
κατ χει την πρ τη ση µεταξύ των  κρατ ν 
µελ ν της  σε µεταρρυ µίσεις που προάγουν την 
ανταγωνιστικότητα  

2.3.1. Οικοδόµηση ενός σύγχρονου κράτους

Η κρίση υπογράµµισε την αναγκαιότητα εκσυγχρονισµού της ελληνικής διοίκησης και οικοδόµησης 

ενός σύγχρονου κράτους. Με τη βοήθεια εκτεταµένης τεχνικής βοήθειας, οι προτεραιότητες των 

µεταρρυθµίσεων  περιστρέφονται γύρω από τη µείωση της γραφειοκρατίας µέσω της διαχείρισης των 

διαδικασιών, τη βελτίωση της διαχείρισης των δηµοσίων υπηρεσιών µε τη χρήση ψηφιακών υποδοµών 

και εργαλείων, την ενίσχυση της διαχείρισης των ανθρώπινων πόρων, την κωδικοποίηση και τη βελτίωση 

της νοµοθεσίας, την αντιµετώπιση της διαφθοράς και τη διάχυση  επιτυχηµένων µεταρρυθµίσεων σε 

ολόκληρη τη δηµόσια διοίκηση.

 Βι σιµη νάπτ η

2.3.1.1  Δηµόσια Διοίκηση 

ατά τη ιάρκεια του τρίτου προγράµµατος 
οικονοµικ ς προσαρµογ ς  η ελληνικ  ιοίκηση 
σχε ίασε και υλοποίησε µια σειρά ιαρ ρωτικ ν 
µεταρρυ µίσεων µε στόχο τον εκσυγχρονισµό  
την ενίσχυση  τη ελτίωση των ικανοτ των του 
ελληνικού συστ µατος ηµόσιας ιοίκησης και 
την αποπολιτικοποίηση του  προκειµ νου να 
αντιµετωπίσει τις πελατειακ ς πρακτικ ς και ίκτυα   

εταξύ άλλων  η ελληνικ  ιοίκηση  

 ιο τησε µια ασικ  µεταρρύ µιση για την 

αποπολιτικοποίηση της ια ικασίας ιορισµού 
ενικ ν ραµµατ ων και ισο ύναµων σεων
 αρµό ει να αξιοκρατικό σύστηµα επιλογ ς 

κορυ αίων στελεχ ν
 Αν πτυξε να σύγχρονο και ια αν ς ύστηµα 
νιαίας ινητικότητας για την αποτελεσµατικ  
ιαχείριση των στα ιο ροµι ν των ηµόσιων 

υπαλλ λων  σύµ ωνα µε τα η ιακά 
οργανογράµµατα και τα περιγράµµατα σεων 
εργασίας
 άρµοσε να ν ο σύστηµα για την αξιολόγηση 
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της από οσης των ηµοσίων υπαλλ λων
 ηµείωσε ουσιαστικ  πρόο ο στην 

αντιµετ πιση της ια οράς  µε τη ηµιουργία της 
ενικ ς ραµµατείας για την αταπολ µηση της 
ια οράς και την ε αρµογ  της στρατηγικ ς κατά 

της ια οράς

  Μεταρρύθµιση της δηµόσιας    
  διοίκησης

 ο  η ελληνικ  ιοίκηση ενσωµάτωσε αυτ ς 
τις µεταρρυ µίσεις σε µια ολοκληρωµ νη νικ  

τρατηγικ  για τη εταρρύ µιση της ηµόσιας 
ιοίκησης  η οποία στοχεύει στη ελτίωση 

της αποτελεσµατικότητας και της απο οτικότητας 
της ελληνικ ς ηµόσιας ιοίκησης  υγκεκριµ να  
η παραπάνω στρατηγικ  για το  
περιλαµ άνει πολιτικ ς ράσεις ιαρ ρωµ νες σε 
οκτ  πυλ νες   

  υντονισµός  
  οµ ς και ια ικασίες
 οπικ  ιακυ ρνηση
 Αν ρ πινο υναµικό
 ανονιστικ  ιακυ ρνηση 
 ια άνεια  ογο οσία  Ανοικτ  ιαυ ρνηση
 λεκτρονικ  στρατηγικ  ιακυ ρνησης
 Αντιµετ πιση της ια οράς 

 ά ε πυλ νας προσ ιορί ει τους σχετικούς 
υποτοµείς πολιτικ ς  κα ς και γενικά και ει ικά 
ορόσηµα και στόχους   ε αρµογ  της στρατηγικ ς 
για το  χει η παρουσιάσει εξαιρετικά 
αποτελ σµατα  Αυτ  η πρωτο αν ς πρωτο ουλία 
και η µεγάλη µας πρόο ος χουν η αναγνωριστεί 
από τον Α εταρρυ µίσεις της ικονοµικ ς 

ολιτικ ς  ροχωρ ντας για την Ανάπτυξη   
  ευ ύνη για την παρακολού ηση και την 
υπο ολ  εκ σεων σχετικά µε την πρόο ο της 
στρατηγικ ς για το  αν κει στο πουργείο 

ιοικητικ ς Ανασυγκρότησης  σε συνεργασία µε τα 
αρµό ια όργανα της ελληνικ ς ηµόσιας ιοίκησης  

α ί µε την εχνικ  Βο εια της πηρεσίας 
ποστ ριξης ιαρ ρωτικ ν εταρρυ µίσεων  

η ελληνικ  ιοίκηση π τυχε να αναπτύξει να 
πρόγραµµα για την υποστ ριξη της ε αρµογ ς των 
µεταρρυ µίσεων
  ελληνικ  ιοίκηση χει την κυριότητα των 
µεταρρυ µίσεων και α εξασ αλίσει τη συν χιση της 
µεταρρυ µιστικ ς προσπά ειας  εστιά οντας σε τρεις 
προτεραιότητες

 ιά οση συµ ωνηµ νων µεταρρυ µίσεων προς 
την υπόλοιπη ιοίκηση
 υνεχ ς ε αρµογ  παρακολού ηση και 

επικοινωνία της στρατηγικ ς για το 
 ηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου  προκειµ νου 

να ιασ αλιστεί η ιωσιµότητα και οι συνεχείς 
ελτι σεις  µε απτά ο λη για τους πολίτες και τις 

επιχειρ σεις

ι προσεχείς εν ργειες αντιστοιχούν στους άξονες 
της στρατηγικ ς για το   ιαίτερη µ αση 

α ο εί στα ακόλου α µατα  

  Μείωση της γραφειοκρατίας και   
  βελτίωση της νοµοθεσίας

  ιαχείριση άσει ια ικασι ν για την 
αντιµετ πιση της γρα ειοκρατίας υπ ρξε κεντρικό 
στοιχείο της προσπά ειας µεταρρύ µισης   
ελληνικ  ιοίκηση στοχεύει στην ανάπτυξη ενός 
ολιστικού συστ µατος ιαχείρισης ια ικασι ν 

ητρ ο ια ικασι ν  µε τη χρ ση σύγχρονης 
µε ο ολογίας χαρτογρά ησης  και 
καλύτερης αποτίµησης  κόστους κα ς και της 

ιάρκειας των ιοικητικ ν ια ικασι ν  κοπός 
του ργου είναι να ενισχυ εί ο συντονισµός της 

ιαχείρισης των ια ικασι ν στον ηµόσιο τοµ α  
κα ς και η χρ ση πολιτικ ν που ασί ονται 
σε στοιχεία και να αναπτυχ εί µια κουλτούρα 

ιαχείρισης ια ικασι ν µεταξύ των ηµόσιων 
υπαλλ λων  ι πρωτο ουλίες αυτ ς µπορούν 
να ελτι σουν σηµαντικά την ποιότητα και την 
αποτελεσµατικότητα των υπηρεσι ν που παρ χονται 
στους πολίτες και τις επιχειρ σεις
 αράλληλα µε το µητρ ο ια ικασι ν  

ί εται ι ιαίτερη µ αση στην ανάπτυξη 
η ιακ ν υπο οµ ν και υπηρεσι ν υ ηλ ς 

αξίας για τη ελτίωση της συνολικ ς λειτουργίας 
των ηµόσιων υπηρεσι ν  ηµαντικ ς 
πρωτο ουλίες περιλαµ άνουν την ηµιουργία 
ενός ολοκληρωµ νου η ιακού οργανισµού για 
τις ηµόσιες υπηρεσίες  την η ιοποίηση των 

 και τη ελτίωση των η ιακ ν εξιοτ των 
των ηµοσίων υπαλλ λων   η ιοποίηση 
των υπηρεσι ν  στη άση µιας ορ ολογικ ς 
κατηγοριοποίησης των περι ερειακ ν και 
τοπικ ν υπηρεσι ν  α χει επίσης ως στόχο την 
αποτελεσµατικ  τους παροχ  σε αποµακρυσµ νες
κρίσιµες περιοχ ς  στις ορειν ς περιοχ ς  σε 
περιοχ ς µε χαµηλό πλη υσµό και στις νησιωτικ ς 
περιοχ ς  τοντας τα εµ λια µιας αποτελεσµατικ ς 
περι ερειακ ς και τοπικ ς ανάπτυξης
 σον α ορά την κω ικοποίηση και τη ελτίωση 
της νοµο εσίας  η ελληνικ  ιοίκηση ακολου εί µια 
σ αιρικ  στρατηγικ  για την ενός αποτελεσµατικού 
προνοµο ετικού συστ µατος αρχ ν  για τη 

ελτίωση των ια ικασι ν και την κω ικοποίηση 
της νοµο εσίας της  πι ι κει να αντιµετωπίσει 
τον κατακερµατισµό και τον πολλαπλασιασµό των 
νόµων  να ελτι σει την κανονιστικ  συν πεια  
κα ς και να µει σει τον ιοικητικό όρτο   
πρόσ αση των πολιτ ν στο σ µα των νόµων α 
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ελτιω εί περαιτ ρω µ σω ενός   ηµόσιας 
και ελεύ ερης πρόσ ασης  

  Ενίσχυση της διαχείρισης των    
  ανθρώπινων πόρων

  ελληνικ  ιοίκηση α προχωρ σει µε 
ράσεις για την ολοκληρωµ νη ιαχείριση του 

αν ρ πινου υναµικού του ηµόσιου τοµ α και 
για να σύγχρονο και ενιαίο σύστηµα σχε ιασµού 
και ια ικασι ν προσλ εων  το οποίο α είναι 
συµ ατό µε τους ηµοσιονοµικούς στόχους της 
χ ρας  ο ολοκληρωµ νο η ιακό οργανόγραµµα  
κα ς και οι περιγρα ς σεων εργασίας 
για όλες τις οντότητες γενικ ς κυ ρνησης  α 
χρησιµοποιη ούν ως εργαλείο για τη ιαµόρ ωση 
µιας µεσοµακροπρό εσµης στρατηγικ ς για 
το αν ρ πινο υναµικό   στρατηγικ  για τον 
αν ρ πινο υναµικό  ο προγραµµατισµός 
και οι προσλ εις α πραγµατοποιη ούν και 

α προσαρµοστούν ανάλογα µε τις ανάγκες  
προκειµ νου να ιατηρη εί το µισ ολογικό 
κόστος του ηµοσίου σύµ ωνα µε το ισχύων 

  µισ ολογικ  πολιτικ  στο ηµόσιο 
τοµ α α εξακολου σει να ασί εται στο ενιαίο 
µισ ολόγιο και α παρ χει κίνητρα για την αύξηση 
των επι όσεων των ηµόσιων υπαλλ λων  

ιασ αλί οντας την επίτευξη των ηµοσιονοµικ ν 
στόχων  Αυτ  η ολοκληρωµ νη προσ γγιση α 
ενισχύσει το ρόλο του πουργείου ιοικιτικ ς 
Ανασυγκρότησης στον συντονισµό και την σπιση 
προτεραιοτ των στις ανάγκες προσλ εων και 

α ενισχύσει τον Α  στε να επιταχυν ούν 
οι ια ικασίες προσλ εων  α εκπληρ σει τις 
ανάγκες της ιοίκησης στο πλαίσιο της γ ρανσης 
του εργατικού υναµικού και α οη σει στον 
εξορ ολογισµό της απασχόλησης προσωρινού 
προσωπικού κτακτης ανάγκης  σύµ ωνα µε τους 

ηµοσιονοµικούς µας στόχους  πιπλ ον  το ν ο 
σύστηµα α καλύ ει συγκεκριµ νες ανάγκες  
όπως για παρά ειγµα την υποστελ χωση της 
τοπικ ς αυτο ιοίκησης σε περιοχ ς µε χαµηλό 
πλη υσµό  στις νησιωτικ ς περι ρειες  α ί µε 
τον εξορ ολογισµό του προγράµµατος Α  
κα ς και µε τη σπιση της ν ας ια ικασίας 
κα ορισµού στόχων και ενός ν ου η ιακού 
συστ µατος ιαχείρισης αν ρ πινου υναµικού  
η ηµόσια ιοίκηση αν ρ πινου υναµικού στην 

λλά α α τάσει στα ευρωπα κά πρότυπα και α 
α σει πίσω τις κακ ς πρακτικ ς που επικρατούσαν 
στο παρελ όν

  Διάχυση  µεταρρυθµίσεων σε    
  ολόκληρη τη διοίκηση

  ελληνικ  ιοίκηση επανεξετά ει τις 
οργανωτικ ς οµ ς και τις περιγρα ς σεων 

εργασίας όλων των ορ ων της ενικ ς υ ρνησης  
κα ς εκπονεί το σχ ιό της για το σύστηµα 
κινητικότητας του ηµόσιου τοµ α  α ηµιουργη εί 
νας ελτιωµ νος µηχανισµός παρακολού ησης 

για την πρόο ο των µεταρρυ µίσεων σε αυτούς 
τους ορείς  ιασ αλί οντας ότι οι επιλογ ς των 

ιευ υντ ν  κα ς και η εκτίµηση των επι όσεων 
του προσωπικού  ακολου ούν τους κανόνες και τα 
χρονο ιαγράµµατα που ορί ονται στη νοµο εσία  

πιπλ ον  και σύµ ωνα µε τις ιε νείς λτιστες 
πρακτικ ς  η λληνικ  ιοίκηση α ενσωµατ σει 
να συµ ατικό σύστηµα ιαχείρισης για την 

παρακολού ηση και την αξιολόγηση νοµικ ν 
προσ πων υπό την εποπτεία των πουργείων  α 
περιλαµ άνει συγκεκριµ νες εν ργειες  στόχους και 

είκτες  για τον εκσυγχρονισµό των επιχειρ σεων  
τη ελτίωση της ια άνειας και της λογο οσίας  τη 

ελτίωση της ποιότητας  της αποτελεσµατικότητας 
και της απο οτικότητας των υπηρεσι ν που 
παρ χονται στους πολίτες  τις επιχειρ σεις και άλλους 
οργανισµούς  α ξεκιν σει να πιλοτικό ργο µε 
συγκεκριµ νους ορείς και α επεκτα εί στα ιακά  

υνεχί οντας την προσπά ειά της  η ελληνικ  
ιοίκηση α εσπίσει να κοινό σύνολο κανόνων 

για την απλούστευση της λειτουργίας και της 
ιακυ ρνησης των ανεξάρτητων αρχ ν

  Μηχανισµοί συντονισµού, εσωτερικής  
  υποστήριξης και παρακολούθησης

  ελληνικ  ιοίκηση α ενισχύσει περαιτ ρω 
τον κυ ερνητικό συντονισµό  ε αρµό οντας 
το γχειρί ιο ιυπουργικού υντονισµού 
ως ασικό εργαλείο  πιπλ ον  στα πλαίσια 
των προανα ερ ντων τοµ ων ιοικητικ ς 
µεταρρύ µισης  η ελληνικ  ιοίκηση χει αποκτ σει 
γν σεις και εξει ίκευση χάρη σε εκτεταµ νη 
συνεργασία µε τους ευρωπαίους εταίρους της  

ροκειµ νου να ενισχυ εί το πουργείο ιοικητικ ς 
Ανασυγκρότησης ως ασικός µοχλός της ιοικητικ ς 
µεταρρύ µισης  α ενισχύσει τους µηχανισµούς 
παρακολού ησης και στ ριξης µε την σύσταση των 
εξης µηχανισµ ν  
α  αρατηρητ ριο ηµόσιας ιοίκησης  µε 
αρµο ιότητες στον τοµ α της παρακολού ησης και 
της αξιολόγησης της προό ου των µεταρρυ µίσεων  
κα ς και

 ναν εσωτερικό µηχανισµό τεχνικ ς ο ειας ο 
οποίος α ιευκολύνει τη ιά οση των πολιτικ ν και 
των ιε ν ν και ευρωπα κ ν λτιστων πρακτικ ν 
σε ολόκληρη τη ηµόσια ιοίκηση  πιπλ ον  
στα ιακά α εξελιχ εί σε ε νικό τεχνικό σύµ ουλο 
του κράτους σε µατα ιοικητικ ς µεταρρύ µισης

 Βι σιµη νάπτ η
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2.3.1.2 Αντιµετώπιση της Διαφθοράς 

  ανάγκη για νοµο ετικ ς πρωτο ουλίες και 
άµεση συντονισµ νη ράση κατά της ια οράς 
χει ο ηγ σει στην αντικατάσταση του νικού 
υντονιστ  για την αταπολ µηση της ια οράς 

από τη ενικ  ραµµατεία για την αταπολ µηση της 
ια οράς  ιαίτερη µ αση ίνεται στην ε αρµογ  

του ε νικού σχε ίου για την καταπολ µηση της 
ια οράς  στον εξορ ολογισµό των µηχανισµ ν 

ελ γχου και ελ γχου  κα ς και στην ενσωµάτωση 
σύγχρονων εργαλείων και τεχνικ ς ο ειας 
από εµπειρογν µονες  ο ποσοστό εκτ λεσης 
του χε ίου ταν  στις αρχ ς του  ρία 
χρόνια αργότερα το ποσοστό χει αυξη εί σε 
περίπου  τα τελευταία τρία χρόνια χει 
τε εί σε ισχύ νοµο εσία σχετικά µε τη λωση 

εριουσιακ ν τοιχείων  τις ηµόσιες υµ άσεις  τη 
ρηµατο ότηση των ολιτικ ν οµµάτων κλπ   το 

ανα εωρηµ νο νικό χ ιο για την αταπολ µηση 
της ια οράς χουν ενσωµατω εί ράσεις για 
την ενίσχυση της ακεραιότητας και της ια άνειας 
του ηµόσιου τοµ α  όπως η νοµο εσία για τη 
σύγκρουση συµ ερόντων και την άσκηση πίεσης  
ο ικας εοντολογίας των ηµόσιων παλλ λων 
και η ανα ε ρηση του κ ικα εοντολογίας 
για τους ουλευτ ς και την κυ ρνηση και την 
ακεραιότητα του ικαστικού σ µατος  α συστ µατα 
εσωτερικού ελ γχου της ιοίκησης ενισχύονται  
µεταξύ άλλων µ σω νοµο ετικ ς ράσης  ι ίως µε 
την ενίσχυση των εσωτερικ ν ελ γχων στις κεντρικ ς 
και τοπικ ς ιοικ σεις  πίσης  η λλά α αποτελεί 
µ ρος πολλ ν σηµαντικ ν ιε ν ν συµ άσεων 
κατά της ια οράς  ροκειµ νου να ενισχυ εί η 
καταπολ µηση της ια οράς  η ελληνικ  ιοίκηση 

α ε αρµόσει πλ ρως όλες τις εσµευτικ ς συστάσεις 
που απορρ ουν από το ευρωπα κό και ιε ν ς 
πλαίσιο  σε σχ ση µε το ε νικό συνταγµατικό 
πλαίσιο  πιπλ ον  α ο εί ι ιαίτερη µ αση στην 
ενίσχυση του συντονιστικού και ελεγκτικού ρόλου 
του ενικού πι εωρητ  ηµόσιας ιοίκησης 

  Νοµικές και δικαστικές µεταρρυθµίσεις  
  για οικονοµικές δραστηριότητες

 να καλ ς λειτουργικό νοµικό σύστηµα είναι 
ωτικ ς σηµασίας για τους πολίτες και την οικονοµικ  

ανάπτυξη   ελτίωση της ικαστικ ς ιοίκησης 
αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα του πουργείου 

ικαιοσύνης  ια άνειας και Αν ρωπίνων 
ικαιωµάτων   κυ ρνηση επι ι κει να εσπίσει 
να σύγχρονο και αποτελεσµατικό κράτος ικαίου  

εξασ αλί οντας παράλληλα ανεµπό ιστη πρόσ αση 
στη ικαιοσύνη για όλες τις κοινωνικ ς οµά ες και 
τους πολίτες  Αποτελεί προτεραιότητα η επιτάχυνση 
της ακρόασης των υπο σεων και των ια ικασι ν 

και η εξάλει η των κα υστερ σεων σε αστικ ς  
ποινικ ς και ιοικητικ ς ια ικασίες  Αυτό α 
επιτευχ εί κυρίως µε την ανάλυση και την ανάπτυξη 
εναλλακτικ ν µε ό ων επίλυσης ια ορ ν  όπως 
οι ια ικασίες ιαµεσολά ησης και εξω ικαστικ ς 
ρύ µισης ο ειλ ν  ια άλλη προτεραιότητα είναι η 
αύξηση της ικαστικ ς αποτελεσµατικότητας  ι ίως 
µε την προ ηση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικ ς 

ικαιοσύνης και τη συλλογ  πληρο ορι ν 
και στατιστικ ν σχετικά µε τη λειτουργία των 

ικαστηρίων
 ια να αντιµετωπίσει αυτ ς τις προκλ σεις  
το πουργείο ικαιοσύνης  ια άνειας και 
Αν ρωπίνων ικαιωµάτων Α  αναλαµ άνει 
πολλ ς πρωτο ουλίες και υλοποιεί να στρατηγικό 
σχ ιο µε εκτεταµ νη τεχνικ  ο εια

 ο  η άση  της µεταρρύ µισης του 
ικαστικού συστ µατος της χ ρας σε συνεργασία 

µε την υρωπα κ  πιτροπ  και το πουργείο 
ικαιοσύνης της Αυστρίας

 ο  η άση  της µεταρρύ µισης 
του ικαστικού συστ µατος σε συνεργασία µε την 

υρωπα κ  πιτροπ  και το πουργείο ικαιοσύνης 
της Αυστρίας
 ετά το   ξ λιξη του ιαχειριστ  

α ερεγγυότητας σε συνεργασία µε την υρωπα κ  
πιτροπ  και την ΑΑ

  Νοµοθετικές βελτιώσεις

 χουν εγκρι εί ν α νοµο ετικά πλαίσια σε 
τοµείς συνα είς µε τις οικονοµικ ς ραστηριότητες  

ηµιουργ ηκαν ηλεκτρονικ ς ηµοπρασίες  
ελτι ηκαν τα ικαι µατα των εγγυηµ νων 

πιστωτ ν  ελτι ηκαν οι ια ικασίες 
α ερεγγυότητας των επιχειρ σεων και οι ηµόσιες 
συµ άσεις  χουν λη εί νοµικά µ τρα για τη 

ιασ άλιση των εµελιω ν ελευ ερι ν και 
της πρόσ ασης στη ικαιοσύνη  σε συµ ωνία 
µε την Ατ ντα για τη Βι σιµη Ανάπτυξη του 

 αρµό εται µια ολιστικ  προσ γγιση και 
επιτυγχάνονται νοµικ ς ελτι σεις στους τοµείς της 
καταπολ µησης του εγκλ µατος και της ια οράς  
της ια άνειας και της αποκατάστασης  

  Διαµεσολάβηση και εναλλακτικοί   
  µηχανισµοί επίλυσης διαφορών  

  εταρρύ µιση του εσµού ιαµεσολά ησης 
άρ ρα  κ ε  όµος  ενσωµατ νει 

τα ύο στά ια  το ανονιστικό και το υσιαστικό 
µ ρος    µεταρρύ µιση πραγµατοποιείται σύµ ωνα 
µε τις λτιστες πρακτικ ς που προτείνει η τεχνικ  

ο εια   Αυστρίας  ο ν ο πλαίσιο προω εί 
τον εσµό της ιαµεσολά ησης  εκσυγχρονί ει το 

εσµικό πλαίσιο  εισάγει να υποχρεωτικό στά ιο στη 
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µεσολά ηση ενός τµ µατος αστικ ν και εµπορικ ν 
ια ορ ν προς επίλυση εξω ικαστικά µε χαµηλό 

κόστος χωρίς προσ υγ  στο ικαστ ριο  κα ς 
και την υποχρεωτικ  χρ ση στατιστικ ν µε σκοπό 
την αποτελεσµατικ  παρακολού ηση   εντρικ  

πιτροπ  ιαµεσολά ησης ι ρύ ηκε το  µε 
την παρουσία αν τατων ικαστ ν  κα ηγητ ν 
πανεπιστηµίων και άλλων εµπειρογνωµόνων  

ρόκειται για µια καινοτοµία  κα ς για πρ τη 
ορά χει τε εί σε ε αρµογ  µια υποχρεωτικ  
άση µεσολά ησης ορι όντια σε συγκεκριµ νες 

περιπτ σεις
 να άλλο εσµικό όργανο εναλλακτικ ς 
επίλυσης που εσπίστηκε το  είναι η σύσταση 
και η λειτουργία του οργάνου ανα ε ρησης 
προσ υγ ν  µε το οποίο εξετά ονται τ ρα οι 
προ ικαστικ ς καταγγελίες σχετικά µε τις ηµόσιες 
συµ άσεις πριν από την επι άρυνση του ικαστικού 
συστ µατος   

  Πτωχευτικό Πλαίσιο 

 ο πτωχευτικό πλαίσιο χει ελτιω εί σηµαντικά  
 µεταρρύ µιση του τωχευτικού ικα συµ άλλει 

απο ασιστικά στην επιτάχυνση των υπο σεων που 
εκκρεµούν στα ελληνικά ικαστ ρια  ν τω µεταξύ  
η εισαγωγ  και η εσµο τηση του επαγγ λµατος 
του πτωχευτικού ιαχειριστ  α επιταχύνει τις 

ια ικασίες ιάσωσης σε περίπτωση πτ χευσης  
 υλοποίησ  του α συνεχιστεί µε την τεχνικ  
ο εια της πηρεσίας ποστ ριξης ιαρ ρωτικ ν 
εταρρυ µίσεων της υρωπα κ ς πιτροπ ς και της 
ΑΑ   λλά α χει πλ ον να από τα πιο σύγχρονα 

νοµικά πλαίσια πτ χευσης σε ολόκληρη την 
υρ πη

 σον α ορά το τηµα του ιακανονισµού 
χρε ν  το Α  συµµετείχε στη ηµιουργία του 
µηχανισµού εξω ικαστικ ς επίλυσης ια ορ ν  
χοντας καταχωρηµ νους ιαµεσολα ητ ς ως 

συντονιστ ς του µηχανισµού  Αυτός ο ν ος 
µηχανισµός επιταχύνει τις ια ικασίες ιευ τησης 
ο ειλετ ν µει νοντας τον αρι µό των υπο σεων 
που καταλ γουν στα ικαστ ρια  

  Ηλεκτρονική δικαιοσύνη

  ανάπτυξη της ηλεκτρονικ ς ικαιοσύνης α 
είναι κα οριστικ ς σηµασίας για την επιτάχυνση 
της αποτελεσµατικότητας και της ια άνειας των 

ικαστηρίων   ανάπτυξη της επόµενης άσης 

των ολοκληρωµ νων συστηµάτων ικαστικ ς 
ιαχείρισης πολιτικ ς και ποινικ ς ικαιοσύνης 

συνεχί εται  πι ι κει την επιτάχυνση των 
ικαστικ ν ια ικασι ν  τη ιευκόλυνση της 

πρόσ ασης στη ικαιοσύνη και την επίτευξη 
του στόχου   και την παραγωγ  
αξιόπιστων στατιστικ ν στοιχείων  ισ χ η το  
και χρησιµοποι ηκε στα µεγαλύτερα ικαστ ρια 
ως πιλοτικό ργο το   άση  α ολοκληρω εί 
το  εν  η άση  αναµ νεται να ξεκιν σει το 

  ίναι η πρ τη εισαγωγ  στην ελληνικ  ννοµη 
τάξη ενός ενοποιηµ νου συστ µατος πληρο ορικ ς 

ικαστηρίου για τη ιαχείριση ικαστικ ν 
υπο σεων ορι όντια και κά ετα σε όλα τα 

ικαστ ρια της χ ρας   α επιτρ ει την ταυτόχρονη 
χρ ση των σχετικ ν αξιόπιστων στατιστικ ν 
στοιχείων

  Διαχείριση πόρων

 ι αν ρ πινοι πόροι στη ικαιοσύνη 
αυξάνονται επίσης  µε ελτιωµ νη κατανοµ  

άσει των αναγκ ν και των ικανοτ των  ια τη 
µεγιστοποίηση της υπο οµ ς  η χρ ση ικαστικ ν 
κτιρίων ελτιστοποιείται παράλληλα µε την ανάπτυξη 
της ηλεκτρονικ ς ικαιοσύνης
 να σχετικό παρά ειγµα ελτίωσης της 

ιαχείρισης των πόρων είναι η προγραµµατισµ νη 
κατάργηση των µετα ατικ ν ε ρ ν των ιοικητικ ν 

ικαστηρίων στις νησιωτικ ς περιοχ ς και η 
αντικατάστασ  τους µε τηλε ιάσκε η  ια άλλη είναι 
η συνεχι όµενη κατάργηση των µετα ατικ ν ε ρ ν 
των χερσαίων περιοχ ν στα ε ετείο  και παράλληλα 
η ανα ιάρ ρωση του αν ρ πινου υναµικού 
των αντίστοιχων ικαστηρίων   µελ τη για την 
κατάργηση των µετα ατικ ν ε ρ ν στα ιοικητικά 

ικαστ ρια α ολοκληρω εί το  
 ια άλλη σηµαντικ  πρωτο ουλία είναι η 
αποκ ντρωση του ρωτο ικείου Α ην ν  το οποίο 

ρίσκεται υπό µελ τη  νας ο ικός χάρτης α είναι 
τοιµος το  και προ λ πει τρία ανεξάρτητα 
ρωτο ικεία µελετ νται οι περιπτ σεις του 
εριστερίου  του αλαν ρίου και της αλλι ας  

Αυτό α ο ηγ σει σε ταχύτερη πρόσ αση στη 
ικαιοσύνη  εξορ ολογισµό της απονοµ ς 
ικαιοσύνης και επιτάχυνση των ια ικασι ν του 
ρωτο ικείου  αράλληλα  α ο ηγ σει στην 

αποκ ντρωση του µεγαλύτερου ελληνικού και 
ευρωπα κού  ικαστηρίου ανά πλη υσµό  

 

2.3.2.  Διοικητικές µεταρρυθµίσεις για θεµιτό ανταγωνισµό

Η ελληνική κυβέρνηση έχει ολοκληρώσει µια σειρά µεταρρυθµίσεων για την προώθηση ενός δυναµικού 

εγχώριου επιχειρηµατικού περιβάλλοντος. Οι µεταρρυθµίσεις για την αύξηση της επιχειρηµατικής 

δραστηριότητας περιλαµβάνουν τη δηµιουργία µίας σύγχρονης υπηρεσίας µιας στάσης (one-stop shop) 
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για την ίδρυση και την παροχή αδειών στις επιχειρήσεις. Οι συστάσεις των αξιολογήσεων της Ελληνικής 

Επιτροπής Ανταγωνισµού και του ΟΟΣΑ εφαρµόστηκαν ως επί το πλείστον για την προώθηση του θεµιτού 

ανταγωνισµού στις αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, ενώ το πλαίσιο για τις επιθεωρήσεις και τους 

ελέγχους έχει βελτιωθεί σηµαντικά. Ο ενισχυµένος χωροταξικός σχεδιασµός και η ολοκλήρωση ενός 

σύγχρονου κτηµατολογίου θα διαδραµατίσουν επίσης κεντρικό ρόλο για την εξάλειψη των βασικών 

σηµείων συµφόρησης για επενδύσεις.

  Ψηφιακή υπηρεσία µίας στάσης 
  (one-stop shop) για την υποστήριξη   
  των επιχειρήσεων καθ  όλη την   
  διάρκεια του κύκλου ζωής τους

 ια πρ τη ορά στην λλά α ε αρµό εται 
να γρ γορο  απλό και συνεκτικό πλαίσιο για 

τη σύσταση  την α ειο ότηση και την εποπτεία 
των επιχειρ σεων  να πλαίσιο που συµ άλλει 
απο ασιστικά στην οικονοµικ  ανάπτυξη και στη 

ηµιουργία ν ων σεων εργασίας ιευκολύνει τις 
επεν ύσεις και τη ηµιουργία ν ων επιχειρ σεων  
µει νοντας τις ιοικητικ ς επι αρύνσεις και 
προστατεύοντας αποτελεσµατικά το ηµόσιο 
συµ ρον
  ν   η ιοποίησε όλες τις ια ικασίες 
που σχετί ονται µε την ί ρυση µιας επιχείρησης  
χάρη σε να     και τη 

ιαλειτουργικότητα µεταξύ του  και του γενικού 
εµπορικού µητρ ου  λα τα απαραίτητα γγρα α 
υπο άλλονται η ιακά και η εγκατάσταση µιας 
εταιρείας επι ε αι νεται   σε πραγµατικό 
χρόνο  ο εύρος των υπηρεσι ν που παρ χονται 
επεκτείνεται  τους ρυτ ς παρ χονται στοιχεία 
πιστοποίησης για το  απο εύγοντας τσι το 
επιπλ ον µα της επίσκε ης στην τοπικ  ε ορία  

 καταχ ριση της κοινωνικ ς ασ άλισης α γίνει 
επίσης ταχύτερη χάρη στην αυτόµατη ια ί αση 
όλων των σχετικ ν πληρο ορι ν  Αυτ  η ια ικασία 

εν είναι µόνο λιγότερο χρονο όρα αλλά και πιο 
προσιτ  για τις επιχειρ σεις
 ο επόµενο µα είναι η επ κταση της 
υπηρεσίας µίας στάσης    π ρα από 
το στά ιο ί ρυσης µιας επιχείρησης  παρ χοντας 
υποστ ριξη στις επιχειρ σεις κα  όλη τη ιάρκεια 
του κύκλου ω ς τους µε την πλ ρη η ιοποίηση 
των σχετικ ν ια ικασι ν   κα ι ρωση πλ ρους 

ιαλειτουργικότητας µεταξύ των µητρ ων ηµόσιας 
ιοίκησης  προκειµ νου να αξιοποιη εί πλ ρως το 
υναµικό τους  µε σκοπό τη µείωση του ιοικητικού 
όρτου  αποτελεί ασικό εργαλείο για την επίτευξη 

αυτού του στόχου  ε συνεργασία µε την  
καταρτί εται να σχ ιο ράσης µε στόχο την 
ποσοτικοποίηση και την αξιολόγηση των ιοικητικ ν 

ια ικασι ν οι οποίες επι αρύνουν περισσότερο 
τις επιχειρ σεις κα  όλη τη ιάρκεια του κύκλου 

ω ς τους  ο σχ ιο ράσης περιλαµ άνει ναν 
ο ικό χάρτη απλούστευσης και η ιοποίησης 

των ια ικασι ν αυτ ν  µε άση τη λειτουργία 
υπηρεσι ν µίας στάσης και την αρχ  της ε άπαξ 
εν ργειας
 ε το ν ο νόµο  οι ά ειες λειτουργίας των 
επιχειρ σεων εκ ί ονται αµ σως  µε απλ  
και η ιακ  ει οποίηση στο λοκληρωµ νο 

ληρο οριακό ύστηµα  εν  οι απαιτούµενες 
επι εωρ σεις γίνονται αργότερα κατά τη ιάρκεια 
της λειτουργίας της επιχείρησης  ιασ αλί οντας 
αποτελεσµατικότερα το ηµόσιο συµ ρον  το 
παρελ όν χρειά ονταν  ηµ ρες κατά µ σο όρο για 
την κ οση µιας ά ειας επιχείρησης  ε τη σπιση 
του ν ου νόµου η λειτουργία µιας επιχείρησης 
µπορεί να ξεκιν σει αµ σως µετά τη γνωστοποίηση 
των όρων και προ πο σεων
 ι περισσότερες κω ικοποιηµ νες οικονοµικ ς 

ραστηριότητες χουν η ενσωµατω εί στο ν ο 
σύστηµα α ειο ότησης και µ χρι τον ούλιο του 

 η ενσωµάτωση α ολοκληρω εί  ερισσότερες 
από  επιχειρ σεις χρησιµοποίησαν µ χρι 
τ ρα τη ν α λειτουργία α ειο ότησης µ σω του 
εξει ικευµ νου συστ µατος πληρο ορι ν
  λληνικ  κυ ρνηση  προκειµ νου να 
παρ χει αποτελεσµατικά στις επιχειρ σεις η ιακ ς 
υπηρεσίες  εν κρινε τη ση για τη ηµιουργία µιας 
ενιαίας η ιακ ς πύλης η οποία α παρ χει  
πληρο ορίες  ια ικασίες  ο εια και υπηρεσίες 
επίλυσης προ ληµάτων σε πολίτες και επιχειρ σεις  

 ενιαία η ιακ  πύλη α ενσωµατ σει αρκετά 
ίκτυα και υπηρεσίες που χουν ηµιουργη εί σε 

ε νικό και κοινοτικό επίπε ο για να οη σουν τους 
πολίτες και τις επιχειρ σεις στις ιασυνοριακ ς τους 

ραστηριότητες  εταξύ αυτ ν περιλαµ άνονται 
τα ευρωπα κά κ ντρα καταναλωτ ν  το 

 το γρα είο υποστ ριξης για τα ικαι µατα 
ιανοητικ ς ι ιοκτησίας  το   και το 
ίκτυο     ιεπα  

χρ στη α είναι ιλικ  προς το χρ στη και α είναι 
ια σιµη σε όλες τις επίσηµες γλ σσες της  και 
α ιασ αλί ει την κεντρικ  πρόσ αση των πολιτ ν 

και των επιχειρ σεων της  στις πληρο ορίες που 
χρειά ονται για να ασκ σουν τα ικαι µατά τους  
την κινητικότητα στην  κα ς και την πλ ρη 
πρόσ αση σε ια ικτυακ ς ια ικασίες χωρίς 

ιακρίσεις
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  Ανταγωνισµός προϊόντων 
  και υπηρεσιών

 µείωση των ραγµ ν εισό ου στις αγορ ς 
προ όντων και υπηρεσι ν α επιτρ ει την είσο ο 
ν ων επιχειρ σεων  α αυξ σει τα κίνητρα για 
επεν ύσεις και καινοτοµίες  και α συµ άλει 
στην αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας των 
ελληνικ ν επιχειρ σεων   ανόνισµός για την 
Αγορά ρο όντων του Α   

  είχνει ότι κατά τα τη πριν 
από το  οι αγορ ς των ελληνικ ν προ όντων 

ταν οι εύτερες πιο ρυ µισµ νες στην υρωπα κ  
νωση    ελληνικ  κυ ρνηση εκµεταλλεύτηκε 

τρεις ια οχικ ς εξετάσεις ανταγωνιστικότητας 
που ιεξ γαγε ο Α και η λληνικ  Αρχ  
Ανταγωνισµού για τον εντοπισµό και την κατάργηση 
επι λα ν κανονισµ ν   ε λιγότερο από τρία 
χρόνια  υλοποίησαν περισσότερα από τα ύο 
τρίτα των προτάσεων των αξιολογ σεων της 
ανταγωνιστικότητας του Α  

 ροχωρ ντας  η προστασία του λληνα 
καταναλωτ  και η ανα ωογόνηση της 
παραγωγικότητας των ελληνικ ν επιχειρ σεων  α 
στηριχτεί σε µια συνεχ  προσπά εια ανα ε ρησης 
των ρυ µίσεων της αγοράς προ όντων και 
υπηρεσι ν µε σκοπό την

 ελτίωση της αναγνωσιµότητας  µ σω τη µείωση 
του νοµικού όρτου των µ
 ην κατάργηση ρυ µίσεων που πριµο οτούν 

τις υπάρχουσες επιχειρ σεις ναντι ν ων  
στρε λ νοντας τον ανταγωνισµό χωρίς σηµαντικά 
ο λη για τους καταναλωτ ς
 ην εξασ άλιση επαρκούς ρυ µιστικού πλαισίου 

για την ασ άλεια  την περι αλλοντικ  από οση και 
την  προστασία των καταναλωτ ν

 Βασικ  απαίτηση για το ργο αυτό είναι 
η υνατότητα ποσοτικ ς ανάλυσης  την 

η ιακ  εποχ  η ελτίωση της νοµο εσίας και 
η αξιολόγηση των ραγµ ν στον ανταγωνισµό 
πρ πει να ασί ονται σε ε οµ να  ια το 
σκοπό αυτό  ηµιουργείται να αρατηρητ ριο 

πιχειρηµατικότητας  σε συνεργασία µε την  
ο αρατηρητ ριο αναµ νεται να συµ άλει στην 

αποτελεσµατικότερη και απο οτικότερη χάραξη 
πολιτικ ς κα ς και στην ε αρµογ  αρχ ν για 
την ελτίωση της νοµο εσίας  όσον α ορά την 
εκ των προτ ρων και εκ των υστ ρων αξιολόγηση 
των ιατάξεων που επηρεά ουν τον ανταγωνισµό 
στις αγορ ς προ όντων και υπηρεσι ν  ο 

αρατηρητ ριο α λειτουργεί συν υά οντας τα 
ια σιµα επιχειρηµατικά  οικονοµικά  ηµογρα ικά 

και χωρικά ε οµ να στοχεύοντας στην ανάλυση 
των πολιτικ ν για την επιχειρηµατικότητα  τον 

ανταγωνισµό και την ανταγωνιστικότητα  α 
ε οµ να α χρησιµοποιη ούν επίσης για τη 
ιεξαγωγ  µελετ ν και αναλύσεων ανταγωνισµού  

σε συνεργασία µε την πιτροπ  Ανταγωνισµού  α 
ο εί µ αση σε ασικούς τοµείς της οικονοµίας  

όπου ο κίν υνος για ολιγοπ λια  άλλες πρακτικ ς 
α µιτου ανταγωνισµού είναι υ ηλός  ο 

αρατηρητ ριο α παρ χει επίσης ε οµ να  και 
α λαµ άνει σχόλια από τα εν ια ερόµενα µ ρη  η 

συνεισ ορά των οποίων α λη εί υπό η κατά το 
σχε ιασµό της πολιτικ ς

 συνολικ  πρόο ος α παρακολου είται µε 
ανα ορά στον είκτη µεταρρύ µισης της αγοράς 
προ όντων του Α

  Νέο πλαίσιο εποπτείας και ελέγχου 
  της αγοράς

 ι ν οι νόµοι για τη σύσταση και την 
α ειο ότηση των επιχειρ σεων συµπληρ ηκαν µε 
να σύγχρονο πλαίσιο επι εωρ σεων και εποπτείας 

της αγοράς  ο πλαίσιο αυτό εξορ ολογί ει τις 
ια ικασίες ελ γχου  µει νει τις ιοικητικ ς και 

γρα ειοκρατικ ς επι αρύνσεις στις επιχειρ σεις  
συµ άλλει ραστικά στη µείωση της ια οράς 
και προστατεύει αποτελεσµατικότερα την υγεία και 
την ασ άλεια των πολιτ ν  ολοκληρ νοντας τις 
επι εωρ σεις κατά τη λειτουργία των επιχειρ σεων 
και όχι µε την παροχ  πρότυπων ικαιολογητικ ν 
εγγρά ων  όπως ίσχυε στο παρελ όν
  κεντρικ  αρχ  του ν ου πλαισίου είναι η 
υποστ ριξη της συµµόρ ωσης των επιχειρ σεων 
µε τις απαιτ σεις της ε νικ ς και ευρωπα κ ς 
νοµο εσίας για την εποπτεία της αγοράς  ια το 
σκοπό αυτό  εγκρίνονται κοιν ς αρχ ς και ια ικασίες 
για κά ε εί ους επι εωρ σεις  εισάγονται κοιν ς 
εποπτικ ς µ ο οι και εργαλεία και ορί ονται σα ς 
τα ικαι µατα και οι υποχρε σεις των εποπτικ ν 
αρχ ν και των εποπτευόµενων οντοτ των  ο 
ν ο εσµικό πλαίσιο υλοποιείται µ σω ενός 
ολοκληρωµ νου πληρο οριακού συστ µατος και 
περιλαµ άνει να η ιακό µητρ ο ελεγκτ ν που 
εξασ αλί ει τη ια άνεια των επι εωρ σεων

  Σύγχρονο Κτηµατολόγιο 
  και Χωροταξικός Σχεδιασµός

  λλά α ολοκληρ νει τον ολοκληρωµ νο 
χωροταξικό της σχε ιασµό για να αντιµετωπίσει τα 

ητ µατα που α ορούν τη χρ ση της γης  σε ε νικό  
περι ερειακό και τοπικό επίπε ο  ι µεταρρυ µίσεις 
που υλοποιούνται συµ άλλουν στην ανάπτυξη της 
ελληνικ ς γης α ενός µε την ενίσχυση της ασ άλειας 

ικαίου και της προστασίας του περι άλλοντος 
και  α ετ ρου  µε την προστασία του ηµοσίου 
συµ ροντος  πιπλ ον  ο ολοκληρωµ νος 
χωροταξικός σχε ιασµός και η επίλυση των 

 Βι σιµη νάπτ η
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προ ληµάτων χρ σης γης α ιευκολύνουν την 
εισαγωγ  πολιτικ ν για την αντιµετ πιση των 
ανα υόµενων κλιµατικ ν κιν ύνων  ι ίως όσον 
α ορά τα ακραία γεγονότα και τις επιπτ σεις τους 
κίν υνοι πληµµύρας  ασικ ς πυρκαγι ς  προστασία 

και ιαχείριση παράκτιων περιοχ ν  συνεισ ροντας 
κατ  αυτόν τον τρόπο στη µελλοντικ  αν εκτικότητα 
του κλίµατος  ι ασικ ς πρωτο ουλίες 
περιλαµ άνουν

 υντονισµός των στρατηγικ ν  τόσο των 
ηµόσιων όσο και των ι ιωτικ ν αναπτυξιακ ν 

σχε ίων µε τα ια ορετικά επίπε α χωροταξικού 
σχε ιασµού προκειµ νου να αυξη εί η προστι µενη 
αξία για την ε νικ  οικονοµία και για τις τοπικ ς 
κοινότητες
 Απλούστευση και επιτάχυνση των ια ικασι ν 

χωροταξικού σχε ιασµού
 είωση της πολυπλοκότητας των νοµικ ν και 

χωροταξικ ν ρυ µίσεων
 ροστασία και αποτίµηση του υσικού 

κε αλαίου της χ ρας
 Ανάπτυξη ενός ν ου συστ µατος κατηγορι ν 

χρ σης γης  το οποίο ελτι νει τον πολεο οµικό 
σχε ιασµό  την ποιότητα ω ς των κατοίκων  εν  

ιευκολύνει την επιχειρηµατικότητα

 ι µεταρρυ µίσεις καλύπτουν όλο το άσµα 
του χωροταξικού σχε ιασµού  άσει ενός αυστηρού 
χρονο ιαγράµµατος  το οποίο α πρ πει να 
ολοκληρω εί µ χρι το  ι µεταρρυ µίσεις αυτ ς 
περιλαµ άνουν  την ε αρµογ  της ευτερογενούς 
νοµο εσίας για το ν ο εσµικό πλαίσιο χωροταξικού 
σχε ιασµού εκ µ ριος  την ανα ε ρηση 
του περι ερειακού χωροταξικού σχε ιασµού 

επτ µ ριος  την κατάρτιση τοπικ ν 
χωροταξικ ν σχε ίων σε ολόκληρη τη χ ρα 

επτ µ ριος  να σηµαντικό ργο που α 
υλοποιη εί σε ιά ορες άσεις  κα ς και την 
ενσωµάτωση των ει ικ ν χωρικ ν πλαισίων για 
τις κύριες οικονοµικ ς ραστηριότητες  όπως ο 
τουρισµός  η ιοµηχανία  οι ορυκτοί 
πόροι  οι Α   οι υ ατοκαλλι ργειες 

 σον α ορά την ανάπτυξη ραστηριοτ των 
υ ατοκαλλι ργειας  χει ξεκιν σει να σηµαντικό 
πρόγραµµα για την γκριση ροε ρικ ν 

ιαταγµάτων για τη ηµιουργία οργανωµ νων 
περιοχ ν υ ατοκαλλι ργειας σε ολόκληρη τη χ ρα 

ως τα τ λη του  σύµ ωνα µε το ισχύον 
χωροταξικό πλαίσιο
 σον α ορά το νικό τηµατολόγιο  χει 
εγκρι εί νας ο ικός χάρτης  ο οποίος προ λ πει 
σηµαντικά ορόσηµα για την πλ ρη λειτουργία του 
ν ου οργανισµού και την γκαιρη ολοκλ ρωση 
της χωροταξικ ς χαρτογρά ησης  η οποία α 
παρακολου είται και α ενηµερ νεται τακτικά α 
οριστικοποιη εί µ χρι το   ο ικός χάρτης 

επίσης περιλαµ άνει να χρονο ιάγραµµα για την 
συµπλ ρωση των ασικ ν χαρτ ν και τον ορισµό 
των ακτ ν αρχ ς  λος  πρόκειται να εγκρι εί 
σύντοµα νας νόµος που ενσωµατ νει την ο ηγία 
της  για τον αλάσσιο σχε ιασµό  
 πιπλ ον  ροµολογείται σειρά ιαρ ρωτικ ν 
παρεµ άσεων  µε σκοπό τον εξορ ολογισµό των 

ια ικασι ν  τη µείωση του ιοικητικού όρτου και 
τη σηµαντικ  µείωση του κόστους για τις επιχειρ σεις 
και τους πολίτες  ια το σκοπό αυτό  ρίσκεται σε 
εξ λιξη η µεταρρύ µιση της ιοικητικ ς υπο οµ ς 
για γεωχωρικά ε οµ να  η ανάπτυξη 
της απαραίτητης υπο οµ ς για την ηλεκτρονικ  
υπο ολ  οικο οµικ ν α ει ν ούλιος  και 
η υλοποίηση του προγράµµατος ηλεκτρονικού 
πολεο οµικού προγραµµατισµού εκ µ ριος  

  Κατασκευαστική βιοµηχανία:    
  Απλούστευση και επιτάχυνση της   
  αδειοδότησης

 το πλαίσιο του νόµου  το κα εστ ς 
κατασκευ ς και ι ιαίτερα το κα εστ ς α ει ν 

ι πεται πλ ρως από µια ολιστικ  προσ γγιση   
νόµος αυτός αποσκοπεί στην απλούστευση και 
επιτάχυνση όλων των ια ικασι ν α ειο ότησης 
στον κατασκευαστικό κλά ο  ιο συγκεκριµ να  
η αρχ  α ειο ότησης ιατηρεί την ευ ύνη της 
κ οσης α ει ν κατασκευ ς   ευ ύνη σχετικά µε 

τους ελ γχους µετα ρεται σε µια περι ερειακ  
αρχ  προκειµ νου να επιταχυν ούν οι ια ικασίες  

ε τον τρόπο αυτό η ελληνικ  κυ ρνηση 
στοχεύει στην αντιµετ πιση της ια οράς 

ιαχωρί οντας την αρχ  α ειο ότησης από 
την αρχ  ελ γχου  αράλληλα  η αύξηση του 
αρι µού των ελεγκτ ν χει καίρια σηµασία για την 
επιτάχυνση της ολοκλ ρωσης των ργων  ύµ ωνα 
µε τις ιατάξεις του νόµου  ο ρόλος του ητρ ου 

ιωτικ ν ηχαν ν χει ανα α µιστεί πλ ρως 
και χρησιµοποιείται ως η κύρια οµά α επιτόπιων 
ελεγκτ ν για υπάρχοντα κτίρια  κτίρια υπό 
κατασκευ  για την επαλ ευση της συµµόρ ωσης 
µε την ά εια 
 πιπλ ον  προκειµ νου να ο εί προτεραιότητα 
στα πιο απαιτητικά ργα οι ά ειες κατηγοριοποι ηκαν 
µε άση αρκετά κριτ ρια  προ πολογισµός ργου  
ε αρµογ  ε νικού κτηµατολογίου στην περιοχ  
και ργα υ ηλ ς ε νικ ς προτεραιότητας  ια µικρά 
οικο οµικά ργα  η ά εια εκ ί εται µε απλοποιηµ νο 
τρόπο υπο ολ  σχε ίου κατασκευ ς  και ο υπεύ υνος 
µηχανικός αναλαµ άνει την πλ ρη ευ ύνη για την 
ακρί εια της εκτ λεσης της ά ειας
  όλη ια ικασία α εποπτεύεται η ιακά  α 

ε οµ να των κτιρίων α καταχωρούνται σε σχ ση 
µε τους στόχους της ηλεκτρονικ ς ιακυ ρνησης και 

α είναι συµ ατά µε τις ε νικ ς άσεις ε οµ νων 
ιαλειτουργικότητα

 Βι σιµη νάπτ η
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  Διαρ ρ τικές συν ήκες ια την ανάπτ η

3. Διαρ ρ τικές συν ήκες ια την   
ανάπτ η

Η ύπαρξη υψηλής ποιότητας, ανθεκτικών και εύκολα προσβάσιµων υποδοµών είναι ουσιαστική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη. Στόχος της κυβέρνησης είναι η επέκταση  και η αναβάθµιση των οδικών 

και σιδηροδροµικών δικτύων και η βελτίωση της αποτελεσµατικότητας των θαλάσσιων µεταφορών ώστε 

η Ελλάδα να καταστεί ηγετικό κέντρο στον τοµέα της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) αναπτύσσοντας 

υπηρεσίες υψηλής προστιθέµενης αξίας. 

Ταυτόχρονα, η επένδυση σε µια ολοκληρωµένη εθνική ψηφιακή στρατηγική είναι καθοριστική για τον 

οικονοµικό µετασχηµατισµό της χώρας και µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας, 

να βελτιώσει σηµαντικά την ποιότητα ζωής των  πολιτών και την ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών.  

Παράλληλα, δεν πρέπει να παραβλέπεται η σηµασία της αγοράς ενέργειας, τόσο στο εσωτερικό όσο και σε 

διεθνές επίπεδο.  Στόχος εδώ είναι να διευρυνθεί η εγχώρια αγορά ενέργειας  και να µειωθεί το ενεργειακό 

κόστος, σύµφωνα και µε τις διεθνείς δεσµεύσεις της χώρας, την εθνική και την κοινοτική νοµοθεσία για 

την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και τη διασφάλιση της ποιότητας του αέρα.  Αυτό µπορεί να 

επιτευχθεί τόσο µέσα από την ενεργειακή διασύνδεση των νησιών µε την ηπειρωτική χώρα, όσο και µε 

την επέκταση των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Σε διεθνές 

επίπεδο, είναι σηµαντικό να ενισχυθεί η συνεργασία µε τις βαλκανικές χώρες µε την εντατικοποίηση των 

προσπαθειών για την ανάπτυξη διασυνδέσεων για όλα τα είδη υποδοµών. 

Ένα σηµαντικό εργαλείο για την επίτευξη όλων αυτών των στόχων είναι η αποτελεσµατική αξιοποίηση της 

δηµόσιας περιουσίας. Σε αυτόν τον τοµέα πραγµατοποιούνται ήδη σηµαντικές µεταρρυθµίσεις µε στόχο 

την προώθηση της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, της περιβαλλοντικής αειφορίας, της κοινωνικής 

και εδαφικής συνοχής, τη συµβολή στη βιωσιµότητα του χρέους, την ανάπτυξη, την οικονοµική ανάπτυξη 

και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών προς τους πολίτες.
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3.1 πο οµές και ίκτυα

Η Ελλάδα δίνει µεγάλη έµφαση στη δηµιουργία προσβάσιµων, ποιοτικών, ανθεκτικών, αξιόπιστων και 

βιώσιµων υποδοµών που µπορούν να συµβάλουν στην ανάπτυξιακή πορεία της. Το εθνικό στρατηγικό 

σχέδιο µεταφορών  αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της εθνικής πολιτικής για τις µεταφορές και αποσκοπεί 

στην ανάπτυξη και αναβάθµιση των οδικών και σιδηροδροµικών δικτύων και στην ενσωµάτωσή τους 

σε διευρωπαϊκά δίκτυα, στην προώθηση συνδυασµένων και νέων τρόπων µεταφοράς, στη βελτίωση της 

ασφάλειας των µεταφορών, στην ανάπτυξη φιλικών προς το περιβάλλον µεταφορών, στην ανάπτυξη ενός 

διαλειτουργικού και υψηλής ποιότητας σιδηροδροµικού δικτύου και στη βελτίωση της περιφερειακής 

κινητικότητας. Το εθνικό σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική αλυσίδα  (logistics) υποστηρίζει το στόχο της 

χώρας να καταστεί ηγετικό κέντρο logistics µέσα από την ανάπτυξη υπηρεσίων διαµετοκόµισης υψηλής 

προστιθέµενης αξίας.  

3.1.1.  Υποδοµές µεταφορών

  Μεταφορές

  λλά α ίνει µεγάλη µ αση στη ηµιουργία 
ποιοτικ ν  αν εκτικ ν  αξιόπιστων και ι σιµων 
υπο οµ ν που µπορούν να συµ άλουν 
ουσιαστικά στην οικονοµικ  και κοινωνικ  
ανάπτυξη  προσ ροντας παράλληλα προσιτ ς και 
προσ άσιµες υπηρεσίες για όλους  ια το σκοπό 
αυτό  η ελληνικ  κυ ρνηση χει ξεκιν σει από 
τον άιο του  την ανάπτυξη ενός νικού 

τρατηγικού χε ίου ετα ορ ν  µε στόχο 
την ανα ά µιση και την επ κταση των υπο οµ ν 
στις µετα ορ ς  ο χ ιο περιλαµ άνει µία 
µεσοπρό εσµη  και µία µακροπρό εσµη 

 στρατηγικ  και α ενισχύσει σηµαντικά την 
ανταγωνιστικότητα και την ανάπτυξη του τοµ α των 
µετα ορ ν  
 ο  αποτελεί τη ραχοκοκαλιά της ε νικ ς 
πολιτικ ς µετα ορ ν  τόσο όσον α ορά τον 
προγραµµατισµό  όσο και την υλοποίηση  ροω εί 
τη ιασύν εση και ολκλ ρωση όλων των µ σων 
µετα οράς ο ικ ν  σι ηρο ροµικ ν  ενα ριων  

αλάσσιων  µ σα από ορι όντια και κά ετα µ τρα σε 
όλα τα επίπε α ιοίκησης  

 τρατηγικ  ετα ορ ν στοχεύει στην   

 λοκλ ρωση των υπο οµ ν των κύριων 
ο ικ ν και σι ηρο ροµικ ν ιευρωπα κ ν ικτύων 
µετα ορ ν και της ανάπτυξης και ανα ά µισ ς τους  
Αν και επικεντρ νεται σε ο ικά και σι ηρο ροµικά 

ίκτυα  περιλαµ άνει επίσης παρεµ άσεις για λιµ νες 
και αερο ρόµια  ηµαντικά παρα είγµατα είναι η 
ολοκλ ρωση του σι ηρο ρόµου Α  άτρα  
Α να  εσσαλονίκη  και η ολοκλ ρωση του 
 ρο ηση των συν υασµ νων µετα ορ ν 

και εκσυγχρονισµός του συστ µατος ιασύν εσης 
τους  τοιες πρωτο ουλίες περιλαµ άνουν 
σι ηρο ροµικ ς συν σεις µε τους κύριους 
λιµ νες και κ ντρα µετα οράς εµπορευµάτων 

 ο ικ ς συν σεις µε ιευρωπα κά λιµάνια και 
αερο ρόµια της ηπειρωτικ ς χ ρας και των νησι ν  

υγκεκριµ να παρα είγµατα περιλαµ άνουν 
τη σύν εση σι ηρο ρόµου µε το λιµάνι 

ορτοεκ όρτωσης της εσσαλονίκης η προ λ τα  
και τη λειτουργία του κ ντρου εµπορευµατικ ν 
µετα ορ ν στο ριάσιο ε ίο
 Βελτίωση της ασ άλειας των µετα ορ ν  ο ικ  

ναυτιλιακ  λιµενικ   αεροναυτιλιακ  ασ άλεια  
 Ανάπτυξη ιλικ ν προς το περι άλλον 

µετα ορ ν  όπως συστ µατα χαµηλ ν εκποµπ ν 
ιοξει ίου του άν ρακα  µε στόχο την προ ηση 

της ι σιµης περι ερειακ ς κινητικότητας κα ς 
και των ν ων και ανα υόµενων τρόπων µετα οράς  

αρα είγµατα περιλαµ άνουν την ανάπτυξη της 
γραµµ ς  του µετρό της Α νας
 Ανάπτυξη συνεκτικού  ιαλειτουργικού και 

υ ηλ ς ποιότητας σι ηρο ροµικού συστ µατος 
µετα ορ ν
 ποστ ριξη της περι ερειακ ς κινητικότητας 

µ σω της σύν εσης ευτερευόντων και τριτεύοντων 
κόµ ων  συµπεριλαµ ανοµ νων των ιατροπικ ν 
κόµ ων  

  Εφοδιαστική Αλυσίδα (logistics)

  ελληνικ  κυ ρνηση απο ί ει πρωταρχικ  
σηµασία στην ανάπτυξη του τοµ α της ελληνικ ς 
ε ο ιαστικ ς αλυσί ας  κα ς αποτελεί σηµαντικό 
αναπτυξιακό εργαλείο   πρωταρχικός στόχος είναι 
η παροχ  αποτελεσµατικ ν  αξιόπιστων  πλ ρως 
ολοκληρωµ νων  ι σιµων και υ ηλού επιπ ου 
υπηρεσι ν ε ο ιαστικ ς  που να ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των πελατ ν  σε ανταγωνιστικό κόστος  
 Από την άπο η αυτ  το νικό χ ιο ράσης 
για την ε ο ιαστικ  αλυσί α  το οποίο πρόκειται 
να ολοκληρω εί µ χρι το  υποστηρί ει τη 
στρατηγικ  της κυ ρνησης να καταστεί η λλά α 
ηγετικ  ύναµη στον τοµ α της ε ο ιαστικ ς 
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αλυσί ας σε ευρωπα κό επίπε ο  α ενισχύσει την 
ανταγωνιστικότητα του τοµ α και α συµ άλει στην 
οικονοµικ  και κοινωνικ  ανάπτυξη   λλά α 
σηµείωσε σηµαντικ  πρόο ο στην προσ λκυση 
εµπορευµατικ ν ρο ν µ σω των ελληνικ ν 
κόµ ων    πρόο ος α ορά κυρίως τη 

ιαµετακόµιση αγα ν µ σω των ελληνικ ν λιµ νων 
και ι ιαίτερα του ιµ να ειραιά  σηµαντικό τµ µα 
των οποίων εξάγεται µ σω ιε ν ν ο ν   λλά α 
αποτελεί χ ρα ι λευσης εµπορευµάτων µεταξύ 

υρ πης  Ασίας και Α ρικ ς  εν  τα λιµάνια της 
Βορειοανατολικ ς λλά ας συν ονται επίσης µε 
λιµάνια της αύρης άλασσας   

 επίτευξη αυτού του στόχου υπερ αίνει την 
αύξηση των ιε ν ν ρο ν εµπορευµάτων 

µ σω της λλά ας  Απαιτεί να ο εί µ αση 
στη ιαµετακόµιση εµπορευµάτων  και όχι στη 
µετα όρτωση  και ει ικότερα στην ανάπτυξη 
υπηρεσι ν υ ηλ ς προστι µενης αξίας που 
µπορούν να ηµιουργ σουν σεις εργασίας στην 

λλά α  ια την επίτευξη αυτού του στόχου  το 
πουργείο πο οµ ν και ετα ορ ν προω εί 

κυρίως την απλούστευση των ια ικασι ν 
ιακίνησης εµπορευµάτων και την παροχ  υ ηλ ς 

ποιότητας υπηρεσι ν ιαµετακόµισης  την ενίσχυση 
της ρο ς πληρο ορι ν για την ε ο ιαστικ  αλυσί α  
τη µ τρηση και τη ηµοσίευση του αποτυπ µατος 
άν ρακα της ε ο ιαστικ ς αλυσί αςκαι την 
ανάπτυξη πρακτικ ν αστικ ς ε ο ιαστικ ς

Μια ολοκληρωµένη εθνική ψηφιακή στρατηγική είναι κρίσιµη για τον οικονοµικό µετασχηµατισµό της 

Ελλάδας και µπορεί να οδηγήσει σε µεγάλη αύξηση της παραγωγικότητας, να βελτιώσει σηµαντικά την 

ποιότητα ζωής των Ελλήνων πολιτών και την ποιότητα των δηµόσιων υπηρεσιών.  Οι προτεραιότητες 

περιλαµβάνουν τη διασφάλιση της πρόσβασης χωρίς αποκλεισµούς στις ψηφιακές υποδοµές, την 

επιτάχυνση της µετάβασης στο διαδίκτυο υψηλής ταχύτητας, την παροχή ενός κατάλληλου νοµικού 

πλαισίου, την οικοδόµηση µιας σύγχρονης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και την παροχή βοήθειας στους 

οικονοµικούς τοµείς και στις ΜµΕ ώστε να επωφεληθούν από τα ψηφιακά εργαλεία που ενισχύουν την 

παραγωγικότητα.

3.1.2.  Ψηφιακή οικονοµία

 ι επεν ύσεις σε µια ολοκληρωµ νη ε νικ  
η ιακ  στρατηγικ  είναι κα οριστικ ς σηµασίας 

για τον οικονοµικό µετασχηµατισµό της λλά ας 
και µπορούν να ο ηγ σουν σε µεγάλη αύξηση 
της παραγωγικότητας   αράλληλα µπορούν να 

ελτι σουν  σηµαντικά την ποιότητα ω ς των 
πολιτ ν
  ελληνικ  κυ ρνηση χει αναγνωρίσει 
τις τεράστιες υνατότητες των τεχνολογι ν 
πληρο ορι ν και επικοινωνι ν  

ηµιουργ ντας το πουργείο η ιακ ς ολιτικ ς  
ηλεπικοινωνι ν και νηµ ρωσης  ο πουργείο 

επεξεργά εται και ε αρµό ει πολιτικ ς για την 
ανάπτυξη η ιακ ν υπο οµ ν µε στόχο την 
ενίσχυση της πρόσ ασης στις τεχνολογίες της 
πληρο ορίας και των τηλεπικοινωνι ν  την 
ενίσχυση της οικονοµίας και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητάς της  προάγοντας ταυτόχρονα 
την οικονοµικ  και κοινωνικ  συνοχ  και την 
νταξη  Αυτοί οι γενικοί στόχοι εκτί ενται στην 

νικ  η ιακ  τρατηγικ   που εγκρί ηκε 
τον εκ µ ριο του  ηµιουργ ντας τσι 
ναν ο ικό χάρτη και να πλαίσιο για τον η ιακό 

µετασχηµατισµό της χ ρας   
 ο πουργείο επικεντρ νεται στην οµαλ  
µετά αση στη ν α η ιακ  εποχ  η οποία 

εξασ αλί ει ίκαιη  ισότιµη  γκαιρη και 
αποτελεσµατικ  πρόσ αση στα ο λη που 
προ λ πονται από την ταρτη Βιοµηχανικ  

πανάσταση  σε όλους τους πολίτες  ια 
τ τοια πρόσ αση στα εργαλεία της ν ας η ιακ ς 
εποχ ς α ορά τον πυρ να της ηµοκρατίας   τσι  
ο απ τερος στόχος είναι να κάνουµε το µ λλον 
προσ άσιµο σε όλους   ια σ αιρικ  στρατηγικ  
είναι επίσης απαραίτητη για να ιασ αλίσει ότι οι 
ελληνικ ς ιοµηχανίες α αποκοµίσουν όλα τα 
ο λη από τη µετά αση στην Βιοµηχανία  α 

η ιακά εργαλεία χουν επίσης τη υνατότητα να 
ελτι σουν σηµαντικά τη λειτουργία του ελληνικού 

κράτους  όπως και τις σχ σεις του µε τις επιχειρ σεις 
και τους πολίτες

  Ψηφιακές υποδοµές

 ο σηµείο ναρξης µιας ολοκληρωµ νης 
η ιακ ς στρατηγικ ς είναι η παροχ  των 

αναγκαίων υπο οµ ν και η ανάπτυξη ενός 
κατάλληλου εσµικού για τον η ιακό 
µετσχηµατισµό
 αρά τα υ ηλά ποσοστά ιείσ υσης της 
ευρυ ωνικότητας  η λλά α υστερεί σε σχ ση µε τους 
ευρωπαίους εταίρους της στην πλη υσµιακ  κάλυ η 
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και την ταχύτητα των στα ερ ν ικτύων της   
ελληνικ  κυ ρνηση α συνεχίσει την πρωτο ουλία 
της ερι ερειακ ς υρυ ωνικότητας  

 η οποία ρα εύ ηκε από την  στο πλαίσιο 
των Βρα είων υρυ ωνικότητας  πίσης  
επί του παρόντος προω εί ν α ευρυ ωνικά ργα 

στε όλοι οι πολίτες και οι επιχειρ σεις να χουν 
πρόσ αση σε σύγχρονες ικτυακ ς υπο οµ ς και 
η χ ρα να επιτύχει  τους στόχους συν εσιµότητας 
που τει η η ιακ  ατ ντα υρ πη  και η 

  
 αροµοίως  η σχε ια όµενη ράση  

 µε προ πολογισµό  εκατοµµυρίων 
ευρ  α ρει υ ηλ ς ταχύτητας ια ικτύο 
τουλάχιστον  µε άµεση ανα ά µιση σε 

 σε νοικοκυριά και επιχειρ σεις σε ολόκληρη 
τη χ ρα   ράση αυτ  α χρηµατο οτη εί τόσο 
από τα ευρωπα κά ταµεία νικό ρόγραµµα 
Αγροτικ ς Ανάπτυξης και από το ρόγραµµα 
Αγροτικ ς Ανάπτυξης του Α  όσο 
και από νικούς όρους ρόγραµµα ηµοσίων 

πεν ύσεων  αυτόχρονα  το πουργείο σχε ιά ει 
να αναπτύξει ίκτυα π µπτης γενιάς  στη χ ρα  
σύµ ωνα µε τον υρωπα κό χάρτη πορείας για το 

 ο πιλοτικό πρόγραµµα α υλοποιη εί για πρ τη 
ορά στις πόλεις των ρικάλων και της άτρας

  Χρηµατοδότηση της ψηφιοποίησης

  χρηµατο ότηση της η ιακ ς µετά ασης 
απαιτεί την κινητοποίηση όλων των ια σιµων 
πόρων    ρίσιµος είναι ο ρόλος των ευρωπα κ ν 

ιαρ ρωτικ ν ταµείων  ια παρά ειγµα  το 
πιχειρησιακό ρόγραµµα η ιακ  ύγκλιση  

ολοκληρ ηκε µε απόλυτη επιτυχία και πλ ρη 
απορρό ηση πόρων από το υρωπα κό 

αµείο ερι ερειακ ς Ανάπτυξης της  ε τη 
χρηµατο ότησ  του χουν υλοποιη εί σηµαντικά 
ργα που α αλλάξουν τη λειτουργία του κράτους  
α συµ άλουν στη ελτίωση των υπηρεσι ν προς 

τους πολίτες και τις επιχειρ σεις  α οη σουν 
στην ανάπτυξη ασικ ν υπο οµ ν και α 

ηµιουργ σουν συν κες οικονοµικ ς ανάπτυξης  
σον α ορά την ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας 

και της η ιακ ς σύγκλισης  η ελληνικ  κυ ρνηση 
α ηµιουργ σει να ε νικό ταµείο η ιακ ς 

σύγκλισης  το οποίο α προω εί κατά κύριο λόγο τον 
η ιακό µετασχηµατισµό της χ ρας και την η ιακ  

ισότητα για όλους τους πολίτες

  Ένα κατάλληλο νοµικό πλαίσιο

            ολλά πρ πει να γίνουν ακόµη για να υπάρξει 
να κατάλληλο νοµικό πλαίσιο  Αυτό περιλαµ άνει 

ρύ µιση σε ιά ορους τοµείς  υγκεκριµ να 
παρα είγµατα ενεργει ν της ελληνικ ς κυ ρνησης 
περιλαµ άνουν

 η υιο τηση της ο ηγίας  σχετικά µε την 
ασ άλεια στον κυ ερνοχ ρο
 η νοµο εσία σχετικά µε τις ά ειες επίγειων 
η ιακ ν τηλεοπτικ ν εκποµπ ν και τη η ιακ  

ρα ιο ωνία  ο υπουργείο εξ ωσε υπουργικ  
από αση µε την οποία ορίστηκε η τιµ  εκκίνησης για 
κά ε µία από τις  ά ειες τηλεόρασης από το νικό 

α ιοτηλεοπτικό υµ ούλιο σε  εκατ  ευρ  για  
χρόνια
 ηµιουργία εσµικού πλαισίου για την ενίσχυση 

οπτικοακουστικ ν ργων  ηµιουργ ηκε να 
εσµικό πλαίσιο για τη στ ριξη της παραγωγ ς 

οπτικοακουστικ ν ργων στην λλά α µ σω του 
ρογράµµατος ηµόσιων πεν ύσεων  

το  αξίας  εκατ  υρ  ια την ακρί εια  
προ λ πεται η ιά εση  εκατ  ευρ  από το  
ως το 

  Δυναµική ηλεκτρονική διακυβέρνηση

  λλά α επεκτίνει ιαρκ ς το πε ίο ε αρµογ ς 
της ηλεκτρονικ ς ιακυ ρνησης αξιοποι ντας 
την αξιόλογη τεχνικ  ο εια  µ µα αυτ ς της 
προσπά ειας είναι η η ιακ  πλατ όρµα για την 
ναρξη επιχειρ σεων  οι η ιακ ς πλατ όρµες 

που υποστηρί ουν το ν ο σύστηµα κοινωνικ ς 
ασ άλισης  και οι πρωτο ουλίες για την 

η ιοποίηση της ικαιοσύνης
 να άλλο συγκεκριµ νο παρά ειγµα είναι το 
ηλεκτρονικό σύστηµα χειρισµού εγγρά ων  το 
πλαίσιο της νικ ς η ιακ ς τρατηγικ ς  το 

πουργείο η ιακ ς ολιτικ ς  ηλεπικοινωνι ν 
και νηµ ρωσης χει εσµευτεί να επανεξετάσει 
πλ ρως τον τρόπο παροχ ς η ιακ ν ηµόσιων 
υπηρεσι ν  όχος  είναι µ χρι το τ λος του  
το λεκτρονικό ύστηµα ιαχείρισης γγρά ων 
να επεκτα εί σε όλους τους τοµείς της ηµόσιας 

ιοίκησης και κατά τη ιάρκεια του  στις τοπικ ς 
αρχ ς και τα πιµελητ ρια  εξοικονοµ ντας περίπου 

 εκατοµµύρια ευρ  ετησίως ηµόιους πόρους  
το ί ιο πνεύµα  η ε αρµογ  των ηλεκτρονικ ν 
ντρων ξυπηρ τησης ολιτ ν α ανα α µίσει τις 

συναλλαγ ς των πολιτ ν µε τις ηµόσιες υπηρεσίες  
ε µεγάλο α µό  ο η ιακός µετασχηµατισµός 

της λλά ας περνά µ σα από µια σειρά σηµαντικ ν 
ράσεων οι οποίες είναι χρονο όρες και α 

υλοποιη ούν σε ά ος χρόνου
 ιαίτερα σηµαντικ  είναι η σµευση για να 
σύστηµα ηλεκτρονικ ς ταυτότητας για τη ελτίωση 
της ασ άλειας των ηλεκτρονικ ν συναλλαγ ν  

να σύστηµα παροχ ς ε νικ ς ταυτότητας α 
εγγυάται ασ αλ  ταυτοποίηση    µε 
ενιαία χαρακτηριστικά και ενοποιηµ νους αρι µούς 
αναγν ρισης για κά ε πολίτη
 πιπλ ον  είναι απαραίτητο να υπάρχει µια 
ολοκληρωµ νη άση ε οµ νων ηµογρα ικ ν 
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στοιχείων και µητρ ων  ε αυτ  τη άση ε οµ νων 
α χουν πρόσ αση απευ είας οι πολίτες µ σω του 

παρόχου ε νικ ς ταυτότητας  ά ε πολίτης α χει 
επίσης το ικαίωµα να ενηµερ νει τις συµ ατικ ς 
του της πληρο ορίες σε να κεντρικό σύστηµα που 

α ιασυν ει όλους τους ηµόσιους οργανισµούς
 ια το σκοπό αυτό  να ολοκληρωµ νο 
οργανόγραµµα για τον ηµόσιο τοµ α αποτελεί 
αναµ ί ολα σηµαντικό µ ρος µιας αποτελεσµατικ ς 

η ιακ ς ιακυ ρνησης  Αυτό το οργανόγραµµα 
α ιασυν ε εί µε το σύστηµα ηλεκτρονικ ς 

ταυτότητας  και α προω η εί σε όλες τις υπηρεσίες 
ηλεκτρονικ ς ιακυ ρνησης
 τσι  α αυξη εί η ανταλλαγ  πληρο ορι ν 
µεταξύ ηµόσιων άσεων ε οµ νων  ι ίως όσον 
α ορά τα ηµογρα ικά και ορολογικά στοιχεία  

ε οµ να κοινωνικ ς ασ άλισης  επιχορηγ σεις  
ο λη και άλλα εί η στοιχείων  ίναι σηµαντικό να 
σηµειω εί ότι ο ε νικός κόµ ος ιαλειτουργικότητας 
του κανονισµού  α ιασυν ει όλες τις 

ηµόσιες άσεις ε οµ νων και συστ µατα  ι 
κάτοχοι ε οµ νων α ταυτοποιούνται και α είναι 
υπεύ υνοι για την ενηµ ρωση των ε οµ νων
 ια την αποτελεσµατικ  υλοποίηση όλων 
των παραπάνω  α ε αρµό ονται ελτιωµ νοι 

λεγχοι προστασίας ε οµ νων και ι ιωτικότητας 
σύµ ωνα µε τη νοµο εσία και τα πρότυπα της  

υγκεκριµ να  χει η ξεκιν σει η συµµόρ ωση µε 
σχετικ ς η ιακ ς ιατάξεις  λειτουργίες και σχ ια 
στον ν ο κανονισµό για την γενικ  προστασία 

ε οµ νων 

  Ένα κλειδί για την ανταγωνιστικότητα   
  του ιδιωτικού τοµέα

             η ιακός µετασχηµατισµός του 
ι ιωτικού τοµ α α πρ πει επίσης να αποτελ σει 
προτεραιότητα  κα ς είναι το κλει ί για 
την αποκατάσταση και τη ιατ ρηση της 
ανταγωνιστικότητάς του  να παρά ειγµα προς αυτ  
την κατεύ υνση είναι ο η ιακός µετασχηµατισµός 
του γεωργικού τοµ α µε προ πολογισµό  εκατ  
ευρ   πρ τη άση αυτού του πρωτοποριακού 
προγράµµατος α περιλαµ άνει  αγρότες  

 εκατοµµύρια εκτάρια καλλιεργ σιµης γης και 
 καλλι ργειες όπως ηµητριακά  ρύ ι  αµ άκι  

ελι ς και άλλα εί η υτ ν  ο πουργείο χει 
ηµοσιεύσει επί του παρόντος την πρόσκληση 

υπο ολ ς προσ ορ ν  εν  το ργο αναµ νεται να 
ολοκληρω εί κατά το εύτερο εξάµηνο του 

Η νέα στρατηγική για την ανάπτυξη των ΑΠΕ, ο µετασχηµατισµός των εγχώριων αγορών ηλεκτρικής 

ενέργειας και φυσικού αερίου (Target-model,  ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας στις αγορές λιανικής και 

χονδρικής κ.λπ.), η υλοποίηση σηµαντικού αριθµού έργων µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και σηµαντικά 

έργα για τη βελτίωση της  ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων θα καταστήσουν την Ελλάδα βασικό  πόλο 

για νέες επενδύσεις στον τοµέα της ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Επιπλέον, αναµένεται ότι 

όλα τα παραπάνω θα προσελκύσουν νέες επενδύσεις σε περισσότερους κλάδους της οικονοµίας και, 

δευτερευόντως, θα τονώσουν την εγχώρια παραγωγή και τη βιοµηχανία µέσω της µείωσης του κόστους 

παραγωγής που θα οδηγήσει στη µείωση των τιµολογίων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου.

Συγκεκριµένα, προκειµένου να επιτευχθεί ο στόχος της διείσδυσης των ΑΠΕ περίπου στο 28  στην τελική 

κατανάλωση ενέργειας έως το 2030 (µερίδιο 30  και 50  στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας το 2020 

και το 2030 αντίστοιχα), είναι απαραίτητο να υλοποιηθούν έργα ύψους περίπου 3,5 δισεκατοµµυρίων 

ευρώ, τα οποία θα τονώσουν σηµαντικά την ελληνική οικονοµία και θα αυξήσουν τις θέσεις εργασίας, 

µειώνοντας αντίστοιχα την ανεργία στη χώρα. Ταυτόχρονα, η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε 

ολόκληρη τη χώρα, εκτός από ένα σηµαντικό αναπτυξιακό έργο που θα δηµιουργήσει νέες θέσεις εργασίας, 

θα οδηγήσει σε σηµαντική µείωση του ενεργειακού κόστους για τους καταναλωτές και θα αυξήσει την 

ανταγωνιστικότητα των µικρών επιχειρήσεων και των µικρών βιοµηχανιών που χρησιµοποιούν θερµική 

ενέργεια. Επίσης, η ενίσχυση των έργων µεταφοράς και αποθήκευσης φυσικού αερίου και η σηµαντική 

αύξηση της δυναµικότητας διασύνδεσης ηλεκτρικής ενέργειας της Ελλάδας µε γειτονικές χώρες (η σηµερινή 

δυναµικότητα NTC είναι περίπου 2400 MW) αναµένεται να µειώσει το κόστος ηλεκτρισµού και κατά συνέπεια 

να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εγχώριας βιοµηχανίας και των τοπικών επειχειρήσεων, οι οποίες 

θα είναι πλέον σε θέση να προσφέρουν φθηνότερα προϊόντα και να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους.

Συνολικά, προωθείται η µεταρρύθµιση της ελληνικής αγοράς ενέργειας µε την υιοθέτηση του Target Mod-

el, τη διασύνδεση των νησιών, την προκήρυξη διαγωνισµών για την εγκατάσταση νέων µονάδων ΑΠΕ, 

την αναδιάρθρωση της εγχώριας αγοράς ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, τη βιώσιµη 

3.1.3.  Ενεργειακές υποδοµές
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εξόρυξη και τα διεθνή ενεργειακά έργα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας έχει επίσης καταρτίσει 

κατάλογο βραχυπρόθεσµων και µεσοπρόθεσµων πολιτικών προτεραιοτήτων και προχωρά στην ανάπτυξη 

του Εθνικού Πλάνου για την Ενέργεια και το Κλίµα.  Είναι σαφές ότι τα επόµενα χρόνια, ειδικά η δεκαετία 

2020-2030, θα είναι µια περίοδος  ανάπτυξης για τη χώρα, στην οποία αναµένεται να συνεισφέρει ενεργά  

ο ενεργειακός  τοµέας.

 ενεργειακ  ιοµηχανία στην λλά α χει 
σηµαντικό υναµικό τόσο από την άπο η της 
ανάπτυξης της αγοράς όσο και από τη µείωση του 
ενεργειακού κόστους   αυτόχρονα  η ασ άλεια 
του ε ο ιασµού και η ια οροποίηση των πηγ ν 
εν ργειας παραµ νουν ασικ  προτεραιότητα και 
σηµαντικό γεωπολιτικό εργαλείο  

το πλαίσιο αυτό  οι κυ ερνητικ ς προτεραιότητες 
στον τοµ α της εν ργειας είναι

 ο ιλό οξος περιορισµός των αερίων 
ερµοκηπίου  ιασ αλί οντας τους ε νικούς και 

κοινοτικούς στόχους για τις εκποµπ ς  µ σω της 
αύξησης της ιείσ υσης των Α  και της αύξησης της 
ενεργειακ ς από οσης µ σω της ανακαίνισης των 
κτιρίων
 η αύξηση της παραγωγ ς εν ργειας από 

ανανε σιµες πηγ ς Α  µε στόχο την επίτευξη 
των ε νικ ν και ευρωπα κ ν στόχων  ι ικότερα  η 

ιείσ υση των Α  στοχεύει να είναι τουλάχιστον 
 ως το  εν  το ακρι ς ποσοστό ιείσ υσης 

των Α  α κα οριστεί µετά την ολοκλ ρωση του 
νικού χε ίου ν ργειας και λιµατικού χε ίου 

που α  οριστικοποιη εί µ χρι το τ λος του 
 µ τρα για την αύξηση της ενεργειακ ς από οσης 

και της εξοικονόµησης εν ργειας  ι ίως στον 
κατασκευαστικό τοµ α νοικοκυριά και ηµοσιος 
τοµ ας  αλλά και στις µικρ ς και µεσαίες επιχειρ σεις 
και στον ιοµηχανικό τοµ α  που συν ονται µε τον 
µετριασµό των εκποµπ ν αερίων του ερµοκηπίου 
και της κλιµατικ ς αλλαγ ς  
 προσαρµογ  των εγχ ριων αγορ ν ηλεκτρικ ς 

εν ργειας και υσικού αερίου στις απαιτ σεις 
του ευρωπα κού στόχου   και των 
ευρωπα κ ν κω ίκων υσικού Αερίου αντίστοιχα  
µε στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισµού και της 

ια άνειας
 µείωση της ενεργειακ ς εξάρτησης µ σω 

της ορ ολογικ ς και ι σιµης εκµετάλλευσης 
των εγχ ριων πηγ ν εν ργειας και των 

ια οροποιηµ νων ιασυν σεων
 συµ ολ  στην περι ερειακ  ανάπτυξη µ σω της 

αποκεντρωµ νης παραγωγ ς και της συµµετοχ ς 
των καταναλωτ ν νοικοκυριά  επιχειρ σεις  µοι 
και κοινότητες εν ργειας  στην παραγωγ  και στις 
αγορ ς εν ργειας
 την επίτευξη εύλογου και προσιτού κόστους 

παραγωγ ς και π λησης ενεργειακ ν προ όντων και 
υπηρεσι ν

 αντιµετ πιση της ενεργειακ ς ν ειας
 µετατροπ  της χ ρα σε κόµ ο µετα οράς 

εν ργειας
 µείωση της εξάρτησης από τις εισαγωγ ς 

ορυκτ ν πρ των υλ ν
 ικανοποίηση της ανάγκης για ορυκτ ς πρ τες 

ύλες µε ελάχιστο κοινωνικό  οικονοµικό και 
περι αλλοντικό κόστος

  Δράσεις πολιτικής υπό εκτέλεση

 ηµαντικός αρι µός ράσεων ρίσκονται επί του 
παρόντος σε ε αρµογ  όπως η ιασύν εση των µη 

ιασυν ε εµ νων νησι ν µε την ηπειρωτικ  χ ρα  η 
µεταρρύ µιση της της αγοράς ηλεκτρικ ς εν ργειας  
η ανα ε ρηση του νοµικού πλαισίου για τις Α  η 

ελτίωση της ενεργειακ ς από οσης και η ενίσχυση 
της εκµετάλλευσης ορυκτ ν πρ των υλ ν
 αράλληλα  ξεκίνησε η ια ικασία για την 
εκπόνηση του νικού χε ίου για την ν ργεια 
και το λίµα µ χρι το  µακροπρό εσµο πλάνο 
εν ργειας  ο ε νικό σχ ιο για την εν ργεια και 
το κλίµα α λά ει υπό η τις προανα ερ είσες 
προτεραιότητες  κα ς και στόχους που πρ πει να 
επιτευχ ούν  όπως ορί ονται από τις ενεργειακ ς 
και κλιµατικ ς πολιτικ ς της υρωπα κ ς νωσης     
πρ τη κ οση του νικού χε ίου για την ν ργεια 
και το λίµα αναµ νεται το  ο τρίµηνο του  εν  
η τελικ  κ οση α ηµοσιευ εί το  µετά από 

ια ουλεύσεις µε την 

ιασύν εση των µη ιασυν ε εµ νων νησι ν

  ιασύν εση των νησι ν των υκλά ων 
µε την ηπειρωτικ  χ ρα χει η ξεκιν σει εν  
σειρά χει η ρ τη    ιασύν εση των νησι ν 
των υκλά ων α χει πολλαπλά ο λη  κα ς α 
επιτρ ει τον παροπλισµό των παλαι ν ρυπογόνων 
πετρελαιοκινητ ρων που χρησιµοποιούνται 
σ µερα στα περισσότερα ελληνικά νησιά  α 
µει σει ραστικά το κόστος παραγωγ ς ηλεκτρικ ς 
εν ργειας  α µει σει περαιτ ρω τις εκποµπ ς 
αερίων του ερµοκηπίου  α ελτι σει την ποιότητα 
του α ρα σε τοπικό επίπε ο και α συµ άλει 
στην επίτευξη των ε νικ ν στόχων του  
για τις ατµοσ αιρικ ς εκποµπ ς και α επιτρ ει 
µεγαλύτερη ιείσ υση των Α  στο ηλεκτρικό ίκτυο 
για τα ίκτυα που παραµ νουν αποµονωµ να 

αυτό επιτυγχάνεται µε την εγκατάσταση και 
λειτουργία καινοτόµων υ ρι ικ ν συστηµάτων  
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και την ενίσχυση της τουριστικ ς ραστηριότητας  
ρ πει να σηµειω εί ότι χει η ξεκιν σει από 

τη Α  µια οµά α εργασίας που εξετά ει την 
οικονοµικ  σκοπιµότητα της ιασύν εσης των µη 
συν ε εµ νων ν σων µε την ηπειρωτικ  χ ρα  

 ιασύν εση των µη συν ε εµ νων ν σων  
ι ιαίτερα της ρ της ως το  α επιτρ ει επίσης 
την επ κταση της χον ρικ ς αγοράς ηλεκτρικ ς 
εν ργειας και α µει σει σηµαντικά το κόστος των 

 που χρε νονται στους καταναλωτ ς µ σω των 
λογαριασµ ν ηλεκτρικού ρεύµατος  αυξάνοντας 
σηµαντικά το εισό ηµα των νοικοκυρι ν

ο σύστηµα στ ριξης των Α

  νόµος  ανα ε ρησε το νοµικό 
πλαίσιο που ι πει τον τοµ α των Α  µε την 
εισαγωγ  ενός ν ου κα εστ τος στ ριξης για την 
παραγωγ  ηλεκτρικ ς εν ργειας από Α  και από 
µονά ες συµπαραγωγ ς ερµότητας και ηλεκτρικ ς 
εν ργειας  υ ηλ ς από οσης  µ σω ενός 
προγράµµατος πριµο ότησης  προκειµ νου να 
επιτευχ εί η ενσωµάτωση και η συµµετοχ  των 
στα µ ν ηλεκτροπαραγωγ ς στην αγορά ηλεκτρικ ς 
εν ργειας σε µια καλύτερη άση κόστους  ο λους  
στηρι όµενο λιγότερο στις υ ηλ ς κρατικ ς 
επι οτ σεις  προς ό ελος της κοινωνίας   πιπλ ον  
σύµ ωνα µε το    οι ν ες µονά ες Α  

α εγκα ίστανται µ σω ιαγωνισµ ν  το πλαίσιο 
αυτό  οι ια ικασίες υπο ολ ς προσ ορ ν για την 
εγκατάσταση ν ων στα µ ν ηλεκτροπαραγωγ ς από 
Α  ύ ους   α εκ ο ούν ως το 
 ρ πει ακόµα να σηµειω εί ότι το νοµο ετικό 
πλαίσιο για τις Α  ενισχύει την τοπικ  παραγωγ  
ηλεκτρικ ς εν ργειας µ σω του προγράµµατος  

 το οποίο αντιστα µί ει την παραγόµενη 
εν ργεια µε την καταναλισκόµενη εν ργεια 
µει νοντας τσι τους λογαριασµούς ηλεκτρικού 
ρεύµατος για τους καταναλωτ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας  
εν  προω ηκαν νοµο ετικ ς πρωτο ουλίες για 
τη ηµιουργία τοπικ ν ενεργειακ ν κοινοτ των  
εναρµονισµ νη µε την προω ηµ νη ανα ιατύπωση 
των ευρωπα κ ν ο ηγι ν

Ανα ιάρ ρωση της εγχ ριας αγοράς ηλεκτρικ ς 
εν ργειας

 ι απαραίτητες ρυ µίσεις για τη µεταρρύ µιση 
της εγχ ριας αγοράς ηλεκτρικ ς εν ργειας 
ενσωµατ ηκαν στο ελληνικό νοµο ετικό 
πλαίσιο  α ενισχύσουν τις ια ικασίες σύ ευξης 
της ελληνικ ς αγοράς ηλεκτρικ ς εν ργειας µε 
τις γειτονικ ς αγορ ς άλλων χωρ ν της  που 

ιασυν ονται µε την λλά α  σύµ ωνα µε τις 
απαιτ σεις του ευρωπα κού µοντ λου στόχου
 ο πουργείο ερι άλλοντος και ν ργειας 
και η λληνικ  υ µιστικ  Αρχ  ν ργειας Α  

προχωρούν στο σχε ιασµό της ε αρµογ ς του 
οντ λου στόχου   της  στην 

ελληνικ  χον ρικ  αγορά εν ργειας µε στόχο την 
προ ηση της ια άνειας της αγοράς και της 
ασ άλειας του εµπορίου για τους παραγωγούς 
και τους προµη ευτ ς  ίνοντας το σ µα για 
ν ες επεν ύσεις  ενισχύοντας την ανταπόκριση 
στη τηση και την ενσωµάτωση των µονά ων 
παραγωγ ς εν ργειας από Α  στην αγορά 
ηλεκτρικ ς εν ργειας   
 το πλαίσιο αυτό α είναι υνατ  η ιεξαγωγ  
συναλλαγ ν σε τ σσερις αγορ ς  η ενεργειακ  
χρηµατοπιστωτικ  αγορά προ εσµιακ  αγορά  η 
αγορά της προηγούµενης ηµ ρας  οι εν οηµερ σιες 
αγορ ς που α τε ούν σε ε αρµογ  από το 

λληνικό ρηµατιστ ριο Α  σύµ ωνα µε το 
νόµο   όπως τροποποι ηκε µε τον  

 ο ελληνικός ιαχειριστ ς της Αγοράς 
λεκτρισµού  η Α  Α  κα ίσταται µ τοχος  και 

η αγορά εξισορρόπησης που α λειτουργεί από 
τον Ανεξάρτητο ιαχειριστ  ετα οράς λεκτρικ ς 

ν ργειας Α  Α
  κύριος στόχος της προανα ερ είσας 
µεταρρύ µισης για την λλά α είναι να ενισχύσει 
την ανταγωνιστικότητα της αγοράς χον ρικ ς και 
λιανικ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας  προσ ροντας 
προσιτ ς τιµ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας  προς ό ελος 
των ιοµηχανικ ν και οικιακ ν καταναλωτ ν  

αράλληλα  µε την εισαγωγ  του µοντ λου 
στόχου και λαµ άνοντας υπό η την από αση του 

ικαστηρίου της  για την περίπτωση του λιγνίτη  η 
λλά α προω εί το άνοιγµα της παραγωγ ς λιγνίτη 

και ιασ αλί ει ότι η  α παραµείνει ανεξάρτητη 
και α καταστεί πλ ρως ι σιµη και ανταγωνιστικ  
στη ν α  αγορά ηλεκτρικ ς εν ργειας
 πιπλ ον πρ πει να σηµειω εί ότι η 
ανα ιάρ ρωση της εγχ ριας αγοράς ηλεκτρικ ς 
εν ργειας α συνο εύεται από µεγάλα ργα 
υπο οµ ς  όπως π χ
 τη στα ιακ  εγκατάσταση ξυπνων µετρητ ν σε 

όλους τους καταναλωτ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας στην 
λλά α  µ χρι το 
 τη ιασύν εση των µη ιασυν ε εµ νων νησι ν 

µε την ηπειρωτικ  χ ρα ι ίως της ρ της
 τη ν α γραµµ  ιασύν εσης µεταξύ λλά ας και 

Βουλγαρίας ργο αρίτσα  α άντα
η ιασύν εση µε την κρ τη

 ρ πει να σηµειω εί ότι τα ν α ργα 
ιασύν εσης αναµ νεται να αυξ σουν την τρ χουσα 
υνατότητα  από περίπου   σε 

περισσότερα από  
  ν α αγορά ηλεκτρικ ς εν ργειας και η 
ανάπτυξη των ξυπνων µετρητ ν α σουν την 
ευκαιρία στους καταναλωτ ς να συµµετάσχουν 
στην αγορά µ σω ανταπόκρισης στη τηση  εν  
οι ενεργειακ ς κοινότητες α ραστηριοποιη ούν 
τόσο στην αποκεντρωµ νη παραγωγ  όσο και 

  Διαρ ρ τικές συν ήκες ια την ανάπτ η



 

 Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον

46

στην προµ εια εν ργειας  επιτυγχάνοντας τσι 
χαµηλότερες τιµ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας

τρα ενεργειακ ς από οσης

 να πρόγραµµα υποχρε σεων ενεργειακ ς 
από οσης που απευ ύνεται στους προµη ευτ ς 
πετρελαίου και στον τοµ α των µετα ορ ν 
τ ηκε σε ε αρµογ  τον ανουάριο του  
απαιτ ντας από τους προµη ευτ ς εν ργειας να 
εξοικονοµ σουν χρ µατα ναντι ενός ετ σιου 
στόχου  µε άση το µερί ιο αγοράς   πρόσ ατη 
ε αρµογ  µιας πολιτικ ς ενεργειακού ελ γχου 
είναι επίσης να σηµαντικό µα προό ου για την 
ενεργειακ  από οση της ιοµηχανίας στην λλά α  
προσ ροντας την ευκαιρία στους προµη ευτ ς να 
συνεργαστούν µε τη ιοµηχανία για να ιενεργούν 
ενεργειακούς ελ γχους και να ηµιουργ σουν 
και να ε αρµόσουν από κοινού να σύστηµα 
ενεργειακ ς από οσης  σον α ορά τον οικο οµικό 
τοµ α  όπου υπάρχουν τεράστιες υνατότητες 
υλοποίησης παρεµ άσεων εξοικονόµησης 
εν ργειας λόγω του υ ηλού ποσοστού ι ιοκτησίας 
στην λλά α καιλαµ άνοντας υπό η το ότι από 
το  πραγµατοποιούνται περιορισµ νες ν ες 
οικο οµ ς  ίνεται µ αση στην ανακαίνιση των 
υ ιστάµενων στοιχείων των κτηρίων σύµ ωνα µε 
ν ες υποχρε σεις από οσης  π χ  ελτι σεις στη 

ερµοµόνωση
 αυτόχρονα  υλοποιούνται συγκεκριµ νες 

ράσεις για τη ελτίωση της ενεργειακ ς από οσης   
η υλοποίηση του προγράµµατος ξοικονοµ  
κατ  οίκον  για την ενεργειακ  ανα ά µιση των 
κατοικι ν  η ενεργειακ  αν ά µιση των ηµόσιων 
κτιρίων  η ελτίωση της ενεργειακ ς από οσης 
των µικρ ν και των µεσαίων επιχειρ σεων  η 
ενίσχυση και η ανάπτυξη ργων τηλε ρµανσης και 
ο  κα ορισµός υποχρεωτικ ς ποσόστωσης µε πιο 
ενεργειακά απο οτικά οχ µατα στον ηµόσιο τοµ α

Ανάπτυξη του ικτύου υσικού αερίου και ενίσχυση 
της υπο οµ ς υσικού αερίου
 
 τόχος είναι η αύξηση της χρ σης υσικού 
αερίου για ρµανση  ει ικότερα  η αυξηση  της 
χρ σης για ρµανση στον οικο οµικό τοµ α 
οικιακός και τριτογεν ς τοµ ας  και ταυτόχρονα για 

σκοπούς ύ ης  ιαίτερη προσοχ  α ο εί στη 
ιείσ υση των συστηµάτων κεντρικ ς ρµανσης 

κα ς και στην αύξηση της χρ σης για ρµανση  
ύξη στη ιοµηχανία

  επ κταση των υ ιστάµενων ικτύων ιανοµ ς 
υσικού αερίου στην Αττικ  τη εσσαλία και τη 
εσσαλονίκη χει προγραµµατιστεί µ χρι το  

εν  προγραµµατί εται µ χρι το τ λος του ί ιου 
τους η κατασκευ  ικτύων ιανοµ ς υσικού 

αερίου σε ν ες γεωγρα ικ ς περιοχ ς και ει ικότερα 

στην εντρικ  λλά α  την εντρικ  ακε ονία 
και την Ανατολικ  ακε ονία ράκη  πιπλ ον  
προγραµµατί εται η ανάπτυξη υπο οµ ς ιανοµ ς 

 πεπιεσµ νου υσικού αερίου  σε επιλεγµ νες 
περιοχ ς για την προµ εια αποµακρυσµ νων 
καταναλωτ ν και πρατηρίων καυσίµων υσικού 
αερίου
  χρ ση του υσικού αερίου στην παραγωγ  
ηλεκτρικ ς εν ργειας  που είναι ο κύριος τοµ ας της 
κατανάλωσης   εξαρτάται από τη λειτουργία 
της αγοράς ηλεκτρικ ς εν ργειας και από τις 
µελλοντικ ς επεν ύσεις στον τοµ α του υσικού 
αερίου  κτιµάται ότι η µελλοντικ  κατανάλωση στον 
τοµ α του υσικού αερίου α κυµαίνεται ανάλογα 
µε τη τηση ηλεκτρικ ς εν ργειας  τη ιείσ υση των 
Α  το ενεργειακό ισο ύγιο µ σω ιασυν σεων
  επ κταση της χρ σης υσικού αερίου 
υποστηρί εται επίσης από µεταρρυ µιστικ ς 
εν ργειες στην αγορά λιανικ ς  όπως ο ιαχωρισµός 
των εταιρει ν ιανοµ ς και των εταιρει ν 
ε ο ιασµού   πλ ρης απελευ ρωση της λιανικ ς 
αγοράς αερίου αναµ νεται να ο ηγ σει σε 
περισσότερες επιχειρ σεις στην αλυσί α ε ο ιασµού 
και σε να πιο ανταγωνιστικό περι άλλον προς 
ό ελος των καταναλωτ ν
 πιπλ ον  πρ πει να σηµειω εί ότι ο ανονισµός 

ιαχείρισης ικτύου ιανοµ ς χει η εκ ο εί εν  
ο ανονισµός Α ειο ότησης υσικού Αερίου και ο 

ικας ροµ ειας αναµ νεται να ολοκληρω ούν 
κατά το εύτερο τρίµηνο του 
 υγκεκριµ να  προς την κατεύ υνση της 
ελευ ρωσης της ελληνικ ς αγοράς υσικού 
αερίου  γιναν οι ακόλου ες εν ργειες  το χ ιο 
απελευ ρωσης αερίου που ξεκίνησε µ σω των 
ηλεκτρονικ ν ηµοπρασι ν της Α για την 
περίο ο    η ενσωµάτωση στο ελληνικό 
πλαίσιο των υρωπα κ ν ανονισµ ν για τη 
µετα ορά υσικού αερίου των συστηµάτων  η 
ανάπτυξη και η λειτουργία µιας οργανωµ νης 
αγοράς υσικού αερίου που περιλαµ άνει µια 
αγορά εξισορρόπησης
 πιπλ ον  πρ πει να σηµειω εί ότι η λλά α 
ε αρµό ει στα ιακά το µοντ λο της ευρωπα κ ς 
αγοράς υσικού αερίου που α ιασ αλίσει τη 

ηµιουργία και τη λειτουργία µιας αποτελεσµατικ ς 
αγοράς χον ρικ ς π λησης υσικού αερίου
 α κύρια µατα για την εξ λιξη αυτ  είναι 
η πλ ρης ευ υγράµµιση µε τους σχετικούς 
ευρωπα κούς κ ικες ικτύου  η ηµιουργία και 
λειτουργία ενός εικονικού σηµείου συναλλαγ ν  
η ηµιουργία και λειτουργία µιας πλατ όρµας 
εξισορρόπησης  η λειτουργία µιας ρυ µι όµενης 
αγοράς και η ιαπραγµάτευση ευρ ος άσµατος των 
προ όντων υσικού αερίου και την ανα ε ρηση των 
συν ηκ ν πρόσ ασης στον τερµατικό στα µό  
της ε υ ούσας µε την ολοκλ ρωση της επ κτασης 
της
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 πιπλ ον  σηµαντικό στοιχείο είναι και ο 
σχε ιασµός και η υλοποίηση µεγάλων ργων 
υπο οµ ς ε νικού και ιε νούς εν ια ροντος  
κυρίως για την ενίσχυση της επ κτασης των 
συστηµάτων υσικού αερίου στη οτιοανατολικ  

υρ πη και την Ανατολικ  εσόγειο  ν εικτικά 
τ τοια ργα είναι
 ο υπό κατασκευ  αγωγός α ριατικ ς 
 ο ελληνο ουλγαρικός αγωγός 
 ο ν ος τερµατικός στα µός Α στην 

Αλεξαν ρούπολη
 η ανα ά µιση του αγωγού µετα οράς υσικού 

αερίου  και του αγωγού ανατολικ ς εσογείου
 λος  η ιερεύνηση της υνατότητας 
ηµιουργίας ιανοµ ων υσικού Αερίου που α 

καλύπτει µεσοπρό εσµες ανάγκες σε υσικό α ριο 
σε περιό ους υ ηλ ν τιµ ν

Βι σιµη εκµετάλλευση  εξερεύνηση ορυκτ ν 
πρ των υλ ν και ενεργειακ ν ορυκτ ν

 ι ορυκτ ς πρ τες ύλες και τα ενεργειακά 
ορυκτά είναι ε νικός πλούτος ωτικ ς σηµασίας  

ποστηρί ουν τη µεταποιητικ  ιοµηχανία  την 
οικο οµ  και τη γεωργία και εξασ αλί ουν τον 
ενεργειακό ε ο ιασµό τόσο µε παρα οσιακά 
λιγνίτη  όσο και µε ανανε σιµα καύσιµα 
γεω ερµικ  εν ργεια  στόσο  η εξόρυξη 

ορυκτ ν µπορεί να χει αντίκτυπο στο τοπίο  στο 
περι άλλον και στην ποιότητα ω ς των πλη υσµ ν 
που ουν στις γύρω περιοχ ς  οι οποίες πρ πει 
να ελαχιστοποιη ούν µε την ε αρµογ  µιας 
περι αλλοντικά υπεύ υνης πολιτικ ς για τον ορυκτό 
πλούτο σε ε νικό  περι ερειακό και τοπικό επίπε ο  

κτός από τη ια ικασία υπο ολ ς προσ ορ ν 
για την εκµετάλλευση  εξερεύνηση υπεράκτιων 
υ ρογοναν ράκων  προω είται να ν ο πλαίσιο 
λατοµείων  ο ν ο αυτό πλαίσιο περιλαµ άνει τη 
γενικ  µεταρρύ µιση της νοµο εσίας για όλες τις 
κατηγορίες λατοµείων κα ς και τη νοµο ετικ  
παρ µ αση στη γεω ερµικ  εν ργεια µε στόχο την 
κινητοποίηση των επεν ύσεων στον τοµ α αυτό και 
ι ίως την εκµετάλλευση της γεω ερµικ ς εν ργειας 
χαµηλ ς ερµοκρασίας για χρ σεις στη γεωργία και 
στη ρµανση κτιρίων  

  Στόχοι των κυβερνητικών πολιτικών   
  και επικείµενες δράσεις

ι ακόλου οι στόχοι περιλαµ άνονται επίσης 
στον ραχυπρό εσµο ως µεσοπρό εσµο 
προγραµµατισµό του πουργείου ν ργειας  

  Ενεργειακό µείγµα - Αγορά ηλεκτρικής  
  ενέργειας

  λλά α εσµεύεται να οριστικοποι σει και 

να υπο άλει στην  το ε νικό µακροπρό εσµο 
ενεργειακό σχ ιο νικό χ ιο για την ν ργεια 
και το λίµα  το οποίο α περιγρά ει τους στόχους  
τις πολιτικ ς και τα µ τρα που σχετί ονται µε την 
εν ργεια που πρ πει να επιτευχ ούν µ χρι το 
 λοκλ ρωση της ανα ιάρ ρωσης της χον ρικ ς 

αγοράς ηλεκτρικ ς εν ργειας ε αρµογ  του 
µοντ λου στόχου
 ιατ ρηση ενός ελάχιστου επιπ ου παραγωγ ς 

λιγνίτη προκειµ νου να ιασ αλιστεί η ασ άλεια του 
ε ο ιασµού  να αντιµετωπιστούν οι ιαταραχ ς της 
αγοράς και να επιτευχ ούν λογικ ς τιµ ς
 Αύξηση της ιείσ υσης των Α  στην παραγωγ  

ηλεκτρικ ς εν ργειας µ σω ιαγωνισµ ν  µεχρι 
το  και  µ χρι το 
 Αύξηση της ιείσ υσης αερίου για την κάλυ η 

των αναγκ ν ρµανσης και εστού νερού  τόσο 
στον οικιακό όσο και στον τριτογεν  τοµ α  µ σω της 
ανάπτυξης του ικτύου ιανοµ ς  πιπλ ον  πρ πει 
να σηµειω εί ότι υπάρχει σηµαντικ  επεν υτικ  

υνατότητα στην λλά α από ι ιωτικούς ορείς  
όπως απο εικνύεται από το σηµαντικό εν ια ρον 
µεγάλων ενεργειακ ν οµίλων στην ι ιωτικοποίηση 
του Α και την επ κταση του υσικού αερίου 
στο ενεργειακό µείγµα χον ρικ  αγορά ηλεκτρικ ς 
εν ργειας  οικιακός τοµ ας  τοµ ας των µετα ορ ν
 γκατάσταση ξυπνων µετρητ ν σε όλους τους 

καταναλωτ ς ηλεκτρικ ς εν ργειας στην ελληνικ  
επικράτεια  µεχρι το  και προ ηση του 

ικτύου ιανοµ ς και της υπο οµ ς υσικού αερίου 
αρχικά στις αστικ ς περιοχ ς των ερι ερει ν της 
Ανατολικ ς ακε ονίας  της εντρικ ς ακε ονίας  
της εντρικ ς λλά ας και της ράκης  όπως και στις 
περιοχ ς του νοµού εσσαλονίκης και στη συν χεια 
στις λοιπ ς περιοχ ς της χ ρας

 ι ελληνικ ς αρχ ς α αναλά ουν πρωτο ουλίες 
για τη µετά αση των περιοχ ν του άν ρακα σε 
µια κα αρότερη  εποχ  όπως να πρόγραµµα 
περι αλλοντικ ς αποκατάστασης της γης  παροχ  
αποκαταστα ντων περιοχ ν για τοπικ  ανάπτυξη 
σύµ ωνα µε να ν ο περι ερειακό αναπτυξιακό 
σχ ιο  προ ηση αυτόνοµων ικτύων  ανάπτυξη 
ενεργειακ ν κοινοτ των  επ κταση του ικτύου 

ιανοµ ς υσικού αερίου και εγκατάσταση στα µ ν 
ηλεκτροπαραγωγ ς από Α  µε αποτ λεσµα 
να ξεκιν σει νας ι σιµος οικονοµικός και 
τεχνολογικός µετασχηµατισµός  να µειω ούν 
τα ικαι µατα εκποµπ ν  και να αυξη εί η 

ιείσ υση των Α  στο ενεργειακό µείγµα

  Νησιά 

 ια τα µη ιασυν ε εµ να νησιά  εγκατάσταση 
υ ρι ικ ν συστηµάτων ηλεκτροπαραγωγ ς Α  
και απο κευση  µε υνατότητα συµµετοχ ς σε 
ενεργειακ ς κοινότητες  τοπικ ς κοινότητες
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 λοκλ ρωση της ιασύν εσης  νησι ν 
των υκλά ων στο Αιγαίο µε την Αττικ   Α να 

ι ικότερα  η πρ τη άση χει η ολοκληρω εί 
εν  οι υπόλοιπες άσεις της ιασύν εσης α 
ολοκληρω ούν ως το 
 ιασύν εση της ρ της µε την ελοπόννησο το 

 και της ρ της µε την Αττικ   Α να το 
 ιασύν εση των περισσότερων νησι ν που εν 
χουν ακόµη συν ε εί µ χρι το 

  Κατανάλωση ενέργειας και ΑΠΕ

 µ αση στην αντικατάσταση του πετρελαίου 
ρµανσης µε συστ µατα ρµανσης  ύξης Α  

ηλιακ  γεω ερµικ  ιοµά α και ιοα ριο
 Αύξηση της ηλεκτροκίνησης µ σω της 

εγκατάστασης σηµείων όρτισης σε ε νικ ς ο ούς  
αστικά κ ντρα και η ιασυν ε εµ να ησιά
 είωση της κατανάλωσης στον τοµ α των 

µετα ορ ν  η οποία συµ άλλει στο   
 της τελικ ς κατανάλωσης εν ργειας

 Απλούστευση των ια ικασι ν χορ γησης 
α ει ν για ανανε σιµες πηγ ς εν ργειας και 
επανεξ ταση του πλαισίου αξιολόγησης των 
περι αλλοντικ ν επιπτ σεων για την εξασ άλιση 
της ασ άλειας των επεν υτ ν για την παραγωγ  

ι σιµης εν ργειας εν  παράλληλα ιασ αλί εται 
ότι λαµ άνονται υπό η όλα τα περι αλλοντικά 

ητ µατα
 Ανα ε ρηση του νικού ι ικού ωροταξικού 
χε ίου για τις Ανανε σιµες ηγ ς ν ργειας που 

κα ορί ει πού και υπό ποιους όρους µπορεί να 
πραγµατοποιη εί να ργο Α
 εραιτ ρω ιερεύνηση και ανάπτυξη 

τεχνολογι ν Α  π ραν των ηλιακ ν και αιολικ ν  
µε υ ηλό υναµικό στην λλά α π χ  γεω ερµία  

ιοµά α
 ναρξη ια ικασι ν υπο ολ ς προσ ορ ν 

για την εγκατάσταση ν ων στα µ ν Α  σύµ ωνα 

µε τους ε νικούς στόχους των Α  στο ενεργειακό 
µείγµα

  Διεθνή έργα

 ποστ ριξη της κατασκευ ς του ια ριατικού 
Αγωγού  του ελληνο ουλγαρικού αγωγού 

 του ν ου τερµατικού στα µού υγροποιηµ νου 
υσικού αερίου στην Αλεξαν ρούπολη  της 

ανα ά µισης της εγκατάστασης Α ε υ ούσας 
και του αγωγού ιασύν εσης στην ανατολικ  

εσόγειο  πιπλ ον  η υποστ ριξη της ηµιουργίας 
µιας σύγχρονης υπο οµ ς απο κευσης υσικού 
αερίου  η οποία α επιτρ ει την κάλυ η των 
µεσοπρό εσµων αναγκ ν σε υσικό α ριο σε 
περιό ους υ ηλ ν τιµ ν  τοντας παράλληλα 
τη άση για τη ηµιουργία ενός κόµ ου υσικού 
αερίου   
 π κταση και ενίσχυση των εγχ ριων και 

υπερε νικ ν συστηµάτων µετα οράς ηλεκτρικ ς 
εν ργειας π χ  λλά α Βουλγαρία µ σω της 
γραµµ ς ας άντα αρίτσα  κα ς και του ργου 

ιασύν εσης υρ πης  Ασίας που α συν ει 
ηλεκτρικά την λλά α  την ύπρο και το σρα λ

  Ορυκτές πρώτες ύλες 
  και ενεργειακά ορυκτά

 χε ιασµός ι ικού ωροταξικού χε ίου για 
ορυκτ ς πρ τες ύλες  κα ς και ναρξη ια ικασι ν 
υπο ολ ς προσ ορ ν για ρευνα και εκµετάλλευση 
σε ηµόσιες µεταλλευτικ ς περιοχ ς
 πανεκκίνηση των ραστηριοτ των εξόρυξης  

µε ισορροπία µεταξύ ηµόσιου και ι ιωτικού τοµ α  
µ σω ια αν ν και ανταγωνιστικ ν ια ικασι ν
 ες ιε νείς ια ικασίες υπο ολ ς προσ ορ ν 

για την εκµετάλλευση  εξερεύνηση υπεράκτιων 
περιοχ ν υ ρογοναν ράκων

Η Ελλάδα κατέχει στρατηγική θέση στην περιοχή και ο ρόλος της θα είναι καθοριστικός για την προώθηση 

της συνεργασίας µε τις βαλκανικές χώρες. Η χώρα αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής 

ολοκλήρωσης και η κυβέρνηση θα αναλάβει πρωτοβουλίες και θα εντείνει τις προσπάθειές της για την 

ανάπτυξη αυτών των διασυνδέσεων. Οι κυβερνητικές προτεραιότητες περιλαµβάνουν την ανάπτυξη των 

οδικών και σιδηροδροµικών συνδέσεων από τα ελληνικά λιµάνια προς τα Βαλκάνια και την Ευρώπη, τη 

µείωση των καθυστερήσεων στο εµπόριο και την περαιτέρω  µετεξέλιξη της χώρας σε περιφερειακό κόµβο 

ενεργειακής διαµετακόµισης µε πολλά έργα αγωγών και ηλεκτρικής ολοκλήρωσης.

3.1.4.  Διεθνής διάσταση των υποδοµών και της ανάπτυξης δικτύων

  αναπτυξιακ  στρατηγικ  λαµ άνει υπό η τις 
ευκαιρίες και τα κα κοντα που απορρ ουν από 
το περι ερειακό περι άλλον της χ ρας  µε στόχο 
την ανάπτυξη πολιτικ ν  κοινωνικ ν  οικονοµικ ν 

και επεν υτικ ν συν ηκ ν  ευνο κ ν για την 
περι ερειακ  ανάπτυξη και την ευηµερία  ετά από 
µια περίο ο εσωστρ ειας λόγω της οικονοµικ ς 
κρίσης  η ελληνικ  κυ ρνηση χει αναλά ει ράση 
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για την προ ηση της µελλοντικ ς οικονοµικ ς 
ανάπτυξης  της ασ άλειας και της ευηµερίας στην 
ευαίσ ητη περιοχ  των Βαλκανίων  αξιοποι ντας 
τα συγκριτικά πλεονεκτ µατα της χ ρας πολιτικ  
στα ερότητα  σηµαντικ  γεωστρατηγικ  ση  
κόµ ος εν ργειας και µετα ορ ν  µ λος της  και 
του Α

  Συνεργασία για την Συν-ανάπτυξη των  
  Βαλκανικών χωρών

 ι πρόσ ατες εξελίξεις στις ιε νείς σχ σεις 
απαιτούν ενισχυµ νη περι ερειακ  συνεργασία  
η οποία πρ πει να περιλαµ άνει κρίσιµους 
τοµείς ιε νούς πολιτικ ς όπως η ασ άλεια  η 
µετανάστευση  το περι άλλον και η κλιµατικ  
αλλαγ  τα ίκτυα µετα ορ ν  η απο οτικότητα των 

υσικ ν πόρων  η υγεία  κα ς και η ενεργειακ  
ασ άλεια και ε ο ιασµός   στρατηγικός στόχος 
της περι ερειακ ς συνεργασίας α πρ πει να είναι 
η προ ηση της ευηµερίας για τους λαούς και 
η παράλληλη ανάπτυξη  για τις οικονοµίες της 
περιοχ ς   λλά α καλείται να ια ραµατίσει να 
ρόλο στα υτικά Βαλκάνια που είναι υσανάλογος  

ε οµ νου του µεγ ους της στην  Αυτός 
περιλαµ άνει  την κοινωνικοοικονοµικ  ανάπτυξη  
την ειρ νη και την ευηµερία  τον ευρωπα κό 
προσανατολισµό και την νταξη στην  των χωρ ν 
των υτικ ν Βαλκανίων
 αράλληλα  µε την ε αρµογ  του τόχου  
των Βι σιµων τόχων Ανάπτυξης των νωµ νων 

ν ν για την Αντικειµενικ  υνεργασία  σε 
συντονισµό µε τους ιε νείς ργανισµούς  η λλά α 

α προω σει καινοτόµες ράσεις στους τοµείς 
της ρύ µισης και της περι ερειακ ς ανάπτυξης 
των εσµ ν  προκειµ νου να ιασ αλιστεί η 

ια άνεια  η απο οτικότητα  η ιασύν εση και η 
πληρο όρηση τόσο των ηµόσιων ιοικ σεων 
όσο και της επιχειρηµατικ ς κοινότητας   ελληνικ  
κυ ρνηση α αναλά ει ράση για τη ελτίωση 
της αποτελεσµατικότητας των εσµ ν  προκειµ νου 
να ενισχυ ούν οι οικονοµικ ς και αναπτυξιακ ς 
προοπτικ ς   ελληνικ  κυ ρνηση εσµεύεται 
επίσης να παρουσιάσει σειρά πρωτο ουλι ν για την 
προ ηση και υπεράσπιση των κοιν ν ευρωπα κ ν 
αξι ν στην περιοχ  ηµοκρατία  κράτος ικαίου  
ελευ ερία του τύπου και ελευ ερία του λόγου   

  Προώθηση της συνοχής στην περιοχή  
  µέσω της διασυνδεσιµότητας

  ελληνικ  κυ ρνηση α αναλά ει 
πρωτο ουλίες και α εντείνει τις προσπά ει ς της για 
την ανάπτυξη των ασικ ν υπο οµ ν ιασύν εσης 
των Βαλκανικ ν χωρ ν   εκσυγχρονισµός  η 

ιασύν εση και η σύγκλιση παρόµοιων οικονοµικ ν 
ραστηριοτ των στις αλκανικ ς χ ρες α 

µπορούσε να είναι η πραγµατικ  προστι µενη 
αξία και η άση για µελλοντικ  ανάπτυξη  Από την 
άπο η αυτ  η λλά α χει τ σσερις στρατηγικ ς 
προτεραιότητες  ρ τον  την ανάπτυξη της 
περι ερειακ ς υπο οµ ς µετα ορ ν  εύτερον  την 
προ ησ  της ως ιε ν ς κόµ ος εµπορευµατικ ν 
µετα ορ ν  προς ό ελος όλων των Βαλκανικ ν 
χωρ ν  ρίτον  την εξάλει η των ιασυνοριακ ν 
κα υστερ σεων  ταρτον  την ανάπτυξη της 
ενεργειακ ς ιασύν εσης   

Α  ύν εσµοι µετα οράς

σον α ορά τις ο ικ ς και σι ηρο ροµικ ς 
συν σεις  η ελληνικ  κυ ρνηση α εντείνει τις 
προσπά ειες ανα ά µισης της υπο οµ ς από τα 
λιµάνια του ειραιά  της εσσαλονίκης και της 
Βόρειας λλά ας στις χ ρες των Βαλκανίων και στις 
χ ρες της εντρικ ς και Ανατολικ ς υρ πης  σον 
α ορά τα ο ικά ίκτυα  οι προτεραιότητ ς µας είναι
  ικός άξονας  και ει ικότερα ο 

εκσυγχρονισµός του σι ηρο ροµικού άξονα  που 
συν ει τη εσσαλονίκη  τα κόπια  το Βελιγρά ι  το 

άγκρεµπ και τη Βου απ στη
  πανευρωπα κός ιά ροµος  που συν ει το 

λιµάνι της Αλεξαν ρούπολης µε τη Βουλγαρία  τη 
ουµανία  την υκρανία  τη Βαλτικ  άλασσα και τη 
ωσία

  ν ος Α ριατικός  ονικός ιά ροµος µ σω 
των υτικ ν Βαλκανίων  που συν ει το λιµάνι της 

γουµενίτσας µε το  αυρο ούνιο  
ν τω µεταξύ  ο εκσυγχρονισµός των ελληνικ ν 

και αλκανικ ν σι ηρο ροµικ ν ικτύων και 
ει ικότερα η σύν εση της Αλεξαν ρούπολης µε την 
Α ριατικ  άλασσα α ενισχύσει περαιτ ρω την 
ανταγωνιστικότητα του ειραιά  της εσσαλονίκης  
της Αλεξαν ρούπολης και άλλων ελληνικ ν λιµ νων  
Αυτοί οι ολοκληρωµ νοι κόµ οι µετα ορ ν α 
αυξ σουν σηµαντικά την πρόσ αση των λιµ νων σε 
ευρύτερες αγορ ς

 ετα ορ ς εµπορευµάτων

 λλά α µπορεί να ια ραµατίσει ηγετικό ρόλο ως 
ιε ν ς κ ντρο εµπορευµατικ ν µετα ορ ν προς 

ό ελος της ευρύτερης περιοχ ς   ε ο ιαστικ  
αλυσί α είναι νας από τους σηµαντικότερους 
τοµείς της ελληνικ ς οικονοµίας και σηµαντικ  
πηγ  εισο µατος  πλούτου και απασχόλησης   ι 
ελληνικ ς αρχ ς α επιταχύνουν την ε αρµογ  µιας 
ε νικ ς στρατηγικ ς που στοχεύει να µετατρ ει 
την λλά α σε νότο προς την υρ πη και ναν 
περι ερειακό κόµ ο ε ο ιαστικ ς  πιπλ ον  
η χ ρα µας α µπορ σει να αναπτύξει υπηρεσίες 
υποστ ριξης µε προστι µενη αξία ανασυσκευασία  
µερικ  επεξεργασία κ λπ
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 η υσικά εµπό ια

  τρίτος τοµ ας α ορά τη µείωση των µη 
υσικ ν εµπο ίων στα σύνορα  ι ελληνικ ς αρχ ς 
α εντείνουν τις προσπά ει ς τους για την υλοποίηση 

πρωτο ουλι ν που µει νουν τις κα υστερ σεις 
στο εµπόριο οι οποίες επηρεά ουν το κόστος και την 
ποιότητα των προ όντων

 νεργειακ  ιασύν εση

  τ ταρτη στρατηγικ  προτεραιότητα α ορά 
τον ενεργειακό τοµ α και τον συνεχι όµενο 
επανασχε ιασµό του ενεργειακού χάρτη της 

Α υρ πης και της Ανατολικ ς εσογείου  

ι περι ερειακ ς εξελίξεις στην εξερεύνηση 
υ ρογοναν ράκων επηρεά ουν τις 

υνατότητες  τις ευκαιρίες  και τις προτεραιότητες 
επαναπροσ ιορισµού   ελληνικ  κυ ρνηση 

α εντείνει τις προσπά ειες για να µετατρ ει 
την λλά α σε κ ντρο ιαµετακόµισης εν ργειας  
αλλά και σε παραγωγό εν ργειας  χουν ξεκιν σει 
σηµαντικά ργα  όπως ο αγωγός  ο αγωγός 

 ο προγραµµατισµ νος πλωτός τερµατικός 
στα µός υγροποιηµ νου υσικού αερίου στην 
Αλεξαν ρούπολη  η ανα ά µιση της ηλεκτρικ ς 

ιασύν εσης µε την ταλία µε τις κά ετες συν σεις  
και άλλα υπό ανάπτυξη ργα για ενεργειακ  
ασ άλεια των Βαλκανίων

3.2 Δια είριση ρατικ ν Περιουσιακ ν τοι εί ν

Η ελληνική κυβέρνηση εφαρµόζει σηµαντικές µεταρρυθµίσεις στον τοµέα της διαχείρισης των 

περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου µε στόχο την προώθηση της διαφάνειας, της αποτελεσµατικότητας, 

της κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, τη συµβολή σε αναπτυξιακούς στόχους και την παροχή υψηλής 

ποιότητας υπηρεσιών στους πολίτες. Μια σηµαντική µεταρρύθµιση ήταν η δηµιουργία της Ελληνικής 

Εταιρείας Συµµετοχών και Περιουσίας. Δεδοµένου ότι διατηρεί µετοχές των µεγαλύτερων δηµόσιων 

επιχειρήσεων, πρέπει να αξιολογήσει τη διαχείρισή τους και να τις καταστήσει υπεύθυνες, διαφανείς και 

αποτελεσµατικές. Το Ελληνικό Δηµόσιο έχει ήδη εγκρίνει το στρατηγικό σχέδιο της εταιρείας µέχρι το 

2022. σον αφορά τον τοµέα των ακινήτων, το κράτος συνεχίζει το µεταρρυθµιστικό του πρόγραµµα µε 

τη δηµιουργία του ψηφιακού µητρώου ακινήτων. Επιπλέον, υπηρεσίες των ασφαλιστικών οργανισµών και 

του ΟΑΕΔ θα µετεγκατασταθούν για να αναζωογονήσουν ορισµένες περιοχές.

  Διαφανής και αποτελεσµατική    
  διαχείριση της δηµόσιας περιουσίας
 
 ο λληνικό ηµόσιο χει στην κυριότητά 
του σηµαντικά περιουσιακά στοιχεία  τα οποία 
χωρί ονται σε ύο κύριες κατηγορίες  συµµετοχ  σε 

ηµόσιες επιχειρ σεις και ακίνητα   αποτελεσµατικ  
ιαχείριση αυτ ν των περιουσιακ ν στοιχείων  προς 

εκπλ ρωση των στρατηγικ ν στόχων ηµόσιου 
συµ ροντος που χει σει το κράτος  µπορεί να 

ια ραµατίσει σηµαντικό ρόλο στην ανα ιάρ ρωση 
της ελληνικ ς οικονοµίας  α πλεονεκτ µατά είναι 
άµεσα και µµεσα  η αποµείωση των ελλειµµάτων 

 η εξασ άλιση ετικ ν  περαιτ ρω ετικ ν  
ταµειακ ν ρο ν και η ηµιουργία οικονοµικ ν 
εξωτερικοτ των που προάγουν την ανάπτυξη 
ολόκληρης της οικονοµίας
  ελληνικ  κυ ρνηση  κατανο ντας πλ ρως τη 
σηµασία του ηµόσιου πλούτου  υλοποιεί σηµαντικ ς 
µεταρρυ µίσεις στον τοµ α της ιαχείρισης των 

ηµόσιων περιουσιακ ν στοιχείων µε στόχο 
την προ ηση της ια άνειας  της λειτουργικ ς 

και ηµοσιονοµικ ς αποτελεσµατικότητας  της 
κοινωνικ ς και ε α ικ ς συνοχ ς  κα ς και τη 
συµ ολ  της ηµόσιας περιουσίας στους γενικούς 
αναπτυξιακούς στόχους του κράτους και σε στην 
παροχ  υπηρεσι ν υ ηλ ς ποιότητας προς τους 
πολίτες

  Η Ελληνική Εταιρεία Συµµετοχών 
  και Περιουσίας 

 ία από τις µεγαλύτερες µεταρρυ µίσεις των 
τελευταίων ετ ν είναι η ηµιουργία της λληνικ ς 

ταιρείας υµµετοχ ν και εριουσίας  
  αποτελεί µια εσµικ  προσπά εια για 

µια πιο υπεύ υνη και ια αν  ιαχείριση της 
ηµόσιας ι ιοκτησίας περιουσιακ ν στοιχείων και 

συµµετοχ ν  και είναι να τηµα που απασχόλησε 
και πολλ ς άλλες χ ρες κατά τις τελευταίες εκαετίες  

 εταιρεία ι ρύ ηκε τον άιο του  µε τον 
νόµο  εν  το ιοικητικό της υµ ούλιο 
συγκροτ ηκε σε σ µα τον ε ρουάριο του  

  εσε κάτω από µία ενιαία εσµικ  οµ  
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τις σηµαντικότερες ηµόσιες επιχειρ σεις  που 
ανα ρονται στο νόµο ως λλες υγατρικ ς  
και οι οποίες  στο παρελ όν ταν υπό κα εστ ς 
άµεσης κρατικ ς ι ιοκτησίας  κα ς και τις µεσες 

υγατρικ ς  που είναι οι ακόλου ες  

 ο αµείο Αξιοποίησης της ιωτικ ς εριουσίας 
του ηµοσίου Α  ίναι αρµό ιο για την 
υλοποίηση του σχε ίου αποκρατικοποι σεων 
της χ ρας µε στόχο τη ηµιουργία εσό ων για 
τη µείωση του ηµόσιου χρ ους κα ς και τη 

ηµιουργία πολλαπλ ν µακροπρό εσµων ο ελει ν 
από τις επιτυχηµ νες ι ιωτικοποι σεις µ σω των 
επεν ε υµ νων κε αλαίων  στρατηγικ ν εταιρικ ν 
σχ σεων  µετα οράς γν σης και γενικότερα 
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της 
εξωστρ ειας  ο σχ ιο ι ιωτικοποι σεων ρίσκεται 
σε εξ λιξη και η για το  χουν ολοκληρω εί µε 
επιτυχία ορισµ νες ιαγωνιστικ ς ια ικασίες
  ταιρεία Ακιν των ηµοσίου Α  ίναι 

υπεύ υνη για τη ιαχείριση και εκµετάλλευση 
της ι ιωτικ ς ακίνητης περιουσίας του ηµοσίου  

τόχος της είναιη ηµιουργία εσό ων για το κράτος 
κα ς και η συµ ολ  στην οικονοµικ  ανάπτυξη σε 

ασικούς τοµείς όπως ο τουρισµός και η γεωργία  σε 
ιά ορες περιοχ ς της χ ρας  όπου ρίσκονται τα 

ακίνητα
  ο αµείο ρηµατοπιστωτικ ς τα ερότητας 

του λληνικού ηµοσίου  ίναι υπεύ υνο για 
τη ιαχείριση των συµµετοχ ν του κράτους στις 
συστηµικ ς τράπε ες

υνολικά  η συµ ολ  της  στην προσπά εια 
οικονοµικ ς ανάπτυξης της χ ρας εωρείται 
στρατηγικ  και προ λ πεται µε τ σσερις τρόπους
  σω των εσό ων που προκύπτουν  το  
των οποίων α χρησιµοποιη εί για την εξό ληση 
του χρ ους και τα υπόλοιπα α τα χρησιµοποι σει 
το λληνικό ηµόσιο για επεν ύσεις στην ε νικ  
οικονοµία  η  για επεν ύσεις σε µερικ ς από 
τις ηµόσιες επιχειρ σεις που χει στην κατοχ  της  
σύµ ωνα µε τον ι ρυτικό της νόµο
  σω της αξιολόγησης και ανα ιοργάνωσης 
 µετασχηµατισµού των ηµόσιων επιχειρ σεων 

µε κριτ ρια λειτουργικ ς αποτελεσµατικότητας  
ελτιστοποίησης της χρ σης πόρων  καινοτοµίας και 
ελτίωσης των υπηρεσι ν που παρ χονται στους 

πολίτες
  σω της χρ σης ακιν των όπως 
περιγρά εται στη Αναπτυξιακ  τρατηγικ
  σω στρατηγικ ν εταιρικ ν σχ σεων 
και ανταλλαγ ς γν σεων µε συνα είς ιε νείς 
οργανισµούς ιαχείρισης ηµόσιων περιουσιακ ν 
στοιχείων  ιε νείς οργανισµούς όπως η π και 
ο Α  ανεπιστ µια και ερευνητικοί ορείς  
τεχνολογικά κ ντρα κ λπ

  Συµµετοχές του Δηµοσίου 
  σε Δηµόσιες Επιχειρήσεις

 ε οµ νου ότι η  χει στην κατοχ  της 
τις συµµετοχ ς του ηµοσίου σε ορισµ νες από 
τις  µεγαλύτερες ηµόσιες επιχειρ σεις της χ ρας  
χει επι ορτιστεί µε ναν πολύ σηµαντικό ρόλο  να 

αξιολογεί τα ιοικητικά και επιχειρηµατικά µοντ λα 
των ηµόσιων επιχειρ σεων και να τις καταστ σει 
υπεύ υνες  ια ανείς και αποτελεσµατικ ς στην 
εκπλ ρωση του ηµόσιου σκοπού τους και την 
παροχ  ποιοτικ ν υπηρεσι ν
 ια το σκοπό αυτό  η  ιαµορ νει 
να τρατηγικό χ ιο  λαµ άνοντας υπό η 

τις στρατηγικ ς κατευ ύνσεις του µονα ικού 
µετόχου  ηλα  του λληνικού ηµοσίου  ο 
πρ το τρατηγικό χ ιο χει η καταρτιστεί 
από την  και εγκρί ηκε από τη ενικ  

υν λευση του ετόχου τον ανουάριο του   
εριλαµ άνει ιεξο ικ ς αναλύσεις εταιρει ν  

τοµ ων και συγκριτικ ν αξιολογ σεων µε στόχο τον 
κα ορισµό της συνολικ ς στρατηγικ ς προσ γγισης 
για καλύτερη ιαχείριση και εκµετάλλευση των 
περιουσιακ ν στοιχείων του χαρτο υλακίου της 

 Ασχολείται επίσης µε ητ µατα λτιστων 
πρακτικ ν εταιρικ ς ιακυ ρνησης κα ς και 
µε το κατάλληλο πλαίσιο υπο ολ ς εκ σεων  
συµπεριλαµ ανοµ νου λεπτοµ ρειες σχετικά µε τις 
υποχρε σεις υπο ολ ς εκ σεων για τις οικονοµικ ς 
και ηµοσιονοµικ ς υποχρε σεις

ύµ ωνα µε το στρατηγικό σχ ιο  σε 
ραχυπρό εσµο ορί οντα η 

  α ορί ει τις στρατηγικ ς προτεραιότητες  
κα ς και τις προκλ σεις που πρ πει να 
αντιµετωπιστούν από τις ηµόσιες πιχειρ σεις  
µα ί µε τις επαρκείς προ λ εις για την σύνταξη 
ανα ορ ν των ηµόσιων πιχειρ σεων προς την 

 ηλ  χρηµατοοικονοµικ  πληρο όρηση  
συµµόρ ωση µε την εταιρικ  ιακυ ρνηση  κ λπ
  Αξιολογεί και παρακολου εί την ε αρµογ  
των επικαιροποιηµ νων επιχειρηµατικ ν 
σχε ίων που υπο άλλονται στην  από τις 
αντίστοιχες ηµόσιες επιχειρ σεις και τα οποία 

α περιλαµ άνουν ράσεις για την επι ίωξη 
συγκεκριµ νων ποιοτικ ν και ποσοτικ ν 
στόχων κα ς και εικτ ν από οσης  και 
την ενίσχυση της παρακολού ησ ς τους από 
την  εταξύ αυτ ν των στόχων είναι η 
λειτουργικ  αποτελεσµατικότητα και απο οτικότητα  
η ια άνεια και η λογο οσία  η ελτίωση της 
χρηµατοοικονοµικ ς επί οσης και των µερισµάτων 
κα ς και η γενικότερη ελτίωση των προοπτικ ν 
ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης
  Αξιολογεί την ανάγκη ελτίωσης των 
επιχειρηµατικ ν µοντ λων και της οργανωτικ ς 
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οµ ς των ηµοσίων πιχειρ σεων και συνεργά εται 
µε τα ιοικητικά τους υµ ούλια για το σκοπό αυτό
  α ορί ει ραχυπρό εσµους επιτεύξιµους 
στόχους οι οποίοι συµ άλουν στη ηµιουργία αξίας 
και την αύξηση των εσό ων
  Αξιολογεί τα µ λη του ιοικητικού υµ ουλίου 
των ηµοσίων πιχειρ σεων και τα αντικα ιστά µε 
ν α µ λη  όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο
  νισχύει τις ια ικασίες εταιρικ ς 

ιακυ ρνησης των ηµοσίων πιχειρ σεων  
λαµ άνοντας υπό η τις αρχ ς του Α
  ροποποιεί το καταστατικό των ηµοσίων 
επιχειρ σεων µε στόχο την ευ υγράµµιση µε το 
εταιρικό ίκαιο

εσοπρό εσµα  η  επι ι κει

  ην ενίσχυση των λειτουργι ν εσωτερικού 
ελ γχου και αξιολόγησης κιν ύνου
  ην τυποποίηση των σχ σεων µεταξύ κράτους  

 και ηµοσίων επιχειρ σεων  µεταξύ άλλων 
για τους σκοπούς ανά εσης υπηρεσι ν γενικού 
οικονοµικού συµ ροντος  και για την 
εκκίνηση του µηχανισµού συντονισµού
  που κρίνεται απαραίτητο  να 
επικαιροποιούνται τα επιχειρησιακά σχ ια των 

ηµοσίων πιχειρ σεων  να παρακολου είται 
ο  προγραµµατισµός τους σε σχ ση µε κρίσιµα 

ητ µατα  και να αξιοποιούνται υνατότητες 
και σύγχρονες τάσεις για τη ηµιουργία αξίας  

ν εικτικά  επεν ύσεις σε υπο οµ ς και ν ες 
τεχνολογίες  ελτιστοποίηση της αλυσί ας 
ε ο ιασµού  καινοτοµία  συν ργιες µεταξύ 

ια όρων τοµ ων την οικονοµία  πι αν ς 
στρατηγικ ς εταιρικ ς συνεργασίες κ λπ
  α προσ ιορί ει και να αξιολογεί την ύπαρξη 
εναλλακτικ ν επιλογ ν χρηµατο ότησης εκτός 
του κρατικού προ πολογισµού  και ελτίωσης της 
κε αλαιακ ς οµ ς των ηµοσίων πιχειρ σεων
  ην παροχ  σύγχρονων  υ ηλ ς ποιότητας 
και µε ανταγωνιστικό κόστος υπηρεσι ν σε πολίτες
  ον κα ορισµό µεσοπρό εσµων στόχων για 
τη ελτίωση των επι όσεων  τη συµ ολ  στα κρατικά 
σο α και την ενίσχυση της µακροπρό εσµης αξίας 

των περιουσιακ ν της στοιχείων µ σω της εκτίµησης 
των ια όρων επιλογ ν και οµ ν αξιοποίησης  και 
ανάπτυξης  των περιουσιακ ν στοιχείων

ακροπρό εσµα  η  επι ι κει

  η συνεχ  ελτίωση της κε αλαιακ ς 
ιάρ ρωσης των εταιρει ν κα ς ελτι νεται το 

οικονοµικό περι άλλον
  η ηµιουργία ιοικητικ ς ια άνειας  
υπευ υνότητας  και ανεξαρτησίας  σε όλα τα επίπε α  
Βελτίωση  των λειτουργι ν και των παρεχόµενων 
υπηρεσι ν  µ σω ια ούλευσης µε όλους τους 

εν ια ερόµενους ορείς
  Βελτίωση  ης εταιρικ ς κοινωνικ ς ευ ύνης  
κα ς και του περι αλλοντικού αποτυπ µατος
  ην προ ηση της καινοτοµίας και των ν ων 
τεχνολογι ν

 µακροπρό εσµος στόχος της κυ ρνησης είναι να 
καταστ σει την  αναπτυξιακό εργαλείο για την 
ελληνικ  οικονοµία  τόσο µ σω της ηµιουργίας και 
µόχλευσης των επεν υτικ ν πόρων όσο και µ σω 
της συµµετοχ ς της  όπου κρίνεται σκόπιµο  στις 
ε νικ ς και τοµεακ ς αναπτυξιακ ς πολιτικ ς

  ΕΤΑΔ

 να µεγάλο µ ρος των ραστηριοτ των της 
εταιρείας α ορά τη ιαχείριση της ι ιωτικ ς ακίνητης 
περιουσίας του ηµοσίου  ε την ί ρυση της  
η Α  γινε µία από τις υγατρικ ς της  µε να 
χαρτο υλάκιο που αρι µεί περίπου  τίτλους 
ακιν των  κα ιστ ντας την µία από τις µεγαλύτερες 
εταιρείες ακίνητης περιουσίας στην λλά α   

Α  κατ χει µια σειρά σηµαντικ ν περιουσιακ ν 
στοιχείων  όπως τα λυµπιακά ακίνητα και εκείνα 
του λληνικού ργανισµού ουρισµού  που 
περιλαµ άνει  µεταξύ άλλων  τα πρ ην ξενο οχεία 

ενία  τις µαρίνες του Αλίµου και εσσαλονίκης και 
π ντε χιονο ροµικά κ ντρα

ε άση τις στρατηγικ ς κατευ ύνσεις του 
µονα ικού µετόχου και τις ιοικητικ ς πρωτο ουλίες 
της 

 Α    σε συνεργασία µε την Α  
προχωρεί στην ανα ιοργάνωση της Α  
προκειµ νου η οργανωτικ  οµ  της να είναι πιο 
αποτελεσµατικ  στην ε αρµογ  της στρατηγικ ς της

 Β  ατά προτεραιότητα  η Α  α επικεντρω εί 
στη ουσα επιµ λεια των περιουσιακ ν στοιχείων 
που της µετα ι ά ονται

  ταν τα περιουσιακά στοιχεία α 
καταγρά ονται µε ακρί εια  α οργαν νονται µε 

άση το κριτ ριο των υνατοτ των αξιοποίησης  
προκειµ νου να ηµιουργηεί να λεπτοµερ στερο 
αναπτυξιακό σχ ιο  ο αναπτυξιακό αυτό σχ ιο α 
περιλαµ άνει ραχυπρό εσµους  µεσοπρό εσµους 
και µακροπρό εσµους στόχους  ανάλογα µε τις 

υνατότητες αξιοποίησης των περιουσιακ ν 
στοιχείων

  πιπλ ον  η εταιρία α προ εί σε όλες τις 
απαραίτητες εν ργειες  στε τα περιουσιακά στοιχεία 
που ταξινοµούνται ως χαµηλ ς ωρίµανσης να 
ωριµάσουν περαιτ ρω  να επιστρ ουν σε άµεση 

ηµόσια κυριότητα σε περίπτωση που εωρη ούν 
ως µη αξιοποι σιµα για τους σκοπούς της εταιρείας  

  Διαρ ρ τικές συν ήκες ια την ανάπτ η



 

 Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον

53

α τελευταία χρόνια  εν χει πραγµατοποιη εί 
αντίστοιχης σο αρότητας προσπά εια  µε συν πεια 
το παρατηρούµεντο αινόµενο της πολυ ιάσπασης 

άσεων ε οµ νων και της ύπαρξης αρχείων µε 
κατακερµατισµ νες πληρο ορίες  

  όλις ολοκληρω εί η ουσα επιµ λεια και 
γίνει η  αποτύπωση της πραγµατικ ς κατάστασης 
του συνόλου της ακίνητης περιουσίας της  η 
εταιρεία α είναι σε καλύτερη ση να αναλά ει 
επεν υτικ ς πρωτο ουλίες  όπως οι µακροπρό εσµες 
παραχωρ σεις  οι πωλ σεις κα ς και άλλα 
επεν υτικά  χρηµατο οτικά σχ µατα  

  ο κράτος χει η ηµιουργ σει τα 
απαιτούµενα εργαλεία  τσι στε να αξιολογεί την 
περιουσία του και µετα ρει στην Α  περιουσιακά 
στοιχείά που ταιριά ουν στο χαρτο υλάκιό της

  κτός από την οµογενοποίηση και 
την ωρίµανση του χαρτο υλακίου ακίνητης 
περιουσίας της  η Α  α προ εί επίσης σε όλες 
τις απαραίτητες εν ργειες για την παρακολού ηση 
και οµογενοποίηση των υ ιστάµενων συµ άσεων 
µίσ ωσης και παραχ ρησης προκειµ νου να 

ελτιστοποι σει την εκµετάλλευση και τις ρο ς 
εσό ων

  ΤΑΙΠΕΔ

 ο Α  ι ρύ ηκε το  µε σκοπό να 
υλοποι σει το σχ ιο αποκρατικοποι σεων 
της χ ρας και να συνεισ ρει πόρους για την 
αποπληρωµ  του ηµόσιου χρ ους  
 ο σχ ιο ι ιωτικοποίησης  για το οποίο είναι 
υπεύ υνο το Α  απεικονί εται στο χ ιο 
Ανάπτυξης εριουσιακ ν τοιχείων  Α  

αράρτηµα  του παρόντος  το οποίο εγκρίνεται από 
το υ ερνητικό υµ ούλιο ικονοµικ ς ολιτικ ς 

 και ηµοσιεύεται στην ιστοσελί α του 
Α

  χει τις ακόλου ες προτεραιότητες για το 
Α

  α τροποποιη εί ο εσωτερικός κανονισµός 
του Α  στε να αντικατοπτρί ει τις ασικ ς 
αρχ ς του εσωτερικού κανονισµού της 
  α αξιολογ σει και να επανασχε ιάσει αν 
είναι απαραίτητο  τη οµ  της εταιρείας  Αυτό α 
γίνει µε στόχο τη ελτίωση της ιαχείρισης και 
ε αρµογ ς του Α
  α ηµιουργη ούν στα ερ ς ια ικασίες 
ανα οράς µεταξύ του Α  και της  µ σω 
των οποίων το Α  α πρ πει να ηµοσιοποιεί  
µεταξύ άλλων  λεπτοµερείς µελ τες σχετικά µε 
τα ο λη που επιτεύχ ηκαν από την εκτ λεση 

συγκεκριµ νων συναλλαγ ν που σχετί ονται µε το 
Α  της

  α ενεργοποι εί το  µ χρι τ ρα α ραν ς  
τµ µα ιοίκησης  ε όσον αυτό κρίνεται απαραίτητο 
για την επιτάχυνση της ια ικασίας σηµαντικ ν 
επερχόµενων ι ιωτικοποι σεων

  Ο ρόλος του Ελληνικού Δηµοσίου

 αρόλο που η ιαχείριση σηµαντικού 
µ ρους της ηµόσιας περιουσίας χει ανατε εί 
στην  το ηµόσιο παραµ νει ο άµεσος 
ι ιοκτ της µικρότερων ηµόσιων οργανισµ ν 
και επιχειρ σεων  κα ς και ακιν των  ια 
µια σειρά µικρότερων ηµόσιων οργανισµ ν 
και επιχειρ σεων  εντός του επόµενου τους 

α αναπτυχ ούν ορι όντιες πολιτικ ς  µε τον 
κα ορισµό κοιν ν και ια αν ν στρατηγικ ν και 
επιχειρησιακ ν κριτηρίων
 πιπλ ον  όπως περιγρά εται σα ς στον 
ι ρυτικό νόµο και τον εσωτερικό κανονισµό 
της  οι στρατηγικ ς κατευ ύνσεις για το 
χαρτο υλάκιο της  α εξακολου σουν να 
παρ χονται από το ηµόσιο  εν  η ιοίκηση της 
εταιρείας προ λ πεται να λειτουργεί µε ανεξαρτησία  
ακολου ντας συγκεκριµ νους προκα ορισµ νους 
κανόνες  προκειµ νου να ιασ αλιστεί η 
αποτελεσµατικ  ε αρµογ  τους  ία από τις 

ασικ ς ιατάξεις του νοµικού και κανονιστικού 
πλαισίου της  σχετί εται µε τη ιαµόρ ωση 
και γκριση του τρατηγικού χε ίου της ταιρείας  
Αυτό ασί εται στις στρατηγικ ς κατευ ύνσεις που 
υπο άλλονται στο ιοικητικό υµ ούλιο από τον 

πουργό ικονοµικ ν  ο λληνικό ηµόσιο  
παραµ νοντας εσµευµ νο στις µεταρρυ µιστικ ς 
του πρωτο ουλίες  χει η εγκρίνει το στρατηγικό 
σχ ιο της εταιρείας για την περίο ο  ε 
επίπε ο ηµόσιων επιχειρ σεων  το ηµόσιο χει 
υιο ετ σει ναν ηχανισµό υντονισµού  ως µ ρος 
του σωτερικού ανονισµού της  ο οποίος  
µεταξύ άλλων  α χρησιµοποιη εί για την ε ραίωση 
των γραµµ ν ανα οράς µεταξύ των ηµόσιων 
επιχειρ σεων που µετα ρονται στην  στη 

ιοίκηση της εταιρείας και το ηµόσιο  πιπλ ον  
ο ηχανισµός υντονισµού α προτυποποι σει 
τις ια ικασίες ανά εσης των υπηρεσι ν γενικού 
οικονοµικού συµ ροντος  που χουν 
ανατε εί στις ηµόσιες επιχειρ σεις  ηµιουργ ντας 
επίσης να πλαίσιο αξιολόγησης για υπηρεσίες που 
χουν η ανατε εί  Αυτό α ο ηγ σει στη ια αν  

παροχ   προσ ροντας ηµοσιονοµικά και 
οικονοµικά αποτελ σµατα τόσο για το ηµόσιο όσο 
και για τις ί ιες τις επιχειρ σεις
 σον α ορά την ακίνητη περιουσία  το 
κράτος εσµεύεται να συνεχίσει το πρόγραµµα 
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µεταρρυ µίσεων  µε τη ηµιουργία του ητρ ου 
Ακίνητης εριουσίας Α  στο πλαίσιο της 
πρωτο ουλίας η ιοποίησης της ηµόσιας 

ιοίκησης   προσπά εια επικεντρ νεται στο 
γεγονός ότι το Α  είναι να επικαιροποιηµ νο 
γεωγρα ικό και περιγρα ικό µητρ ο  που 

α συν σει τις άσεις ε οµ νων ηµόσιας 
ακίνητης περιουσίας όλων των πουργείων  

αράλληλα  το Α  ιασυν εται µε όλες τις 
ηµόσιες η ιακ ς άσεις ε οµ νων είτε η 

σε λειτουργία είτε σε στά ιο ανάπτυξης  µε 
συστ µατα πληρο ορι ν όπως τα ε οµ να του 

τηµατολογίου τηµατογρα ικοί άρτες  ταλικό 
τηµατολόγιο  ασικοί άρτες  ρ ο ωτογρα ίες  

της εωγρα ικ ς πηρεσίας τρατού  της Α  
αλλά και της Α  που περιλαµ άνει 

η ιακά ε οµ να σχετικά µε ει ικ ς ρυ µίσεις 
 όρους και περιορισµούς όµησης  ο ητρ ο 

αυτό α χρησιµοποιη εί ως να ολοκληρωµ νο 
εργαλείο τόσο για την αποτελεσµατικ  ανάπτυξη 
των περιουσιακ ν στοιχείων που ιαχειρί εται το 

ηµόσιο όσο και για τα περιουσιακά στοιχεία που 
µετα ρ ηκαν στην  α ού µε τη χρ ση ενός 
τ τοιου εργαλείου  α µπορούσε να ξεπεραστεί 
τάχιστα κά ε νοµικό  τεχνικό εµπό ιο
 πιπλ ον  το εντρικό υµ ούλιο ιοίκησης 
για την Αξιοποίηση της ηµόσιας εριουσίας  που 
χει συστα εί  α ια ραµατίσει κα οριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξη των ακιν των  ο υµ ούλιο είναι 
να εργαλείο για το λληνικό ηµόσιο τόσο για 

την αξιοποίηση ηµόσιων ακιν των για λόγους 
ηµόσιου συµ ροντος  αλλά και για την προστασία 

της πολιτιστικ ς και υσικ ς κληρονοµιάς της χ ρας

  Αξιοποίηση ακίνητης περιουσίας   
  Οργανισµών Κοινωνικής
  Ασφάλισης  και Οργανισµού    
  Απασχόλησης Εργατικού    
  Δυναµικού(ΟΑΕΔ)

 ι ργανισµοί οινωνικ ς Ασ άλισης Α  και 
ο Α  χουν στο ενεργητικό τους συνολικά  
ακίνητα σε όλη την λλά α  από τα οποία το  

 καταχωρ σεις  ρίσκεται στη ητροπολιτικ  
περιοχ  Α ην ν και το   καταχωρ σεις  
στο ιστορικό κ ντρο  υνολικά  αυτά τα ακίνητα 
καλύπτουν µια οµηµ νη επι άνεια  τ µ
  ύ εση στην αγορά ακιν των στην λλά α 
κατά την τελευταία εκαετία είχε άµεσο αντίκτυπο 
στα ακίνητα των ργανισµ ν οινωνικ ς Ασ άλισης 
και του Α  ηµαντικό µ ρος των περιουσιακ ν 
στοιχείων αυτ ν των ργανισµ ν παρ µεινε 
ανενεργό  συµ άλλοντας τσι αρνητικά στην κρίση 
του κ ντρου των ελληνικ ν πόλεων  µε αλυσι ωτ ς 
συν πειες  λόγω της ντονης υπο ά µισης αυτ ν 
των περιοχ ν  στην οποία συν αλε επίσης και 

η µη αξιοποίηση των εν λόγω ακιν των  οι αξίες 
γης κατ ρρευσαν  γεγονός που ο γησε σε 
κλείσιµο εµπορικ ν και τουριστικ ν επιχειρ σεων  
αποτ λεσµα που επηρ ασε περαιτ ρω τους σχετικούς 
κλά ους  ο αποτ λεσµα της συνολικ ς ύ εσης 

ταν η αύξηση των κλειστ ν καταστηµάτων και 
των κτιριακ ν γρα είων σε ποσοστό  στις 
κεντρικ ς αστικ ς περιοχ ς
  απαξίωση και εν εχόµενη καταστρο  των 
ακιν των των Α και του Α  εκτιµάται ότι 
προκάλεσε  σύµ ωνα µε τα στοιχεία  
απ λειες αξίας περίπου  εκατοµµυρίων ευρ  
σε αξία γης και αντίστοιχη απ λεια  σεων 
εργασίας
 Από τον ούνιο του  ξεκίνησε το πιλοτικό 
ργο για την ανα ά µιση των ακιν των του 

ιστορικού κ ντρου της Α νας  κοπός του ταν 
η αντιστρο  της υπο ά µισης  η ανάκαµ η 
των χαµ νων εσό ων και αξι ν και η ηµιουργία 

ετικού αντίκτυπου στην ευρύτερη αγορά ακιν των  
ια το σκοπό αυτό  εκπον ηκε να στρατηγικό 

σχ ιο χρ σης γης µε άση πολεο οµικά πρότυπα 
για ιστορικά κ ντρα πόλεων  αξιοποι ντας την 
προηγούµενη εµπειρία στην Α να και σε άλλες 
ευρωπα κ ς πόλεις   στόχος είναι η προ ηση 
της εικόνας της πόλης της Α νας  µε παράλληλη 
οικονοµικ  και κοινωνικ  ανταπό οση µ σω ιλικ ς 
προς την πόλη τουριστικ ς  εµπορικ ς  υπηρεσιακ ς 
και οικιστικ ς χρ σης γης  ε αυτό το σηµείο  πρ πει 
να ανα ερ εί ότι για πρ τη ορά το πουργείο 

ργασίας  οινωνικ ς Ασ άλισης  οινωνικ ς 
Αλληλεγγύης χει µια πλ ρη και ενοποιηµ νη άση 

ε οµ νων για το σύνολο της ακίνητης περιουσίας 
του  ην ί ια στιγµ  χει ξεκιν σει η ολοκλ ρωση 
της ανοικτ ς πλατ όρµας άσης ε οµ νων για τα 
συγκεκριµ να περιουσιακά στοιχεία
 ο πρόγραµµα στοχεύει σε οικονοµίες κλίµακας 
µ σω της µετεγκατάστασης των υπηρεσι ν του 
ευρύτερου ηµόσιου τοµ α που α µπορούσε να 
ο ηγ σει στην ανα ωογόνηση ορισµ νων περιοχ ν  
Απευ ύνεται επίσης στον ι ιωτικό τοµ α για χρ ση 
και υποστ ριξη στρατηγικ ν σε µητροπολιτικ ς 
περιοχ ς  ο πρόγραµµα προ λ πεται να επεκτα εί 
στην πόλη του ειραιά για περίπου  ακίνητα  
τα περισσότερα από τα οποία ρίσκονται στην 
παραλία της πόλης κα ς και στην πόλη του Βόλου  
σε συνεργασία µε το ανεπιστ µιο εσσαλίας  σε 
πρ ην µεγάλες ιοµηχανικ ς ι ιοκτησίες

 ια τη µε ο ολογία και την ε αρµογ  του 
προγράµµατος χει λη εί υπό η η εξαιρετικά 
αστα ς αγορά ακιν των µ χρι το  κα ς και 
το προηγούµενο χαοτικό κα εστ ς των άγνωστων 
ακιν των και οικο οµικ ν απο εµάτων τα οποία 

ια τουν οι Α και τα οποία χουν σηµαντικά 
ανοµοιογεν  ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά

  Διαρ ρ τικές συν ήκες ια την ανάπτ η
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ο πρόγραµµα ασί εται στα ακόλου α µατα

  υποποίηση της καταγρα ς και 
ολοκλ ρωσης της πλ ρως ενοποιηµ νης άσης 

ε οµ νων για τις περιουσίες των ργανισµ ν 
οινωνικ ς Ασ άλισης και του Α  Αυτό το µα 
χει η ολοκληρω εί

  νοιγµα της άσης ε οµ νων για τις 
περιουσίες

  ος όµος  άρ ρο  Ανάπτυξη 
Ακιν των ρυµάτων οινωνικ ς Ασ άλισης  Αυτό 
το µα χει η ε αρµοστεί

  ιλοτικό ργο για την ελτίωση των ακιν των 
του στορικού ντρου Α ην ν  Αρχικός στόχος  

 ταχεία ενεργοποίηση της ια ικασίας ανάπτυξης 
σε   από τα  των ακιν των σε χρονικό 

ιάστηµα ξι µην ν µ σω ύο προσκλ σεων για 
τον ευρύτερο ηµόσιο τοµ α και τον ι ιωτικό τοµ α  

ια ικασία υπογρα ς συµ ολαίων µε προ εσµία 
ξι µην ν

  κκ νωση ακιν των από µη χρησιµοποιηµ νες 
υπηρεσίες αρχειο τησης  απο κες κλπ  ετα ορά 
σε ενοποιηµ να αρχεία και απο κες σε µη εµπορικά 
ακίνητα

  ικονοµίες κλίµακας µ σω της 
µετεγκατάστασης των υπηρεσι ν του ευρύτερου 

ηµόσιου τοµ α

  Διαρ ρ τικές συν ήκες ια την ανάπτ η
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4. Δίκαιη και ρίς αποκλεισµο ς    
ανάπτυξη

ετά από σχε όν µια εκαετία πτ σης του ιοτικού 
επιπ ου  αυξανόµενης τ χειας και περι ερειακ ς 
και κοινωνικ ς ανισότητας  η λλά α πρ  να 
αντιµετωπίσει τις τεράστιες συν πειες της κρίσης  

ς εκ τούτου  η ιασ άλιση ίκαιης και χωρίς 
αποκλεισµούς ανάπτυξης είναι εξίσου σηµαντικ  
µε την ί ια την προ ηση της ανάπτυξης   
αντιµετ πιση της τ χειας είναι σηµαντικ  για 
την ανάπτυξη  τόσο του κοινωνικού όσο και του 
αν ρ πινου κε αλαίου  ύµ ωνα τόσο µε τον 

υρωπα κό υλ να οινωνικ ν ικαιωµάτων όσο 
και µε τους τόχους Βι σιµης Ανάπτυξης  στόχος 
της λλά ας είναι να ιασ αλιστεί ότι όλοι οι πολίτες 
της χουν ίσες ευκαιρίες και πρόσ αση στην αγορά 
εργασίας  απολαµ άνουν ίκαιες συν κες εργασίας 
και ότι το κράτος παρ χει κοινωνικ  προστασία και 
κα ολικ  πρόσ αση σε καλ ς ποιότητας υπηρεσίες 
υγείας   µεταρρύ µιση του εκπαι ευτικού 
συστ µατος α εξυπηρετ σει επίσης τις ανάγκες 
του ν ου αναπτυξιακού µοντ λου  ενισχύοντας 
παράλληλα τη µείωση των κοινωνικ ν ανισοτ των  

πιπλ ον  το ελληνικό κράτος αναγνωρί ει τον 
κα οριστικό ρόλο των ν ων αν ρ πων στο µ λλον 
της χ ρας και σκοπεύει να τους τοπο ετ σει στην 
κορυ  της οικονοµικ ς και πολιτικ ς ατ ντας

 ελληνικ  κυ ρνηση ε αρµό ει πολιτικ ς 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη ι σιµων και 

 Δίκαιη και ρίς αποκλεισµο ς ανάπτυξη

παραγωγικ ν πρωτο ουλι ν που ασί ονται 
σε κοινωνικ ς  περι αλλοντικά ιλικ ς και 
συνεργατικ ς οικονοµικ ς αξίες  ι πρωτο ουλίες 
περιλαµ άνουν  για παρά ειγµα  να ν ο εσµικό 
πλαίσιο και να σύνολο κανόνων για την ανάπτυξη 
ενός περι άλλοντος ευνο κού για την κοινωνικ  
οικονοµία  αυτόχρονα  κατα άλλεται σηµαντικ  
προσπά εια για την προ ηση των επεν ύσεων 
και της καινοτοµίας που συν ονται µε τη ελτίωση 
της αποτελεσµατικ ς χρ σης των πόρων  µε την 
προ ηση της επαναχρησιµοποίησης ευτερογεν ν 
υλικ ν και απο λ των και την εκπόνηση ενός 
ε νικού σχε ίου ράσης για την κυκλικ  οικονοµία  
το οποίο α περιλαµ άνει τόσο χρηµατο ότηση 
όσο και κατάλληλα κίνητρα για την ενίσχυση της 
γν σης  την προ ηση επιχειρηµατικ ν ευκαιρι ν 
και τη ηµιουργία αποτελεσµατικ ν οµ ν 

ιακυ ρνησης  οι οποίες α υποστηρίξουν τη 
µετά αση της οικονοµίας προς να ν ο οικονοµικο 
µοντ λο µε ι σιµα παραγωγικά και καταναλωτικά 
πρότυπα

ρωταρχικός στόχος είναι να εξασ αλιστεί ότι η 
στρατηγικ  ανάπτυξης α ενισχύσει τη συνοχ  της 

λλά ας και α µει σει τις περι ερειακ ς ανισότητες  
ια τον σκοπό αυτό  τα ερι ερειακ ς Αναπτυξιακα 
υν ρια για τη αραγωγικ  Ανασυγκρότηση 
ια ραµατί ουν κα οριστικό ρόλο για την ανάπτυξη 
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ε νικ ν πολιτικ ν
αυτόχρονα  ε αρµό εται µια ολοκληρωµ νη 

σµη πολιτικ ν για τη νησιωτικότητα µε τις κύριες 
ράσεις της να εστιά ουν στην ισορροπηµ νη 

οικονοµικ  ανάπτυξη και ιωσιµότητα κα ς 
περιλαµ άνουν  τη ελτίωση της πρόσ ασης στα 
νησιά µ σω ενισχυµ νων ικτύων µετα ορ ν  τη 

ιασ άλιση της αποτελεσµατικότητας µε την ξυπνη 
ιαχείριση των υ άτων και των απο λ των κα ς 

και την προστασία των ακτ ν  την ανα ά µιση των 
υπο οµ ν και τη ιασ άλιση ι σιµης πρόσ ασης 
στην εν ργεια  την αύξηση της πρόσ ασης σε 

η ιακ ς υπηρεσίες  την ανάπτυξη της γεωργίας και 
της αλιείας  κα ς και τη ελτίωση της πρόσ ασης 
στο ηµόσιο σύστηµα υγείας

ρα από τις προανα ερ είσες πολιτικ ς 
πρωτο ουλίες  είναι σηµαντικό να τονισ εί ο 
σηµαντικός ρόλος της εκπαί ευσης στην επίτευξη 

ι σιµης ανάπτυξης η οποία α προω σει 
τη µείωση των κοινωνικ ν ανισοτ των και την 
ανάπτυξη οικονοµικ ς ραστηριότητας υ ηλ ς 
προστι µενης αξίας που α υποστηρί εται από 
εξει ικευµ νο εργατικό υναµικό  ύριοι στόχοι 
είναι ο εκσυγχρονισµός των εκπαι ευτικ ν οµ ν  
η ελτίωση των εκπαι ευτικ ν αποτελεσµάτων 
και η οµαλ  νταξη των απο οίτων στην αγορά 
εργασίας  Αυτό επιτυγχάνεται µε παρεµ άσεις σε όλα 
τα επίπε α εκπαί ευσης  συµπεριλαµ ανοµ νης της 
επαγγελµατικ ς εκπαί ευσης  µε στόχο τη γε ύρωση 
της αναντιστοιχίας εξιοτ των  τη ελτίωση της 
παραγωγικότητας και τη µείωση της ανεργίας

ε αυτ  την προσπά εια ελτίωσης του οικονοµικού 
περι άλλοντος στην λλά α  εν πρ πει να 
παρα λ πουµε τη σηµασία των υπηρεσι ν 
υγειονοµικ ς περί αλ ης  ίναι σηµαντικό να 

ιασ αλιστεί η ισότιµη και κα ολικ  κάλυ η υγείας 
για όλους τους πολίτες  κα ς αυτό αποτελεί µ σο 
για την ξο ό τους από τη τ χεια  τη µείωση των 
ανισοτ των και τη συµ ολ  στη ελτίωση της 
ποιότητας ια ίωσης  ηµαντικ  παράµετρος σε 
αυτ  την προσπά εια είναι η ανάγκη εξασ άλισης 
ότι το σύστηµα υγειονοµικ ς περί αλ ης α 

λειτουργεί απο οτικά και αποτελεσµατικά  
ιασ αλί οντας ια άνεια και λογο οσία

ρα από την υγειονοµικ  περί αλ η  να επαρκ ς 
ίχτυ κοινωνικ ς προστασίας είναι σηµαντικό 

για τη µείωση των κοινωνικ ν ανισοτ των και 
για την εξασ άλιση της κοινωνικ ς συνοχ ς και 
κατ επ κταση  τη ηµιουργία ενός πλαισίου που 
ευνοεί την ανάπτυξη  ε αυτ  την κατεύ υνση  
σηµαντικ ς µεταρρυ µίσεις που χουν η εισαχ εί 
και ελτι νονται συνεχ ς είναι η ηµιουργία 
ενός ενιαίου συνταξιο οτικού συστ µατος 
και η εισαγωγ  του οινωνικού ισο µατος 
Αλληλεγγύης  υν υαστικά  το αποτ λεσµα αυτ ν 
των µεταρρυ µίσεων είναι η καλύτερη ιαχείριση 
των περιορισµ νων ηµόσιων πόρων και η ελτίωση 
των σε πολλ ς περιπτ σεις  ειν ν  ύσκολων 
συν ηκ ν ια ίωσης  αυτόχρονα  η ενσωµάτωση 
των αρχ ν ενός σύγχρονου κράτους πρόνοιας  
που ενσωµατ νει σύγχρονες τεχνολογίες  α 
αντιµετωπίσει τις α υναµίες του παρελ όντος και α 
καταστ σει την κοινωνικ  προστασία πιο ια αν  

ίκαιη και χωρίς αποκλεισµούς
λος  είναι σηµαντικό να επισηµαν εί ότι α 

ε αρµοστούν στοχευµ νες πρωτο ουλίες που α 
παρ χουν ο εια στους ν ους  οι οποίοι χουν 
πληγεί περισσότερο από την κρίση  α ποσοστά 
ανεργίας των ν ων είναι ιαρ ρωτικά υ ηλά και 
σχε όν τριπλασιάστηκαν κατά τη ιάρκεια της 
κρίσης  εν  το υ ηλό ποσοστό των ν ων που εν 

ρίσκονται στην εκπαί ευση  την απασχόληση  
την επαγγελµατικ  κατάρτιση γενιά των  
ι ίως µεταξύ των ν ων που εισ λ αν στην αγορά 
εργασίας κατά τη ιάρκεια της κρίσης  κατα εικνύει 
τον κίν υνο µιας χαµ νης γενιάς  ροκειµ νου 
να καταπολεµη εί αυτό  α ε αρµοστούν 
πρωτο ουλίες που αποσκοπούν στην παροχ  

ίκαιης και ποιοτικ ς εκπαί ευσης κατάρτισης
µα ητείας  εξασ άλισης αξιοπρεπούς εργασίας για 
τη νεολαία και εν άρρυνσης της επιχειρηµατικότητας 
των ν ων  ενίσχυσης της υγείας και της ευηµερίας 
τους και εξασ άλιση της συµµετοχ ς των ν ων στη 

ια ικασία λ ης απο άσεων

4.1   προ ηση µιας οικονοµίας µε κοιν νικ  προσανατολισµ

Η ελληνική κυβέρνηση εφαρµόζει πολιτικές που στοχεύουν στην προώθηση της ανάπτυξης παραγωγικών 

αλλά και βιώσιµων πρωτοβουλιών που βασίζονται σε κοινωνικές και συνεργατικές οικονοµικές αξίες. 

Ορισµένες νοµοθετικές  πρωτοβουλίες έχουν ήδη ληφθεί σ αυτή την κατεύθυνση. Ειδικότερα, το 2016, 

θεσπίστηκε µε νόµο ένα νέο θεσµικό πλαίσιο που έθεσε κανόνες για την ανάπτυξη ενός περιβάλλοντος 

ευνοϊκού για την κοινωνική οικονοµία. Το 2018, οι Ενεργειακές Κοινότητες θεσπίστηκαν επίσηµα και 

τέθηκαν σε λειτουργία, µε σκοπό την προώθηση της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας, της 

4.1.1.  Δηµιουργία οικοσυστήµατος για πρωτοβουλίες κοινωνικής επιχειρηµατικότητας και  
     συνεργατικών  εγχειρηµάτων
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καινοτοµίας στον τοµέα της ενέργειας και του από κοινού σχεδιασµού προγραµµάτων µε ισχυρή συµµετοχή 

των τοπικών κοινοτήτων. Επιπλέον, η κυβέρνηση εφαρµόζει πολιτικές για την ανάπτυξη δραστηριοτήτων 

µικροχρηµατοδότησης, για τη δηµιουργία µίας δευτερεύουσας αγοράς χρηµατοδότησης που να µπορεί να 

υποστηρίξει τις ΜµΕ και άλλους κοινωνικοοικονοµικούς φορείς.

  ελληνικ  κυ ρνηση ε αρµό ει µια σειρά 
πολιτικ ν που στοχεύουν στη ηµιουργία ενός 
ευνο κού περι άλλοντος για την ανάπτυξη 
παραγωγικ ν αλλά και ι σιµων πρωτο ουλι ν  
µε άση τις αξίες και τους στόχους της κοινωνικ ς 
και συνεταιριστικ ς οικονοµίας   αναπτυξιακ  
προοπτικ  αυτού του τοµ α είναι σηµαντικ  

ε οµ νου ότι οι χιλιά ες κοινωνικ ς και 
συνεταιριστικ ς επιχειρ σεις µε τις  υ ηλ ς επι όσεις 
που επιτυγχάνουν σε άλλες χ ρες  όπως στη 

αλλία  την ταλία  την σπανία και τον ανα ά  
συνεισ ρουν κάποιες ορ ς µ χρι και στο  
του ε νικού Α  Αντί ετα  στην λλά α  ο τοµ ας 
της κοινωνικ ς και συνεταιριστικ ς οικονοµίας 
συνεισ ρει λιγότερο από το  στο ε νικό Α  

ο οικοσύστηµα της Α  οινωνικ ς και 
Αλληλλ γυας ικονοµίας  στην λλά α ρίσκεται 
σε πολύ πρ ιµο στά ιο  αλλά υπάρχει σηµαντικό 
εν ια ρον και κινητικότητα σε ολόκληρη τη χ ρα  

 αρι µός των ορ ων κοινωνικ ς οικονοµίας 
αυξάνεται  σ µερα περίπου  οντότητες 
χουν καταχωρη εί µε να ευρύ αντικείµενο 
ραστηριοτ των  και στους τοµείς του περι άλλοντος 

και της εν ργειας  υπογραµµί οντας τη µεγάλη 
υνατότητα επ κτασης και ανάπτυξης

  Ένα νέο θεσµικό και στρατηγικό   
  πλαίσιο
 
  ανάπτυξη της κοινωνικ ς οικονοµίας αποτελεί 
στρατηγικ  και ορι όντια προτεραιότητα της 
κυ ρνησης  κα ς συµ άλλει στην οικονοµικ  
ανάπτυξη χωρίς αποκλεισµούς  καταπολεµ ντας 
παράλληλα την ανεργία και τον κοινωνικό 
αποκλεισµό και προάγοντας την οικονοµικ  

ηµοκρατία   νόµος  εισάγει να ν ο 
εσµικό πλαίσιο  µια εξ λιξη των κοινωνικ ν 

συνεταιριστικ ν επιχειρ σεων   και τει κανόνες 
για την ανάπτυξη ενός ευνο κού περι άλλοντος για 
την κοινωνικ  οικονοµία για όλους τους πολίτες 
και για κά ε παραγωγικ  ραστηριότητα   νόµος 
ι ρύει επίσης την ι ικ  ραµµατεία οινωνικ ς 
και Αλληλ γγυας ικονοµίας Α  την πρ τη 
ξεχωριστ  ιοικητικ  µονά α στον τοµ α
 αράλληλα αναπτύχ ηκε να ολοκληρωµ νο 

χ ιο ράσης για την Ανάπτυξη του 
ικοσυστ µατος της οινωνικ ς και Αλληλ γγυας 
ικονοµίας  το οποίο χρηµατο οτείται 

κυρίως από το Α  µε συνολικό προ πολογισµό 
 ευρ    από  οµεακά πιχειρησιακά 

ρογράµµατα του υρωπα κού οινωνικού αµείου 

και  ερι ερειακά πιχειρησιακά ρογράµµατα  
α πρ τα ταµεία ράσης υποστηρί ουν ράσεις 
ως και  ντρων τ ριξης Α  τουλάχιστον 
να σε κά ε πρ ην οµαρχιακ  Αυτο ιοίκηση  και 
α τε ούν σε λειτουργία το ο τρίµηνο του  
α ντρα ποστ ριξης α πρ πει να είναι τα ί ια 
ορείς Α  προκειµ νου να ηµιουργ σουν 

να υποστηρικτικό οικοσύστηµα εκ των σω  και 
να λειτουργ σουν ως σηµεία πληρο όρησης  
κα ς και ως ορείς παροχ ς συµ ουλευτικ ν 
υπηρεσι ν για υνητικούς και υπάρχοντες ορείς 
της Α  Αµ σως µετά την προκ ρυξη για τα 

ντρα ποστ ριξης α ακολου σει µια σειρά 
προκηρύξεων για επιχορηγ σεις για ορείς Α  σε 

ιά ορα επίπε α ανάπτυξης πλ ρως επι οτούµενα 
κε άλαια εκκίνησης για ν ους ορείς Α   εν 
µ ρει επι οτούµενα κε άλαια για ορείς Α  σε 
πιο ριµα επίπε α ανάπτυξης
 αυτόχρονα  αναπτύσσονται ιά ορες 

ράσεις για τη ιαµόρ ωση χρηµατοπιστωτικ ν 
εργαλείων  που συµπληρ νουν τις ράσεις 
στ ριξης και επι ότησης   πρ τη α ορά την 
ί ρυση του επιµ ρους αµοι αίου κε αλαίου Α  
στο πλαίσιο του αµείου πιχειρηµατικότητας 

  το οποίο ιαχειρί εται το Α  µε αρχικό 
προ πολογισµό ύ ους  εκατ  ευρ  και 
στόχο χορ γηση µικρο ανείων µ χρι  
ευρ  σε ορείς Α  που ενεργοποιη εί το 

ο τρίµηνο του  αυτόχρονα  µε στόχο τη 
ηµιουργία ενός αµείου Α  όπως ορί εται 

στο ν   ολοκληρ ηκε µια συµ ωνία 
στ ριξης και συνεργασίας µε την υρωπα κ  

ράπε α πεν ύσεων  η οποία α ενεργοποιη είτο 
ο τρίµηνο του  λος  σε ό  τι α ορά τα 

χρηµατοπιστωτικά µ σα  σε συνεργασία µε το αµείο 
αρακατα ηκ ν και ανείων και µε χρηµατο ότηση 

του νικού ρογράµµατος ηµοσίων πεν ύσεων  
αναπτύσσεται µια ράση για την παροχ  εγγυητικ ν 
κατα σεων σε ορείς Α  προκειµ νου να 

ιευκολυν εί η συµµετοχ  τους σε ηµόσιες 
προσκλ σεις  η οποία επίσης α τε εί σε ισχύ το ο 
τρίµηνο
 ο σχ ιο ράσης συµπληρ νεται από 
συστηµικ ς παρεµ άσεις για την ανάπτυξη του τοµ α 

Α  και ράσεις στο πλαίσιο της τεχνικ ς ο ειας 
της υρωπα κ ς πιτροπ ς  ι εν ργειες αυτ ς 

ιεξάγονται παράλληλα µε αυτ ς που περιγρά ονται 
παραπάνω  όπως η πρ τη νικ  κ εση Α  

 Α   η οποία πραγµατοποι ηκε 
προκειµ νου να επεκτα εί η προ ολ  του τοµ α 
τον περασµ νο ο µ ριο και εγκαινιάστηκε από 

 Δίκαιη και ρίς αποκλεισµο ς ανάπτυξη



 

 Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον

59

τον ί ιο τον ρω υπουργό    κατά ερε να 
συγκεντρ σει και να κατα είξει τα επιτεύγµατα πάνω 
από  ορ ων Α  από ιά ορους τοµείς  όπως 
καινοτόµες εχνολογίες ληρο ορικ ς κα ς και 
πιο παρα οσιακά ιοτεχνικά προ όντα   νικ  

 αναµ νεται να επαναλαµ άνεται ετησίως και 
να υποστηριχ εί από περι ερειακ ς  οι οποίες 

α αναπαράγουν το αποτελεσµατικό µοντ λο που 
οκιµάστηκε π ρυσι στην Α να  λος  εκ ό ηκε 

η πρ τη τ σια κ εση  που περιγρά ει 
την κατάσταση του τοµ α  χρησιµοποι ντας 
πραγµατικά ε οµ να από το ητρ ο Α  
κα ς και το χ ιο ράσης για την Ανάπτυξη του 

ικοσυστ µατος της Α
 

  Ενεργειακές Κοινότητες

             νόµος  σπισε πρόσ ατα και 
υλοποίησε τις νεργειακ ς οινότητες  µε στόχο 
την προ ηση της κοινωνικ ς και αλληλ γγυας 
οικονοµίας και της καινοτοµίας στον ενεργειακό 
τοµ α  ι κοινότητες αυτ ς α συµ άλουν 
στην αντιµετ πιση της ενεργειακ ς ν ειας  
στην προαγωγ  της ενεργειακ ς αει ορίας  της 
παραγωγ ς  της απο κευσης  της ι ιοκατανάλωσης  
της ιανοµ ς και της προµ ειας  στην ενίσχυσης 
της ενεργειακ ς αυτάρκειας και ασ άλειας σε 
νησιωτικούς µουςκα ς και τη ελτίωση της 
ενεργειακ ς από οσης κατά την τελικ  χρ ση σε 
τοπικό και περι ερειακό επίπε ο

Η «οικολογική» οικονοµία παρουσιάζει σηµαντικές δυνατότητες για την προώθηση και ενίσχυση της 

ανάπτυξης, των επενδύσεων, της δηµιουργίας θέσεων εργασίας και των Μικροµεσαίων Επιχειρήσεων. 

Αναµένεται να µειώσει το αποτύπωµα και τις εκποµπές άνθρακα, να βελτιώσει την αποδοτικότητα των 

πόρων, την επαναχρησιµοποίηση δευτερογενών υλικών, την καινοτοµία και τις επενδύσεις στις νέες 

τεχνολογίες, την ανάπτυξη νέων ικανοτήτων και τη χρήση της εγχώριας γνώσης και  έρευνας και την 

ενίσχυση της κοινωνικής οικονοµίας. Οι δράσεις προτεραιότητας του εθνικού «Σχεδίου Δράσης για την 

Κυκλική Οικονοµία» περιλαµβάνουν την άρση των γραφειοκρατικών περιορισµών που δεσµεύουν τα 

υπάρχοντα κεφάλαια και την αύξηση των κινήτρων για τις επιχειρήσεις, την ενίσχυση της γνώσης και 

της ενηµέρωσης, καθώς και καθιέρωση ευέλικτων και κατευθυντήριων δοµών διακυβέρνησης. Επίσης, 

υλοποιείται µια σειρά µέτρων για την προώθηση της διαχείρισης αποβλήτων και της ανακύκλωσης. 

Ταυτόχρονα, θα ενθαρρυνθεί η συµµετοχή των επιχειρήσεων σε βιώσιµες πρακτικές, µεταξύ άλλων µέσω 

βιώσιµων δηµόσιων συµβάσεων και φορολογικών και χρηµατοοικονοµικών κινήτρων. Συγκροτήθηκε 

επίσης µια διυπουργική κοινή οµάδα εµπειρογνωµόνων για την «Κυκλική Οικονοµία» µε σκοπό την 

προώθηση ενός συνόλου καθορισµένων προτεραιοτήτων και το συντονισµό των απαραίτητων δράσεων.

4.1.2.  Πράσινη οικονοµία

 στρο  προς την κυκλικ  οικονοµία αποτελεί 
ασικ  προτεραιότητα για την λλά α και 

αποτελεί αναπόσπαστο µ ρος της στρατηγικ ς 
για την ανάπτυξη   κυκλικ  οικονοµία είναι 
καλά προσαρµοσµ νη στα χαρακτηριστικά της 
ελληνικ ς οικονοµίας και ιοµηχανίας και χει µια 
σα  περι ερειακ τοπικ  ιάσταση  πεν ύσεις 
στη ιαχείριση απο λ των και στην κυκλικ  
οικονοµία µει νουν  τα πρόστιµα που επωµί εται 
επίσης η λλά α για τη µη τ ρηση της ευρωπα κ ς 
περι αλλοντικ ς νοµο εσίας σχετικά µε παράνοµους 
χ ρους τα ς απορριµάτων και τη ιαχείριση 
επικίν υνων απο λ των  

  Ανάπτυξη της κυκλικής οικονοµίας

 να νικό χ ιο ράσης για την υκλικ  
ικονοµία  που περιλαµ άνει ραχυπρό εσµες 

παρεµ άσεις και µακροπρό εσµες προτεραιότητες  

εγκρί ηκε από το υ ερνητικό υµ ούλιο για την 
ικονοµικ  ολιτικ   στις αρχ ς του  
ίναι συµ ατό µε το υρωπα κό χ ιο ράσης του 

 για την υκλικ  ικονοµία και την Ατ ντα 
για τη Βι σιµη Ανάπτυξη του  ι ράσεις 
προτεραιότητας που προ λ πονται στο ε νικό 

χ ιο ράσης για την υκλικ  ικονοµία  για το 
 α ορούν

 υ µιστικ ς και νοµο ετικ ς παρεµ άσεις για 
την άρση των γρα ειοκρατικ ν περιορισµ ν και 
τη ηµιουργία του ευνο κού περι άλλοντος για την 
ε αρµογ  των αρχ ν της κυκλικ ς οικονοµίας
 η σµευση υ ιστάµενων πόρων από ιά ορες 

πηγ ς  για τη χρηµατο ότηση των παρεµ άσεων 
κα ς και πιλοτικ ν σχε ίων ευρείας κλίµακας  όπως 
και τη ιεύρυνση των ορολογικ ν και οικονοµικ ν 
κιν τρων για τις επιχειρ σεις που χρησιµοποιούν 

ευτερογεν  υλικά και επεν ύουν στην τεχνολογία 
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αιχµ ς προς τη µεγιστοποίηση της ανακύκλωσης  
την επαναχρησιµοποίηση πόρων και τη στ ριξη της 
αποαν ρακοποίησης
 εραιτ ρω ενίσχυση της γν σης  της 

εκπαί ευσης  της ευαισ ητοποίησης και της 
συνεργασίας µεταξύ των παραγωγ ν  των 
επιστηµόνων  των καταναλωτ ν και της ευρύτερης 
κοινωνίας
 νίσχυση οµ ν ιακυ ρνησης για την 

προ ηση της µετά ασης στην κυκλικ  οικονοµία
 ισαγωγ  κοιν ν εικτ ν µ τρησης 

αποτελεσµάτων για την παρακολού ηση και 
αξιολόγηση της προό ου ως προς την ανάπτυξη της 
κυκλικ ς οικονοµίας  κα ς και για τη συµ ολ  τους 
στην επίτευξη ευρύτερων στόχων πολιτικ ς  όπως 
αυτοί ορί ονται στα ΒΑ

  Διαχείριση αποβλήτων 
  & Ανακύκλωση
 
  ιαχείριση των απο λ των στερεά από λητα 
και λύµατα  αποτελεί µακρόχρονη πρόκληση για τις 
ελληνικ ς πόλεις στη µετά αση από παρωχηµ νες 
πρακτικ ς  όπως η τα  προς πρακτικ ς όπως η 
επαναχρησιµοποίηση και η ανακύκλωση  µε ιαλογ  
σε εγχ ριο επίπε ο  ο νικό χ ιο ιαχείρισης 
Απο λ των  και το νικό τρατηγικό χ ιο για 
την ρόλη η Απο λ των  η ε αρµό ονται  

ε συν υασµό µε τα  ερι ερειακά χ ια 
ιαχείρισης Απο λ των  και το νικό χ ιο 
ιαχείρισης πικίν υνων Απο λ των  που 

εγκρί ηκε το  αποτελούν το συνολικό 
νοµο ετικό πλαίσιο για την την ενίσχυση της 
κυκλικ ς οικονοµίας στον τοµ α της ιαχείρισης 
απο λ των
 πιπλ ον  εγκρί ηκε ν ος νόµος ανακύκλωσης 

 το ο µ ριο του  για την πλ ρη 
ευ υγράµµιση της υπάρχουσας νοµο εσίας νόµος 

 µε αρχ ς κυκλικ ς οικονοµίας   νόµος 
 αποσκοπεί στη λτιστη λειτουργία των 

συστηµάτων ανακύκλωσης  µε άση προγράµµατα 
για τη ιευρυµ νη υ ύνη του αραγωγού  η οποία 
εγγυάται ότι οι απαραίτητοι οικονοµικοί πόροι 

ιοχετεύονται στη ελτίωση της ποιότητας και της 
ποσότητας ανακύκλωσης   όµος α εν αρρύνει 
την την ε αρµογ  καινοτόµων τεχνολογι ν  τη 

ηµιουργία µιας ευτερογενούς αγοράς υλικ ν 
και α ηµιουργ σει ευκαιρίες απασχόλησης για 
προσωπικό υ ηλ ς εξει ίκευσης στο πε ίο της 
κυκλικ ς οικονοµίας  Αυτ  η ράση α ο ηγ σει 
επίσης στη µείωση των προστίµων που επωµί εται 
η λλά α για τη µη τ ρηση των περι αλλοντικ ν 
κανονισµ ν παράνοµοι χ ροι τα ς απορριµάτων 
και ιαχείριση επικίν υνων απο λ των
 α ιαρ ρωτικά αµεία παί ουν σηµαντικό 
ρόλο στην ανάπτυξη των αποκεντρωµ νων 
υπο οµ ν για τη ιαχείριση απο λ των και στην 

υποστ ριξη των σχε ίων ιαλογ ς και ανακύκλωσης  
να σηµαντικό ποσό χει η εσµευ εί την 

τρ χουσα προγραµµατικ  περίο ο  
για την ανάπτυξη υπο οµ ν  λλα ηµοσιονοµικά 
εργαλεία  όπως το   για ευρείας κλίµακας 
καινοτοµα σχ ια  το πρόγραµµα  και το  
µπορούν επίσης να σηρίξουν την ε αρµογ  και τις 

λτιστες πρακτικ ς
  λλά α προω εί ενεργά την υιο τηση του 
ευρωπα κού οικολογικού σ µατος για προ όντα και 
υπηρεσίες που χουν µικρότερο περι αλλοντικό 
αντίκτυπο κα  όλη τη ιάρκεια του κύκλου ω ς 
τους ο νικό ητρ ο η ιακ ν Απο λ των  
το οποίο λειτουργεί από τις αρχ ς του  α 

ελτι σει τη συλλογ  ε οµ νων και η ε αρµογ  
του µπορεί να χρησιµοποιη εί περαιτ ρω στον 
εντοπισµό ευκαιρι ν για ευτερεύουσες αγορ ς 
πρ των υλ ν
 ε ό τι α ορά την προ ηση ι σιµων 
πρακτικ ν ηµόσιων συµ άσεων  η λλά α 
επι ι κει την επιτάχυνση ια ικασι ν και 
ενεργει ν  στε να αν λ ει στα επίπε α των 
υπόλοιπων ευρωπα κ ν χωρ ν  ια αυτόν τον 
σκοπό  επανασυστά ηκε η νικ  πιτροπ  για την 
προ ηση των ράσινων ηµοσίων υµ άσεων 
τον ούνιο του  προκειµ νου να προω σει 
τη χρ ση ιε ν ν προτύπων και την ανάπτυξη 
ε νικ ν προτύπων για το περι άλλον  τα από λητα 
και την κυκλικ  οικονοµία  α παρακολου εί 
επίσης τη συµµετοχ  στις ιε νείς και ευρωπα κ ς 

ραστηριότητες τυποποίησης και α αξιολογεί τις 
εγχ ριες ανάγκες για πρότυπα

  Προσεχείς στρατηγικές 
  και µεσοπρόθεσµες «πράσινες»   
  προτεραιότητες

  Ανάπτυξη ν ων προτύπων για ι σιµα 
κτ ρια και υπο οµ ς  σύµ ωνα µε τις ννοιες 
της κυκλικ ς οικονοµίας και της κλιµατικ ς 
αν εκτικότητας  σχε ιασµός  κατασκευ  
χρ ση  κατε ά ιση  ανάκτηση υλικ ν και 
επαναχρησιµοποίηση
  ηµιουργία περι ερειακ ν αγορ ν 

ευτερογεν ν πρ των υλ ν
  νσωµάτωση αναλύσεων κύκλου ω ς 
και κριτηρίων περι άλλοντος και αποτυπ µατος 
άν ρακα στην τεχνο οικονοµικ  και περι αλλοντικ  
αξιολόγηση των ηµόσιων και ι ιωτικ ν 
επεν ύσεων και προ όντων
  ισαγωγ  ορολογικ ν και 
χρηµατοοικονοµικ ν κιν τρων για επιχειρ σεις που 
ε αρµό ουν επεν ύουν ιλικ  προς το περι άλλον 
τεχνολογία που ελτι νει τις επι όσεις ξεπερν ντας 
τα ισχύοντα πρότυπα
  ισαγωγ  κριτηρίων κυκλικ ς 
οικονοµίας  στον Αναπτυξιακό όµο στε να 
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ο εί προτεραιότητα και στ ριξη στις αντίστοιχες 
επεν ύσεις
  Ανάπτυξη προτύπων για τη χρ ση 
λιπασµάτων από οργανικά από λητα
  ηµιουργία του νοµικού πλαισίου για την 
παραγωγ  ιο µε ανίου πράσινο α ριο  
από οργανικά από λητα και περαιτ ρω χρ ση του 
εισαγωγ  στο ίκτυο υσικού αερίου  χρ ση ως 

εναλλακτικό καύσιµο µετα οράς
  νίσχυση και υποστ ριξη της ευρύτερης 
χρ σης ευτερευόντων εναλλακτικ ν καυσίµων 
στον ιοµηχανικό τοµ α  για τη µείωση των 
περι αλλοντικ ν και αν ρακικ ν αποτυπωµάτων 
κατά την παραγωγ
  πεν ύσεις στις ιοµηχανικ ς και λιµενικ ς 

χρ σεις  στην επαναχρησιµοποίηση για άρ ευση 
ιοµηχανικ ν και αστικ ν λυµάτων π χ  αστικό 

πράσινο  περι αστικ  γεωργία
  ηµιουργία ράσινων ντρων  σε τοπικό 
επίπε ο που α εν αρρύνουν την επισκευ  την 
επαναχρησιµοποίηση  την ανταλλαγ  την κατάρτιση 
σε ια ικασίες επισκευ ς και επαναχρησιµοποίησης  
κλπ
  αρµογ  ν ων επιχειρηµατικ ν µοντ λων 
για ιοµηχανικ  συµ ίωση  ανακύκλωση και 
επ κταση του κύκλου ω ς του προ όντος  
  ηµιουργία ενός µόνιµου όρουµ 

ιαλόγου για την υκλικ  ικονοµία  µε 
ιοµηχανίες  µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρ σεις  

ερευνητ ς  κοινωνικούς επιχειρηµατίες  κλπ

4.1.3.  Ενίσχυση της βιώσιµης διαχείρισης των φυσικών πόρων για τοπική ανάπτυξη 
      και ανθεκτικότητα (resilience)

 το παρελ όν  το υσικό περι άλλον 
αντιµετωπίστηκε συχνά ως εµπό ιο και 
περιορισµός στην ανάπτυξη  Αυτό ο γησε στον 
πολλαπλασιασµό πρακτικ ν που εσαν σε κίν υνο 
τους υσικούς πόρους της χ ρας και συν αλαν 
στα ιακά στη µείωση των τοπικά σηµαντικ ν 
οικονοµικ ν ραστηριοτ των π χ  αγροτικός τοµ ας  

ασοκοµία και ιχ υοκαλλι ργειες
  ν α στρατηγικ  αναγνωρί ει το υσικό 
κε άλαιο και περι άλλον της λλά ας ως εµελι η 
παράγοντα οικονοµικ ς ανάπτυξης της χ ρας  που 

α πρ πει να ρίσκονται υπό προστασία και ι σιµη 
ιαχείριση κα ς και να παρ χουν ν ες ευκαιρίες 

απασχόλησης  ευηµερία και ποιότητα ω ς για όλους 
τους πολίτες

  Δασοκοµία

 α άση καλύπτουν περίπου τα  της 
ελληνικ ς επικράτειας  χουν ωστόσο παραµείνει µια 
πηγ  σε µεγάλο α µό αναξιοποίητη  απειλούµενη 
από την αστικ  επ κταση  τις ασικ ς πυρκαγι ς και 
τις επιπτ σεις από την κλιµατικ  αλλαγ
 ε κα υστ ρηση σχε όν  ετ ν  το ελληνικό 
κράτος ρίσκεται στη ια ικασία ανάπτυξης και 
επικύρωσης ασικ ν χαρτ ν για όλη τη χ ρα  

η χουν επικυρω εί ασικοί χάρτες για το  
του ελληνικού ε ά ους  και το σχ ιο α χει 
ολοκληρω εί µ χρι το τ λος του   οριο τηση 
των ασικ ν περιοχ ν χει η µει σει σηµαντικά 
την οικονοµικ  και γρα ειοκρατικ  επι άρυνση 
των ν ων επεν ύσεων και υπο οµ ν  στηρί οντας 
την επίλυση ιαµαχ ν σχετικά τη χρ ση γης και 
επιταχύνοντας τις ια ικασίες α ειο ότησης και 
ά ειας κτ σης

 πιπλ ον  τον Απρίλιο του  το πουργείο 
ερι άλλοντος και ν ργειας ξεκίνησε ναν ανοιχτό 
ιάλογο για την ανάπτυξη της λληνικ ς τρατηγικ ς 

για τη Βι σιµη ασικ  ιαχείριση   τρατηγικ  
που α ολοκληρω εί µ χρι το τ λος του  α 
χει ετ  ορί οντα και α στοχεύει στην αύξηση 

της συµ ολ ς των ασικ ν περιοχ ν στο  του 
Α  της χ ρας  µε ν ες οικονοµικ ς ευκαιρίες στον 
αγροτικό τοµ α  την κτηνοτρο ία  τον οικοτουρισµό 
και τη ασοκοµία

  Διαχείριση προστατευόµενων    
  περιοχών

  ιαχείριση προστατευόµενων περιοχ ν και 
η ιοποικιλότητα µπαίνουν σε µια ν α εποχ  ο 

εκ µ ριο του  το ελληνικό κράτος κα ι ρωσε 
επιπλ ον προστατευόµενες περιοχ ς και ελτίωσε 
τον κατάλογο   ευ υγραµµί οντάς 
τον µε την ευρωπα κ  νοµο εσία  εξασ αλί οντας 
τσι την  προστασία των εύ ραυστων αλάσσιων 

οικοσυστηµάτων     εξασ αλί ει 
για πρ τη ορά ότι όλες οι  προστατευόµενες 
περιοχ ς της λλά ας είναι υπό την επί λε η και 
την παρκολού ηση των τοπικ ν οργανισµ ν 

ιαχείρισης  ι  ργανισµοί ιαχείρισης  
που ι ρύ ηκαν µε το όµο  χουν 
αποκτ σει επίσης να ν ο ρόλο  υποστηρικτικό 
προς τη ι σιµη τοπικ  ανάπτυξη και την κοινωνικ  
επιχειρηµατικότητα  π χ  µ σω της εµπλοκ ς τους στο 

 τοπικ ν προ όντων  σε οικο τουριστικ ς 
ραστηριότητες

  λλά α προχωρά επίσης µε τη ρύ µιση της 
χρ σης γης και της οικονοµικ ς ραστηριότητας στις 
προστατευόµενες περιοχ ς  µ σω της κ οσης των 
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ροε ρικ ν ιαταγµάτων  που τόσο πολύ άργησαν  
και της ανάπτυξης σχε ίων ιαχείρισης για όλες τις 
περιοχ ς   Αυτό το µεγάλο εγχείρηµα 
των  εκατοµµυρίων ευρ  α χει ολοκληρω εί 
µ χρι το τ λος του  το αργότερο  ξεκα αρί οντας 
εν τ λει το πλαίσιο για τις επιτρεπόµενες χρ σεις 
γης και τις οικονοµικ ς ραστηριότητες στις 
προστατευόµενες περιοχ ς  ευ υγραµµί οντας την 
τοπικ  ανάπτυξη µε τους στόχους ιατ ρησης της 

ιοποικιλότητας

  Διαχείριση των υδάτινων πόρων και   
  υπηρεσίες ύδρευσης

 ο νερό είναι κοινωνικό αγα ό  εµελι ες για 
την ποιότητα ω ς  για υγι  οικοσυστ µατα αλλά 
και για σηµαντικ ς οικονοµικ ς ραστηριότητες  

 λει υ ρία  ι ιαίτερα στις νησιωτικ ς περιοχ ς  η 
επι είνωση της ποιότητας νερού λόγω της µόλυνσης 
και της υπεράντλησης  κα ς και οι κα υστερ σεις 
των επεν ύσεων στην απο οτικ  χρ ση του νερού 
και στην επεξεργασία λυµάτων είναι προ λ µατα 
που αντιµετωπί ουν πολλ ς περιοχ ς της λλά ας  

 επικύρωση των ων χε ίων ιαχείρισης 
εκαν ν Απορρο ς οταµ ν Α  της χ ρας 

το εκ µ ριο του  παρείχε να ολοκληρωµ νο 
πλαίσιο για την επίτευξη των περι αλλοντικ ν 
στόχων της ηγίας λαίσιο για τους άτινους 

όρους  συµπεριλαµ ανοµ νων 
µ τρων για τη µείωση της µόλυνσης  την ενίσχυση 
των απο εµάτων νερού  όπου αυτό χρειά εται  
µ σω τοπικά εστιασµ νων ράσεων  κα ς και την 
ενίσχυση της απο οτικ ς χρ σης του νερού
 ε συν υασµό µε τα Α  η κυ ρνηση 
στοχεύει στη ιασ άλιση της οικονοµικ ς 

ιωσιµότητας των υπηρεσι ν ύ ρευσης  µ σω 
ενός λειτουργικού και ια ανούς πλαισίου για 
την κοστολόγηση και τιµολόγησ  τους  το οποίο 

ιασ αλί ει επιπλ ον ισότιµη και προσιτ  πρόσ αση 
σε όλους  κα ς και ι σιµες επεν ύσεις στη 

ελτίωση της απο οτικότητας του νερού και στον 
λεγχο των ιαρρο ν   οιν  πουργικ  Από αση 

 εσε αυτ ς τις αρχ ς που πλ ον 
υλοποιούνται µε

  Ανα ά µιση του πληρο οριακού 
συστ µατος για το κόστος των υπηρεσι ν ύ ρευσης 
και την τιµολόγηση για όλους τους παρόχους 
ύ ρευσης ηµοτικ ς πιχειρ σεις ρευσης 
και Αποχ τευσης Α  ργανισµοί γγειων 
Βελτι σεων Β  και µεµονωµ νοι µοι  ο 
σύστηµα  που α τε εί σε λειτουργία το άιο του 

 α ενισχύσει τη ια άνεια στην τιµολόγηση 
της ύ ρευσης και τη λογο οσία των παρόχων 
υπηρεσι ν ύ ρευσης απ ναντι στους αστικούς και 
αγροτικούς καταναλωτ ς και την κοινωνία συνολικά
  Αξιολόγηση των χε ίων 

πιχειρηµατικότητας για τους παρόχους υπηρεσι ν 
ύ ρευσης των µητροπολιτικ ν περιοχ ν της 
Α νας και της εσσαλονίκης Α  Α  Α  
Α  µ χρι το άιο του  εστιά οντας στις 
προγραµµατισµ νες επεν ύσεις για ελτι σεις 
υπο οµ ν  ασ άλεια ύ ρευσης και απο οτικότητα 
συνολικά
  χ ια για τη ελτίωση  µ σω ξυπνων 

ικτύων  της υ ρο ότησης σε όλη τη χ ρα  µε 
στόχο τη µείωση των απωλει ν ικτύου και της µη 
ελεγχόµενης χρ σης ύ ατος

ια τη συλλογ  και αποχ τευση αστικ ν λυµάτων  
περίπου  ισεκατοµµύριο ευρ  από ευρωπα κούς 
και ε νικούς πόρους ιατ ηκαν για την ανάπτυξη 
των υπο οµ ν σε περιοχ ς µε παραπάνω από  
κατοίκους  συµ άλλοντας στη µείωση της πίεσης 
στους υ άτινους πόρους και στην ευ υγράµµιση µε 
τις απαιτ σεις της ηγίας 

4.2   ιασ άλιση της περι ερειακής ανάπτυξης και συνο ής

Πρωταρχικός στόχος της αναπτυξιακής στρατηγικής είναι η ενίσχυση της εθνικής συνοχής και η µείωση 

των περιφερειακών ανισοτήτων, ώστε να διασφαλιστεί η περιφερειακή διάσταση της στρατηγικής. Για το 

σκοπό αυτό, η κυβέρνηση οργάνωσε 13 Περιφερειακά Συνέδρια για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση, 

τα συµπεράσµατα των οποίων θα ενσωµατωθούν στην χάραξη πολιτικής σε εθνικό επίπεδο. Παράλληλα, 

υλοποιείται ένα ολοκληρωµένο σύνολο νησιωτικών πολιτικών, που οι κύριες δράσεις του περιλαµβάνουν: 

τη βελτίωση της πρόσβασης στα νησιά µέσω των ενισχυµένων δικτύων µεταφορών, τη διασφάλιση της 

αποτελεσµατικότητας µε την έξυπνη διαχείριση των υδάτων και των αποβλήτων, την αναβάθµιση των 

υποδοµών και τη διασφάλιση βιώσιµης πρόσβασης στην ενέργεια, την αύξηση της πρόσβασης στις 

ψηφιακές υπηρεσίες, την ανάπτυξη της γεωργίας και της αλιείας καθώς και την ενίσχυση της πρόσβασης 

στη δηµόσια υγειονοµική περίθαλψη. Η περιφερειακή συνοχή αποτελεί επίσης βασική προτεραιότητα του 

Επενδυτικού Νόµου.
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4.2.1.  Τα Περιφερειακά Συνέδρια για την Παραγωγική Ανασυγκρότηση

4.2.2.  Αειφόρος Ανάπτυξη των Ελληνικών Νησιών

α  ερι ερειακά υν ρια για την αραγωγικ  
Ανασυγκρότηση αποτελούν µια σηµαντικ  
πρωτο ουλία που ξεκίνησε η λληνικ  

υ ρνηση µε κύριο στόχο τη συµ ολ  στην 
νικ  Αναπτυξιακ  τρατηγικ  σω των 

υνε ρίων  οι τοπικ ς αρχ ς  οι ερι ρειες 
και οι µοι  οι παραγωγικοί και κοινωνικοί 

ορείς σε τοπικό και περι ερειακό επίπε ο  οι 
επαγγελµατικ ς οργαν σεις  τα συν ικάτα και οι 
επιστηµονικοί ορείς συµµετ χουν σε άµεση και 
ανοικτ  ια ούλευση µε τον ρω υπουργό  τους 

πουργούς και τα στελ χη της κεντρικ ς ιοίκησης
ι στόχοι του ιαλόγου είναι ο εντοπισµός και 

η επεξεργασία µ τρων ενίσχυσης της ι σιµης 
ανάπτυξης µε άση τα συγκριτικά πλεονεκτ µατα 
κά ε περιοχ ς  ι τοπικοί και περι ερειακοί 

ορείς συµµετ χουν ενεργά στην εκπόνηση 

της αναπτυξιακ ς στρατηγικ ς της λλά ας  
µπνευσµ νη από τις ι ες της αποκ ντρωσης  της 
ηµοκρατίας  του ιαλόγου και της σύν εσης  η 

αναπτυξιακ  στρατηγικ  εν ιαµορ νεται όπως 
γινόταν στο παρελ όν  από την κεντρικ  ιοίκηση 
για λογαριασµό των ερι ερει ν  ασικ ς ανάγκες 
των τοπικ ν κοινοτ των και τα χαρακτηριστικά των 
τοπικ ν συστηµάτων παραγωγ ς ρίσκονται στο 
επίκεντρο και αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι της 
Αναπτυξιακ ς τρατηγικ ς  εν  επιπλ ον ορί ονται 
τοπικά σηµαντικ ς προτεραιότητες και σχε ιά ονται 
πρωτο ουλίες από κοινού µε την τοπικ  κοινωνία

 ολοκλ ρωση των  υνε ρίων α συνο ευτεί 
από την πλ ρη ενεργοποίηση ενός µηχανισµού 
παρακολού ησης όσον α ορά την αξιολόγηση 
των αποτελεσµάτων και την ενσωµάτωσ  τους στη 

ια ικασία λ ης απο άσεων

  Δράσεις για την ανάπτυξη των   
  ελληνικών νησιών

  λλά α είναι µια χ ρα µε µεγάλο αρι µό 
νησι ν  ερίπου το  της επι άνειας 
αποτελείται από περίπου  νησιά   από τα 
οποία κατοικούνται  Αυτά εκτείνονται σε  
χιλιόµετρα ακτογραµµ ς  ε πλη υσµό  εκατ  
τα νησιά αντιπροσωπεύουν το  του ελληνικού 
πλη υσµού

 νησιωτικός χαρακτ ρας αλληλεπι ρά µε 
συγκεκριµ νες παραµ τρους
  ολλά νησιά είναι µικρά  αποµακρυσµ να 
και αποµονωµ να  µε αποτ λεσµα να αποτελούν 
επίκεντρο των ιαπερι ερειακ ν ανισοτ των  
Αυτ  η ιαπίστωση τει υπό αµ ισ τηση τις 
προοπτικ ς ανάπτυξ ς τους και την οικονοµικ  τους 

ιωσιµότητα
  α νησιά απολαµ άνουν να µονα ικό και 
πλούσιο  αν και εύ ραυστο  υσικό και πολιτιστικό 
κε άλαιο  µε υ ηλό επίπε ο ιοποικιλότητας και 
πολιτιστικ ς ποικιλοµορ ίας  ς εκ τούτου  τα 
µειονεκτ µατα του νησιωτικού χαρακτ ρα µπορούν 
να µετατραπούν σε ευκαιρίες ανάπτυξης αν 
υποστηριχ ούν από τις εν ε ειγµ νες πολιτικ ς

ι πολιτικ ς για τα νησιά ε αρµό ονται πολυ
επίπε α

  Βελτίωση της προσβασιµότητας

  προσ ασιµότητα είναι ίσως το πιο 
σηµαντικό πρό ληµα των νησι ν   ε αρµογ  

του µετα ορικού ισο ύναµου  τόσο για τους 
επι άτες όσο και για τα εµπορεύµατα αποτελεί 

ασικ  νησιωτικ  πολιτικ   πολιτικ  είναι νας 
τύπος επι ότησης µετα ορ ν για τους κατοίκους 
και συνίσταται σε µείωση των ναύλων των 
πορ µείων  προκειµ νου να εξοµοιω εί το κόστος 
των αλάσσιων µετα ορ ν µε το κόστος µετα οράς 
στην ξηρά  ρόκειται για µια ε αρµογ  αντίστοιχων 
πολιτικ ν που ακολου ούν η κωτία  η ανία  
η ορσικ  και η ουη ία  που α αµ λύνουν τις 
ανισότητες µεταξύ νησι ν και ηπειρωτικ ς χ ρας και 

α στηρίξουν την ανάπτυξη
  σχετικός νόµος α εσπισ εί άµεσα  και 
στη συν χεια α ακολου σει η  απαραίτητη 

ευτερογεν ς νοµο εσία  να πιλοτικό πρόγραµµα 
α ξεκιν σει µεταξύ ουλίου και εκεµ ρίου  και 

η πολιτικ  α ε αρµοστεί πλ ρως µ χρι το 
 ανα ά µιση και ο εκσυγχρονισµός τόσο των 

συστηµάτων µετα οράς επι ατ ν όσο και των 
εµπορευµάτων προς τα νησιά είναι απαραίτητη  ρεις 
είναι οι αντίστοιχοι στόχοι

  πανασχε ιασµός του χάρτη των αλάσσιων 
µετα ορ ν µικρ ν αποστάσεων για την 
ολοκλ ρωση της σύν εσης των νησι ν  ι ιαίτερα 
των πιο αποµακρυσµ νων  τόσο µεταξύ τους 
ακτινωτ ς ιασύν εσης  όσο και µε την ηπειρωτικ  

χ ρα  χουν γίνει οι ακόλου ες εν ργειες
  ια ούλευση µε τις τοπικ ς κοινωνίες στα 
νησιά για τη ελτίωση του παράκτιου ικτύου
  πανασχε ιασµός του χάρτη αλάσσιων 
µετα ορ ν µικρ ν αποστάσεων
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  ηµιουργία οµά ας εργασίας για την 
ανα ε ρηση του εσµικού πλαισίου
  ιο τηση πρακτικ ν ιαχείρισης 
επιχειρησιακ ν ια ικασι ν στη ιεύ υνση 

αλάσσιων πικοινωνι ν  µε ηλεκτρονικό 
πρωτότυπο στε να ελτιστοποιη ούν οι αλάσσιες 
συν σεις για ηµόσια χρ ση
  ρο ολ  µικρ ν νησι ν µε την 
ενσωµάτωση σχετικού υλικού σε υλλά ια των 
παράκτιων εταιρει ν
 
  Ανάπτυξη ολοκληρωµ νου σχε ίου 

αλάσσιων  αεροπορικ ν και χερσαίων µετα ορ ν  
προκειµ νου να επιτευχ εί η γκαιρη µετά αση των 
κατοίκων και των επισκεπτ ν από και προς τα νησιά  

χουν γίνει οι ακόλου ες εν ργειες
  ηµιουργία οµά ας εργασίας για τη 
σύσταση υµ ουλίου για τις ιατροπικ ς µετα ορ ς
  η ιοποίηση ενός ικτύου συν υασµ νων 
µετα ορ ν στα νησιά
  κσυγχρονισµός του εσµικού πλαισίου για 
τις µετα ορ ς των υ άτινων πόρων στην λλά α  µε 
τη συµµετοχ  του λληνικού αυτικού
  αροχ  τρι ν πλοίων σε αποµακρυσµ νες 
νησιωτικ ς περιοχ ς για τις ανάγκες του  πλωτά 
ασ ενο όρα
  Ανάπτυξη ενός ικτύου υ ατο ρόµιων 
κατάλληλου για νησιωτικ  υπο οµ
  αρµογ  του νικού τρατηγικού 

χε ίου ετα ορ ν  σε συνεργασία µε το 
πουργείο πο οµ ν και ετα ορ ν

  νίσχυση της παροχ ς υπηρεσι ν γενικού 
οικονοµικού εν ια ροντος για τις αλάσσιες 
µετα ορ ς µικρ ν αποστάσεων και τις αεροπορικ ς 
µετα ορ ς  προκειµ νου να ιατηρη εί το ίκτυο 
και να εξασ αλιστούν οι τακτικ ς συν σεις που 
απαιτούνται για την οικονοµικ  ανάπτυξη και την 
κοινωνικ  συνοχ  πίσης µπορεί να ω ελ σει στην 
εξάλει η των στρε λ σεων του ανταγωνισµού 
που προκύπτουν από την ανάπτυξη ολιγοπωλίων  

ι συγκεκριµ νες ράσεις που ιεξάγονται 
περιλαµ άνουν
  ξυπηρ τηση  ροµολογιακ ν γραµµ ν 

ιασύν εσης νησι ν και σύν εσ  τους µε την 
ηπειρωτικ  χ ρα µε  σκά η  ως 

 µ σω ηλ σεων ροµολόγησης χωρίς 
µίσ ωµα
  ξυπηρ τηση νησι ν που εν καλύπτονται 
από την αγορά µε επιπλ ον  συν σεις που 
εξασ αλίστηκαν µ σω της σύνα ης συµ άσεων 
ανά εσης ηµόσιας υπηρεσίας
  ες πολυετείς κλ σεις για συµ άσεις  
υπό την προ πό εση κατασκευ ς καινούργιων 
καρα ι ν µε πράσινες τεχνολογίες   
ηλεκτροκίνηση  υ ρι ικά  εντός  ετ ν και την 
εκπλ ρωση του συµ ολαίου για τα πρ τα τρία 

χρόνια µε επαρκ  και κατάλληλα πλοία που να 
πληρούν τους όρους πλο γησης

  Προστασία του µοναδικού φυσικού   
  περιβάλλοντος των νησιών

 να πλούσιο υσικό περι άλλον αποτελεί 
ασικό πόρο που επηρεά ει σε µεγάλο α µό 

τις κοινωνικ ς και οικονοµικ ς ραστηριότητες  
 περι αλλοντικ  πολιτικ  για τα νησιά 

λαµ άνει υπό η τη συνεχι όµενη µετα ολ  του 
περι άλλοντος λόγω της κλιµατικ ς αλλαγ ς 
και περιλαµ άνει ράσεις που αποσκοπούν στη 

ιασ άλιση και την υπεύ υνη εκµετάλλευση 
των λιγοστ ν υσικ ν πόρων των νησι ν  εν  
παράλληλα εξασ αλί ουν αν εκτικότητα στην 
κλιµατικ  αλλαγ  ι στόχοι της είναι τρεις

  ξασ άλιση της αυτάρκειας σε νερό των 
αποµακρυσµ νων και άνυ ρων νησι ν  κυρίως 
επιτρ ποντας την κατασκευ  µονά ων α αλάτωσης  

ι µονά ες α αλάτωσης χουν σχε ιαστεί και 
κατασκευαστεί στην άτµο Αρκιοί  το αστελόρι ο  
τους ει ούς και την Αµοργό ατάπολα και Αιγιάλη  

ρόσ ετες µονά ες α κατασκευαστούν µεταξύ 
 και  στη ονούσα  τα ου ον σια  την 

ρακλειά  την ίµωλο  το αρά ι  τον ανορµίτη 
ύµης  το Αγα ον σι  τη ίσυρο  την άκη και το 
α ράκι

  Ανάπτυξη ξυπνης ιαχείρισης των υ άτων 
και των απο λ των στα νησιά  να µοντ λο 
αξιοποίησης απο λ των και τοπικ ν πόρων χει η 
ε αρµοστεί στη αντορίνη  µε την κατασκευ  ενός 
εργοστασίου που χρησιµοποιεί το λτιστο σύστηµα 
περι αλλοντικ ς και οικονοµικ ς ιαχείρισης 
για την παραγωγ  εν ργειας  εραιτ ρω ράσεις 
υπό σχε ιασµό περιλαµ άνουν την κατασκευ  

ραγµάτων  απο ά ρες και υπο αλάσσιους 
αγωγούς µετα οράς νερού  αποκατάσταση ικτύου 
ύ ρευσης και αποχ τευσης  κα ς και υιο τηση 
σύγχρονων µε ό ων όπως η χρ ση στα µ ν 
µετα οράς απο λ των  πλωτά εργαλεία ιαχείρισης 
γεωργικ ν και ωικ ν απο λ των και ηµιουργίας 
πράσινων σηµείων

  ροστασία των ακτ ν και του νερού  Βασικ ς 
πρωτο ουλίες περιλαµ άνουν την επικαιροποίηση 
χαρτ ν ακτογραµµ ν και αλάσσης  των 

ασικ ν χαρτ ν  τη σπιση ει ικού πλαισίου 
παρακολού ησης και ενισχυµ νης πρόλη ης για τις 

ασικ ς περιοχ ς και την ενίσχυση της προστασίας 
των ει ικ ν περιοχ ν  και τη χρ ση 
προσεγγίσεων ασισµ νων στο οικοσύστηµα για την 
προστασία των παράκτιων ων ν
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  Υποδοµές και ενεργειακή απόδοση

  κυ ρνηση επι ι κει να ανα α µίσει τις 
ασικ ς υπο οµ ς και τους λιµ νες των νησι ν  

κα ς και να ε αρµόσει ργα προστασίας του 
περι άλλοντος για την αντιµετ πιση της λει υ ρίας 
και τη ελτίωση της ενεργειακ ς από οσης  ι 
πρωτο ουλίες της περιλαµ άνουν
   να ηµόσιο επεν υτικό σχ ιο ύ ους 

 εκατ  ευρ  για τα νησιά του Βόρειου και 
ότιου Αιγαίου από το  ως το  α 

επι ρει σηµαντικ  τόνωση της τοπικ ς οικονοµίας 
και επιχειρηµατικότητας και α χρηµατο οτ σει 
υπο οµ ς και ργα προστασίας του περι άλλοντος
  ύσταση εχνικ ς µά ας ργασίας 

ησιωτικ ν µων  ηµιουργείται µια µονά α 
υποστ ριξης για την προετοιµασία των µελετ ν και 
την παρακολού ηση της υλοποίησης των σχε ίων
  ιασύν εση  νησι ν από τον ιαχειριστ  
του ικτύου ιανοµ ς λεκτρικ ς ν ργειας και 
τον Ανεξάρτητο ιαχειριστ  ετα οράς λεκτρικ ς 

ν ργειας
   ρυση νεργειακ ν οινοτ των άσει του 
πρόσ ατου όµου που παρ χει αντίστοιχα κίνητρα 
σε νησιά κάτω των  κατοίκων

 εραιτ ρω ράσεις που προγραµµατί ονται 
περιλαµ άνουν την εκκίνηση του ργου νεργειακά 

ησιά  και την εκκίνηση του πιλοτικού ργου 
ράσινη ηλ  εχνολογία  για την εκµετάλλευση 

της αιολικ ς  ηλιακ ς  γεω ερµικ ς και κυµατικ ς 
εν ργειας στο Αγα ον σι  την λο  τη ύµη  την 

ρεικούσα  τη αύ ο  το αστελόρι ο και τη µνο
 
  Ψηφιακά Νησιά

  κύριος στόχος της ολιτικ ς η ιακ ν 
ησι ν είναι η σύν εση όλων των ελληνικ ν 

νησι ν µ σω ορυ όρου και ευρυ ωνικ ν 
συν σεων  εριλαµ άνει τη χρηµατο ότηση 

ορυ ορικ ς πρόσ ασης για µόνιµους κατοίκους 
σε αποµακρυσµ νες περιοχ ς και σε σηµεία εκτός 
κάλυ ης και την παροχ  ωρεάν ευρυ ωνικ ς 
πρόσ ασης στους κατοίκους αποµακρυσµ νων 
νησι ν  κα ς και  σε ηµόσιους χ ρους

  Γεωργία και αλιεία 

 κυ ρνηση επι ι κει να προω σει την παραγωγ  
γεωργικ ν και αλιευτικ ν προ όντων υ ηλ ς 
ποιότητας και υ ηλ ς προστι µενης αξίας σε 
περιοχ ς µε µόνιµα υσικά µειονεκτ µατα  όπως τα 
νησιά  ι τρ χουσες πρωτο ουλίες περιλαµ άνουν
  αρµογ  πιλοτικού προγράµµατος για 
τη ηµιουργία  συνεργατικ ν επιχειρ σεων του 
πρωτογενούς τοµ α στα µικρά νησιά των υκλά ων
  ρηµατο ότηση του προγράµµατος 

γκατάσταση ων Αγροτ ν  µε αυξηµ να κίνητρα 
για τα νησιά  α ποσά επιχορ γησης κυµαίνονται 
από  ως  ευρ  µε µπόνους  ευρ  
για µικρά νησιά µε πλη υσµό ως  κατοίκους
  ρογραµµατισµ νες πρόσ ετες ράσεις 
περιλαµ άνουν

  οπικά σχ ια για τον αλιευτικό και κατα υτικό 
τουρισµό
  ηµιουργία µικρ ν ευ λικτων σ αγείων
  π κταση της ε αρµογ ς ρο όντων 

εωγρα ικ ς ν ειξης  σε συγκεκριµ να 
γεωργικά και κτηνοτρο ικά προ όντα για την 
προ ηση των εξαγωγ ν
  ρο ηση ελληνικ ς κου ίνας  ει ικά του 
ελληνικού πρωινού  στις τουριστικ ς εγκαταστάσεις 
των νησι ν
 
  Δηµόσια Υγεία

  υγειονοµικ  περί αλ η στα νησιά 
παραµελούταν για εκαετίες  Αυτό ο είλεται κυρίως 
στην αποµόνωση και στο µικρό µ γε ος των 
κοινοτ των   ι ιωτικός τοµ ας σχε όν απουσιά ει 
και ο ηµόσιος τοµ ας κυριαρχεί  ίναι απαραίτητο 
να ανα α µιστούν οι υ ιστάµενες υπο οµ ς και 
να υποστηριχ ούν µε εξει ικευµ νο προσωπικό  ι 
ελληνικ  κυ ρνηση χει η χορηγ σει τρία πλωτά 
ασ ενο όρα για τη µετα ορά ασ εν ν  τα οποία α 
καλύπτουν τις υκλά ες  τα ω εκάνησα και τη νότια 

ρ τη  αλλά σχε ιά ει επίσης να στείλει µια οµά α 
στρατιωτικ ν γιατρ ν για να καλύ ουν τις ανάγκες 
των αποµακρυσµ νων νησι ν  αράλληλα στα 
νησιά χουν εγκαταστα εί  στα µοί τηλε ατρικ ς 
από το  και α γίνει εκπαί ευση γιατρ ν σε 
νοσοκοµειακά κ ντρα  α κατα λη εί επίσης 
απο ηµίωση ύ ους  ευρ  στους γιατρούς που 
κάνουν το αγροτικό τους σε νησιά
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 Δίκαιη και ρίς αποκλεισµο ς ανάπτυξη

4.3 Εκπαί ευση ρίς αποκλεισµο ς

Η µεταρρύθµιση του εκπαιδευτικού συστήµατος αποτελεί πυλώνα της Αναπτυξιακής Στρατηγικής. Η 

καλύτερη εκπαίδευση αποτελεί διακριτό στόχο πολιτικής, αλλά ταυτόχρονα εξυπηρετεί τις ανάγκες του 

νέου αναπτυξιακού µοντέλου και προωθεί τη µείωση των κοινωνικών ανισοτήτων. Κύριοι στόχοι είναι ο 

εκσυγχρονισµός των εκπαιδευτικών δοµών, η βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσµάτων και η ένταξη 

των αποφοίτων στην αγορά εργασίας. Σηµαντικές µεταρρυθµίσεις περιλαµβάνουν την εισαγωγή δύο 

ετών προσχολικής εκπαίδευσης, την αναδιάρθρωση της ανώτερης δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης και την 

πρόσβαση στην τριτοβάθµια εκπαίδευση, ενώ εφαρµόζονται πολιτικές για την αντιµετώπιση ειδικών 

αναγκών. Η διοικητική δοµή της τριτοβάθµιας εκπαίδευσης επανεξετάζεται εκτενώς, ενώ η σύνδεσή της µε 

τα ερευνητικά κέντρα ενισχύεται.

4.3.1. Βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό σύστηµα

  µ αση στην αν τερη εκπαί ευση είναι 
ιστορικό χαρακτηριστικό της ελληνικ ς κοινωνίας  

αρά το γεγονός ότι η χ ρα µας χει υ ηλού 
επιπ ου επιστηµονικό προσωπικό  µε εξαιρετικ ς 
επι όσεις και ιε ν  αναγν ριση  τα ιαρ ρωτικά 
χαρακτηριστικά του ελληνικού µοντ λου ανάπτυξης 
χουν ο ηγ σει σε σηµαντικ  υστ ρηση στην 

ανάπτυξη της οικονοµίας της γν σης

  Κύριοι στρατηγικοί στόχοι

 νας από τους πυλ νες της πολιτικ ς που 
αναπτύχ ηκε και ε αρµόστηκε από την ελληνικ  
κυ ρνηση είναι η µεταρρύ µιση του εκπαι ευτικού 
συστ µατος  η ενίσχυση της εκπαί ευσης και της 
παραγωγ ς ν ας γν σης  κάτι που αποτελεί η ικ  
µας υποχρ ωση αλλά και εξυπηρετεί  τις ανάγκες 
ενός ν ου µοντ λου ανάπτυξης  ι κύριοι στόχοι 
αυτ ς της πολιτικ ς είναι  α ενός  ο συνεχ ς 
εκσυγχρονισµός των εκπαι ευτικ ν οµ ν  η 

ελτίωση των εκπαι ευτικ ν αποτελεσµάτων  η 
µείωση των κοινωνικ ν ανισοτ των και α ετ ρου η 
αποτελεσµατικ  νταξη των απο οίτων στην αγορά 
εργασίας

  Μεταρρυθµίσεις του εκπαιδευτικού   
  συστήµατος

  µεταρρύ µιση του εκπαι ευτικού συστ µατος 
και ο πλ ρης επανασχε ιασµός της κατανοµ ς των 
αν ρ πινων πόρων για την κάλυ η των αναγκ ν 
του ν ου µοντ λου ανάπτυξης αποτελεί κεντρικό 
πυλ να της ε νικ ς στρατηγικ ς  ι στόχοι ε  
είναι να ελτιω ούν τα εκπαι ευτικά αποτελ σµατα 
µε παράλληλη µείωση των κοινωνικ ν ανισοτ των 
στην πρόσ αση στην εκπαί ευση  κα ς και να 

ελτιω ούν οι ευκαιρίες στην αγορά εργασίας των 
απο οίτων  όλων των επιπ ων εκπαί ευσης

 εκπλ ρωση του πρ του στόχου απαιτεί την 
πλ ρωση των υ ιστάµενων κεν ν σεων 
του ι ακτικού προσωπικού  ο πουργείο 

αι είας χει η υπο άλει µελ τη για µόνιµους 
ιορισµούς ασκάλων για µια περίο ο τρι ν 

ετ ν   παρούσα κατάσταση που το ποσοστό των 
αναπληρωτ ν ξεπερνά το  του συνολικού 
αρι µού εκπαι ευτικ ν το υ ηλότερο ποσοστό 
στην υρ πη  όπου το αντίστοιχο ποσοστό εν 
ξεπερνά το  α χει καταστρο ικ ς συν πειες 
στην εκπαί ευση   ανάγκη για συγκεκριµ νους 

ιορισµούς σε συν υασµό µε αύξηση της 
χρηµατο ότησης για την εκπαί ευση είναι ητ µατα 
που χουν αναγνωριστεί στην κ εση για την 

κπαί ευση που κατ εσε ο Α το  ως 
απαραίτητες προ πο σεις για την ε αρµογ  της 
όποιας πρότασης  ε αυτό το σηµείο  α πρ πει 
αν σηµειω εί ότι εν χει γίνει καν νας ιορισµός 
µόνιµων εκπαι ευτικ ν από το 
 ι κύριες πτυχ ς της µεταρρύ µισης είναι  η 
ναρξη ενός νικού χε ίου για την ατάρτιση 
κπαι ευτικ ν  η ενίσχυση της υποστ ριξης 

του εκπαι ευτικού υναµικού µε εξει ικευµ νο 
προσωπικό  η ηµιουργία ν ων προγραµµάτων 
σπου ν και ν ου ι ακτικού υλικού για την 
πρωτο ά µια και ευτερο ά µια εκπαί ευση  
εισαγωγ  ν ων µε ό ων αξιολόγησης όπως η 
περιγρα ικ  αξιολόγηση  υποστηρικτικ ς οµ ς για 
τα σχολεία  αξιολόγηση των στελεχ ν εκπαί ευσης 
και ενίσχυση της ια ικασίας αυτοαξιολόγησης 
των σχολικ ν µονά ων  Αυτ  η προσπά εια 
συνο εύεται από µ τρα για τον εξορ ολογισµό 
των πόρων του εκπαι ευτικού συστ µατος  λα 
τα παραπάνω αποτελούν µ ρος τους τριετούς 
προγράµµατος εκπαί ευσης ούλιος  το 
οποίο προ κυ ε από την ολοκλ ρωση του νικού 
και οινωνικού ιαλόγου για την κπαί ευση  σε 
συνεργασία µε τα εσµικά όργανα και µ σω της 
συνεχούς ηµόσιας ια ούλευσης  που χει η 

ο εί στη ηµοσιότητα
 ποµ νως η τόσο αναγκαία αύξηση 
χρηµατο ότησης α χρησιµοποιη εί σχε όν εξ 
ολοκλ ρου για την ε αρµογ  του ριετούς χε ίου  

ιο συγκεκριµ να
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την πρωτο ά µια εκπαί ευση  το ενιαίο ολο µερο 
πρόγραµµα προσχολικ ς εκπαί ευσης  χρειά εται 
περαιτ ρω στ ριξη  να άλλο σηµείο που χρειά εται 
στ ριξη είναι τα ύο τη προσχολικ ς εκπαί ευσης 
και κατάρτισης που χουν γίνει πλ ον υποχρεωτικά  

χει ηµιουργη εί νας τύπος  ενιαίου ολο µερου 
ηµοτικού σχολείου για να ιασ αλιστεί ότι 

όλα τα ηµοτικά σχολεία της χ ρας α χουν  
κοιν  κατεύ υνση σε όλους τους γνωστικούς 
και ι ακτικούς κλά ους  πίσης  υλοποιείται το 
πρόγραµµα σχολικά γεύµατα  για όλες τις σχολικ ς 
µονά ες
 τη ευτερο ά µια εκπαί ευση  η κυ ρνηση 
µείωσε το άρος των  εξετάσεων εξορ ολογί οντας 
το πρόγραµµα σπου ν  ηµιουργησε ν α 
προγράµµατα µα ηµάτων  κα όρισε µια εµατικ  
ε οµά α για µια σειρά από ητ µατα που 
α ορούν τους µα ητ ς  ε άρµοσε µια περιγρα ικ  
αξιολόγηση για όλους τους µα ητ ς των γυµνασίων 
εν  εσµο τησε τη συµµετοχ  σε ηµιουργικά 
προγράµµατα  για τα λύκεια  ο πλάνο για την 
ανα ιάρ ρωση του λυκείου συντάσσεται στα ιακά 

στε να συµπεριλά ει σηµαντικ ς αλλαγ ς στο 
σύστηµα εισαγωγικ ν εξετάσεων στην τριτο ά µια 
εκπαί ευση µε στόχο την ολοκλ ρωση όλων των 
απαραίτητων προετοιµασι ν εντός του σχολείου 
χωρίς προσ υγ  στην παραπαι εία  να τηµα που 
ανα ρεται συχνά στις συστάσεις του Α

  Αντιµετωπίζοντας ειδικές ανάγκες

 ροτεραιότητα ί εται στον τοµ α της ει ικ ς 
εκπαί ευσης   νόµος για την ει ικ  αγωγ  και 
εκπαί ευση εκσυγχρονίστηκε  υιο ετ ντας µια 

ιλικ  προς την νταξη προσ γγιση  µε στόχο 
την άρση των ραγµ ν και την ε αρµογ  
της ισότιµης εκπαί ευσης των µα ητ ν µε 
αναπηρία  καλλιεργ ντας παράλληλα στάσεις και 
συµπερι ορ ς σε ασµού στην ποικιλοµορ ία και 
τη ια ορετικότητα  πίσης  εισ χ ησαν τάξεις 
χωρίς αποκλεισµούς  στα σχολεία πρωτο ά µιας και 

ευτερο ά µιας εκπαί ευσης
 ηµιουργούνται  οµ ς για την νταξη 
των παι ι ν προσ ύγων και µεταναστ ν στο 
εκπαι ευτικό σύστηµα  οι οποίες χρειά ονται 
περαιτ ρω στ ριξη  χουν προω η εί και 
σχε ιά ονται µ τρα για τον εξορ ολογισµό του 
εκπαι ευτικού συστ µατος  την απλούστευση 
των ια ικασι ν  τη µείωση της γρα ειοκρατίας  
την γκαιρη ε αρµογ  όλων των απαραίτητων 
προπαρασκευαστικ ν ενεργει ν κα ς και µια 
συνεκτικ  ια ικασία κινητικότητας του προσωπικού 
πριν από το άνοιγµα των σχολείων
 ο ελληνικό κπαι ευτικό ύστηµα χει 
µακροχρόνια α υναµία εξωτερικ ν οµ ν που να 
στηρί ουν τα σχολεία   ι ν ες ποστηρικτικ ς οµ ς 
για το κπαι ευτικό ργο  όπως εµ ανί ονται στο 

ριετ ς λάνο  α νοµο ετη ούν σύντοµα άιος 
 Αυτό το πρόγραµµα α ενοποι σει και α 

ανα α µίσει όλες τις υποστηρικτικ ς εκπαι ευτικ ς 
υπηρεσίες και α ηµιουργ σει να πλαίσιο για 
την αυτό αξιολόγηση του εκπαι ευτικού ργου 
που εκτελείται σε κά ε σχολείο  πιπλ ον  το 
πρόγραµµα προτείνει συγκεκριµ νους τρόπους για 
τη ηµιουργία ενός πλαισίου για την αξιολόγηση 
των στελεχ ν του εκπαι ευτικού προσωπικού για 
τους οποίους επεξεργα όµαστε τα κριτ ρια επιλογ ς  
Αυτ ς οι µεταρρυ µίσεις  που οκιµά ονται για 
πρ τη ορά  α συµ άλλουν στην αποκ ντρωση 
του εκπαι ευτικού συστ µατος και στην παι αγωγικ  
αυτονοµία των σχολείων

  Ειδικές µεταρρυθµίσεις στην Ανώτατη   
  Εκπαίδευση

 α υσλειτουργικά υµ ούλια των 
ανεπιστηµίων και των εχνολογικ ν κπαι ευτικ ν 
ρυµάτων αντικα ίστανται από περι ερειακά 

Ακα ηµα κά υµ ούλια για την Αν τατη κπαί ευση 
και ρευνα  τα οποία εκλ γονται από τα ί ια τα 
ακα ηµα κά ι ρύµατα και τα ερευνητικά κ ντρα 
κά ε περιοχ ς όµος  κύριος στόχος 
των Α Α  είναι να προω σει την περι ερειακ  
ολοκλ ρωση  αλλά ο ρόλος τους περιλαµ άνει 
επίσης ελ γχους στην ε αρµογ  του στρατηγικού 
πλάνου κά ε ρύµατος και της απάνης του 
προυπολογισµού του  στε να εξασ αλισ ούν οι 
απαραίτητοι λεγχοι και ισολογισµοί για λογο οσία 
µ σω ενός υπερ εσµικού οργανισµού  π χ  µε 
πιο αυστηρό τρόπο από αυτόν που παρ χουν τα 

εσµικά υµ ούλια
 ο ελληνικό κράτος χει αναγνωρίσει τη σηµασία 
του αναπροσανατολισµού των εκπαι ευτικ ν 
συστηµάτων προς µια προετοιµασία για την αγορά 
εργασίας   ί ρυση του νικού υµ ουλίου 
για την κπαί ευση και Ανάπτυξη Αν ρ πινου 

υναµικού  όµος  απο ασίστηκε στε 
να λειτουργ σει ως σύν εσµος µεταξύ εκπαί ευσης 
και αγοράς εργασίας  για την προ ηση ι σιµης 
απασχόλησης των απο οίτων και την αντιµετ πιση 
µελλοντικ ν αναντιστοιχι ν στις εξιότητες  νας 
από τους στόχους του νικού υµ ουλίου για την 

κπαί ευση και Ανάπτυξη Αν ρ πινου υναµικού  
είναι η συνεχ ς παρακολού ηση και ιερεύνηση 
της σχ σης µεταξύ των αποκτη ντων ιπλωµάτων 
και των αναγκ ν της αγοράς εργασίας  ια από 
τις στρατηγικ ς κατευ ύνσεις είναι να παρ χει 
στους σπου αστ ς Α  ευκαιρίες ιασύν εσης 
µεταξύ ι ρυµάτων και ακα ηµα κ ν µα ηµάτων   
συµ ολ  του κρίνεται εµελι ης για την προ ηση 
ν ων παραγωγικ ν κατευ ύνσεων σπου ν 
στην αν τερη εκπαί ευση µε τη ηµιουργία ν ων 
πανεπιστηµιακ ν τµηµάτων και ανα ιαρ ρ νοντας 
τα η υπάρχοντα στε να συν ε ούν καλύτερα µε 
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τοµείς που συµ άλλουν σε συγκεκριµ να πε ία της 
στρατηγικ ς ανάπτυξης της χ ρας  υµπληρωµατικά  
ο νόµος  εισ γαγε τα ιετ  προγράµµατα 
κατάρτισης που α οργανω ούν και α 
επιτηρούνται από τα Α  σε συνεργασία µε άλλους 
εν ια ερόµενους ορείς από την αγορά και τις 
τοπικ ς αρχ ς  ε αυτόν τον τρόπο  τα Α  αποκτούν 
πιο άµεση σύν εση µε τις ανάγκες της πραγµατικ ς 
οικονοµίας και η αγορά µπορεί εύκολα να συµµετ χει 
στην ιαµόρ ωση των προγραµµάτων σπου ν 
των συγκεκριµ νων µα ηµάτων στε να ρίσκει 
εργα όµενους µε αν τερο επίπε ο ετοιµότητας να 
προσ ρουν τις υπηρεσίες τους σε πε ία κλει ιά για 
την ελληνικ  οικονοµία  χε όν όλα τα παραπάνω 

εσµο ετ ηκαν για πρ τη ορά στην πρόσ ατη 
ιστορία των Α  
 ρο λ πονται µ τρα για την ευ λικτη οικονοµικ  

ιαχείριση όλων των ι ρυµάτων τριτο ά µιας 
εκπαί ευσης  όπως ο ενιαίος προ πολογισµός και 
απολογισµός  µε άση το σύνολο των ια σιµων 
κε αλαίων  τακτικός προ πολογισµός  Α  

ανεισµός από την π και άλλοι µηχανισµοί 
χρηµατο ότησης  αξιοποίηση ακιν των κα ς και 
σο α από ι ίους πόρους που προ κυ αν από την 

παροχ  υπηρεσι ν  πιπλ ον  ροµολογούνται 
µ τρα προ ησης της αυτο ιοίκησης των ηµόσιων 
εκπαι ευτικ ν ι ρυµάτων
  ουσιαστικ  ιοικητικ  ανα ιάρ ρωση των 
ελληνικ ν εκπαι ευτικ ν ρυµάτων προω είται 
µ σω παρεµ άσεων που περιλαµ άνουν  για 
παρά ειγµα  την εκλογ  πρυτάνεων για τετραετ  

ητεία  την εκλογ  αντιπρυτάνεων από ξεχωριστό 
η ο λτιο  την επανα εµελίωση σε ν ες άσεις του 

συµ ουλίου της ρυτανικ ς Αρχ ς  την ενίσχυση 
της αντιπροσωπευτικότητας των συµ ουλίων 
στοχεύοντας όλα στην αποπολιτικοποίηση της 

ιοίκησης του πανεπιστηµίου  πιπλ ον  οι οιτητ ς 
µπορούν να ορίσουν συµµετ χοντεςστα όργανα 

ιοίκησης  ωστόσο οι οιτητ ς εν συµµετ χουν 
στις εκλογ ς των οργάνων ιοίκησης  Αυτ  η 
σηµαντικ  παρ µ αση α ορά επίσης στην πλ ρη 
µεταρρύ µιση του εσµικού πλαισίου που ι πει 
τη λειτουργία των µεταπτυχιακ ν προγραµµάτων  
εξασ αλί οντας την επάρκεια του προσωπικού και 
τη συνά εια κά ε µεταπτυχιακού προγράµµατος 
µε το τµ µα του  εξασ αλί οντας την ελεύ ερη 
πρόσ αση στα άτοµα µε περιορισµ νο οικογενειακό 
και προσωπικό εισό ηµα  συν οντας τα σο α 
από τα µεταπτυχιακά προγράµµατα µε τον τακτικό 
προ πολογισµό κλπ   ανα ιάρ ρωση των 
Αν τατων ρυµάτων είναι ε ικτ  όχι µόνο υπό 
όρους  εσωτερικ ς λειτουργίας και σχ σης τους 
µε την κεντρικ  ιοίκηση  αλλά και υπό όρους  
µεγ ους µονά ας
 ια στρατηγικ  συνεργασίας µεταξύ 

ανεπιστηµίων   και ρευνητικ ν ντρων 
ρίσκεται σε εξ λιξη και α συνεχιστεί ως µια ακόµη 

πτυχ  των πανεπιστηµιακ ν µεταρρυ µίσεων  
εριλαµ άνει να συνεκτικό επανασχε ιασµό για 

την τριτο ά µια εκπαί ευση και την ρευνα µε στόχο 
τη ηµιουργία ενός νιαίου ρου κπαί ευσης 
και ρευνας  ρος αυτ ς της προσπά ειας είναι 
η συνεργασία των ύο  Αττικ ς που ο ηγούν 
στη ηµιουργία του ανεπιστηµίου της υτικ ς 
Αττικ ς   χε όν σε όλη την λλά α 
υπάρχουν οµά ες εργασίας που ιερευνούν τις 

υνατότητες παρόµοιων προσπα ει ν συνεργασίας 
µεταξύ ανεπιστηµίων και  πολλά τµ µατα 

 ενσωµατ νονται σε ανεπιστ µια και άλλα 
τµ µατα ολοκληρ νουν τον ιστορικό τους κύκλο  
χωρίς να επηρεά ουν την εργασιακ  κατάσταση 
των εκπαι ευτικ ν και των εργα οµ νων και χωρίς 
να επηρεά ουν την επαγγελµατικ  ικαι µατα των 
πτυχιούχων
  ποιότητα στην εκπαί ευση εωρείται µία από 
τις αρχ ς της αποστολ ς των Α  όπως υιο ετείται 
επίσης στο νόµο  που περιλαµ άνει 
πολλ ς ιατάξεις που ενισχύουν και προω ούν 
την κουλτούρα ποιότητας  ύµ ωνα µε τις 

ιε νείς λτιστες πρακτικ ς  εισάγει την ει ικ  
πιστηµονικ  υµ ουλευτικ  πιτροπ   

για να επι λ πει και να αξιολογεί τις µεταπτυχιακ ς 
σπου ς σε κά ε σχολ  Α  σε συν υασµό µε 
τις πιο επίσηµες αξιολογ σεις  πιπλ ον  για 
πρ τη ορά  ο νόµος εν αρρύνει τα Α  και τους 

ργανισµούς ρευνας να ηµιουργ σουν κοινά 
µεταπτυχιακά προγράµµατα  τσι ο νόµος είναι 
πλ ρως εναρµονισµ νος µε τις υρωπα κ ς ολιτικ ς 
για το υρωπα κό ε ίο ρευνας που ξεκίνησαν 
πρόσ ατα και χουν η ανακοινω εί στο  

 αράλληλα  για την προ ηση 
της ιε νοποίησης των Α  ο νόµος  
επιτρ πει στα ελληνικά Α  να προσ ρουν 
προπτυχιακά προγράµµατα σε άλλες γλ σσες εκτός 
των ελληνικ ν  λος  στο πλαίσιο της τρατηγικ ς 

υνεργασίας που ανα ρ ηκε παραπάνω  
συν ργειες και ενοποι σεις των Α  α ο ηγ σουν 
σε καλύτερη χρ ση των υπο οµ ν  εξοικονόµηση 
πόρων και ελτίωση της αναλογίας σπου αστ ν
εκπαι ευτικ ν  ο πουργείο αι είας συµµετ χει 
επίσης ενεργά στην µά α αρακολού ησης της 

πολόνια  που επι λ πει τη ια ικασία της 
πολόνια  ίναι σε συνεχ  ιά ραση µε τα ελληνικά 

Α  στε να ενισχυ ούν οι επι όσεις στην οιτητικ  
κινητικότητα µ σω του προγράµµατος  και 
να υιο ετη ούν κρίσιµα εργαλεία της πολόνια που 

ιευκολύνουν την αναγν ριση και την κινητικότητα 
όπως το ευρωπα κό σύστηµα µετα οράς και 
συσσ ρευσης ακα ηµα κ ν µονά ων  και το 

υµπλ ρωµα ιπλ µατος  
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Η αναβάθµιση των προγραµµάτων Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΚ) αποτελεί 

προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης για την γεφύρωση του χάσµατος και της 

αναντιστοιχίας δεξιοτήτων. Τα βασικά στοιχεία της στρατηγικής ΕΕΚ είναι η ενίσχυση της σύνδεσης µεταξύ 

των εκπαιδευτικών προγραµµάτων και των αναγκών της αγοράς εργασίας, η αναβάθµιση της ποιότητας του 

προγράµµατος σπουδών, η αύξηση της ελκυστικότητας της ΕΕΚ, η προώθηση της χρήσης της µαθητείας, 

η υιοθέτηση µιας ολοκληρωµένης, αυστηρής αλλά αυτόνοµης διακυβέρνησης, και τέλος η ενίσχυση του 

ρόλου των µαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. . Η νέα Εθνική και Τεχνική Επιτροπή για την ΕΕΚ θα 

παρακολουθεί την εφαρµογή της παραπάνω στρατηγικής.

4.3.2. .Ενίσχυση του συστήµατος Επαγγελµατικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης 

 να ολοκληρωµ νο στρατηγικό σχ ιο για τη 
ελτίωση των προγραµµάτων  και α ητείας 

παρουσιάστηκε στις αρχ ς του  πι ι κει να 
επιτύχει ελτίωση της ποιότητας των προγραµµάτων 

 προκειµ νου αυτό να ανταποκρι εί στις 
προσ οκίες των γον ων  των µα ητ ν  των 
εκπαι ευτικ ν  των επιχειρ σεων και της ελληνικ ς 
κοινωνίας
  στρατηγικ  σχε ιάστηκε µε τον εντοπισµό 
των αναγκ ν της ελληνικ ς οικονοµίας και 
κοινωνίας  κα ς και µε άση τις λτιστες 
ευρωπα κ ς πρακτικ ς  ιο ετ ηκε µια ολιστικ  
προσ γγιση για την ανα ε ρηση του συνόλου 
του συστ µατος επαγγελµατικ ς εκπαί ευσης και 
κατάρτισης σύµ ωνα µε την ε νικ  στρατηγικ  
ανάπτυξης   στρατηγικ  χει το ρεαλιστικό όραµα 
να αντιµετωπίσει τις ανάγκες των σπου αστ ν για 
ποιοτικ  εκπαί ευση στον τοµ α της τεχνολογικ ς 
επαγγελµατικ ς εκπαί ευσης και κατάρτισης  στους 

η πτυχιούχους να προσ ρει επαγγελµατικ ς 
ευκαιρίες  και να ελτι σει ως προς την ασ άλεια τις 
συν κες εργασίας των εκπαι ευτικ ν

α ασικά στοιχεία της ελληνικ ς στρατηγικ ς  
είναι

  νίσχυση της ιασύν εσης µεταξύ των 
προγραµµάτων  και των αναγκ ν της αγοράς 
εργασίας και της οικονοµίας µε σκοπό την αµοι αία 

ελτίωσ ς τους
   Ανα ά µιση της ποιότητας του προγράµµατος 

 µε την ανάπτυξη ν ων προγραµµάτων σπου ν 
και ολοκληρωµ νων προγραµµάτων κατάρτισης 
εκπαι ευτικ ν
   νίσχυση της ελκυστικότητας των 
προγραµµάτων  για τους ν ους
   ρο ηση µιας ευρείας υιο τησης του 
προγράµµατος α ητείας
   ιο τηση µιας ολοκληρωµ νης και ευ λικτης 

οµ ς ιακυ ρνησης  µε τη συµµετοχ  των 
εν ια ερόµενων κοινωνικ ν εταίρων στη χάραξη 
της εκπαι ευτικ ς πολιτικ ς τους  τη σπιση σα ν 
και αυστηρ ν ια ικασι ν ε αρµογ ς  µε τη 
µεγαλύτερη υνατ  αυτονοµία των εκπαι ευτικ ν 

ι ρυµάτων
   νίσχυση του κοινωνικού ρόλου της  και 
στ ριξη της ενεργού συµµετοχ ς των µα ητ ν στην 
εκπαι ευτικ  ια ικασία

 ροκειµ νου να υποστηριχ εί η επίτευξη των 
στόχων αυτ ν  ενσωµατ νονται στο τρατηγικό 

χ ιο πολλ ς ράσεις και παρεµ άσεις  ι 
περισσότερες από αυτ ς τις ράσεις ε αρµό ονται 

η και η χρηµατο ότησ  τους εξασ αλίστηκε 
κυρίως µ σω των κον υλίων του υρωπα κού 

οινωνικού αµείου

  Το σχήµα της Μαθητείας

  στα ιακ  υιο τηση του προγράµµατος 
µα ητείας χει κεντρικ  σηµασία για την αύξηση 
της ελκυστικότητας της  για τους απο οίτους  
ως εναλλακτικ  υνατότητα για την ανα ά µιση 
των επαγγελµατικ ν τους προσόντων  ια το σκοπό 
αυτό εγκρί ηκε ει ικό λαίσιο οιότητας για τις 
µα ητείες και περιλαµ άνει ει ικ ς ιατάξεις σχετικά 
µε τις συν κες µά ησης και εργασίας  ι ιατάξεις 
αυτ ς τονί ουν ότι τα προγράµµατα µα ητείας 
ακολου ούν συγκεκριµ να προγράµµατα σπου ν 
προκειµ νου να επιτευχ ούν συγκεκριµ να 
µα ησιακά αποτελ σµατα και να ιασ αλιστεί η 
σωστ  ε αρµογ  της ια ικασίας στο σχολείο και 
στο χ ρο εργασίας  πιπλ ον  οι µα ητευόµενοι 

ικαιούνται ηµερ σια απο ηµίωση και ασ άλιση 
στε να εξοικειω ούν µε τα ικαι µατα και τις 

υποχρε σεις των εργα οµ νων και ταυτόχρονα 
οι εργο ότες να α οσιω ούν ουσιαστικά στην 
κατάρτιση των µα ητευοµ νων
 ον άρτιο του  πραγµατοποι ηκε η 
πρ τη άση ε αρµογ ς της µα ητείας  µε πολύ 
καλά αποτελ σµατα και ετικά σχόλια  από τους 
συµµετ χοντες   εύτερη άση πραγµατοποι ηκε 
σε µεγαλύτερη κλίµακα τον κτ ριο και το 

εκ µ ριο του  υνολικά  µα ητ ς χουν 
εγγρα εί στο ν ο πρόγραµµα µα ητείας

ια την ενίσχυση της σύν εσης µε τον ι ιωτικό τοµ α 
και την εξασ άλιση σχετικ ν ποιοτικ ν σεων 
µα ητείας  ξεκίνησε να πιλοτικό πρόγραµµα των 
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συµπράξεων  µεταξύ του πουργείου ργασίας 
και της νωσης πιµελητηρίων λλά ος  µε τη 
συνεργασία του Α  και του πουργείου αι είας

πιπλ ον  και για να προω η εί ο κοινωνικός 
ιάλογος µεταξύ των Αρχ ν και του ι ιωτικού 

τοµ α  ι ρύ ηκε πρόσ ατα ε ρουάριος  η 
νικ  υντονιστικ  πιτροπ  για τη α ητεία  µε 

εκπροσ πους από αντίστοιχα υπουργεία  Α  
οινωνικούς ταίρους και την νωση πιµελητηρίων 
λλά ος

  Φέρνοντας κοντά τα Ανώτατα    
  Ιδρύµατα µε τα Κέντρα Επαγγελµατικής
  Κατάρτισης

  κυ ρνηση χει ξεκιν σει ιετ   προγράµµατα 
σπου ν για απο οίτους των παγγελµατικ ν 

υκείων Α  που λειτουργούν εντός των 
Αν τατων ρυµάτων  και χουν εσπιστεί µε τους 
νόµους  και  υγκεκριµ να  
στα ανεπιστ µια και  α χουν τη υνατότητα 
να λειτουργούν ντρα παγγελµατικ ς ατάρτισης  
ως ακα ηµα κ ς µονά ες εντός των ι ρυµάτων  τα 
οποία α παρ χουν προγράµµατα επαγγελµατικ ς 
κατάρτισης για τους απο οίτους παγγελµατικ ν 

υκείων ανά ιετία  ωρεάν και πλ ρως 
χρηµατο οτούµενα από το κράτος  κοπός είναι να 
προσ ρουν επαγγελµατικ  κατάρτιση στους ν ους 
σε ελκυστικά προγράµµατα  πάντα σύµ ωνα µε τις 
ανάγκες των ε νικ ν προσπα ει ν παραγωγικ ς 
ανασυγκρότησης και της αγοράς εργασίας  α 
απον µουν ιπλ µατα στο πίπε ο  του νικού 
και υρωπα κού λαισίου ροσόντων  ι ιετείς 

οµ ς αποτελούν σηµαντικ  καινοτοµία στον 
τοµ α της επαγγελµατικ ς µετα  ευτερο ά µιας 
εκπαί ευσης  η οποία α είναι προς ό ελος τόσο των 
απο οίτων των Α  την οικονοµία όσο και τα ί ια 
τα ανεπιστ µια  

  Αναβαθµίζοντας τα σχολεία    
  επαγγελµατικής κατάρτισης

 ο να ν ο ξεκίνηµα στο Α  είναι να 
άσµα παρεµ άσεων στην πρ τη τάξη του 

επαγγελµατικού σχολείου  το οποίο στοχεύει στην 
ενίσχυση του κοινωνικού ρόλου του σχολείου  
στην καταπολ µηση της πρόωρης εγκατάλει ης 
του σχολείου και στην υποστ ριξη των µα ητ ν  

το πλαίσιο αυτού του προγράµµατος προσ ρεται 
µια εναλλακτικ  προσ γγιση συµπληρωµατικ ς 

ι ασκαλίας στα ελληνικά και τα µα ηµατικά και 
υχολόγοι προσλαµ άνονται για την παροχ  

υποστ ριξης στην εκπαι ευτικ  ια ικασία  
αυτόχρονα  τα σχολεία χρηµατο οτούνται για την 

ανάπτυξη ηµιουργικ ν συλλογικ ν ράσεων 
και ια τουν επίσης υπο οµ  τηλε ιάσκε ης 

και τηλε εκπαί ευσης  στε να µπορούν να 
επικοινωνούν και να ανταλλάσσουν καλ ς 
πρακτικ ς  α πραγµατοποιη εί επίσης εκπαι ευτικό 
πρόγραµµα για εκπαι ευτικούς και υχολόγους που 
συµµετ χουν στο πρόγραµµα

ο ργο ιαρ ρ νεται σε ύο άσεις

  ιλοτικ  ε αρµογ   σε  Α  
η σε εξ λιξη

  υρύτερη ε αρµογ   σε όλα τα 
Α  της χ ρας

 ια άλλη από τις ασικ ς ιατάξεις της 
στρατηγικ ς είναι να εξοπλίσει όλες τις ηµόσιες 

οµ ς  µε την απαραίτητη υπο οµ  χουν 
εξασ αλισ εί συνολικά  εκατ  ευρ  από τα 
κον ύλια του υρωπα κού οινωνικού αµείου

  Διασφαλίζοντας την οµαλή εφαρµογή  
  και την επίβλεψη

 το πλαίσιο του ν ου ολοκληρωµ νου 
συστ µατος   η νικ  και εχνικ  πιτροπ   

παγγελµατικ ς κπαί ευσης και ατάρτισης  
ι ρύ ηκε µε το νόµο  ο ν ο εσµικό 
όργανο είναι επι ορτισµ νο µε την παρακολού ηση 
της ε αρµογ ς του στρατηγικού σχε ίου

 πρ τη συνε ρίαση της νικ ς και εχνικ ς 
πιτροπ ς πραγµατοποι ηκε τον άρτιο του  

και συ τησε

  η χαρτογρά ηση των αναγκ ν εξιοτ των της 
ελληνικ ς αγοράς εργασίας
  η µετά ραση των ιαγνωσµ νων αναγκ ν σε 
συγκεκριµ νες πολιτικ ς ράσεις
  ην παρακολού ηση της πορείας του 
από οιτου επαγγελµατικ ς εκπαί ευσης
  ο σχε ιασµό συστ µατος παρακολού ησης 
και αξιολόγησης για την ε αρµογ  του χε ίου
  ην κ οση ο ηγι ν για την πρ τη 
συνε ρίαση της εχνικ ς πιτροπ ς
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4.4 ια ένα κα ολικ  και αποτελεσµατικ  στηµα γείας

Η κυβέρνηση έχει δεσµευθεί για την ισότιµη και καθολική υγειονοµική κάλυψη  και πρόσφατα εξασφάλισε 

την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Εθνικό Σύστηµα Υγείας. Η επέκταση της πρωτοβάθµιας φροντίδας 

υγείας µε µια διαφανή, χωρίς αποκλεισµούς, σύγχρονη και βιώσιµη διακυβέρνηση αποτελεί κεντρική 

προτεραιότητα. Η κυβέρνηση εργάζεται επίσης για την ανάπτυξη των κεντρικών προµηθειών Υγείας µέσω 

της ΕΚΑΠΥ, για τον εξορθολογισµό των δαπανών και την καταπολέµηση της διαφθοράς στο σύστηµα 

δηµόσιας υγείας.

 ο πουργείο γείας εσµεύεται για την ισότιµη 
και κα ολικ  κάλυ η της υγείας του πλη υσµού  

κανε πρόσ ατα µια οµικ  παρ µ αση 
ιασ αλί οντας την πρόσ αση όλων των 

ανασ άλιστων πολιτ ν στο νικό ύστηµα γείας  
αποσυν οντας τσι την πρόσ αση στις υπηρεσίες 
υγείας από την κοινωνικ  ασ άλιση  την πράξη  
το  των µη ανασ άλιστων πολιτ ν των  
εκατ  χρησιµοποίησε το νικό ύστηµα γείας το 

 για συνολικ ς απάνες ύ ους  εκατ  ευρ  
συµπεριλαµ ανοµ νων των απαν ν αρµάκων 
  εκατ  ευρ  για άρµακα   εκατ  ευρ  για 

ιατρικ ς εξετάσεις   εκατ  ευρ  για  υπηρεσίες 
υγείας
 α κεντρικά στοιχεία της ε νικ ς στρατηγικ ς 
αναπτύσσονται παρακάτω  Αναλύεται η σχ ση του 
τοµ α της γείας µε την ανάπτυξη  ακολου ούµενη 
από περιγρα  των επιτευγµάτων  των 
προγραµµατισµ νων ράσεων και των ασικ ν 
επικείµενων πολιτικ ν

  Πρωτοβάθµια Φροντίδα  Υγείας

  λλά α  µε την υποστ ριξη του  χει 
ξεκιν σει µια ιετ  πρωτο ουλία στο πλαίσιο της 
τρ χουσας µεγάλης κλίµακας µεταρρύ µισης του 
τοµ α της υγείας   εύτερη άση του προγράµµατος 

νίσχυση της ικανότητας για κα ολικ  κάλυ η  
 υποστηρί ει την πορεία της λλά ας προς 

την κα ολικ  κάλυ η υγείας  επικεντρ νεται στην 
παροχ  κα ολικ ς πρόσ ασης στις υπηρεσίες 
υγείας  στην κα ι ρωση µιας ια ανούς και χωρίς 
αποκλεισµούς  εκσυγχρονισµ νη ιακυ ρνηση 
στον τοµ α της υγείας  κα ς και στη ι σιµη 
χρηµατο ότησ  της  ι κύριες προτεραιότητες του 
προγράµµατος  είναι η ανάπτυξη του ικτύου 
πρωτο ά µιας ροντί ας υγείας και η αντιµετ πιση 
προ ληµάτων ηµόσιας υγείας   πρωτο ουλία 
συµ άλλει στην αξιολόγηση των υπηρεσι ν 
επείγουσας ιατρο αρµακευτικ ς περί αλ ης  στη 

ελτιστοποίηση της χρ σης τεχνολογικ ν µ σων  
στη µείωση των ί ιων πληρωµ ν και στη ελτίωση 
των κεντρικ ν µηχανισµ ν προµη ει ν  α 
συνεχίσει να ιευκολύνει τους ιαύλους επικοινωνίας 
ανάµεσα στο αρµό ιο πουργείο και όλους τους 
εν ια εροµ νους

  σπιση του νόµου  
εταρρύ µιση της πρωτο ά µιας ροντί ας 

υγείας  τον εκ µ ριο του  σηµατο ότησε την 
εγκαινίαση  τοπικ ν µονά ων υγείας ο  
στην ευρύτερη αστικ  περιοχ  της εσσαλονίκης  

 υγειονοµικ  περί αλ η και οι περι ερειακ ς 
ιοικ σεις χουν ηµιουργ σει  ο  από τον 
άρτιο του  και α λειτουργούν  τουλάχιστον 

 µ χρι τα τ λη α ου  πιπλ ον  εκ ό ηκαν 
υπουργικ ς απο άσεις σχετικά µε

  η ια ικασία παραποµπ ς
 η ια ικασία καταχ ρισης του πλη υσµού µε 
ναν γενικό ιατρό

 α χρονο ιαγράµµατα των γενικ ν ιατρ ν  

 αράλληλα  είναι σε εξ λιξη η ια ικασία 
σύµ ασης του  µε οικογενειακούς γιατρούς 
γενικούς ιατρούς  πα ολόγους και παι ίατρους

  Κεντρική Διαχείριση των Προµηθειών

 α προ λ µατα  στις ια ικασίες προµη ει ν 
ηµόσιας υγείας τεκµηρι ηκαν τόσο από τις 

ελληνικ ς Αρχ ς όσο και από  ιε νείς οργανισµούς 
όπως ο Α και η υρωπα κ  πιτροπ  ρί ηκε 
εποµ νως απαραίτητη µια ρι ικ  µεταρρύ µιση για 
την αντιµετ πιση των αινοµ νων ια οράς και 
σπατάλης
  νόµος  ηµιούργησε τον ηµόσιο 

ορ α  που ελ γχεται από το υπουργείο 
γείας  η αποστολ  του οποίου είναι να αυξ σει 

την εξοικονόµηση κατά  σε κά ε κεντρικ  
προµ εια  να αυξ σει την αποτελεσµατικότητα 
της ια ικασίας και να εξορ ολογ σει τα ξο α  
να καταπολεµ σει τη ια ορά και να προω σει 
τη ια άνεια και τον στρατηγικό σχε ιασµό  

ίναι ακόµη επι ορτισµ νος µε τη ελτίωση της 
ε αρµογ ς κεντρικ ν προµη ει ν προ όντων και 
υπηρεσι ν  κα ς και µε την παρακολού ηση των 

απαν ν ηµόσιας υγείας
  προηγούµενη Αρµό ια Αρχ  η πιτροπ  

ροµη ει ν γείας  ξεκίνησε  κεντρικούς 
ιαγωνισµούς µεταξύ  και  κα από 

αυτούς κατ ληξαν σε σύµ αση µε συνολικό ποσό 
 εκατ  ευρ  προ πολογισµού  εκατ  ευρ  
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 περιορισµ νος αρι µός επιτυχηµ νων κεντρικ ν 
συµ άσεων είναι αποτ λεσµα ενός υσκίνητου 
µηχανισµού προµη ει ν που χαρακτηρί εται 
από λλει η στρατηγικού προγραµµατισµού  
περίπλοκες γρα ειοκρατικ ς ια ικασίες και 
λλει η πληρο ορι ν και οργανωτικ ν εργαλείων  
λα αυτά  είχαν ως αποτ λεσµα σηµαντικ ς 

κα υστερ σεις στις συµ άσεις και υσλειτουργίες  
εν  παράλληλα ο γησαν σε αύξηση του κόστους 
και υποχ ρηση της  ποιότητας των παρεχόµενων 
υπηρεσι ν στους πολίτες
  ηµιουργία της νικ ς εντρικ ς Αρχ ς 
για την ροµ εια γείας Α  επι ι κει την 
κα ι ρωση κα ολικ ν και απο εκτ ν προτύπων 
και ια ικασι ν προµη ει ν  ια την εξασ άλιση 
υ ηλ ς ποιότητας στελ χωσης  προ λ πεται η 
πρόσλη η εξει ικευµ νων στελεχ ν του ηµόσιου 
τοµ α κα ς και εξει ικευµ νου επιστηµονικού 
προσωπικού µε συµ άσεις ορισµ νου χρόνου  ο 
προσωπικό της Α  α αυξη εί από  σε  
προκειµ νου να καλύ ει τις ει ικ ς ανάγκες της

ια την εκπλ ρωση της αποστολ ς του  το Α  
χει εκπον σει να στρατηγικό σχ ιο για τα επόµενα 
 χρόνια που µεταξύ των άλλων περιλαµ άνει τα 

παρακάτω

  ειτουργικ  ανα ά µιση της  Α
  ακροπρό εσµος σχε ιασµός κεντρικ ν 
προµη ει ν για να µεγάλο µ ρος των ιατρικ ν 
συσκευ ν  αρµάκων και υπηρεσι ν που 
χρησιµοποιούνται στο ε νικό σύστηµα  υγείας
  Βελτίωση της ποιότητας των πληρο ορι ν που 

ιακινούνται  στο σύστηµα υγείας 
  Βελτίωση των ια ικασι ν υπο ολ ς 
προσ ορ ν  χρ ση σύγχρονων και ανταγωνιστικ ν 
εργαλείων  ελτίωση του οργανωτικού και 

ιοικητικού πλαισίου των συµ άσεων  παροχ  
κατάρτισης στο προσωπικό  κα ι ρωση κοιν ν 
προτύπων γγρα α και ια ικασίες
  Ανα ά µιση της συµ ολ ς των 
πληρο οριακ ν συστηµάτων  
  Ανα ά µιση της επικοινωνίας µε ιε νείς 
οργανισµούς και συµµετοχ  σε αντίστοιχα  ίκτυα

  Εξορθολογισµός των δαπανών για την  
  Υγεία και το Φάρµακο

 ι ελληνικ  κυ ρνηση εσµεύτηκε να προ εί σε 
περαιτ ρω αναµόρ ωση του τοµ α υγείας µε στόχο 
την παροχ  κα ολικ ς  ισότιµης και αποτελεσµατικ ς 

ροντί ας για τους ασ ενείς  Βασικός στόχος 
είναι ο εξορ ολογισµός των αρµακευτικ ν 

απαν ν  ς εκ τούτου  η κυ ρνηση αύξησε τις 
προσπά ει ς της και αν πτυξε να σύνολο κιν τρων 
και υποχρε σεων για τους συµµετ χοντες στην 
αλυσί α ε ο ιασµού αρµάκων  προκειµ νου να 
αυξη εί η ιείσ υση των γενόσηµων αρµάκων  

 υ ρνηση αναπτύσσει µια κρίσιµη µά α 
κατευ υντ ριων γραµµ ν για τις συνταγ ς και τα 

εραπευτικά πρωτόκολλα για τα µ σα υγειονοµικ ς 
ροντί ας  νας σηµαντικός αρι µός αυτ ν των 
εραπευτικ ν πρωτοκόλλων α εισαχ εί στο 

σύστηµα ηλεκτρονικ ς συνταγογρά ησης πριν 
από τον άιο του  πιπλ ον  η κυ ρνηση 

α συστ σει ναν ργανισµό Αξιολόγησης 
εχνολογι ν γείας Α  για να αξιολογ εί ποια 

προ όντα α επιστραπούν και υπό ποιους όρους και 
συµ ωνίες  Αυτός α καταστεί ενεργός και πλ ρως 
λειτουργικός µ χρι τα τ λη του  ς εν ιάµεσο 

µα α συστα εί µια πιτροπ  Α  κατά το πρ το 
εξάµηνο του   σχετικ  νοµο εσία χει η 

η ιστεί και χει ξεκιν σει η ί ρυση της πιτροπ ς  
 κυ ρνηση ε αρµό ει ναν αυτόµατο µηχανισµό 

 στις αρµακευτικ ς εταιρείες  γεγονός που 
εγγυάται ότι οι αρµακευτικ ς απάνες των ασ εν ν 
των εξωτερικ ν ιατρείων  εν α υπερ αίνουν τους 
στόχους του 

  Ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας   
  των νοσοκοµείων

  ελληνικ  κυ ρνηση χει υιο ετ σει και 
συνεχί ει να αναπτύσσει µια σειρά από µ τρα στον 
νοσοκοµειακό τοµ α στε να αυξη εί η ικανότητα 
να παρ χει υπηρεσίες µ σω της µείωσης της 
σπατάλης  του εξορ ολογισµού της κατανοµ ς των 
αν ρ πινων και οικονοµικ ν πόρων  της πρόλη ης 
και καταπολ µησης της ια οράς  κα ς και της 
αυξηµ νης ια άνειας στις ιοικητικ ς οµ ς

Αυτά τα µ τρα περιλαµ άνουν

  Ανάπτυξη πληρο οριακού συστ µατος 
  µ σω του οποίου α καταστούν 

προσ άσιµοι σε σχε όν πραγµατικό χρόνο 
ορισµ νοι νοσοκοµειακοί είκτες κλει ιά που 
σχετί ονται µε εισαγωγ ς  κατανάλωση αρµάκων  
προσωπικό  οικονοµικά κτλ
  ιο τηση ενός σχε ίου για την καταπολ µηση 
της ια οράς στον τοµ α της υγείας σε συνεργασία 
µε τον Α
  Ανάπτυξη ενός συστ µατος µοει ν 

ιαγνωστικ ν µά ων για τις απάνες νοσηλείας  
για την παρακολού ηση της αποτελεσµατικότητας 
και τη ελτιστοποίηση της απο οτικότητας και της 
κατανοµ ς πόρων
  π κταση αρµο ιοτ των της ιαπραγµατευτικ ς 

πιτροπ ς για αρµακευτικά προιόντα στε να 
συµπεριλη ούν τα νοσοκοµειακά άρµακα
  Ανα ε ρηση της ιοικητικ ς οµ ς των 
νοσοκοµείων στε να συµπεριλη ούν οργανισµοί 
ασ εν ν σε ορείς που λαµ άνουν απο άσεις
κλει ιά
  υν χιση της ια ικασίας ανα ε ρησης 



 

 Ελλάδα: Μια στρατηγική ανάπτυξης για το µέλλον

73

απαν ν  σε συνεργασία µε το  στε να 
οριστούν περιοχ ς σπατάλης

  Ιατρική Κάνναβη

ην η αρτίου  το λληνικό οινο ούλιο 
εν κρινε νοµοσχ ιο που επιτρ πει την παραγωγ  

αρµακευτικ ς κάννα ης   νόµος  
επιτρ πει την καλλι ργεια και παραγωγ  ιατρικ ς 
κάννα ης σε ει ικά α ειο οτηµ νες ολοκληρωµ νες 
µονά ες   ά εια περιλαµ άνει την παραγωγ  
τη µεταποίηση και την παραγωγ  πλ ρων 

αρµακευτικ ν προ όντων κάννα ης

  Ιατρικός Τουρισµός

  ιατρικός τουρισµός αποκτά  υναµικ  
ι εν ργειες του πουργείου ουρισµού 

περιλαµ άνουν κυρίως

  α ιαµατικά νερά αντιµετωπίστηκαν µ χρι 
σ µερα ως από λητα και λύµατα  εµπο ί οντας 
επεν ύσεις  χουν αποχαρακτηριστεί από το άρ ρο 

 του νόµου   πρ τη ει ικ  τουριστικ  
µονά α εξουσιο οτ ηκε αντίστοιχα τον άρτιο του 

  ηµιουργ ηκε από το πουργείο ουρισµού  
µια  πιτροπ  για την ροστασία  αµατικ ν 

υσικ ν όρων  η οποία ο γησε στην αναγν ριση 
 εραπευτικ ν υσικ ν πόρων µε άλλα  

εκκρεµούντα αιτ µατα
   ι ικ  Αρχ  για την παροχ  επεν υτικ ν 
α ει ν στον κλά ο του ουρισµού ια τει ά ειες 
τουριστικ ς υπο οµ ς µε απλοποιηµ νες και ταχείες 

ια ικασίες
  ο νοµικό πλαίσιο του ατρικού ουρισµού 
αναπτύσσεται σε συνεργασία µε το πουργείο 

γείας  εριλαµ άνει την πιστοποίηση των παρόχων 
ιατρικού τουρισµού µε τη ηµιουργία µητρ ου  τη 
χορ γηση ξεχωριστ ν σηµείων ιατρικού τουρισµού  
τη ιερεύνηση της υνατότητας κάλυ ης των 
ιατρικ ν απαν ν των αλλο απ ν πολιτ ν και τον 
κα ορισµό των απο εκτ ν ιατρικ ν υπηρεσι ν 
τουρισµού
  α πουργεία ουρισµού και γείας  
συνεργά ονται στενά για τη ευτερογεν  
νοµο εσία σύµ ωνα µε το άρ ρο  του  

 και σχετικά µε την αναγν ριση των 
εραπευτικ ν µονά ων  ιαµατικ ς εραπείας  

των κ ντρων εραπείας και  και των κ ντρων 
αλασσο εραπείας ως ασικ ς µονά ες παροχ ς 

υπηρεσι ν υγείας

4.5 να α µί οντας και ενισ οντας την οιν νική Προστασία

Τα τελευταία χρόνια πραγµατοποιήθηκαν δύο ριζοσπαστικές µεταρρυθµίσεις στο σύστηµα κοινωνικής 

προστασίας: η δηµιουργία ενός ενιαίου ασφαλιστικού συστήµατος και η εισαγωγή του εισοδήµατος 

κοινωνικής αλληλεγγύης. Το ενιαίο ασφαλιστικό σύστηµα αποτελεί µια τεράστια διοικητική µεταρρύθµιση, 

η οποία για πρώτη φορά καθορίζει κοινούς κανόνες ασφάλισης και συνταξιοδότησης για όλους τους 

ασφαλισµένους. Ταυτόχρονα, το νέο ενιαίο σύστηµα διευκολύνει την επιτάχυνση της χορήγησης 

σύνταξης, από µια µέση περίοδο αναµονής µεγαλύτερη από δύο χρόνια σε µόλις δύο µήνες. Η πλήρης 

εφαρµογή της ασφαλιστικής µεταρρύθµισης είναι ζωτικής σηµασίας, καθώς θα προσφέρει ένα σύγχρονο, 

βιώσιµο και δίκαιο σύστηµα κοινωνικής προστασίας προς όφελος του ελληνικού πληθυσµού. Το εισόδηµα 

κοινωνικής αλληλεγγύης, µεταρρύθµιση-ορόσηµο που έχει τεθεί σε εφαρµογή, πρέπει να αυξηθεί και να 

συµπληρωθεί µε άλλα οικονοµικά οφέλη και παροχές σε είδος. Τα κοινωνικά προγράµµατα πρέπει να 

έχουν ειδική στόχευση προς  τα παιδιά και τις οικογένειες, καθώς και άλλες ευάλωτες οµάδες. Η πλήρης 

εφαρµογή του εθνικού συστήµατος αλληλεγγύης, ενσωµατώνοντας τις αρχές ενός σύγχρονου ψηφιακού 

κράτους πρόνοιας, θα αντιµετωπίσει τις αδυναµίες του παρελθόντος και θα καταστήσει την κοινωνική 

προστασία πιο διαφανή, δίκαια και χωρίς αποκλεισµούς.

ο ελληνικό κράτος πρόνοιας απο είχ ηκε 
απροετοίµαστο για την αντιµετ πιση των σο αρ ν 
κοινωνικ ν συνεπει ν της κρίσης   κατάρρευση 
του Α  κατά περισσότερο από  από το  
είχε ως αποτ λεσµα την τεράστια αύξηση της 

τ χειας  εν  οι εξαιρετικά περιορισµ νοι πόροι του 
συστ µατος απ τυχαν να παράσχουν να επαρκ ς 

ίχτυ ασ αλείας  ι κοινωνικοί είκτες όπως η 
τ χεια και τα ποσοστά ανεργίας είναι µεταξύ των 

υ ηλότερων στην υρ πη  αρά τις σηµαντικ ς 
προσπά ειες  το να τρίτο του πλη υσµού 
εξακολου εί να ει σε κίν υνο της τ χειας  υλικ ς 
στ ρησης και κοινωνικού αποκλεισµού  α νεότερα 
τµ µατα του πλη υσµού επηρεάστηκαν ι ιαίτερα  
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σε ποσοστό περίπου  µε το  των παι ι ν να 
ιατρ χει κίν υνο τ χειας και η ανεργία των ν ων 

παραµ νει γύρω στο 
  στόχος της κυ ρνησης είναι να αυξη εί 
ουσιαστικά ο προ πολογισµός κοινωνικ ς 
προστασίας  προκειµ νου να αντιµετωπιστεί η 

τ χεια και ο κοινωνικός αποκλεισµός  αλλά και 
να πραγµατοποιη ούν µεταρρυ µίσεις για την 
αύξηση της ια άνειας του συστ µατος κοινωνικ ς 
πρόνοιας  της ικαιοσύνης  της ιλικότητας προς 
το χρ στη  της αποτελεσµατικότητας και της 
απο οτικότητας  ράγµατι  σ µερα οι απάνες 
κοινωνικ ς πρόνοιας είναι εξαιρετικά χαµηλ ς  
περίπου  του Α  σε σύγκριση µε το µ σο όρο 
της   λα τα µ τρα κοινωνικ ς πρόνοιας που 
νοµο ετ ηκαν το άιο  για το  και µετά 

α αυξ σουν το σχετικό προ πολογισµό κατά  
του Α
 να ισχυρό σύστηµα κοινωνικ ς ασ άλισης και 
κοινωνικ ς πρόνοιας ρίσκεται στο επίκεντρο της 
ανάπτυξης χωρίς αποκλεισµούς  και η κυ ρνηση 
χει ε αρµόσει µια σειρά µεταρρυ µίσεων για την 

οικο όµηση ενός ισχυρού συστ µατος κοινωνικ ς 
προστασίας που προστατεύει τα πιο ευάλωτα 
τµ µατα του πλη υσµού  ύο ασικά επιτεύγµατα 
των µεταρρυ µίσεων είναι η ηµιουργία του ενιαίου 
συνταξιο οτικού συστ µατος και η κα ι ρωση του 
συστ µατος εισο ηµάτων κοινωνικ ς αλληλεγγύης  

εσαν ναν ο ικό χάρτη για τις αυριαν ς πολιτικ ς  
σύµ ωνα µε τις αρχ ς του υρωπα κού υλ να 

οινωνικ ν ικαιωµάτων

  Ένα ενοποιηµένο, σύγχρονο και   
  βιώσιµο συνταξιοδοτικό σύστηµα

 ο ύστηµα οινωνικ ς Ασ άλισης χει 
αναµορ ω εί πλ ρως  µε την ενοποίηση των 
κυριότερων συνταξιο οτικ ν ι ρυµάτων στον 

νιαίο ργανισµό οινωνικ ς Ασ άλισης  Α  
και όλων των επικουρικ ν συνταξιο οτικ ν 
ταµείων στο νιαίο αµείο πικουρικ ς 
Ασ άλισης  και άπαξ αροχ ν  Α  
Αυτ  η σηµαντικ  ιοικητικ  ανα ιάρ ρωση του 
συστ µατος κοινωνικ ς ασ άλισης είναι µια από 
τις πιο επιτυχηµ νες πρόσ ατες ιαρ ρωτικ ς 
µεταρρυ µίσεις που ε αρµόστηκαν στην λλά α  

 ανα ωογόνηση της σχ σης µεταξύ των λλ νων 
πολιτ ν και της οινωνικ ς Ασ άλισης α είναι 
κα οριστικ ς σηµασίας για τη ελτίωση της 
λειτουργίας της οινωνικ ς Ασ άλισης και τη 

ελτιστοποίηση τόσο των εσό ων όσο και των 
παροχ ν
  νόµος  ο οποίος εισ γαγε το νιαίο 

ύστηµα οινωνικ ς Ασ άλισης  αποτελεί µια 
ρι ικ  αλλαγ  στη οµ  οργάνωσης  λειτουργίας 
και ω λειας της κοινωνικ ς ασ άλισης  τόχος 
αυτ ν των παρεµ άσεων είναι η ιασ άλιση 

της ιωσιµότητας του συστ µατος  κα ς και ο 
εξορ ολογισµός του κόστους µε σκοπό την αύξηση 
των εσό ων του Α  Από ηµοσιονοµικ  άπο η  
η µεταρρύ µιση του  ταν εµπροσ ο αρ ς  

α ί µε την συµπληρωµατικ   νοµο εσία  οι 
εξοικονοµ σεις πόρων αναµ νεται να τάσουν το 

 του Α  ως το  και να χουν σηµαντικό 
αντίκτυπο στη µεσοπρό εσµη και µακροπρό εσµη 
οικονοµικ  ιωσιµότητα  ι απάνες για τις 
συντάξεις αναµ νεται να µειω ούν από  του 
Α  το  σε  ως το  και σε  το 

 λαµ άνοντας υπό η και την αυξηση του Α  
σε σύγκριση µε το  του ευρωπα κού µ σου όρου  
Από το  και µετά  η κρατικ  χρηµατο ότηση 

α καλύπτει µόνο την ε νικ  σύνταξη  
του Α  και εν α είναι απαραίτητη πρόσ ετη 
χρηµατο ότηση  ε οµ νου ότι το λλειµµα α χει 
εξαλει εί  ι εισ ορ ς των εργα οµ νων και των 
εργο οτ ν α αντιπροσωπεύουν σχε όν όλες τις 
εισ ορ ς του συστ µατος από το  και µετά  

ατά συν πεια  η ε αρµογ  της µεταρρύ µισης 
ιασ αλί ει τη µεσοπρό εσµη και µακροπρό εσµη 

οικονοµικ  ιωσιµότητα του ελληνικού 
συνταξιο οτικού συστ µατος
 να ι σιµο και λειτουργικό σύστηµα 
κοινωνικ ς ασ άλισης α εξασ αλίσει ίκαιη 
κατανοµ  των αρ ν µεταξύ των ασ αλισµ νων και 

α τους απο ηµι σει για τις απ λεις που προκάλεσε 
η οικονοµικ  κρίση κρίση
  υλοποίηση της µεταρρύ µισης του 
συνταξιο οτικού συστ µατος  εγγυάται την 
µακροπρό εσµη ιωσιµωτητά του ιασ αλί οντας 
να αξιοπρεπ ς επίπε ο παροχ ν παρά τους 

υπάρχοντες περιορισµούς   µεταρρύ µιση 
αντιµετωπί ει ει ικά προ λ µατα για το ελληνικό 
συνταξιο οτικό σύστηµα  το χρηµατο οτικό 
κενό  τον µεγάλο κατακερµατισµό  την α ικία 
που προκύπτει από τους ια ορετικούς κανόνες 
εισ ορ ν και παροχ ν  το υ ηλό ποσοστό 
α λωτης εργασίας  την αναποτελεσµατικ  ιοίκηση  

υνολικά  αυτ ς οι ελτι σεις α οη σουν στην 
άµ λυνση των επιπτ σεων της πρόσ ατης κρίσης  
υ ηλά ποσοστά ανεργίας  µείωση των µισ ν και 

αύξηση της µη ηλωµ νης απασχόλησης
 λλοι ασικοί στόχοι του πουργείου ργασίας 
για την αύξηση της ιοικητικ ς αποτελεσµατικότητας 
και τη ελτίωση της ποιότητας των υπηρεσι ν 
περιλαµ άνουν την η ιοποίηση του συστ µατος 
κοινωνικ ς ασ άλισης  κα ς και την απλούστευση 
και την τυποποίηση των ια ικασι ν   χρ ση  των 

η ιακ ν εργαλείων α καταστ σει τις ια ικασίες 
γρηγορότερες  πιο ια ανείς  εύχρηστες και 
αξιόπιστες   η ιοποίηση του Α α οη σει 
στην επιτάχυνση της απονοµ ς των συντάξεων   
στόχος είναι να περάσουµε από µια µ ση περίο ο 
αναµον ς µεγαλύτερης των ύο ετ ν σε αυτ  των 

ύο µην ν  αρχ ς γενοµ νης από τον Αύγουστο 
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του   χρηµατο ότηση από το υρωπα κό 
οινωνικό αµείο χορηγ ηκε  για να επιταχύνει 

την η ιοποίηση του Α αλλά και για την 
αντιµετ πιση της ορο ια υγ ς και των ράσεων 
όπως ύνταξη σε µια µ ρα
  Α χει ηµιουργ σει ακόµη να 
σχ ιο ράσης για την συγχ νευση όλων των 
προηγούµενων αµείων οινωνικ ς Ασ άλισης  
που προ λ πει ράσεις µ χρι και το  α κύρια 
εναποµείναντα ορόσηµα είναι τα ακόλου α  α  
συγχωνευµ να ταµεία που να λειτουργούν υπό 
ολοκληρωµ νες οργανωτικ ς οµ ς  όπως προ λ πει 

η η  Α   µείωση των ενοικιάσεων και των 
µισ σεων  γ  εξοικονόµηση σε προσωπικό και 

σεις ιαχείρισης   µείωση του αρι µού των 
τοπικ ν γρα είων  ε  ολοκληρωµ να  συστ µατα  
στ  ανα ιάρ ρωση των υπηρεσι ν ελ γχου και 

είσπραξης
 πως χει προανα ερ εί  να από τα ασικά 
ο λη του ν ου συνταξιο οτικού συστ µατος 
είναι η απλοποίηση των ιοικητικ ν ια ικασι ν  

 ενσωµάτωση όλων των παλαι ν ο ειλ ν στο 
Α  είναι µία ακόµη πτυχ  αυτού  κάνοντας την 

ιαχείριση του χρ ους πιο ίκαιη και αποτελεσµατικ  
λος µια οµά α εργασίας χει οριστεί µε στόχο 

να αποσα ηνίσει τις ια ικασίες και τα εργαλεία 
είσπραξης µεταξύ της ορολογικ ς ιοίκησης 
και του Α Α  µε στόχο να αυξη εί η 
αποτελεσµατικότητα και να µειω εί το ιοικητικό 

άρος σε αυτούς που κατα άλουν εισ ορ ς και 
αυτούς που χουν χρ ος
 να καλά λειτουργικό και οικονοµικά ι σιµο 
συνταξιο οτικό σύστηµα που ελαχιστοποιεί την 
απο υγ  ασ άλισης α συµ άλει στη ι σιµη και 
χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη   µεταρρύ µιση 
του  εξασ αλί ει την αποτελεσµατικότητα και 
τη µακροπρό εσµη οικονοµικ  ιωσιµότητα του 
συστ µατος κοινωνικ ς ασ άλισης και την πλ ρη 
ε αρµογ  του

Πολιτικές το  ράτο ς Πρ νοιας 
µετά  την κρίση

  Κοινωνικό Εισόδηµα  Αλληλεγγύης

 ο οινωνικό ισό ηµα  Αλληλεγγύης 
εσµο ετ ηκε στα µ σα του  κτοτε η 

κάλυ  του αυξάνεται  καλύπτοντας περίπου 
 αν ρ πους  κα ς γίνεται το επίκεντρο 

του ελληνικού κοινωνικού ικτύου ασ αλείας  
ρο λ πεται αύξηση του επιπ ου των 

εισο ηµατικ ν παροχ ν  σε συν υασµό µε την 
επαναξιολόγηση του ελάχιστου επιπ ου µισ ν
  ενίσχυση της κοινωνικ ς προστασίας  
ο λεγόµενος και ος πυλ νας του Α  α 
ολοκληρω εί το  µε πρόσ ετες υπηρεσίες και 

παροχ ς σε εί ος  εταξύ αυτ ν περιλαµ άνονται 
η τα κοινωνικά τιµολόγια για το νερό και την 

εν ργεια  η άµεση σύν εση µε το αµείο υρωπα κ ς 
Βο ειας προς τους πιο πορους για παροχ  
τρο ίµων και ασικ ν ενισχύσεων  η εγγρα  
των παι ι ν σε στα µούς και ωρεάν υγειονοµικ  
περί αλ η στο ηµόσιο σύστηµα  ο  των 
αν ργων ικαιούχων του Α χουν η πρόσ αση 
στις ενεργητικ ς πολιτικ ς απασχόλησης  τόχος της 
κυ ρνησης είναι να ενισχυ εί ο ος αυτός πυλ νας 

τάνοντας το  εντός των επόµενων  ετ ν  
µε σα  σκοπό τη ιευκόλυνση της επαν νταξης 
αυτ ν των ευάλωτων κοινωνικ ν τµηµάτων στε 
να απο ευχ εί ο εγκλω ισµός τους σε µια  παγί α 

τ χειας

  Κοινωνικές επενδύσεις για παιδιά 
  και οικογένειες

  παι ικ  τ χεια και ανασ άλεια  κα ς και 
η ανεργία των ν ων και η επισ αλ ς απασχόληση 
συµ άλλουν σηµαντικά στην κοινωνικ  ανισότητα  
τη τ χεια  τον κοινωνικό αποκλεισµό και την 
κοινωνικ  αστά εια  κα ς και στο ηµογρα ικό 
λλειµµα µ σω της αρνητικ ς επί ρασης της 

επισ άλειας στη γεννητικότητα  να ε νικό σχ ιο 
ράσης για τα παι ιά και τις οικογ νειες ρίσκεται 

υπό συ τηση και α στοχεύει στην κα ι ρωση 
ενός ισχυρού  αν εκτικού και ι σιµου πλαισίου 
προστασίας

 ν τω µεταξύ  προ λ πονται πρόσ ετες 
κοινωνικ ς επεν ύσεις για

  υν χιση του επιτυχηµ νου προγράµµατος 
σχολικ ν γευµάτων  ο πιλοτικό πρόγραµµα που 
ω λησεε  παι ιά το  αυξάνοντας τα σε 

 το  επεκτείνεται στα ιακά σε όλες τις 
περιοχ ς της λλά ας  ο  α εξυπηρετη ούν 

 ηµερ σια γεύµατα  που α αυξη ούν σε 
 το  και το  ξεκιν ντας από τα 

σχολεία στις περιοχ ς που πλ ττονται περισσότερο 
από τη τ χεια και την ανεργία
  Αύξηση του αρι µού των ρε ονηπιακ ν 
στα µ ν  από  µονά ες το  καλύπτοντας 

 παι ιά  σε  µονά ες το  
για  παι ιά  α ω ελη ούν οι εργα όµενοι 
γονείς αλλά και εκείνοι που πλ ττονται περισσότερο 
από τη τ χεια και την ανεργία
  Αύξηση των επι οµάτων στ γασης για 
οικογ νειες µε ενοίκιο και άνειο  ι ίως των 
χαµηλότερων εισο ηµατικ ν κλιµακίων

ρο λ πονται συµπληρωµατικ ς παρεµ άσεις  
κυρίως
  νίσχυση των κοινωνικ ν υπηρεσι ν για 
οικογ νειες και παι ιά  χρησιµοποι ντας υπηρεσίες 
που ασί ονται στην κοινότητα µ σω περίπου  
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ντρων τ ριξης ικογ νειας στο ίκτυο οινοτικ ν 
ντρων  που χρηµατο οτούνται από το υρωπα κό 

οινωνικό αµείο
  νίσχυση των µ τρων στ ριξης της µητρότητας  
κυρίως για τις ανασ άλιστες

  κύρια ανησυχία της κυ ρνησης στις 
παρεµ άσεις της στο πε ίο της κοινωνικ ς πρόνοιας 
είναι και α είναι η ιατ ρηση των εσµ ν όλων 
των ω ελούµενων µε το περι άλλον της αγοράς 
εργασίας  ελαχιστοποι ντας  εξαλεί οντας 
τον κίν υνο ηµιουργίας αντι κιν τρων για την 
νταξη στην αγορά εργασίας  Ακόµη και όταν τα 

παρεχόµενα κοινωνικά επι όµατα υπηρετούν 
άλλους  πολλαπλούς σκοπούς π χ  οικογενειακό 
επί οµα  επί οµα αναπηρίας  η συνεχ ς χρ ση 
εργαλείων όπως ο ε νικός ηχανισµός λ πε 
παρακάτω  α ενεργοποι σει τους ελ γχους και τις 

ιορ σεις σε όλα τα προγράµµατα

  Μέτρα για τις ευάλωτες οµάδες: Ροµά,   
  ηλικιωµένοι, άστεγοι, άτοµα 
  µε αναπηρία

 λικιωµ νοι   κυ ρνηση ενοποιεί επί του 
παρόντος τις τρεις ασικ ς οµ ς προστασίας των 
ηλικιωµ νων  ντρα Βο ειας στο πίτι  ντρα 
Ανοιχτ ς ροστασίας για τους λικιωµ νους Α  
και ντρα µερ σιας ροντί ας λικιωµ νων 

 α εξελιχ ούν σε να σύστηµα ολιστικ ς 
ροντί ας για τους ηλικιωµ νους  το οποίο α 
ιευκολύνει τους ηλικιωµ νους να παραµείνουν στο 

σπίτι και στις οικογ νει ς τους
 οµά  ετά τη χαρτογρά ηση πάνω από  
οικισµ ν οµά  α πραγµατοποιη ούν  εργασίες 
µετεγκατάστασης από εξαιρετικά υπο α µισµ νους 
οικισµούς  αυτόχρονα  οι συγκεκριµ νες 
παρεµ άσεις α στοχεύουν την παροχ  ενισχυµ νης 
εκπαί ευσης  υγείας και υποστ ριξης της εργασίας 
για του οµά
 στεγοι  ι προσπά ειες α στρα ούν στην 
καταγρα  πλη υσµού  την παρακολού ηση των 
αστ γων  την ανάπτυξη ξεν νων και ιαµερισµάτων 
και ολοκληρωµ νων προγραµµάτων επαν νταξης 
στην αγορά εργασίας
 τοµα µε αναπηρία  υνεχί οντας την 
επιτυχ  κα ι ρωση ενός ε νικού συστ µατος για 
την αξιολόγηση της αναπηρίας  που ασί εται 
ταυτόχρονα σε να ν ο οµοιόµορ ο πίνακα 
ποσοστ ν αναπηρίας  εναρµονισµ νο µε το 

 του αγκόσµιου ργανισµού γείας  
και σε να ε νικό ίκτυο ντρων ιστοποίησης 
Αναπηρίας Α  να πιλοτικό πρόγραµµα ξεκίνησε 
το άρτιο του  µε σκοπό την αξιολόγηση 
των λειτουργικ ν συν ηκ ν των αναπ ρων που 
αιτούνται επι όµατος στην περιοχ  της Αττικ ς  
συν οντας τα οινοτικά ντρα  το ίκτυο Α 

και τον µονα ικό εντολο όχο ιαχείρισης  ελ γχου 
και πληρωµ ν για όλα τα επι όµατα Α  Αυτό 
το πιλοτικό πρόγραµµα  µεταξύ άλλων  εισάγει µια 
µεγάλη αλλαγ  στο σύστηµα  συγκεκριµ να την 
ί ρυση των ηλεκτρονικ ν ακ λων αναπηρίας  
που επηρεά ει ετικά τους αιτούντες  αξιολογητ ς  

ιοικητικό προσωπικό  και τους υπευ ύνους για 
την αξιολόγηση και τη χάραξη πολιτικ ς σχετικά 
µε τα επι όµατα αναπηρίας  Αυτό το πρόγραµµα 

α επεκτα εί στα ιακά τον ούλιο  σε όλες 
της περιοχ ς της χ ρας  προσ ροντας την ί ια 

ια ικασία για τους ανάπηρους που κατα τουν 
αίτηση για τα επι όµατα αναπηρίας   ακρι ς 
ο ικός χάρης για αυτ ν την τεράστια µεταρρύ µιση 
εξαρτάται από µια συνολικ  εκτίµηση του πιλοτικού 
προγράµµατος  µε την τεχνικ  υποστ ριξη της 

αγκόσµιας ράπε ας  του Αυστριακού  
ρακτορείο για την ικονοµικ  υνεργασία και 

Ανάπτυξη  και της πηρεσίας τ ριξης ιαρ ρωτικ ν 
εταρρυ µίσεων 

  Δηµιουργώντας για την Ελλάδα ένα   
  σύγχρονο, δίκαιο και χωρίς    
  αποκλεισµούς Κράτος Πρόνοιας
  Καλύτερη στόχευση µέσω οριζόντιων   
  κοινωνικών παροχών και υπηρεσιών

 ο µοντ λο κοινωνικ ς προστασίας που 
επικρατεί σε χ ρες όπως η λλά α  η ταλία  η 
σπανία  η ορτογαλία χαρακτηρί εται από 

την χρονικά κα υστερηµ νη ανάπτυξ  του  τον 
κατακερµατισµό του  την ανεπαρκ  χρηµατο ότηση  
κα ς και από τον κακό σχε ιασµό των παροχ ν

πιπλ ον  το επίπε ο προστασίας πάσχει από τις 
πελατειακ ς σχ σεις και την χρόνια α ια άνεια  ς 
αποτ λεσµα  το άρος της εξασ άλισης αξιοπρεπ ν 
συν ηκ ν ια ίωσης σε όσους χουν ανάγκη 
µετα ρεται στις οικογ νειες και τους συγγενείς  
κα ς η λλά α χει τις χαµηλότερες κοινωνικ ς 

απάνες ως ποσοστό του Α  µεταξύ των χωρ ν της 
ότιας υρ πης

  Εισάγοντας το Εθνικό Σύστηµα   
  Κοινωνικής Αλληλεγγύης

 ο νικό ύστηµα οινωνικ ς Αλληλεγγύης 
Α  ρχεται να συµπληρ σει την νικ  

τρατηγικ  για την οινωνικ  νταξη και τις 
αντίστοιχες ερι ερειακ ς τρατηγικ ς το  το 
στρατηγικό πλαίσιο για την νταξη των οµά και την 
καταπολ µηση της λλει ης στ γης κα ς και την 
πρόσ ατη υιο τηση ενός πιλοτικού πλαισίου για 
την απο ρυµατοποίηση παι ι ν και αν ρ πων 
µε αναπηρίες  ο εν λόγω πλαίσιο  υποστηρί εται 
από να ν ο νόµο που στοχεύει στην ανάπτυξη 
της ανα οχ ς και της υιο εσίας  µε σκοπό τον 
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εξορ ολογισµό των απαν ν
ο ν ο σύστηµα κοινωνικ ς αλληλεγγύης αποτελείται 

από   πυλ νες

  ον  νικό ηχανισµό για τον συντονισµό  
την παρακολού ηση και την αξιολόγηση πολιτικ ν 
κοινωνικ ς νταξης
  ον Α  να ηλα  ενιαίο γρα είο 

ιαχείρισης  ελ γχου και πληρωµ ς για όλα τα 
επι όµατα  κοινωνικ ς πρόνοιας  ο γεωγρα ικό 
σύστηµα πληρο ορι ν του συν εται µε τον νικό 

ηχανισµό

 λειτουργία του α υπο οη η εί από την 
ανα ά µιση και ανα ιοργάνωση των  ντρων 

οινωνικ ς ρόνοιας ερι ερει ν και του νικού 
ντρου οινωνικ ς Αλληλεγγύης υπό την αιγί α του 

πουργείου ργασίας  οινωνικ ς Ασ άλισης και 
οινωνικ ς Αλληλεγγύης

  Ένα σύγχρονο ψηφιακό σύστηµα   
  κοινωνικής πρόνοιας

  ε νικός µηχανισµός για το συντονισµό  την 
παρακολού ηση και την αξιολόγηση των πολιτικ ν 
κοινωνικ ς νταξης είναι κα οριστικ ς σηµασίας για 
την ανα ιοργάνωση των κοινωνικ ν υπηρεσι ν 
προς τους πολίτες  

 µηχανισµός στηρί εται σε να ενιαίο σύστηµα 
γεωπληρο ορικ ς και ια τει  µητρ α για

  ικαιούχους των προγραµµάτων κοινωνικ ς 
πρόνοιας  η σε λειτουργία
  ηµόσιους και ιωτικούς ορείς που 
προσ ρουν κοινωνικ  ασ άλεια και ροντί α  που 
πρόκειται να ολοκληρω εί τον ούνιο  
  λα τα κοινωνικά προγράµµατα της χ ρας  
τοιµα να λειτουργ σουν

  πυρ νας του ηχανισµού περιλαµ άνει  
οινοτικά ντρα  τα οποία σύντοµα α επεκτα ούν 

για να καλύ ουν  µους  α οινοτικά ντρα 
αντιπροσωπεύουν µια τεράστια µεταρρύ µιση µε 
το ιπλό ρόλο που επιτελούν  κα ς προσ ρουν 
υπηρεσίες   σε πολίτες πληρο ορίες  
κα ο γηση και ανα ορά σε κατάλληλους 

ορείς υπηρεσι ν κοινωνικ ς πρόνοιας  εν  
ταυτόχρονα µετα ρουν όλες τις πληρο ορίες σε 

 ερι ερειακά αρατηρητ ρια  στην αρµό ια 
ραµµατεία του πουργείου ργασίας και στον 

Α
  νικός ηχανισµός  εκτός από τον εµελι η 
ρόλο στην ενίσχυση του καλύτερου υνατού 
σχε ιασµού των πολιτικ ν πρόνοιας πειτα από 
αξιολόγησ  τους  εωρείται να υνατό όπλο 
καταπολ µησης των πελατειακ ν σχ σεων και 

της α ια άνειας του προηγούµενου συστ µατος 
πρόνοιας  ακρι ς επει  τα χει πρόσ αση σε 
οµοιόµορ ες  συνεκτικ ς  αµερόληπτες πληρο ορίες 
και υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες
 Βασι όµενη στην επιτυχία της η ιακ ς 
πλατ όρµας εισο µατος κοινωνικ ς αλληλεγγύης  
όλες οι πλατ όρµες και τα προγράµµατα που 
σχετί ονται µε το ν ο νικό ύστηµα οινωνικ ς 
Αλληλεγγύης είναι ιασυν ε εµ νες και κυρίως 
προσ άσιµες ια ικτυακά  χρησιµοποι ντας 
όλα τα απαραίτητα ε οµ να για την αξιολόγηση 
της επιλεξιµότητας και του προ ίλ των πι αν ν 

ικαιούχων προγραµµάτων κοινωνικ ς πρόνοιας 
και προστασίας  αυτόχρονα  ιευκολύνεται η 
παρακολού ηση και αξιολόγηση αυτ ν των 
προγραµµάτων  

  Νέος νόµος-πλαίσιο για τους    
  παρόχους κοινωνικής φροντίδας

 ολλοί ηµόσιοι και ι ιωτικοί ορείς κα ς 
και  παρ χουν κοινωνικ  µ ριµνα  αρ χουν 
προγράµµατα και ο λη  ωστόσο  χωρίς κοινούς 
κανόνες λειτουργίας  πλαίσιο ελ γχου ποιότητας 
και εν χουν χαρτογρα η εί επαρκ ς   
χαρτογρά ηση των παρόχων χει αρχίσει και χουν 
εγγρα εί περισσότερες από  οντότητες σε 
ηλεκτρονικ  άση ε οµ νων  εν  νας µεγάλος 
νόµος πλαίσιο προετοιµά εται για την εναρµόνιση 
των προτύπων και των κανόνων λειτουργίας για 
αυτούς τους παρόχους κοινωνικ ς µ ριµνας   
καλύτερη παρακολού ηση α επιτρ ει την επίτευξη 
οικονοµι ν κλίµακας

  Βοηθώντας τα παιδιά και τα άτοµα µε   
  αναπηρία  να αποιδρυµατοποιηθούν

  απο ρυµατοποίηση των παι ι ν και 
των ατόµων µε αναπηρίες α αποτελ σει τον 
ακρογωνιαίο λί ο των προσπα ει ν της ελληνικ ς 
κυ ρνησης να ενισχύσουν την ευηµερία αυτ ς της 
κοινωνικ ς οµά ας  να πιλοτικό πρόγραµµα χει 

η ε αρµοστεί στη υτικ  λλά α και την Αττικ  
και αυτ ς οι προσπά ειες α συντονιστούν µε το 

όµο περί υιο εσίας και περί αλ ης
 ο ν ο εσµικό πλαίσιο που α ορά την ανα οχ  
και την υιο εσία α λύσει σηµαντικά προ λ µατα 
και α συµ άλει στην οικο όµηση ενός ια ανούς 
και αποτελεσµατικού συστ µατος  Αυτό το σύστηµα 

α από ι ρυµατοποιησει τα παι ιά µε σκοπό τη 
ελτίωση των υχολογικ ν και πνευµατικ ν τους 

συν ηκ ν και α µει σει τις κα υστερ σεις των 
υιο εσι ν  γεγονός που ευνούσε  το ανεπίτρεπτο 

αινόµενο της  εµπόριας   ανηλίκων  
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4.6  έα ενιά στην κορυ ή της ατ έντας

Η ελληνική κυβέρνηση έχει θέσει ως µία από τις βασικές προτεραιότητές της τη βελτίωση των προοπτικών 

της ελληνικής νεολαίας. Πράγµατι, η κρίση έγινε δυσανάλογα αισθητή από τη νεολαία. Τα ποσοστά 

διαρθρωτικής ανεργίας των νέων είναι  υψηλά, σχεδόν τριπλασιάστηκαν κατά τη διάρκεια της κρίσης και 

ανέρχονται σήµερα στο 45 . Το υψηλό ποσοστό της ανεργίας των νέων επισύρει τον κίνδυνο µιας «χαµένης 

γενιάς». Η στρατηγική «Νεολαία 17-27» επιδιώκει να προωθήσει την αυτονοµία και την ανεξαρτησία της 

νεολαίας και να διευκολύνει τη µετάβασή τους στην ενηλικίωση, να προσφέρει µια δίκαιη και ποιοτική 

εκπαίδευση-κατάρτιση-µαθητεία, να εξασφαλίσει αξιοπρεπή εργασία για τη νεολαία και να ενθαρρύνει 

την επιχειρηµατικότητα των νέων, να ενισχύσει την υγεία και την ευηµερία τους, τη συµµετοχή στη λήψη 

αποφάσεων, τη µείωση των ανισοτήτων µεταξύ των νέων και τη δηµιουργία πόλεων φιλικών προς τη 

νεολαία. Η στρατηγική θα αρχίσει να εφαρµόζεται τον Μάιο του 2018.

  Η ανησυχητική κατάσταση της   
  νεολαίας

  λληνικ  κυ ρνηση χει σει ως µία από 
τις ασικ ς προτεραιότητ ς της τη ελτίωση των 
προοπτικ ν της νεολαίας  ν  υπάρχουν περίπου 

 εκατ  ν οι ηλικίας από  ως  ετ ν στην 
λλά α  περίπου  του ελληνικού πλη υσµού  

οι ανάγκες  τους είχαν παραµεριστεί πριν και κατά 
τη ιάρκεια της κρίσης   ανεργία των ν ων στην 

λλά α είναι ιστορικά υ ηλ  γύρω στο  ως 
 στις αρχ ς της εκαετίας του  πιπλ ον  

επηρεά ει και εξακολου εί να επηρεά ει τις ν ες 
γυναίκες περισσότερο από τους νεαρούς άν ρες
 ς αποτ λεσµα  και εν  είναι η καίρια 
παραγωγικ  κοινωνικ  οµά α για την ανάκαµ η  
την παραγωγικότητα και το µ λλον της χ ρας  είναι η 
οµά α που χει πληγεί περισσότερο από την κρίση

ράγµατι  η κρίση γινε αισ ητ  υσανάλογα από 
τη νεολαία  α ποσοστά ανεργίας τους σχε όν 
τριπλασιάστηκαν  από λίγο πάνω από  το  
σε σχε όν  το  ν  από τότε µει ηκαν 
ελα ρ ς  παραµ νουν περίπου στο  και πάνω 
από το  στις γυναίκες  πάρχουν επίσης µεγάλες 
περι ερειακ ς ανισότητες  α υ ηλότερα ποσοστά 
ανεργίας των ν ων ρίσκονται σε περιοχ ς όπως η 

πειρος και η εσσαλονίκη ακολου ούµενες από 
τις κεντρικ ς περιοχ ς υτικ  και εντρικ  λλά α  

πτάνησα  και τις περιοχ ς της ακε ονίας  Από το 
 η ανεργία των ν ων στη εσσαλονίκη και στα 

όνια ησιά εν µει ηκε σηµαντικά
 ο ποσοστό των ν ων που εν ρίσκεται 
σε κα εστ ς απασχόλησης   εκπαί ευσης   
κατάρτισης είναι επίσης ανησυχητικό  ο  
σχε όν νας στους τ σσερις ν ους ταν ανενεργός  

 υναµικ  αυτ  είναι ακόµη ισχυρότερη για τις 
ηλικίες  χρον ν  τοντας την λλά α σε  
κίν υνο µιας χαµ νης γενιάς  Ακόµη και µεταξύ 
της απασχολούµενης νεολαίας  νας στους τρεις 

ρίσκεται σε προσωριν  απασχόληση  πάνω από 
 σε µερικ  απασχόληση η πλειονότητα παρά τη 

ούλησ   τους  και περίπου το  απασχολούνται  
αλλά ρίσκονται σε κίν υνο τ χειας

  Ένα Εθνικό Σχέδιο για τη Νεολαία

  λληνικ  κυ ρνηση αντιλαµ άνεται τη 
νεολαία  ως πυλ να κοινωνικ ς και οικονοµικ ς 
προό ου  ς αποτ λεσµα  το υ ερνητικό 

υµ ούλιο οινωνικ ς ολιτικ ς  
απο άσισε την εκπόνηση µιας λοκληρωµ νης  

τρατηγικ ς για τη α ενιά  που α 
συντονί ει όλα τα πουργεία  
  Αυτ  η στρατηγικ  για τη ν α γενιά εσε 
τρεις ασικ ς προτεραιότητες

  νίσχυση  των ν ων οικονοµικά και πολιτικά
  ιευκόλυνση της µετά ασης από την παι ικ  
ηλικία στην ενηλικίωση
  αρµογ  στοχευµ νων µ τρων για την 
επιτάχυνση της νταξης των ν ων στην αγορά 
εργασίας

 ροκειµ νου να υλοποιη ούν οι στρατηγικ ς 
προτεραιότητες  χει σχε ιαστεί από το πουργείο 

αι είας µια σα ς και ολοκληρωµ νη στρατηγικ  η 
οποία λαµ άνει υπό η τις πραγµατικ ς ανάγκες των 
ν ων  ε να µακροπρό εσµο όραµα  η στρατηγικ  

α είναι εσµευτικ  για τα εν ια ερόµενα µ ρη και 
α προχωρ σει σύµ ωνα µε τις λτιστες ιε νείς 

πρακτικ ς στην πολιτικ  για τη νεολαία
 ο στρατηγικό πλαίσιο εολαία  

λαίσιο στρατηγικ ς και σχε ίου ράσης για την 
εν υνάµωση των ν ων  κα ορί ει σα είς στόχους 
που αποσκοπούν

  ρο ηση της αυτονοµίας και της 
ανεξαρτησίας των ν ων και ιευκόλυνση της 
µετά ασ ς τους στην ενηλικίωση
  αροχ  ίκαιης και ποιοτικ ς εκπαί ευσης
κατάρτισης µα ητείας
  ξασ άλιση αξιοπρεπούς εργασίας για τη 
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νεολαία και εν άρρυνση της επιχειρηµατικότητας 
των ν ων
 Βελτίωση της υγείας και την ευηµερίας των ν ων
 νίσχυση της συµµετοχ ς των ν ων στη 

ια ικασία λ ης απο άσεων
 είωση των ανισοτ των µεταξύ των ν ων
 ηµιουργία πόλεων ιλικ ν προς τη νεολαία

 ια να εξασ αλιστεί η αποτελεσµατικότητα 
των ηµόσιων πολιτικ ν  είναι απαραίτητο να 
ισχυρό πλαίσιο παρακολού ησης και αξιολόγησης 
της ε αρµογ ς της παραπάνω στρατηγικ ς  ια 
τον σκοπό αυτό  προσ ιορίστηκαν συγκεκριµ νοι 

είκτες  οι οποίοι α αξιολογ σουν την πρόο ο και 
α επιτρ ουν προσαρµογ ς κατά την ε αρµογ  
α ηµοσιευ εί ετ σια αξιολόγηση και κ εση  στε 

να ιασ αλιστεί ότι οι προσπά ειες και οι πολιτικ ς 
για την ενίσχυση της κατάστασης της νεολαίας 
της λλά ας α είναι επαρκ ς ισχυρ ς και ότι α 

ιατηρη ούν µε την πάρο ο του χρόνου
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5. ρηµατο τηση της ανάπτ ης
 ια τη χρηµατο ότηση της αναπτυξιακ ς της 
στρατηγικ ς  η ελληνικ  κυ ρνηση στοχεύει στην 
αξιοποίηση όλων των ια σιµων χρηµατο οτικ ν 
εργαλείων και επιλογ ν και στην ενεργοποίηση 
περαιτ ρω πόρων µ σω της επ κτασης του άσµατος 
των ια σιµων εργαλείων

 ο πρόγραµµα ηµόσιων επεν ύσεων  
το οποίο αποτελείται κυρίως από τα ε νικά ηµόσια 
κε άλαια και τους πόρους των υρωπα κ ν 

ιαρ ρωτικ ν αµείων  αποτελεί ναν από 
τους κύριους πυλ νες για τη χρηµατο ότηση 
του Αναπτυξιακού χε ίου της υ ρνησης  α 

ιαρ ρωτικά ταµεία στοχεύουν στην ξυπνη 
Ανάπτυξη   στην ίκαιη και χωρίς 
αποκλεισµούς  Ανάπτυξη   
και στην Βι σιµη Ανάπτυξη   
και συµπληρ νονται ταυτόχρονα από ορι όντιες 
πολιτικ ς  

 σω της επιτάχυνσης της υλοποίησης 
των ργων και της γόνιµης συνεργασίας µε την 

υρωπα κ  πιτροπ  η λλά α χει επιτύχει το 
υ ηλότερο ποσοστό απορρό ησης κον υλίων στην 

υρωπα κ  νωση των πόρων από τα υρωπα κά 
ιαρ ρωτικά αµεία τα τελευταία τρία χρόνια  µε 

το συνολικό ποσό να άνει τα  ισ  υρ  που 
ιοχετεύ ηκαν στην ελληνικ  οικονοµία

 πιπλ ον  η κυ ρνηση χρησιµοποιεί τους 

πόρους του σχε ίου    
 και ενισχύει τη συνεργασία της µε ιε ν  

χρηµατοπιστωτικά ι ρύµατα όπως η π  και η 
ΑΑ   λλά α είναι η πρ τη στην υρ πη 

µε εγκεκριµ να και υπογεγραµµ να άνεια από 
το υρωπα κό αµείο τρατηγικ ν πεν ύσεων 

 χουν η υπογρα εί άνεια και συµ ωνίες 
ίσες µε  ισ  υρ  γεγονός που α προκαλ σει 
επεν ύσεις άνω των  ισ  υρ

 υν υά οντας τις ιά ορες πηγ ς 
χρηµατο ότησης  η κυ ρνηση χει ηµιουργ σει 
να πλ ος χρηµατο οτικ ν εργαλείων για τις  

 και τις εο υείς επιχειρ σεις  
επιτρ ποντάς τους να αναπτυχ ούν και να γίνουν 
πιο εξωστρε είς  πίσης  υλοποιείται µια ευρεία 
γκάµα προγραµµάτων µικτ ς χρηµατο ότησης 
που στοχεύουν στην ανάπτυξη των µικρο
χρηµατο οτ σεων  των επιχειρηµατι ν  της 

ιευκόλυνσης του εµπορίου και της ενεργειακ ς 
από οσης  σω αυτ ν των εργαλείων και των 
προγραµµάτων αξιοποιούµε και µοχλεύουµε τους 

ηµόσιους πόρους  κινητοποι ντας σηµαντικά 
κε άλαια από τον ι ιωτικό και τον χρηµατοπιστωτικό 
τοµ α

πιπλ ον  υλοποιείται σ µερα νας ν ος 
Αναπτυξιακός όµος που παρ χει µια σειρά 
από ευκαιρίες χρηµατο ότησης και επεν υτικά 
κίνητρα και ηµιουργείται µια ράπε α Ανάπτυξης 
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η λληνικ  Αναπτυξιακ  ράπε α    
   για την υποστ ριξη 

µακροπρό εσµων επεν ύσεων   λληνικ  
Αναπτυξιακ  ράπε α α συντονί ει όλα τα 

ια σιµα χρηµατο οτικά εργαλεία  α λειτουργ σει 
συµπληρωµατικά µε τις  εµπορικ ς τράπε ες  α 
µετα ρει και α ε αρµόσει τις λτιστες πρακτικ ς 
από ιε νείς οργανισµούς και α εξασ αλίσει 
πρόσ ετη χρηµατο ότηση για µεγάλα επεν υτικά 
σχ ια και επιχειρ σεις

 λος  χουν γίνει απο ασιστικά µατα για 
την τόνωση του τραπε ικού τοµ α  ο πουργείο 

ικονοµικ ν καταργεί στα ιακά τους περιορισµούς 
στην κίνηση κε αλαίων   και 

ελτι νει την τραπε ικ  εταιρικ  ιακυ ρνηση  
εν  ταυτόχρονα τα µη εξυπηρετούµενα άνεια 
µει νονται άσει ενός ιλό οξου σχε ίου και 
ενός αυστηρού χρονο ιαγράµµατος που η χει 
σηµαντικά αποτελ σµατα  ενικά  ο στόχος της 
κυ ρνησης είναι να ενισχύσει τη ρευστότητα  
να τον σει τον χρηµατοπιστωτικό τοµ α και να 
αντιµετωπίσει τα κενά χρηµατο ότησης στην 
πραγµατικ  οικονοµία  ει ικά για τις  τις 
υπο οµ ς και τις εξαγωγ ς

5.1  ο πρ γραµµα ηµ σι ν επεν σε ν ΠΔΕ

  στρατηγικ  ανάπτυξης χρηµατο οτείται µ σω 
του ρογράµµατος ηµόσιων πεν ύσεων  
το οποίο αποτελείται από ε νικούς ηµόσιους 
πόρους και πόρους των υρωπα κ ν ιαρ ρωτικ ν 

αµείων  πιπλ ον  χρησιµοποιούµε τα κον ύλια του 
σχε ίου   και προσελκύουµε πρόσ ετη 
χρηµατο ότηση ενισχύοντας τη συνεργασία µας 
µε ιε ν  ρηµατοπιστωτικά ρύµατα όπως 
η υρωπα κ  ράπε α πεν ύσεων π και 
η υρωπα κ  ράπε α Ανασυγκρότησης και 
Ανάπτυξης ΑΑ
 α τελευταία τρία χρόνια η λλά α ρίσκεται 
στην κορυ  των χωρ ν µελ ν της  όσον 
α ορά την απορρό ηση των πόρων των 

ιαρ ρωτικ ν αµείων και πρ τη στην υρ πη 
στην χρησιµοποίηση και του χε ίου  άσει 
του είκτη των επεν ύσεων ως ποσοστό του Α  

άρτιος  αυτόχρονα  η χ ρα είναι η η 
παγκοσµίως  µεταξύ των χωρ ν για τις επεν ύσεις 
της ΑΑ  µε συνολικ ς επεν ύσεις ύ ους 

  ις  ευρ  κατά την ιάρκεια της τελευταίας 
τριετίας άρτιος  πιπλ ον  η π αυξάνει 
συνεχ ς τη χρηµατο ότησ  της στην ελληνικ  
οικονοµία  µε εκταµιεύσεις ύ ους  ισ  ευρ  
µόνο το  και ποσό  ισ  ευρ  το οποίο α 
ανατε εί για ργα τα επόµενα τρία χρόνια  τα 
οποία αναµ νεται να προκαλ σουν µοχλεύσουν  
περαιτ ρω επεν ύσεις άνω των  ισ  ευρ  
σύµ ωνα µε τις εκτιµ σεις της ράπε ας

  σχε ιασµός της κυ ρνησης περιλαµ άνει 
τον συν υασµό όλων των ια σιµων πόρων µ σω 
της κινητοποίησης ι ιωτικ ν επεν ύσεων και της 
επανεκκίνησης του τραπε ικού τοµ α προκειµ νου 
να µεγιστοποιη εί το αποτ λεσµα της ανάπτυξης  
Αυτ ς οι πηγ ς περιγρά ονται λεπτοµερ ς 
παρακάτω

 ο ρόγραµµα ηµόσιων πεν ύσεων 

 είναι το κύριο χρηµατο οτικό εργαλείο για 
την νικ  τρατηγικ  Ανάπτυξης  Αποσκοπεί 
στην προετοιµασία των προτεραιοτ των που 

τει η στρατηγικ  αλλά και στην κινητοποίηση 
άλλων πηγ ν χρηµατο ότησης  όπως οι ι ιωτικ ς 
επεν ύσεις και ο τραπε ικός ανεισµός
 ο  ο προ πολογισµός του ρογράµµατος 

ηµόσιων πεν ύσεων  είναι  
ισεκατοµµύρια ευρ  τα επόµενα χρόνια και 

στο πλαίσιο της µεσοπρό εσµης ηµοσιονοµικ ς 
στρατηγικ ς ο προ πολογισµός  αυξάνεται 
στα ερά τάνει τα  ισ  υρ  για κά ε να από τα 
τη 

 πιπλ ον   ισεκατοµµύρια ευρ  ετησίως 
ιατί ενται στην οικονοµία τα επόµενα 

χρόνια από κε άλαια της π  της ΑΑ  της 
αγκόσµιας ράπε ας και άλλων ιε ν ν 

χρηµατο οτικ ν ι ρυµάτων που ασί ονται 
σε ργα και προγράµµατα που χουν ξεκιν σει 
από τα προανα ερ ντα εσµικά όργανα µε τα 
κον ύλια του  και του Α  ο ποσό αυτό 
των  ισ  υρ  ετησίως είναι µια µ τρια πρό λε η 
που ασί εται στα τρ χοντα στοιχεία  ν εικτικά 
ανα ρουµε ότι το  το ποσό των εκταµιεύσεων 
στην οικονοµία από την π και την ΑΑ 
ανερχόταν σε  ισ  υρ  µε άση τα στοιχεία 
αυτ ν των ύο τραπε ν 
 ποµ νως  εκτιµάται ότι τα επόµενα  χρόνια α 
εισρεύσουν  ισ  υρ  στην οικονοµία από 
το  και την συνεργασία της κυ ρνησης µε τα 
προανα ερ ντα ιε ν  ρηµατο οτικά ρύµατα  

πιπλ ον  µε άση το µακροοικονοµικό µοντ λο της 
ελληνικ ς οικονοµίας που χρησιµοποιείται από το 

πουργείο ικονοµικ ν  α πρ πει να ε αρµοστεί 
πολλαπλασιαστ ς µεταξύ  και  στο παραπάνω 
ποσό προκειµ νου να υπολογιστεί ο συνολικός 
αντίκτυπος των ηµόσιων επεν ύσεων στα επόµενη 

 τη
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Το συγχρηµατοδοτούµενο µέρος του ΠΔΕ είναι το µεγαλύτερο από άποψη όγκου, καθώς ενσωµατώνει 

τα ευρωπαϊκά κονδύλια που διαχειρίζεται η χώρα (ΕΣΠΑ 2014-2020, Ταµείο Ασύλου, Μετανάστευσης και 

Ένταξης (AMIF) και Ταµείο Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) για τη διαχείριση της µετανάστευσης, το Ταµείο 

Προσαρµογής στην Παγκοσµιοποίηση κ.λπ.)

5.1.1. Διαρθρωτικά και άλλα κονδύλια της ΕΕ

  ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ευρωπαϊκό Ταµείο   
  Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ευρωπαϊκό  
  Κοινωνικό Ταµείο, Ταµείο Συνοχής

 ι στρατηγικ ς προτεραιότητες του Α για το 
 εκτός από τον ει ικό τοµ α της Αγροτικ ς 

Ανάπτυξης  περιλαµ άνουν τρεις πυλ νες  ξυπνη 
Ανάπτυξη  ίκαιη Ανάπτυξη και Βι σιµη Ανάπτυξη
  ξυπνη ανάπτυξη επικεντρ νεται σε οκτ  
πρωταρχικούς τοµείς ν ργειας  εωργικ ν 
προ όντων  τεχνολογία πληρο ορι ν και 
επικοινωνίας  ερι άλλοντος  αρµακευτικ ν 
προ όντων  γείας  ετα ορ ν και  

ολιτισµού και ουρισµού  τοµείς στους οποίους η 
χ ρα χει ισχυρό ανταγωνιστικό πλεον κτηµα  
 ι πόροι που ιατί ενται στους εν λόγω 
τοµείς αναµ νεται να ηµιουργ σουν να ιλικό 
επιχειρηµατικό περι άλλον και να ελκυστικό 
επεν υτικό περι άλλον  να ενισχύσουν την 
εξαγωγικ  ραστηριότητα  να αυξ σουν 
την προστι µενη αξία  να προω σουν την 
απασχόληση  να ενισχύσουν τη συνεργασία και 
την επιχειρηµατικ  κουλτούρα  να ενισχύσουν την 
καινοτοµία και την ρευνα και ανάπτυξη
  εύτερος πυλ νας ίκαιη Ανάπτυξη  
επικεντρ νεται στην αντιµετ πιση του κοινωνικού 
κόστους της κρίσης και στην επανασύν εση του 
αν ρ πινου υναµικού µε την αγορά εργασίας  

εριλαµ άνει  µεταξύ άλλων  προγράµµατα για 
την κοινωνικ  νταξη  την καταπολ µηση της 

τ χειας και την υποστ ριξη των µακροχρόνια 
αν ργων  ροω εί επίσης τη γενικ  µεταρρύ µιση 
του εκπαι ευτικού συστ µατος  την ανάπτυξη της 
επαγγελµατικ ς εκπαί ευσης και κατάρτισης και την 
ενίσχυση των επιχειρ σεων κοινωνικ ς οικονοµίας 
και αλληλεγγύης
  τρίτος πυλ νας Βι σιµη ανάπτυξη  
αποσκοπεί στην κατανοµ  πόρων για την 
ανανε σιµη εν ργεια  την εξοικονόµηση εν ργειας 
και την προστασία του περι άλλοντος
 ι τρεις πυλ νες συµπληρ νονται από 
ορι όντιες πολιτικ ς που στοχεύουν στην 
ανα ά µιση της ηµόσιας ιοίκησης  κα ς και στον 
εκσυγχρονισµό και την ανάπτυξη ν ων ενεργειακ ν  

ηµοσίων υπο οµ ν και ικτύων µετα ορ ν

 ς εκ τούτου  το Α ασί εται σε µια ισχυρ  
στρατηγικ  προσ γγιση µε στόχο την εξασ άλιση 

της αποτελεσµατικότερης και απο οτικότερης 
χρ σης των πόρων που είναι ια σιµοι για την 

λλά α κατά την περίο ο  ο στρατηγικό 
γγρα ο Α  αποτελεί το κύριο µ σο 

για επεν ύσεις µ σω του προ πολογισµού του  
τα ργα Α υπερ αίνουν το  του συνολικού 

 για την υποστ ριξη και την προ ηση της 
ανταγωνιστικότητας και της καινοτοµίας και  ως εκ 
τούτου  τει τα εµ λια για να ν ο οικονοµικό 
µοντ λο  Αντιµετωπί ει και µετριά ει τις σο αρ ς 
επιπτ σεις των οικονοµικ ν και κοινωνικ ν κρίσεων 
που χαρακτηρί ονται από την υ ηλ  ανεργία 
και ως εκ τούτου οη ά τη ι σιµη ξο ο της 

λλά ας από την κρίση  νεργοποιεί και επι ι κει 
τον προ λεπόµενο εκσυγχρονισµό της ηµόσιας 

ιοίκησης και προω εί ιαρ ρωτικ ς και ιοικητικ ς 
µεταρρυ µίσεις
 Αυτ  η σα ς και ισχυρ  ιεράρχηση των 
αναπτυξιακ ν αναγκ ν παρ χει προστι µενη 
αξία στους κα ορισµ νους στόχους  ι κύριοι 
τοµείς που προσ ιορί ονται είναι οι κινητ ριοι 
µοχλοί ανάπτυξης και απασχόλησης  Αυτό συνιστά 
µια ντονη και ορατ  ια ορά σε σχ ση µε τις 
εµπειρίες του προηγούµενου προγραµµατισµού 
και υλοποίησης των αµείων   ί ια ορατ  

ια ορά στην προσ γγιση παρατηρείται επίσης 
στην αποτελεσµατικ  ε αρµογ  των στρατηγικ ν 
ξυπνης εξει ίκευσης που υιο ετ ηκαν σε αυτ  

τη ια ικασία ιεράρχησης προτεραιοτ των κα ς 
και στη σηµαντικ  αύξηση της χρηµατο ότησης 
τεσσάρων ασικ ν εµατικ ν στόχων Α   

ν ργεια και   ια παρά ειγµα  υπάρχει σα ς 
ιπλασιασµός του ποσοστού της καινοτοµίας από  

την περίο ο  στο  των πόρων του Α 
κατά την περίο ο 
 ι προσπά ειες εστιά ονται σε να ιλικό 
προς τις επιχειρ σεις περι άλλον που προσελκύει 
καινοτοµία και επεν ύσεις µε την απλούστευση των 

ια ικασι ν ναρξης ραστηριότητας  τη µείωση 
του ιοικητικού όρτου και τη ιευκόλυνση των 
εξαγωγ ν
  ενίσχυση της αποτελεσµατικότητας της 

ηµόσιας ιοίκησης και της εσµικ ς ικανότητας  
χει καταστεί επιτακτικ  ανάγκη και ως εκ τούτου  

η µεταρρύ µιση της ιοίκησης και η ελτίωση της 
ιοικητικ ς ικανότητας χει ι ιαίτερη µ αση στο 

Α  πάρχει σα ς εστίαση σε ασικούς τοµείς 
όπως η ηλεκτρονικ  ιακυ ρνηση  η υγεία  η 
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ικαιοσύνη  το κτηµατολόγιο  η ορολογία κ λπ  
που µπορούν να συµ άλλουν στην αύξηση της 
συνολικ ς αποτελεσµατικότητας της οικονοµίας  
ενισχύοντας την ικανότητα του κράτους να 
ε αρµόσει τη νοµο εσία και  συνεπ ς  να ελτι σει 
το επιχειρηµατικό περι άλλον
 ι  και η η ιακ  σύγκλιση είναι 
απαραίτητες για να εξασ αλιστεί ο µετασχηµατισµός 
της χ ρας σε µια σύγχρονη και καινοτόµο 
οικονοµία  ι πι αν ς ελλεί εις των προηγούµενων 
περιό ων σε αυτόν τον τοµ α  ηλα  η λλει η 
αποτελεσµατικού µηχανισµού χάραξης πολιτικ ς 
και συντονισµού  κοστολόγησης  προµ ειας  
υλοποίησης και επιχειρησιακ ς λειτουργίας ργων 

 αντιµετωπί ονται πλ ον αποτελεσµατικά µε 
τη ηµιουργία µιας ενικ ς ραµµατείας η ιακ ς 

ολιτικ ς και ι ικ ς η ιακ ς τρατηγικ ς  χουν 
περιγρα εί σα ς τα απαραίτητα µ τρα για τη 

ελτίωση της αποτελεσµατικότητας των  και  ως 
εκ τούτου  ί εται µ αση σε στοχο ετηµ να ργα 
που υποστηρί ουν τη ιοικητικ  µεταρρύ µιση 

 εν  είναι ια σιµη η απαραίτητη 
χρηµατο ότηση για την υποστ ριξη της 
συνεχι όµενης µετά ασης προς τις ηλεκτρονικ ς 

ηµόσιες συµ άσεις  την ηλεκτρονικ  τιµολόγηση 
και την ανάπτυξη µιας η ιακ ς αγοράς
  στρατηγικ  του Α εξ τασε ως τ ρα  και α 
συνεχίσει να το πράττει  τις µεί ονες ραχυπρό εσµες 
και µεσοπρό εσµες προτεραιότητες για την 
άµ λυνση των σο αρ ν οικονοµικ ν και 
κοινωνικ ν επιπτ σεων της κρίσης  ια το σκοπό 
αυτό ό ηκε προτεραιότητα στην καταπολ µηση της 
ανεργίας  στην αντιµετ πιση του προ λ µατος της 
ρευστότητας που αντιµετωπί ουν οι  και στην 
ανάπτυξη στρατηγικ ς µακροπρό εσµης ανάπτυξης 

ασισµ νης στα ανταγωνιστικά πλεονεκτ µατα της 
χ ρας και των περι ερει ν της   στρατηγικ  αυτ  

τει τα εµ λια για µια στα ερ  και ανταγωνιστικ  
οικονοµία
 ι µεταρρυ µίσεις στην παι εία και την 
επαγγελµατικ  εκπαί ευση και κατάρτιση είναι 

ωτικ ς σηµασίας για την προετοιµασία και την 
ανα ά µιση των εξιοτ των του εργατικού 

υναµικού στε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες 
της αγοράς  ε αυτούς τους τοµείς εισάγονται 
τα απαραίτητα κον ύλια  µε στόχο ι ίως τη 

ιευκόλυνση της προγραµµατισµ νης επ κτασης 
της επαγγελµατικ ς εκπαί ευσης και κατάρτισης 
και τις ασικ ς εκπαι ευτικ ς µεταρρυ µίσεις   
ε αρµογ  της γγύησης για τους ους 

 είναι επίσης σηµαντικ  ούτως στε να ρει 
τους ν ους στην παραγωγικ  οικονοµία και  ως εκ 
τούτου  ενσωµατ νεται στην κύρια προσ γγιση των 
κον υλίων  µεταξύ άλλων συµ άλλοντας στη 

ηµιουργία ευκαιρι ν απασχόλησης στις 

  ΕΣΠΑ 2014-2020 - Ευρωπαϊκό    
  Γεωργικό Ταµείο Αγροτικής Ανάπτυξης

  στρατηγικ  του προγράµµατος είναι 
οµηµ νη γύρω από ύο αλληλοσυν εόµενους και 

συµπληρωµατικούς ασικούς στόχους

  την µετά αση σε να ισχυρό  ι σιµο 
σύστηµα γεωργικ ν προ όντων ιατρο ς
  την αύξηση της προστι µενης  αξίας των 
αγροτικ ν περιοχ ν

σω στρατηγικού σχε ιασµού σχετικά µε τα κάτω ι
  νίσχυση της ανταγωνιστικότητας και 
της παραγωγικότητας του αγρο ιατρο ικού 
συστ µατος και ενίσχυση της αξίας της αλυσί ας των 
εγχωρίων γεωργικ ν προ όντων
  Ανάπτυξη αν ρ πινου υναµικού 
και ενίσχυση της επιχειρηµατικότητας και της 
καινοτοµίας  
  ροστασία του περι άλλοντος και 
των υσικ ν πόρων και αντιµετ πιση   και 
προσαρµογ  στην κλιµατικ  αλλαγ  
  νίσχυση της κοινωνικ ς συνοχ ς στις 
αγροτικ ς περιοχ ς

5.1.2. Εθνικοί πόροι 

 ο ε νικό ρόγραµµα ηµόσιων πεν ύσεων 
 αποτελεί κρίσιµη πηγ  χρηµατο ότησης της 

Αναπτυξιακ ς τρατηγικ ς  Α ενός  υποστηρί ει 
τοµείς και προτεραιότητες της στρατηγικ ς οι οποίοι 

εν είναι επιλ ξιµοι από τα ευρωπα κά ιαρ ρωτικά 
ταµεία  Από την άλλη πλευρά  οι πόροι της µπορούν 
να συν υαστούν µε πόρους των ευρωπα κ ν 
χρηµατοπιστωτικ ν εργαλείων  κινητοποι ντας 
ι ιωτικ ς και τραπε ικ ς επεν ύσεις  επιτυγχάνοντας 
τσι σηµαντικ  αξιοποίηση και µόχλευση των 
ια σιµων πόρων

 ο ε νικό  χρηµατο οτεί ργα µικρ ς 
και µεσαίας υπο οµ ς σε ολόκληρη τη χ ρα  
µε προτεραιότητα στις µετα ορ ς  την αλυσί α 
ε ο ιασµού  την εν ργεια  το περι άλλον  την 
πολιτικ  προστασία  τον πολιτισµό και τον τουρισµό  

πιπλ ον  χρηµατο οτεί την ρευνα και την 
καινοτοµία και υποστηρί ει το κράτος πρόνοιας 
µ σω προγραµµάτων για την υγεία  την εκπαί ευση  
την ενσωµάτωση του αν ρ πινου υναµικού στην 
αγορά εργασίας και την εξάλει η του κοινωνικού 
αποκλεισµού ευάλωτων οµά ων του πλη υσµού
  ε νικός προ πολογισµός του  χει 
αυξη εί σηµαντικά τα τελευταία χρόνια και 
από το χαµηλό σηµείο των  εκατ  υρ  το 

 υπερ ιπλασιάστηκε στα  ισ  υρ  
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στον προ πολογισµό του  πιπλ ον  ο 
εκσυγχρονισµός του εσµικού πλαισίου που ι πει 
τις λειτουργίες του και η συµπλ ρωσ  του µε να 
ολοκληρωµ νο σύστηµα ιαχείρισης ασισµ νο στα 
πρότυπα του Α  προκειµ νου να ιασ αλιστεί η 

ια άνεια και η λτιστη χρ ση των πόρων του  χει 
προγραµµατιστεί για το 

  ε αρµογ  του ν ου ολοκληρωµ νου 
συστ µατος ιαχείρισης αναµ νεται να 

ηµιουργ σει να ν ο πρότυπο στοχο ετηµ νων 

παρεµ άσεων και µετρ σιµων αποτελεσµάτων 
και να σει σε ε αρµογ  να σύστηµα 
παρακολού ησης που α ιασ αλί ει τη µείωση της 
υποαπορρό ησης  των υπεραναλ εων και άλλων 

ηµοσιονοµικ ν αποκλίσεων
ε αυτό το πλαίσιο  το ε νικό  α σει 

περισσότερο χ ρο στην ε αρµογ  της 
στρατηγικ ς ανάπτυξης  ως αυτόνοµο εργαλείο 
προγραµµατισµού  το οποίο συµπληρ νει τις 
προτεραιότητες των ιαρ ρωτικ ν ταµείων της  και 
άλλων χρηµατο οτικ ν µ σων

5.2 Μικτή ρηµατο τηση

Η ελληνική κυβέρνηση έχει δηµιουργήσει µια σειρά προγραµµάτων και νέων χρηµατοοικονοµικών 

εργαλείων που συνδυάζουν τους δηµόσιους πόρους µε άλλες πηγές χρηµατοδότησης όπως το 

σχέδιο uncker πολλαπλασιάζοντας έτσι τον αντίκτυπό τους στην ανάπτυξη της οικονοµίας. Εργαλεία 

ειδικά σχεδιασµένα για να παρέχουν χρηµατοδότηση προσαρµοσµένη στις ανάγκες των ΜµΕ και να 

υποστηρίζουν τις Αρχές για την οικοδόµηση κρίσιµων υποδοµών. Επιπλέον ενισχύσαµε τη συνεργασία 

µας µε διεθνή χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα όπως η ΕΤΕπ και η ΕΤΑΑ προσελκύοντας επιπλέον κεφάλαια για 

την ελληνική οικονοµία. Στα εργαλεία και τα προγράµµατα που αναφέρονται παρακάτω, συµµετέχουν τόσο 

χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα (διεθνή και εγχώρια) όσο και ιδιώτες επενδυτές. Τα εργαλεία αυτά προέκυψαν 

µετά από προληπτική αξιολόγηση. Αυτή η αξιολόγηση εξέτασε το κενό χρηµατοδότησης και διερεύνησε 

εναλλακτικές επιλογές και µηχανισµούς χρηµατοδότησης. Στα επόµενα χρόνια θα υπάρξει συνεχής 

προσπάθεια για να καλυφθεί το χάσµα χρηµατοδότησης µέσω πιο στοχοθετηµένων προγραµµάτων.

5.2.1. Εργαλεία για τις Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ)

  Αµοι αίο ε άλαιο  αρ χει 
κε άλαια µε τη µορ  ίων ε αλαίων  

πιχειρηµατικ ν κε αλαίων   
  κ λπ  ρηµατο ότηση    εκατ  

υρωπα κ ν και ε νικ ν πόρων  ο  συµµετ χει 
µε   εκατ  και η  µε περίπου   εκατ  από το 

χ ιο   λος  οι ι ι τες επεν υτ ς 
συνεισ ρουν µε επιπλ ον ί ιους πόρους  τσι  
τα συνολικά κε άλαια που α είναι ια σιµα στις 
επιχειρ σεις είναι περίπου  εκατ  ευρ
  αµείο ατανοµ ς ιν ύνων  αµείο 

πιχειρηµατικότητας  και  χορηγεί άνεια σε 
 µε µειωµ νο επιτόκιο  εγγυ σεις σε σχ ση µε 

αυτά που απαιτούνται από τις εµπορικ ς τράπε ες  
ρηµατο ότηση   εκατ  ευρ  µ σω Α  

 εκατ  ευρ  ανακυκλούµενα κε άλαια από το 
αντίστοιχο εργαλείο του προηγούµενου Α και 
πρόσ ετο κε άλαιο τραπε ν ύ ους  εκατ  

υρ
    γγύηση ρευστότητας από την 

υρωπα κ  ράπε α πεν ύσεων π στις  
υστηµικ ς ράπε ες για τη χορ γηση ανείων 

αποκλειστικά σε  εγγυηµ νες από το λληνικό 
ηµόσιο   συνολικός όγκος των κε αλαίων που α 
ιοχετευτούν στις επιχειρ σεις είναι  ισ  ευρ

  ρόγραµµα νίσχυσης της ρηµατο ότησης 
του ξωτερικού µπορίου    

ίναι το πρ το προ όν αυτού του τύπου από την 
π και ιατί εται αποκλειστικά στην λλά α  ο 

πρόγραµµα παρ χει εγγυ σεις ύ ους  εκατ  
υρ  σε ξ νες τράπε ες  καλύπτοντας το  των 

κιν ύνων από τις εξαγωγικ ς ραστηριότητες των 
ελληνικ ν 

  Σχεδιασµός

  ηµιουργία ενός αµείου υµµετοχ ν 
 που α χρησιµοποιεί πόρους από 

το  σύµ ωνα µε το ν ο Αναπτυξιακό όµο  
υµπληρωµατικά µε το  α καλύ ει 

σηµαντικό µ ρος της τησης για χρηµατο ότηση 
επιχειρηµατικ ν κε αλαίων και ι ιωτικ ν 
κε αλαίων
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πιπλ ον  για την κάλυ η του χρηµατο οτικού 
κενού των  αναπτύσσεται να υγι ς 
περι άλλον µικρο χρηµατο ότησης και συλλογικ ς
χρηµατο ότησης  µε σκοπό να παρ χονται επαρκ  
και προσαρµοσµ να χρηµατοοικονοµικά εργαλεία µε 
λογικό κόστος σε µικρ ς και κοινωνικ ς επιχειρ σεις

  Μικρο-χρηµατοδότηση (Microfinance)

  µικρο χρηµατο ότηση είναι η παροχ  
χρηµατο ότησης σε επιχειρηµατίες  µικρ ς 
επιχειρ σεις και οµά ες µε περιορισµ νη πρόσ αση 
σε τραπε ικά  άλλα παρα οσιακά εργαλεία 
χρηµατο ότησης  την  αναγνωρί εται ευρ ως ως 
αποτελεσµατικό µ σο αντιµετ πισης του κοινωνικού 
και οικονοµικού αποκλεισµού   κυ ρνηση  µε 
τη ιαµόρ ωση και ε αρµογ  πολιτικ ν µικρο
χρηµατο ότησης  χει ιπλό στόχο
  Ανάπτυξη των ικρο χρηµατο οτικ ν 

ρυµάτων  ως ευτερογεν  αγορά 
χρηµατο ότησης
  ποστ ριξη των ικρ ν και εσαίων 

πιχειρ σεων κα ς και άλλων οικονοµικ ν και 
κοινωνικ ν οµά ων

 α ίκτυα των ικρο χρηµατο οτικ ν 
ρυµάτων  α αναπτυχ ούν ως επ κταση 

και συµπλ ρωση των κύριων χρηµατοπιστωτικ ν 
αγορ ν  µε στόχο την κάλυ η των χρηµατο οτικ ν 
κεν ν  α είναι σε ση να παρ χουν άνεια µ χρι 

  σε  οινωνικ ς πιχειρ σεις και άλλες 
οµά ες στόχους  ροκειµ νου να ιασ αλιστεί 
η εύρυ µη λειτουργία των ι ρυµάτων αυτ ν  η 
κυ ρνηση α εσπίσει αυστηρό νοµικό πλαίσιο 
για την επί λε η και ρύ µιση της λειτουργίας των 

 και την εξασ άλιση επαρκούς προστασίας των 
καταναλωτ ν

  Συλλογική-µικροχρηµατοδότηση   
  (Crowdfunding)

 ο  εισ χ η πρόσ ατα στο 
ελληνικό νοµικό σύστηµα   νόµος εποπτεύει 
τις απαιτ σεις εκλεξιµότητας των ιαχειριστ ν 
συστηµάτων και τις συν κες υπό τις οποίες 
λειτουργούν  εριορί ει την αξία των τίτλων σε 

  ανά εκ ότη για περίο ο  µην ν  
εισάγει περιορισµούς για την ιασ άλιση του 
επεν υτικού κιν ύνου  οργανωτικ ς απαιτ σεις 
για τους ιαχειριστ ς  κα ς και ελάχιστη παροχ  
πληρο ορι ν λεπτοµερείς παράγοντες κιν ύνου  
προει οποι σεις για πι αν  απ λεια κε αλαίου  
κ λ π
Αυτ ς οι στρατηγικ ς και τα εργαλεία  επι ι κουν 
να ε αρµόσουν µια στρατηγικ  ι σιµης 
χρηµατο ότησης  σύµ ωνα µε τις ει ικ ς πολιτικ ς 
της 

5.2.3. Εργαλεία για έργα υποδοµής

κτός από τις  αναπτύσσουµε ιά ορα 
χρηµατο οτικά µ σα για την προ ηση ν ων ργων 
υπο οµ ς και ενεργειακ ς από οσης  Αυτά τα 
χρηµατο οτικά εργαλεία και προγράµµατα χουν 
σχε ιαστεί για την υποστ ριξη ηµόσιων  ι ιωτικ ν 

  ργων

  αµείο υπο οµ ν   
ο ταµείο α χρηµατο οτ σει µικρά και µεσαία 
ργα υπο οµ ν  κυρίως στον ενεργειακό και 

περι αλλοντικό τοµ α  κα ς και ργα τουρισµού 
και αστικ ς ανάπτυξης  ια τη χρηµατο ότηση του 
ταµείου  ενεργοποι ηκαν πόροι συνολικού ύ ους 

 εκατ  υρ  εκ των οποίων  εκατ  υρ  από 
το νικό τρατηγικό λαίσιο Ανα οράς Α  και 
τα υπόλοιπα  εκατ  υρ  από ε νικούς πόρους 
µ σω ανείου της ελληνικ ς κυ ρνησης από την 

π
  ι ικά ρογράµµατα νίσχυσης ργανισµ ν 

οπικ ς Αυτο ιοίκησης  ρόγραµµα ιλό ηµος 
 και  µε  ισ  ευρ  ρόγραµµα χορ γησης 

επεν υτικ ν ανείων σε οπικ ς Αρχ ς µοι 
 ερι ρειες  α παρ χει άνεια στις τοπικ ς 

αρχ ς από το αµείο αρακατα ηκ ν και 
ανείων  µ σω γραµµ ς χρηµατο ότησης 

της π  α χρηµατο οτ σει ργα για παροχ  
κα αρού νερού  αποχ τευσης  προστασίας 
από πληµµύρες  ανάκτησης από υσικ ς 
καταστρο ς  αποκατάστασης γεωργικ ν εκτάσεων  
κατασκευ ς αγροτικ ν ρόµων και κατασκευ ς  
αποκατάστασης ηµοτικ ν κτιρίων
  ρόγραµµα αρµογ ς οπικού ωροταξικού 

χε ίου  ρόκειται για να πρόγραµµα που α 
χορηγ σει πεν υτικά άνεια στους µους για την 
προετοιµασία των οπικ ν ωροταξικ ν χε ίων 
υπό την ευ ύνη του πουργείου ερι άλλοντος και 

ν ργειας  συµπληρ νοντας τσι τον χωροταξικό 
σχε ιασµό για όλη τη χ ρα και ιασ αλί οντας 
τη νοµικ  και εσµικ  ασ άλεια των επεν ύσεων  

ρηµατο οτείται από την π και από ε νικούς 
πόρους
  ρόγραµµα νεργειακ ς Ανα ά µισης  
για ιωτικ ς ατοικίες  α χρηµατο οτ σει την 
ανα ά µιση της εν ργειας των κτιρίων κατοικι ν  
την ξυπνη χρ ση και τη µείωση της κατανάλωσης 
πρωτογενούς εν ργειας  ρηµατο οτείται από το 

Α  τους ε νικούς πόρους και τα τραπε ικά ταµεία  
 τελικ  επ ν υση αναµ νεται να άσει τα   ισ  
υρ

  ρόγραµµα νεργειακ ς Ανα ά µισης  
ηµόσιων  τηρίων  α χρηµατο οτ σει την 

ενεργειακ  ανα ά µισητων ηµόσιων κτιρίων  ο 
πρόγραµµα υπάγεται στο πουργείο ερι άλλοντος 
και ν ργειας και στο πλαίσιο της π και της 
ε νικ ς χρηµατο ότησης
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5.3  έος ναπτυξιακ ς ν µος 1

5.4  ρυση ναπτυξιακής ράπε ας

 νας ος Αναπτυξιακός όµος εγκρί ηκε το  και αποσκοπεί στη ηµιουργία περισσότερων από  
ισεκατοµµυρίων ευρ  ι ιωτικ ν επεν ύσεων ως το  µε την παροχ  κιν τρων στον ι ιωτικό τοµ α

 ι κύριοι στόχοι του ν ου αναπτυξιακού νόµου είναι
  ηµιουργία ν ων σεων εργασίας
  αξιοποίηση του αν ρ πινου υναµικού της χ ρας µε µ αση στην απασχόληση εξει ικευµ νου 
αν ρ πινου εργατικού υναµικού για την αντιστρο  της µετανάστευσης ν ων λλ νων επιστηµόνων
  εν άρρυνση της παραγωγ ς προ όντων και υπηρεσι ν υ ηλ ς προστι µενης αξίας
  ελτίωση του τεχνολογικού επιπ ου και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρ σεων
  επίτευξη ξυπνης εξει ίκευσης
  ανάπτυξη ικτύων  συνεργι ν  συνεργατικ ν πρωτο ουλι ν και γενικά υποστ ριξης της κοινωνικ ς 
οικονοµίας
  εν άρρυνση των συγχωνεύσεων
  ενίσχυση µ σω της µεταρρύ µισης και παρ µ ασης της υγιούς και εξει ικευµ νης επιχειρηµατικότητας 
µε µ αση στις µικροµεσαίες επιχειρ σεις 
  την εκ ν ου ιοµηχανοποίηση της χ ρας
  µείωση του οικολογικού αποτυπ µατος

εριλαµ άνει µια ποικιλία κιν τρων όπως

  ορολογικ ς απαλλαγ ς για εξοπλισµό µηχανηµάτων
  ορολογικ ς απαλλαγ ς και επι οτ σεις για την επιχειρηµατικότητα
  ορολογικ ς απαλλαγ ς και επι οτ σεις για ν ες  καινοτόµες  κα ς και για οµα οποιηµ να και 
ολοκληρωµ να περι ερειακά  τοµεακά ργα
  ηµόσια χρηµατο ότηση εν ιάµεσων ορ ων χρηµατο ότησης 
  ια ταχεία ια ικασία  στα ερό συντελεστ  όρου εισο µατος και µεγάλες ορολογικ ς απαλλαγ ς για 
µεγάλες επεν ύσεις

α επεν υτικά σχ ια που καλύπτονται από το ν ο όµο α ορούν όλους τους οικονοµικούς τοµείς  µε 
ορισµ νες εξαιρ σεις όπως ο χάλυ ας  ο άν ρακας  οι συν ετικ ς ίνες και η ναυπηγικ  ιοµηχανία

Η ΕΑΤ θα διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηµατοδότηση των ΜΜΕ και των νεοσύστατων 

επιχειρήσεων, των συνεταιρισµών και των κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και των δηµόσιων 

φορέων. Θα επικεντρωθεί σε ποιοτικά, στρατηγικά και καινοτόµα έργα, έργα στέγασης και υποδοµών 

και έργα συγχρηµατοδοτούµενα από την ΕΤΕπ. Η ΕΑΤ θα παράσχει συµβουλές προς επιχειρήσεις σε 

χρηµατοοικονοµικά θέµατα καθώς και εµπειρία προς τον δηµόσιο τοµέα.

  ηµιουργία µιας Αναπτυξιακ ς ράπε ας 
αναµ νεται να προω σει µακροπρό εσµες 
επεν ύσεις και οικονοµικ  ανάπτυξη µε την 
υποστ ριξη της επιχειρηµατικότητας  α παρ χει 
επεν ύσεις και χρηµατο ότηση κα ς και 
οικονοµικ ς και συµ ουλευτικ ς υπηρεσίες  

ια τη στ ριξη αυτ ν των ραστηριοτ των  α 
εκ ί ει τίτλους και α συγκεντρ νει κε άλαια και 
ρευστότητα  Α  εν α λαµ άνει κατα σεις 
οποιου ποτε εί ους και α επι ι ξει αρχικά µµεση 
χρηµατο ότηση

  Α  α αποτελ σει εξ λιξη του µίλου  
α ηµιουργη εί νας νιαίος ορ ας ιαχείρισης 

ο οποίος α ενεργεί ως κεντρικός ιαχειριστ ς 
κε αλαίων και εγγυητ ς για τις   Α  α 
χρησιµοποι σει αποτελεσµατικά τα κε άλαια 
που ιαχειρί εται σ µερα  α χρησιµοποι σει 
επίσης υπάρχοντα κον ύλια από ι ρύµατα 
εταίρους π χ   και κε άλαια των οποίων η 

ιαχείριση υπάγεται στο  όµιλος  
α ανα ιαρ ρω εί  η ιοικητικ  του ικανότητα α 

ενισχυ εί και οι λτιστες πρακτικ ς ανάπτυξης της 
 α παρασχε ούν µ σω της τεχνικ ς ο ειας από 

µια ευρωπα κ  τράπε α ανα οράς 

  Α  εν α εστιά ει στην λιανικ  τραπε ικ  και 
α ύναται επίσης να ενεργεί ως ιαµεσολα ητ ς 
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για τις εµπορικ ς τράπε ες  τους ι ι τες επεν υτ ς 
κα ς και άλλους χρηµατοπιστωτικούς 

ιαµεσολα ητ ς  είτε αυτοί υποστηρί ονται είτε όχι  
εντός µιας προκα ορισµ νης αρµο ιότητας  ασει 

ιαγεγωνσµ νων αποτυχι ν της αγορας χωρίς να 
παραγκωνί ονται οι ραστηριότητες του ι ιωτικού 
τοµ α  στε να απο εύγονται οι στρε λ σεις της 
αγοράς  ι ικότερα  η Α  α ιευκολύνει την 
πρόσ αση στη χρηµατο ότηση για

  ικρ ς και µεσαίες επιχειρ σεις κα ς και 
νεο υείς  επιχειρ σεις
  υνεταιρισµούς και κοινωνικ ς επιχειρ σεις
  χ µατα ει ικού σκοπού
  ργανισµούς  εταιρείες και άλλους 

ηµόσιους ορείς  παρ χοντας χρηµατο ότηση 
και συµ ουλευτικό ργο  για την ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας

 α χει επίσης την υνατότητα να παρ χει 
εγγυ σεις για τα άνεια στα οποία συµµετ χει η 

ράπε α  ως πρωτογεν ς  ευτερογεν ς ο ειλ της  
για το  σύνολο του ανείου  για τµ µα αυτού   Α  

α επικεντρω εί σε ασικά ργα  κυρίως

  στρατηγικά και καινοτόµα ποιοτικά ργα
  ργα πο οµ ν  ι ιαίτερα εκείνα που 
ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της λλά α

  ργα λληνικού και υρωπα κού εν ια ροντος 
τα οποία συγχρηµατο οτούνται από την υρωπα κ  

ράπε α πεν ύσεων  από παρόµοιους πολυµερείς 
χρηµατο οτικούς οργανισµούς

  Α  α παρ χει επίσης στις επιχειρ σεις 
χρηµατοοικονοµικ ς συµ ουλ ς και συµ ουλ ς 
για την υλοποίηση ργων  κα ς και 
εµπειρογνωµοσύνη στον ηµόσιο τοµ α για την 
προ ηση της επιχειρηµατικότητας   συµ ολ  
της στην εκπόνηση και υλοποίηση της ε νικ ς 
στρατηγικ ς ανάπτυξης α είναι κα οριστικ ς 
σηµασίας

  ράπε α µπορεί να συγκεντρ νει ρευστότητα 
µεσοπρό εσµα και ραχυπρό εσµα και να εκ ί ει 
οµόλογα  στα ερού  κυµαινόµενου επιτοκίου σε 
εγχ ριους και ιε νείς επεν υτ ς   συνεργασίες 
µε ευρωπα κ ς ε νικ ς αναπτυξιακ ς τράπε ες  
άλλα ευρωπα κά και ιε ν  πιστωτικά ι ρύµατα και 
άλλα χρηµατοπιστωτικά ι ρύµατα εκτιµάται ότι α 
παρ χουν επιπλ ον πόρους για τους σκοπούς της 

Α

  Α  εκτιµάται ότι α υλοποιη εί κατά το 
εύτερο εξάµηνο του  µετά την ολοκλ ρωση της 

µελ της σκοπιµότητας για τη µετατροπ  του  
στην λληνικ  Ανάπτυξιακ ράπε α

5.5  ρηµατοπιστ τικ ς τοµέας

Η χρηµατοπιστωτική κρίση αποκάλυψε αδυναµίες στη διοίκηση και διαχείριση του τραπεζικού τοµέα και 

εξασθένησε σοβαρά την ικανότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήµατος να στηρίξει την οικονοµία 

µε επαρκή χρηµατοδότηση. Προτεραιότητα έχει τώρα η ταυτόχρονη µείωση των µη εξυπηρετούµενων 

δανείων, η εξάλειψη των ελέγχων κεφαλαίου, η βελτίωση της τραπεζικής διακυβέρνησης καθώς και η 

σταθεροποίηση και η ενίσχυση του χρηµατοπιστωτικού τοµέα για τη βελτίωση της ανθεκτικότητάς του, 

ώστε ο κλάδος να καταστεί ικανός να εξυπηρετεί τις αυξανόµενες ανάγκες της πραγµατικής οικονοµίας.

 ο λληνικό χρηµατοπιστωτικό σύστηµα 
πρ πει να εξυπηρετεί τις ανάγκες µιας οικονοµίας 
σε ανάπτυξη που να επιτρ πει στις ελληνικ ς 
επιχειρ σεις να αναπτύξουν υπάρχοντα και 
ν α προ όντα   α τελευταία είκοσι χρόνια 
χουν σηµειω εί σηµαντικ ς αλλαγ ς στον 

χρηµατοπιστωτικό τοµ α  στόσο  η παγκόσµια 
χρηµατοπιστωτικ  κρίση του  και η κρίση 
της υρω νης του  πληξαν τον ελληνικό 
χρηµατοπιστωτικό τοµ α  ετά την κρίση  
ο τραπε ικός τοµ ας ανα ιαρ ρ ηκε και 
ανακε αλαιοποι ηκε  σηµαντικά   αγορά 
οµολόγων επηρεάστηκε επίσης σο αρά από την 
κρίση και ανακάµπτει στα ιακά  
  η ιοποίηση των τραπε ικ ν υπηρεσι ν 

και των ν ων χρηµατοπιστωτικ ν προ όντων 
ανοίγει ν ες ευκαιρίες  οι οποίες α αυξ σουν τη 
ρευστότητα και α ελτι σουν τους γενικούς όρους 
χρηµατο ότησης  
  ελληνικ  κυ ρνηση λει να επιταχύνει τον 
µετασχηµατισµό του ελληνικού χρηµατοπιστωτικού 
τοµ α   στρατηγικ  της παρουσιά ει τ σσερις 

ασικ ς προτεραιότητες µε ορί οντα το 
  νίσχυση και επ κταση του χρηµατοπιστωτικού 
τοµ α
  είωση των µη εξυπηρετούµενων ανείων 

  Βελτίωση της τραπε ικ ς εταιρικ ς 
ιακυ ρνησης

  αλάρωση και εξάλει η των  
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5.5.1. Ενίσχυση και διαφοροποίηση του τραπεζικού τοµέα

5.5.2. Μείωση των Μη Εξυπηρετούµενων Δανείων (NPLs)

 Αν και το οικονοµικό και χρηµατοοικονοµικό 
περι άλλον χει ελτιω εί πρόσ ατα  η ελληνικ  
οικονοµία εξακολου εί να λειτουργεί υπό 
σηµαντικούς περιορισµούς ρευστότητας που 
περιορί ουν περεταίρω  το ν ο ανεισµό  Ανα ητεί 
λοιπόν  µια µεικτ  στρατηγικ  τόσο για την ενίσχυση 
όσο και για την ια οροποίηση και περεταίρω 
ανάπτυξη του χρηµατοπιστωτικού συστ µατος

ετά τις µεταρρυ µίσεις και τις συγχωνεύσειςτων 
τελευταίων  ετ ν  ο ελληνικός τραπε ικός τοµ ας 
αποτελείται από τ σσερις συστηµικ ς τράπε ες  
κα ς και µη συστηµικ ς  µεταξύ των οποίων 
οι ξι συνεταιριστικ ς τράπε ες  ίναι το πιο 
συγκεντρωµ νο τραπε ικό σύστηµα στην υρω νη  
κα ς οι συστηµικ ς τράπε ες κατ χουν το  
περίπου των συνολικ ν χρηµατοοικονοµικ ν 
περιουσιακ ν στοιχείων
 ετά την ανα κε αλαιοποίηση του εκεµ ρίου 
του  οι συστηµικ ς τράπε ες είναι επαρκ ς 
κε αλαιοποιηµ νες  εν  οι είκτες κε αλαιακ ς 
επάρκειας υπερ αίνουν τα ρυ µιστικά κατ τατα 
όρια µ σος όρος  του είκτη κε αλαιακ ς 
επάρκειας  και άνω του µ σου όρου  
της  τον τοµ α της ρευστότητας  σηµαντικ ς 

ελτι σεις περιλαµ άνουν τη στα ερ  αύξηση των 
κατα σεων των νοικοκυρι ν και των επιχειρ σεων  
τη σηµαντικ  µείωση του  κατά  ισ  ευρ  
το  και  ισ  ευρ  το  τη ελτιωµ νη 
πρόσ αση των τραπε ν στις χρηµατοπιστωτικ ς 
αγορ ς µ σω εκ όσεων καλυµµ νων οµολογι ν 

  ύ ους  ις ευρ  και των 
πράξεων  στην ιατραπε ικ  αγορά  τη 
στα ιακ  χαλάρωση των ελ γχων στην κίνηση 
κε αλαίων και την περαιτ ρω µείωση των επιτοκίων  

 ιατ ρηση της κε αλαιοποίησης των τραπε ν 
σε άνετα επίπε α αναγνωρί εται ως να εξαιρετικά 
σηµαντικό στοιχείο της στρατηγικ ς
 ροκειµ νου να ιασ αλιστεί η στα ερότητα 
του ι ιαίτερα συγκεντρωµ νου τραπε ικού 

τοµ α  είναι επίσης επι υµητός νας ορισµ νος 
α µός ια οροποίησης και επ κτασης αυτού  
 προσ λκυση στρατηγικ ν επεν υτ ν και η 

προ ηση της καινοτοµίας και της εξωστρε ούς 
σκ ης α επιτρ ουν στον τραπε ικό τοµ α να 
ενισχύσει τη ση του στις αγορ ς και να ελτι σει 
τις υπηρεσίες του  ε αυτόν τον τρόπο α εισαχ ούν 
τα κατάλληλα κε άλαια και τεχνογνωσία  στε να 
επιτευχ ούν οι υ ηλότερες επι όσεις που επιτάσσει 
το σύγχρονο τραπε ικό σύστηµα και να ελτιω ούν 
τόσο ο σχε ιασµός όσο και η ε αρµογ  στο επίπε ο 
των στρατηγικ ν απο άσεων  ν  παράλληλα  

α ε αρµοστούν ιεξο ικά οι σχετικ ς ε νικ ς 
και ευρωπα κ ς απαιτ σεις σχετικά µε τη χρηστ  

ιακυ ρνηση και την προστασία των ε οµ νων 
και την ασ άλεια των συστηµάτων
  ιαίτερη µ αση α ο εί στην ανάπτυξη 
συνεταιριστικ ν τραπε ν που λειτουργούν 
σε περι ερειακό επίπε ο και η ελτίωση της 
εταιρικ ς τους ιακυ ρνησης για να επιτυγχάνουν 
τις καλύτερες επι όσεις  κα ςσυµ άλλουν 
στην ανάπτυξη της πραγµατικ ς οικονοµίας 
χρηµατο οτ ντας µικρ ς και µεσαίες επιχειρ σεις  
σχε ιά οντας και παρ χοντας επεν υτικ ς λύσεις για 
την κάλυ η των αυξανόµενων και σύν ετων τοπικ ν 
επιχειρηµατικ ν αναγκ ν  το πλαίσιο αυτό  είναι 
κα οριστικ ς σηµασίας για την τοπικ  οικονοµικ  
ανάπτυξη
 υνολικά  ο ελληνικός τραπε ικός τοµ ας 
χει υποστεί α ι ς ιαρ ρωτικ ς αλλαγ ς  χει 

ανα κε αλαιοποιη εί και ενοποιη εί  η εταιρικ  
ιακυ ρνηση χει ελτιω εί και οι ραστηριότητ ς 

του χουν εξορ ολογιστεί  συµπεριλαµ ανοµ νων  
των πωλ σεων µη ασικ ν  ξ νων περιουσιακ ν 
στοιχείων  ια συνεχι όµενη προσπά εια προς 
αυτ ν την κατεύ υνση αποτελεί στρατηγικ  
προτεραιότητα για το 

 ο σύνολο των µη εξυπηρετούµενων ανείων 
 των τραπε ν παραµ νει υ ηλό   ελληνικ  

κυ ρνηση χει ξεκιν σει µια σειρά σηµαντικ ν 
µεταρρυ µίσεων για την αντιµετ πιση του 
προ λ µατος  οι οποίες περιλαµ άνουν
  ισαγωγ  του µηχανισµού εξω ικαστικού 

ιακανονισµού  µ σω µιας πλ ρως 
λειτουργικ ς πλατ όρµας  προκειµ νου να 

ιευκολυν εί η επίλυση του χρ ους των ι σιµων 
επιχειρ σεων  η οποία επηρεά ει τους ι ι τες και 
τους ηµόσιους πιστωτ ς

  ροποποίηση του ικα ολιτικ ς ικονοµίας 
για τη ελτίωση της επι ολ ς των ικαιωµάτων 
των εν γγυων πιστωτ ν  µεταξύ άλλων µ σω 
ηλεκτρονικ ν πλειστηριασµ ν και µε τη ελτίωση 
της κατάταξης των εξασ αλισµ νων πιστωτ ν για τις 
ν ες πιστ σεις
  ισαγωγ  κιν τρων και άρση των εµπο ίων 
στη ιευ τηση και την ανα ιάρ ρωση των χρε ν  
κυρίως µε την ηµοσίευση πρωτογενούς και 

ευτερογενούς νοµο εσίας για την αντιµετ πιση 
της ευ ύνης του προσωπικού που ασχολείται µε 
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την ανα ιάρ ρωση εκ µ ρους των τραπε ν και 
του ηµόσιου τοµ α  τη επίλυση  των  ητηµάτων 
των ορολογικ ν ηµι ν που προκύπτουν από 
ανα ιάρ ρωση ανείων  ιαγρα ς  πωλ σεις 

ανείων που πρ πει να µετα ερ ούν και να 
συµ η ιστούν µε τα ορολογητ α κ ρ η κά ε 
αντίστοιχου τους  την επ κταση της απαλλαγ ς των 

ιαγρα ν από τους όρους εισο µατος  κ λπ
  Βελτίωση του πλαισίου α ερεγγυότητας  κυρίως 
µε την κ οση πρωτογενούς και ευτερογενούς 
νοµο εσίας για τη ρύ µιση του επαγγ λµατος του 
εν λόγω ιαχειριστ  τη ελτίωση του πλαισίου 
επίλυσης της α ερεγγυότητας των νοικοκυρι ν 
κυρίως όσον α ορά τη ια ικασία  και τη ελτίωση 

της κατάρτισης των αρµό ιων ικαστ ν
  νίσχυση της ι ικ ς ραµµατείας ιαχείρισης 

ιωτικού ρ ους που συντονί ει τις απο άσεις και 
τη στρατηγικ  του υ ερνητικού υµ ουλίου για τη 

ιαχείριση του ιωτικού ρ ους
  αρακολού ηση της επίτευξης των στόχων 
µείωσης των µη εξυπηρετούµενων ανείων που 
υπο άλουν οι τράπε ες στην  ύµ ωνα 
µε αυτούς τους στόχους  τα η ξυπηρετούµενα 
Ανοίγµατα  α µειω ούν από  ις  
σε  ις   και τα η ξυπηρετούµενα 

άνεια Α  από  ις  σε  ις   
µεταξύ ουνίου  και 
  Ανάπτυξη της ευτερογενούς αγοράς των  
σύµ ωνα µε τις ιε νείς λτιστες πρακτικ ς της  
µε νοµο εσία που α ρυ µί ει την µετα ί αση και 
εξυπηρ τηση των   εξάλει η των ραγµ ν 
για την είσο ο των εξει ικευµ νων ταιρει ν 

ιαχείρισης  α επιτρ ει την παροχ  ά ειας 
λειτουργίας αυτ ν ως ιαχειριστ ς ανείων 

  µε στόχο την χρ ση σηµαντικά 

µεγαλύτερης τεχνογνωσίας στη ιαχείριση των 
η ξυπηρετούµενων Ανοιγµάτων ανείων  α 
ορολογικά κίνητρα και οι ια ικαστικ ς ιατάξεις 
α ιασ αλίσουν την οµαλ  λειτουργία της αγοράς 

των  προστατεύοντας ταυτόχρονα τα 
ε οµ να και τα ικαι µατα των καταναλωτ ν  

σύµ ωνα µε τη νοµο εσία της  ι πρόσ ατες 
νοµο ετικ ς προτάσεις της  α χρησιµεύσουν για 
την περαιτ ρω τροποποίηση και ολοκλ ρωση αυτού 
του πλαισίου
  ηµιουργία ιστωτικού ρα είου 

 του µητρ ου συναλλαγ ν ακιν των

Αυτ ς οι µεταρρυ µιστικ ς πολιτικ ς α επιτρ ουν 
τη ραστικ  µείωση του αρι µού των  στε 
να ενισχυ εί η ικανότητα των τραπε ν να 
επικεντρω ούν στην εµπορικ  τους λειτουργία και 
να στηρίξουν τις ραστηριότητες των ι σιµων 
επιχειρ σεων και της πραγµατικ ς οικονοµίας  α 
συµ άλει επίσης στη ιασ άλιση της κοινωνικ ς 

ικαιοσύνης και της συνοχ ς προστατεύοντας τα 
ευάλωτα νοικοκυριά

το µ λλον  η ελληνικ  κυ ρνηση α συνεχίσει 
τις προσπά ειες στον τοµ α παρακολου ντας την 
υλοποίηση των παραπάνω µεταρρυ µίσεων και 

ελτι νοντας  συµπληρ νοντας  όπου αυτό είναι 
απαραίτητο  και τις εξελίξεις το επίπε ο της 
Αυτ ς περιλαµ άνουν  µεταξύ άλλων  την εκτίµηση 
του κόστους και των ο ελ ν της παράλληλης 
υιο τησης εναλλακτικ ν ια ικασι ν επίλυσης 
των µη εξυπηρετούµενων ανείων  όπως  για 
παρά ειγµα η σύσταση µιας εταιρείας ιαχείρισης 
περιουσιακ ν στοιχείων  σύµ ωνα µε τις πρόσ ατες 
κατευ υντ ριες γραµµ ς της υρωπα κ ς πιτροπ ς 
για το σχ ιο   

5.5.3. Βελτίωση της τραπεζικής εταιρικής διακυβέρνησης

  αποτελεσµατικ  εταιρικ  ιακυ ρνηση χει 
λά ει αυξηµ νη προσοχ  τα τελευταία χρόνια  ίναι 
απαραίτητη για τη λειτουργία του τραπε ικού τοµ α 
και της οικονοµίας στο σύνολό της

ατά την ιάρκεια των τελευταίων ύο ετ ν  το 
λληνικό αµείο ρηµατοπιστωτικ ς τα ερότητας 

 αξιολογεί ενεργά τα µ λη του ιοικητικού 
συµ ουλίου και τις ρυ µίσεις ιακυ ρνησης των 
συστηµικ ν τραπε ν  ς αποτ λεσµα  η σύν εση 
των ιοικητικ ν συµ ουλίων των τραπε ν άλλαξε 
ρι ικά  µε τη στα ιακ  αντικατάσταση του  
των µη εκτελεστικ ν µελ ν το  και το  ι 
τράπε ες κατά εραν επίσης να µετα ρουν ιε ν  
εµπειρία στα ιοικητικά συµ ούλια  
 ην επόµενη περίο ο α λη ούν πρόσ ετα 
µ τρα για τη ελτίωση της ιαχείρισης ιν ύνων 

κα ς του εσωτερικού ελ γχου   
  προκειµ νου να προω η ούν 

οι λτιστες πρακτικ ς και τα κατάλληλα πρότυπα 
στην εταιρικ  ιακυ ρνηση και στις επι όσεις των 

ιοικητικ ν συµ ουλίων   στα ιακ  µείωση της 
συµµετοχ ς του ηµοσίου στις συστηµικ ς τράπε ες 

α σχε ιαστεί ιεξο ικά  µε άση µια ορ ολογικ  
πρακτικ  των µετόχων  προκειµ νου να επιτευχ ούν 

ίκαιοι όροι και οµαλ  µετά αση   εξεύρεση 
στρατηγικ ν επεν υτ ν α ταν συνεπ ς και µε 
την προανα ερόµενη στρατηγικ  για την ενίσχυση 
της χρηµατοπιστωτικ ς στα ερότητας   παραπάνω 
σχε ιασµός  α περιλαµ άνει µεταξύ άλλων  ναν 
ο ικό χάρτη για την τρατηγικ  ξό ου  και το 
ρόλο του  σε αυτ ς τις ια ικασίες  σύµ ωνα µε 
ό τι η προ λ πεται στο σχετικό νόµο για το  
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5.5.4. Χαλάρωση και εξάλειψη των των περιορισµών στην κίνηση κεφαλαίων 
    (Capital Controls)

 ετά την επι ολ  των περιρισµ ν στην κίνηση 
κε αλαίων  ηµιουργ ηκε µια ει ικ  πιτροπ  για 
την γκτιση των ραπε ικ ν υναλλαγ ν  για τη 

ιευκόλυνση των συναλλαγ ν και την αποτροπ  
σηµαντικ ς συµ όρησης στις  οικονοµικ ς 
συναλλαγ ς  κτοτε  η πιτροπ  αυτ  εξετά ει τις 
αιτ σεις τραπε ικ ν συναλλαγ ν και µετα ορ ν 
κε αλαίων όλων των εν ια εροµ νων µερ ν  ι 
περιορισµοί αυτοί αίρονται στα ιακά
 ον άιο του  η ελληνικ  κυ ρνηση 

ηµοσίευσαν ναν χάρτη πορείας για τη στα ιακ  
χαλάρωση των περιορισµ ν στην κίνηση 
κε αλαίων  εριγρά ει τη στρατηγικ  και τις 
συν κες για την χαλάρωση και τελικά  την εξάλει η 
όλων των περιορισµ ν  α τελευταία µατα του 
ο ικού χάρτη περιλαµ άνουν

  ρση περιορισµ ν σχετικά µε την πρόωρη 
λ ξη των προ εσµιακ ν κατα σεων και την 
πρόωρη εξό ληση των ανείων
  Αύξηση των ορίων ανάλη ης µετρητ ν  των 
ορίων µετα οράς κε αλαίων και του ποσοστού 
ανάλη ης των κε αλαίων που µετα ρονται από το 
εξωτερικό
  ατάργηση των περιορισµ ν σχετικά 
µε το άνοιγµα επιχειρηµατικ ν και ατοµικ ν 
λογαριασµ ν

α επόµενα µατα α ελτι σουν τις οικονοµικ ς 
επι όσεις  ιασ αλί οντας παράλληλα τη ρευστότητα 
στο σύστηµα  εριλαµ άνουν

  ατάργηση των περιορισµ ν των αναλ εων 
µετρητ ν  ε συν υασµό µε τους καταργη ντες 
περιορισµούς για το άνοιγµα ν ων λογαριασµ ν  

α ολοκληρ σει την απελευ ρωση των εγχ ριων 
συναλλαγ ν και την κατάργηση του εύτερου 
πυλ να των περιορισµ ν
  Αύξηση των ορίων µετα οράς κε αλαίων στο 
εξωτερικό για επιχειρ σεις και ι ι τες
  Αύξηση του τρ χοντος ορίου γκρισης 
συναλλαγ ν  µε σκοπό την ανά εση αυτ ς της 
αρµο ιότητας στις υποεπιτροπ ς τραπε ν
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Διασφάλιση της Δηµοσιονοµικής Σταθερότητας 

Επικαιροποίηση, έγκριση και εφαρµογή του Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου 
Δηµοσιονοµικής Στρατηγικής (MTFS) 

Συνέχιση και πλήρης υλοποίηση της µεταρρύθµισης του Ενιαίου 
Λογαριασµού  Θησαυροφυλακίου (ΕΛΘ)

-Εισαγωγή νέου νοµικού πλαισίου

-Εισαγωγή τακτικών προβλέψεων ταµειακών ροών των µεγαλύτερων 
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης

-Ολοκλήρωση της µεταφοράς όλων των φορέων απευθείας στον ΕΛΘ 
Τέλος-2021

Ολοκλήρωση του Νέου Λογιστικού Σχεδίου
 
Κρατικός προυπολογισµός 2019 σύµφωνα µε το νέο λογιστικό σχέδιο

Σχεδιασµός ολοκληρωµένων λογιστικών κανόνων

Επέκταση του Νέου Λογιστικού Σχεδίου σε όλους τους φορείς της Γενικής 
Κυβέρνησης 

Εκκαθάριση ληξιπροθεσµων
Πλήρης εκκαθάριση ληξιπρόθεσµων
Αντιµετώπιση των δοµικών αιτιών της συσσώρευσης ληξιπρόθεσµων

[a] Πρώτη δέσµη µέτρων

[b] Νέα αξιολόγηση

[c] Δεύτερη δέσµη µέτρων εφόσον χρειαστεί 2018Q3

Εφαρµογή µέτρων για την καταπολέµηση της φοροδιαφυγής

Ολοκλήρωση περιουσιολογίου

Νοµοθεσία για το λαθρεµπόριο καυσίµων  

Μόνιµος µηχανισµός τιµολόγησης και τακτικές ενηµερώσεις για τις 
αντικειµενικές αξίες των ακινήτων

Απλοποίηση της φορολογικής νοµοθεσίας

Διασταυρωµένοι έλεγχοι δηλώσεων και καταθέσεων

Σε εξέλιξη

 
τέλος 2021

2ο τρίµηνο 2018

2ο τρίµηνο 2018

τέλος 2021

τέλος 2022

4ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2019

τέλος 2022

3ο τρίµηνο 2018

[α] 2ο τρίµηνο 2018

[β[ 4ο τρίµηνο 2018

[γ] 1ο τρίµηνο 2019

σε εξέλιξη

τέλος 2018

2ο τρίµηνο 2019

2ο τρίµηνο 2019

σε εξέλιξη

σε εξέλιξη
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Επέκταση της χρήσης ηλεκτρονικών πληρωµών
Ενσωµάτωση του σχεδίου BEPS (Base Erosion and Profit 
Shifting — διάβρωση της φορολογικής βάσης και µετατόπιση 
των κερδών) του ΟΟΣΑ, στην ελληνική νοµοθεσία για την 
καταπολέµηση φοροδιαφυγής των µεγάλων επιχειρήσεων.

Διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας της ΑΑΔΕ και εφαρµογή του 
στρατηγικού της σχεδίου

Εξαµηνιαίες επικαιροποίησεις και έγκαιρη εφαρµογή της Εθνικής 
Στρατηγικής για τις Δηµόσιες Προµήθειες

Αντιµετώπιση της εισφοροδιαφυγής στον τοµέα της κοινωνικής 
ασφάλισης

Ολοκλήρωση όλων των διοικητικών διαδικασιών και πλήρης 
ενεργοποίηση του προγράµµατος

Ολοκλήρωση του προγράµµατος.

Προώθηση της Βιώσιµης Ανάπτυξης

Εφαρµογή τριετούς σχεδίου δράσης  - οδικού χάρτη για την 
καταπολέµηση της αδήλωτης εργασίας 

Ο οδικός χάρτης είναι ήδη υπό υλοποίηση . Σηµαντικές δράσεις 
του οδικού χάρτη περιλαµβάνουν:

1 α. Επιθεωρήσεις εργασίας στον αγροτικό τοµέα 
Παρέχεται  Τεχνική Βοήθεια

Ολοκλήρωση του σχετικού  νοµικού πλαισίου

Λειτουργικές βελτιώσεις και νοµικές προσαρµογές

1 β. Ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του 
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε). ). Ολοκλήρωση του 
µηχανισµού παρακολούθησης της αγοράς εργασίας:

- Έχει χορηγηθεί χρηµατοδότηση από την ΕΚΤ για την 
αναβάθµιση και την ολοκλήρωση του πληροφοριακού  
συστήµατος του ΣΕΠΕ.

- Ολοκλήρωση της πρώτης φάσης (πρώτες ενηµερώσεις του ΠΣ «, 
ΕΡΓΑΝΗ» και διαλειτουργικότητα µε άλλα συστήµατα ΠΣ)- 
Ολοκλήρωση οδικού χάρτη  - δεύτερη φάση

σε εξέλιξη

σε εξέλιξη

σε εξέλιξη

2ο τρίµηνο 2020

4ο τρίµηνο 2018

2ο τρίµηνο 2020

1ο τρίµηνο 2017 -  3ο τρίµηνο 2019

2ο τρίµηνο 2019

4ο τρίµηνο 2018

2ο τρίµηνο 2019

σε εξέλιξη

2ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018

Δηµιουργία περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας
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Επαναφορά  συλλογικών συµβάσεων εργασίας

Σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία οι αρχές της επεκτασιµότητας 
επέκτασης και της ευνοικότερης ρύθµισης θα επανατεθούν σε 
λειτουργία µετά το τέλος του προγράµµατος του ΕΜΣ

Εφαρµογή του νέου πλαισίου για την καθιέρωση του κατώτατου 
µισθού

Ολοκλήρωση της έκθεσης της επιτροπής

Ολοκλήρωση της διαβούλευσης µε τους κοινωνικούς εταίρους και τους 
αντίστοιχους οργανισµούς υλοποίησης

Ολοκλήρωση της ετήσιας έκθεσης, σύµφωνα µε το ισχύον πλαίσιο για 
την αξιολόγηση του επιπέδου του κατώτατου µισθού

Πρόγραµµα απασχόλησης για εργαζόµενους σε  επισφαλείς θέσεις 
εργασίας  

Εισαγωγή του µοντέλου ανοικτού πλαισίου για τη ανάπτυξη 
Ενεργητικών Πολιτικών Απασχόλησης 

- Το πιλοτικό πρόγραµµα είναι υπό διαµόρφωση µε τεχνική υποστήριξη 
από την Παγκόσµια Τράπεζα

- Υιοθέτηση δευτερεύουσας νοµοθεσίας

- Ολοκλήρωση όλων των δράσεων ώστε το πιλοτικό πρόγραµµα να 
είναι πλήρως λειτουργικό

Υιοθέτηση ενός ολοκληρωµένου σχεδίου δράσης για την ανάπτυξη του 
ανθρώπινου κεφαλαίου 

Ενίσχυση πρωτοβουλιών όπως το Φόρουµ Βιοµηχανίας για το 
συντονισµό οικονοµικών, κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων 

Έγκαιρη εφαρµογή του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 
Το πλάνο περιλαµβάνει µέτρα που στηρίζουν πέντε επιχειρησιακές 
προτεραιότητες:
-Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της παραγωγικότητας του 
αγρο-διατροφικού τοµέα µε µέτρα που στηρίζουνοµάδες παραγωγών 
και συνεταιρισµούς , συνεισφέρουν στον εκσυγχρονισµό αγροτικών 
εκµεταλλεύσεων και στη µείωση του κόστους παραγωγής, στην 
κατασκευή δηµόσιων υποδοµών και στον εφοδιασµό δοµών 
υποστήριξης στους τοµείς των υπηρεσιών συµβουλευτικής, µεταφορά 
τεχνογνωσίας και καινοτοµίας για τη βελτίωση της παραγωγικότητας 
και της ανταγωνιστικότητας

3ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018 - 4ο τρίµηνο 2021

2ο τρίµηνο 2018 (πιλοτικό)

2ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018

2ο τρίµηνο 2018

σε εξέλιξη

σε εξέλιξη - 2020

Ενίσχυση  της παραγωγικότητας



σε εξέλιξη

2018-2020

4ο τρίµηνο 2018-2020

4ο τρίµηνο 2018

2018-2020

2018-2020

4ο τρίµηνο 2018

σε εξέλιξη-2020

1ο τρίµηνο 2018

σε εξέλιξη
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- Αύξηση της προστιθέµενης αξίας των εγχώριων προϊόντων µέσα από 
τη δηµιουργία ολοκληρωµένων αλυσίδων αξίας – βελτίωση της 
εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων µε µέτρα όπως η εισαγωγή 
σύγχρονων µεθόδων τυποποίησης και πιστοποίησης των προϊόντων 
και της ασφάλειας στην παραγωγή

-Ανάπτυξη των ανθρωπίνων πόρων και βελτίωση της 
επιχειρηµατικότητας µε µέτρα υποστήριξης της εγκατάστασης και της 
εκκίνησης νέων αγροτών, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης

-Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων και 
προσαρµογή στην κλιµατική αλλαγή µε στοχευµένα µέτρα που θα 
συνεισφέρουν παράλληλα στην ποιότητα και στην προστιθέµενη αξία 
του αγροτικού προϊόντος

-Ενίσχυση τους κοινωνικού ιστού των αγροτικών περιοχών µε τοπικά 
αναπτυξιακά µέτρα µέσω δηµόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων που 
στοχεύουν στη διαφοροποίηση των εισοδηµάτων των νοικοκυριών και 
στην πρόσβαση σε υπηρεσίες ψηφιακής υποστήριξης (CLLD/LEADER 
and rural broadband)

Εφαρµογή της  Εθνικής και Περιφερειακής Τουριστικής Πολιτικής

Κεντρικές δράσεις
-Ανάπτυξη και εφαρµογή ενός τριετούς σχεδίου δράσης

- Σχεδιασµός και ανάπτυξη ενός σύγχρονου συστήµατος τουριστικής 
εκπαίδευσης

-Σχεδιασµός ενός ανταγωνιστικού πλαισίου προσέλκυσης επενδυτών 
για τις στρατηγικές προτεραιότητες ανάπτυξης του Τουρισµού (υγεία 
και ευηµερία, τουρισµός, λιµάνια, υποδοµές µεγάλων καταλυµάτων)

- Σχεδιασµός και εφαρµογή ειδικού προγράµµατος για την «αύξηση της 
χωριτικότητας και την αναβάθµιση της ποιότητας και των υπηρεσιών» 
των ξενοδοχείων 4 και 5 αστέρων 

- Σχεδιασµός και εφαρµογή προγράµµατος για τις τουριστικές 
επιχειρήσεις που λειτουργούν όλο το χρόνο

- Ανάπτυξη πλαισίου κινήτρων για νέα τουριστικά προιόντα, MICE, 
γκολφ, τουριστικά χωριά κλπ. 
Διαθνής προώθηση της ταυτότητας   «Ελλάδα: προωρισµός 365 µέρες 
το χρόνο»

Ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύµατος Έρευνας και Καινοτοµίας  και 
δηµιουργία χρηµατοδοτικών εργαλείων 

Προώθηση της καινοτόµου επιχειρηµατικότητας µέσω των 
Διαρθρωτικών ταµείων, EquiFund και παροχή κινήτρων για ιδιωτικές 
επενδύσεις στην Έρευνα και Καινοτοµία (R&D)

σε εξέλιξη - 2020
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Χρηµατοδότηση επιχειρηµατιών και ΜµΕ µε τα νέα χρηµατοδοτικά µέσα, 
όπως: Συλλογική χρηµατοδότηση (Crowdfunding), Equifund και Ταµείο 
Επιχειρηµατικότητας

Ολοκλήρωση της εφαρµογής του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τις Εξαγωγές

Εισαγωγή του Νέου Πλαισίου για ιδιωτικές και στρατηγικές επενδύσεις

Εκσυγχρονισµός του συστήµατος για τον σχεδιασµό και τις διαδικασίες 
πρόσληψης στη Δηµόσια Διοίκηση

-Ανάλυση κατάστασης. Εντοπισµός βέλτιστων ευρωπαικών και διεθνών 
πρακτικών, σε συνεργασία µε την Τεχνική Βοήθεια

-Σχεδιασµός των κατευθυντήριων αρχών   της µεθοδολογίας του νέου 
συστήµατος µε αντικείµενο τον προγραµµατισµό προσλήψεων  
(συµπεριλαµβανοµένων της χρήσης πληροφοριακού συστήµατος καθώς 
και της ενίσχυσης του ΑΣΕΠ ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες 
πρόσληψης) 

- Ψήφιση νοµοθεσίας

Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας για την υλοποίηση του έργου 
«Εθνική Πύλη για την Κωδικοποίηση της Νοµοθεσίας»
-Ανάπτυξη οδηγιών για την τυποποίηση και απλοποίηση των διοικητικών 
διαδικασιών σε συνεργασία µε την Τεχνική Βοήθεια 

Ανάπτυξη και Εφαρµογή ενός Σχεδίου Δράσης για ένα Μητρώο 
Διαδικασιών

Κωδικοποίηση της νοµοθεσίας

-Ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής πλατφόρµας «Εθνική Πλατφόρµα 
Κωδικοποίησης» 

Ολοκλήρωση της Κωδικοποίησης: α)  νοµοθεσία για την ψηφιακή διοικηση 
και β) Κώδικας Διοικητικών Διαδικασιών 

Ολοκλήρωση της ψηφιοποίσης του Κώδικα Δηµοσίων Υπαλλήλων και της 
Νοµοθεσίας για την Ανοικτή Διακυβέρνηση

Σταδιακή δηµοσίευση   των κωδικοποιηµένων νόµων

Ψηφιοποίηση του Συστήµατος Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναµικού για τη 
Δηµόσια Διοίκηση

Ολοκλήρωση ενός ολοκληρωµένου ψηφιακού οργανογράµµατος για 
όλους τους φορείς του Δηµοσίου

Βελτίωση του επιχειρηµατικού περιβάλλοντος και ενίσχυση των επενδύσεων

σε εξέλιξη

σε εξέλιξη - µέχρι το 2020

3ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2019

4ο τρίµηνο 2018

1ο τρίµηνο 2019

3ο τρίµηνο 2019

1ο τρίµηνο 2019 - 4ο τρίµηνο 2018

1ο τρίµηνο 2019 - 4ο τρίµηνο 2019

4ο τρίµηνο 2019

1ο τρίµηνο 2019

3ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2018

1ο τρίµηνο 2019 - 4ο   τρίµηνο2019

1ο τρίµηνο 2019 - 4ο τρίµηνο2019

2ο τρίµηνο 2019
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Πλήρης εφαρµογή του νέου συστήµατος κινητικότητας

Ολοκλήρωση των διορισµών Διευθυντών και Προϊσταµένων των 
Υπουργείων

Ολοκλήρωση της Μεταρρύθµισης για την αναδιάρθρωση και την 
ενίσχυση των Ανεξάρτητων Αρχών
 
Ενίσχυση µηχανισµών υποστήριξης και εποπτείας

-Καθιέρωση Παρατηρητηρίου Δηµόσιας Διοίκησης για την 
παρακολούθηση της πρόοδου των διοικητικών µεταρρυθµίσεων

-Ίδρυση ενός Εσωτερικού µηχανισµού τεχνικής βοήθειας  που θα 
διευκολύνει τη διάχυση πολιτικών καθώς  των ευρωπαϊκών και 
διεθνών βέλτιστων πρακτικών στην δηµόσια διοίκηση

Τακτικές επικαιροποιήσεις και έγκαιρη εφαρµογή του Εθνικού 
Σχεδίου κατά  της Διαφθοράς

Ολοκλήρωση της φάσης Ι και έναρξη της φάσης ΙΙ του έργου 
«Ολοκληρωµένο Σύστηµα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για 
την Ποινική και Πολιτική Διαδικασία» (ΟΣΔΔΥ-ΠΠ), µε στόχο την 
επιτάχυνση των δικαστικών διαδικασιών και την εισαγωγή της 
«Δίκης χωρίς χαρτί» (Paperless Trial) καθώς και την εκπόνηση  
αξιόπιστων στατιστικών στοιχείων

Ολοκλήρωση της µελέτης για την αποκέντρωση του Πρωτοδικείου 
Αθηνών και του σχετικού οδικού χάρτη υλοποίησης του έργου

Περαιτέρω εφαρµογή του επαγγέλµατος του «Διαχειριστή  
αφερεγγυότητας»

Δηµιουργία ενός σταθερού φορολογικού συστήµατος φιλικό προς 
την ανάπτυξη και τις επενδύσεις που θα είναι δίκαιο, απλό και 
αποτελεσµατικό

Απλοποίηση αδειοδότησης για επιπλέον τοµείς οικονοµικής 
δραστηριότητας 

Επιχειρηµατικά πάρκα:
Αναθεώρηση του Εθνικού Χωρικού Πλαισίου για την Βιοµηχανία, 
που θα ενσωµατώνει το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την ανάπτυξη 
Επιχειρηµατικών Πάρκων 

Επέκταση των λειτουργιών και περαιτέρω ψηφιοποίηση των 
υπηρεσιών OneStopShop για Επιχειρήσεις 

Ανάπτυξη πλαισίου συντονισµού για τις Αµεσες Ξένες Επενδύσεις

4ο τρίµηνο 2019

4ο τρίµηνο 2019

2ο τρίµηνο 2019

4ο τρίµηνο 2019

2ο τρίµηνο 2019

2ο τρίµηνο 2019

Σε εξέλιξη

1ο τρίµηνο 2019

4ο τρίµηνο 2018

σε εξέλιξη

σε εξέλιξη

1ο τρίµηνο 2020

2020

4ο τρίµηνο 2019

4ο τρίµηνο 2018
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Λειτουργία του Παρατηρητηρίου Επιχειρηµατικότητας για το 
σχεδιασµό πολιτικών, την καλύτερη ρύθµιση και την εκ των υστέρων 
(ex post)  αξιολόγηση

Πλήρης εφαρµογή του νέου συστήµατος ελέγχων και εποπτείας της 
αγοράς 

Διορισµός από τις αρχές υπευθύνου για την οργάνωση και την 
εφαρµογή της εποπτείας

-Εξειδίκευση στα κριτήρια επικινδυνότητας των ελέγχων 

-Εξειδίκευση της µεθοδολογίας για το σχεδιασµό των ελέγχων και 
την  εποπτεία της αγοράς

Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών χορήγησης αδειών 
στον κατασκευαστικό κλάδο (Λειτουργία του ψηφιακού συστήµατος)

Εφαρµογή του σχεδίου δράσης για το ελληνικό Κτηµατολόγιο

Ολοκλήρωση της φάσης µετάπτωσης των δεδοµένων

Πλήρης λειτουργικότητα της νέας υπηρεσίας και ολοκλήρωση του 
σχεδιασµού Κτηµατολογίου

Ολοκλήρωση και υιοθέτηση των δασικών χαρτών

Καθορισµός ακτογραµµών

Ολοκλήρωση των Μεταρρυθµίσεων Χωροταξικού Σχεδιασµού

Εφαρµογή της δευτερεύουσας νοµοθεσίας για το νέο θεσµικό 
πλαίσιο

Αναθεώρηση του Περιφερειακού Χωροταξικού Σχεδιασµού

Σχεδιασµός τοπικών χωρικών σχεδίων για όλη τη χώρα

Ενσωµάτωση των Ειδικών Πλαισίων Χωροταξικού Σχεδιασµού

για τις κύριες οικονοµικές δραστηριότητες όπως ο τουρισµός (2019), 

η βιοµηχανία (2020), ο ορυκτός πλούτος (2020), οι Ανανεώσιµες 

Πηγές Ενέργειας (2020), η Ιχθυοκαλλιέργεια (2021)

-Υιοθέτηση ΠΔ για την καθιέρωση οργανωµένων περιοχών  

για ιχθυοκαλλιέργεια σε όλη τη χώρα σύνφωνα µε το τρέχον 

χωροταξικό πλαίσιο

4ο τρίµηνο 2019

1ο τρίµηνο 2020

1ο τρίµηνο 2020

1ο τρίµηνο 2020

1ο τρίµηνο 2020

3ο τρίµηνο 2018

2ο τρίµηνο 2021

10 τρίµηνο 2020

2021

2020

1ο τρίµηνο 2019

2018-2021

Τέλος 2018

3ο τρίµηνο 2018

έναρξη 3ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2019
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Διαρθρωτικά µέτρα για την Ανάπτυξη

Υποδοµές, Δίκτυα, και Ενεργιακά έργα

Ολοκλήρωση και εφαρµογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου 
Μεταφορών

Εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του τοµέα 
της εφοδιαστικής αλυσίδας

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών δικτύων  που 
αποσκοπούν στην επίτευξη των στόχων συνδεσιµότητας που θέτει η 
ψηφιακή ατζέντα «Ευρώπη 2020» και η κοινωνία των Gigabit 2025.

Η δράση για  την ανάπτυξη υπηρεσιών υπερ-υψηλών ταχυτήτων για 
τα ευρυζωνικά δίκτυα νέας γενιάς - Super-Fast Broadband - µε 
προϋπολογισµό 700 εκατοµµυρίων ευρώ, σχεδιάζεται για την 
επίτευξη υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο (τουλάχιστον 100Mbps µε 
άµεση αναβάθµιση σε 1Gbps) για νοικοκυριά και επιχειρήσεις σε 
όλη την επικράτεια.

Σχεδιασµός και Ανάπτυξη δικτύων πέµπτης γενιάς (5G) στη χώρα, 
σύµφωνα µε τον Ευρωπαϊκό Οδικό Χάρτη για το 5G.

Δηµιουργία µιας ενιαίας ψηφιακής πύλης

Το Ηλεκτρονικό Σύστηµα Διαχείρισης Εγγράφων θα επεκταθεί σε 
όλους τους Τοµείς Δηµόσιας Διοίκησης και στη συνέχεια στις Τοπικές 
Αρχές και τα Επιµελητήρια

Διασύνδεση µε την ηπειρωτική χώρα των µη διασυνδεδεµένων 
νησιών

Διασύνδεση της Κρήτης µε την ηπειρωτική χώρα

Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τις ΜµΕ 

Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για τα δηµόσια κτήρια

Μέτρα ενεργειακής αποδοτικότητας για ιδιωτικές κατοικίες (25 000 
ετησίως)

Πλήρης εφαρµογή των έξυπνων ενεργειακών µέτρων

Δηµοπρασίες για νέες εγκαταστάσεις παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ

Αναθεώρηση του νοµικού πλαισίου για τις ΑΠΕ

σε εξέλιξη

θα ολοκληρωθεί το 2020

3ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018

σε εξέλιξη, έναρξη στο 4ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2018
Τέλος  2019

Σε εξέλιξη. Η πρώτη φάση θα ολοκληρωθεί 
µέσα στο 2ο τρίµηνο του 2018.

1η φάση µέχρι το 2019
2η φάση µέχρι το τέλος του 2023

2018 2019 2020

2018 2019 2020

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη. Ολοκλήρωση µέχρι το 2030

2600MW µέχρι το 2020

1ο τρίµηνο 2020
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Δηµιουργία νέας οντότητας ανταλλαγής ενέργειας (HENEX) για τη τη 
χονδρική αγορά ενέργειας µετά την εφαρµογή του Target Model

Υλοποίηση  των αγορών DA, ID

Υλοποίηση  της αγοράς FW

Yιοθέτηση του Target Model

Market coupling in Day Ahead Market 

Επέκταση δικτύων διανοµής φυσικού αερίου στην Αττική, Θεσσαλία 
και Θεσσαλονίκη και σε άλλους τοµείς

Αγωγός ΤΑΠ

Αγωγός IGB

Διαµετακοµιστικός σταθµός Αλεξανδρούπολης

Αναβάθµιση του σταθµού Υγροποιηµένου Φυσικού Αερίου LNG της 
Ρεβυθούσας

–Σύνδεση Ελλάδας Ιταλίας µέσω του αγωγού αγωγός Poseidon

Αγωγός East Med

Υποδοµές CNG

Αναδιάρθρωση της ΔΕΗ και εφαρµογή του νέου στρατηγικού 
σχεδίου για την ανάπτυξή της

Αντιµετώπιση των ληξηπροθεσµων οφειλών στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας - Βελτίωση της αποτελεσµατικότητας της ΔΕΗ στην 
συλλογή οφειλών

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εκµετάλλευσης των 
ορυκτών πρώτων υλών

Εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέρεγια και το Κλίµα µέχρι 
το 2030. Η πρώτη έκδοση του Εθνικού Σχεδίου αναµένεται το 
δεύτερο/τρίτο τρίµηνο του 2018

Ανάπτυξη των ενεργειακών υποδοµών µέσω υλοποίησης διεθνών 
έργων

Αναβάθµιση των υποδοµών στα λιµάνια του Πειραιά, της 
Θεσσαλονίκης και της Βόρειας Ελλάδας – σύνδεση µε τηΒαλκανική 
ενδοχώρα και τις χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης

 

2ο τρίµηνο 2018

µέχρι το τέλος του 2018

1ο τρίµηνο 2019

Απρίλιος 2019

2ο τρίµηνο 2019

µέχρι το τέλος του 2021

σε εξέλιξη, ολοκλήρωση µέχρι το τέλος του 2019

2ο τρίµηνο 2020

2020

3ο τρίµηνο 2018

2023

2025

Μέχρι το τέλος του 2021

Σε εξέλιξη 

Σε εξέλιξη, 
µέχρι το 2ο τρίµηνο του 2020

1ο τρίµηνο 2018

1ο  -3ο τρίµηνο 2018

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη
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Διαχείριση περιουσιακών στοιχείων του Δηµοσίου
Εφαρµογή Επιχειρησιακού Προγράµµατος Αξιοποίησης του ΤΑΙΠΕΔ 
(Asset Development Plan / ADP),

Ενίσχυση της επιχειρηµατικής δοµής και διακυβέρνησης του ΤΑΙΠΕΔ

Εφαρµογή του Στρατηγικού Σχεδίου του ΤΑΙΠΕΔ

Αξιολόγηση των επιχειρηµατικών πλάνων των ΔΕΚΟ

ΒασικοίΒασικόι δεικτες απόδοσης για ΔΕΚΟ

Αξιολόγηση των µελών των Διοικητικών Συµβουλίων των Δηµόσιων 
Επιχειρήσεων

Αξιολόγηση των ΔΣ σε ΕΛΤΑ και ΟΑΣΑ

Οργανωτική Αναδιάρθρωση του ΕΤΑΔ

Δίκαιη και χωρίς αποκλεισµούς Ανάπτυξη
Προώθηση µιας κοινωνικά-προσανατολισµένης οικονοµίας

Εφαρµογή του Σχεδίου Δράσης για την ανάπτυξη του 
Οικοσυστήµατος της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονοµίας 
2017-2023
 
Εφαρµογή πολιτικών που προωθούν την ανάληψη παραγωγικών 
αλλά και βιώσιµων πρωτοβουλιών που βασίζονται σε κοινωνικές και 
συνεργατικές οικονοµικές αξίες

Σύµφωνα µε τον ν. 4513/2018 θεσπίσθηκαν και θα τεθούν πλήρως 
σε λειτουργία οι Ενεργειακές Κοινότητες, µε σκοπό την προώθηση 
της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονοµίας και της καινοτοµίας 
στον τοµέα της ενέργειας

Δηµιουργία και εφαρµογή πολιτικών µικρο-χρηµατοδότησης µέσω 
της ανάπτυξης ιδρυµάτων µίκρο-χρηµατοδότησης και υποστήριξης 
των µικροµεσαίων επιχειρήσεων καθώς και άλλων οικονοµικών και 
κοινωνικών οµάδων

Εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κυκλική Οικονοµία

Εφαρµογή του Εθνικού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων και του 
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την Πρόληψη των Αποβλήτων

Δηµιουργία ενός µόνιµου Φόρουµ Διαλόγου για την «Κυκλική 
Οικονοµία» µε βιοµηχανίες, µεγάλες και µικροµεσαίες επιχειρήσεις, 
ερευνητές, κοινωνικούς επιχειρηµατίες, κλπ.

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Σε εξέλιξη

Ιούλιος 2018

Οκτώβριος 2018

Σε εξέλιξη

Ιούνιος 2018

Σεπτέµβριος 2018

σε εξέλιξη-2023

σε εξέλιξη

1ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2018

1ο τρίµηνο 2018

σε εξέλιξη

2ο τρίµηνο 2019
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Καλύτερη διάκριση µεταξύ λυµάτων και προϊόντων. Πρότυπα για τη 
χρήση δευτερευόντων πρώτων υλών

Εισαγωγή φορολογικών και κινήτρων για επιχειρήσεις που 
εφαρµόζουν/επενδύουν σε φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία 
πέραν της ισχύουσας νοµοθεσίας 
 
Δηµιουργία «Πράσινων Κέντρων» σε τοπικό επίπεδο που θα 
υποστηρίζουν   την επισκευή, επανάχρηση, ανταλλαγή, κατάρτιση 
στις διαδικασίες επισκευής και επανάχρησης

Ανάπτυξη προτύπων για τη χρήση λιπασµάτων από οργανικά 
απόβλητα

Δηµιουργία του νοµικού πλαισίου για την παραγωγή βιο-µεθανίου 
(greengas/πράσινο αέριο) από οργανικά απόβλητα και περαιτέρω 
χρήση / διοχέτευση του στο δίκτυο φυσικού αερίου (ή χρήση ως 
εναλλακτικό καύσιµο για µεταφορές)

Αναβάθµιση του Πληροφοριακού Συστήµατος Ύδρευσης για την 
παροχή διαφανούς κοστολόγησης και τιµολόγησης για όλους τους 
παρόχους ύδρευσης

Επιχειρηµατικά Πλάνα για τους δύο µεγαλύτερους αστικούς 
παρόχους ύδρευσης (ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ)

Ανάπτυξη αποχετευτικού δικτύου  για όλες τις κατοικηµένες περιοχές 
άνω των 2.000 κατοίκων

Ανάπτυξη της ελληνικής στρατηγικής για τη βιώσιµη διαχείριση των 
δασών

Βιώσιµη  Ανάπτυξη των Ελληνικών Νησιών

Επανασχεδιασµός του Χάρτη των Θαλάσσιων Μεταφορών Μικρών 
Αποστάσεων για την ολοκλήρωση της σύνδεσης των νησιών, 
ιδιαίτερα των πιο αποµακρυσµένων, µεταξύ τους (ακτινωτή 
διασύνδεση) καθώς και µε την ηπειρωτική χώρα

Ανάπτυξη ολοκληρωµένου σχεδίου θαλάσσιων, αεροπορικών και 
χερσαίων µεταφορών, προκειµένου να επιτευχθεί η έγκαιρη 
µετάβαση των κατοίκων και των επισκεπτών από και προς τα  νησιά

Εξασφάλιση Εκπαίδευσης χωρίς αποκλεισµούς

Δηµιουργία ενός εθνικού προγράµµατος Επαγγελµατικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

3ο τρίµηνο 2018

4ο τρίµηνο 2018

σε εξέλιξη 

3ο τρίµηνο 2018

2ο τρίµηνο 2019

3ο τρίµηνο 2018

3ο τρίµηνο 2018

Σε εξέλιξη 

4ο τρίµηνο 2018

2018-2020

2018-2020

3ο τρίµηνο 2018




