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Προχωράμε μαζί

για τη στήριξη 
των πιο αδύναμων, 

την αξιοποίηση 
όλων των διαθέσιμων 

εργαλείων για την
επανεκκίνηση 

της οικονομίας
και τον εκσυγχρονισμό

των θεσμών 
και της διοίκησης. 



Προχωράμε μαζί. 
Δύο χρόνια κυβερνητικού έργου  
Για τη στήριξη της κοινωνίας, την εξουδετέρωση της διαπλοκής, 
την παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
Στις 25 Ιανουαρίου συμπληρώθηκαν δύο χρόνια από την εκλογική νίκη
του ΣΥΡΙΖΑ και την ανάδειξη κυβέρνησης με κορμό την Αριστερά. Μια
νίκη που επιβεβαιώθηκε τον Σεπτέμβριο του 2015.    

Δύο χρόνια μετά, χωρίς αλαζονεία, έπαρση, με αναγνώριση λαθών και αδυναμιών
μας, απευθυνόμαστε με εντιμότητα στους Έλληνες πολίτες.

Από την πρώτη μέρα η κυβέρνηση έδωσε μια διπλή μάχη. Στο εσωτερικό απέναντι
σε μια κατάσταση κοινωνικής και οικονομικής καταστροφής που παρέδωσαν η
ΝΔ και το ΠΑΣΟΚ και, στο εξωτερικό, απέναντι σε όσους επέμεναν σε μια κατα-
στροφική για τους ευρωπαϊκούς λαούς λιτότητα. Η κυβέρνηση διαπραγματεύτηκε
σκληρά και συγκρούστηκε, υπερασπιζόμενη το δίκαιο της ελληνικής κοινωνίας.
Η συμφωνία που επετεύχθη τον Ιούλιο του 2015 παρότι περιορίζει το εύρος των
πολιτικών στόχων, διαμορφώνει τις προϋποθέσεις για την έξοδο της χώρας από
την επιτροπεία και τα μνημόνια το 2018, μ' ένα παράλληλο σχέδιο το οποίο μόνο
μια κυβέρνηση με βασικό κορμό την Αριστερά μπορεί να επιτύχει. Τα δύο αυτά
χρόνια η κυβέρνηση εργάζεται για να στηρίξει την κοινωνία και να βγάλει τη χώρα
από την κρίση μέσα από μικρές και μεγάλες συγκρούσεις με τις κυρίαρχες νεοφι-
λελεύθερες ελίτ και την πολιτική της λιτότητας. 

Μετά από μακρά και επίμονη προσπάθεια, μία ρεαλιστική προοπτική ανάκαμψης
της οικονομίας και εξόδου από την κρίση είναι πλέον ορατή. Και είναι μια διέξοδος
που δε θα μας γυρίσει πίσω στην εποχή των τεράστιων κοινωνικών ανισοτήτων
και της αυθαιρεσίας των ισχυρών οικονομικών συμφερόντων, αλλά θα μας ωθή-
σει προς το μέλλον μέσα από την παραγωγική ανασυγκρότηση, την επαναθεμε-
λίωση του κοινωνικού κράτους, την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής στη χώρα
και την οικοδόμηση ενός κράτους δικαίου, στην προοπτική του κοινωνικού μετα-
σχηματισμού.

Όλο αυτό το διάστημα, μαζί με τη διαπραγμάτευση και την εφαρμογή της συμφω-
νίας υλοποιήθηκε ένα παράλληλο κυβερνητικό πρόγραμμα, που είχε σαν στόχο
τη στήριξη των πιο αδύναμων, την αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων εργαλείων
για την επανεκκίνηση της οικονομίας και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και της

διοίκησης. Ακριβώς αυτό το παράλληλο πρόγραμμα είναι που συνάντησε τη λυσ-
σαλέα αντίδραση του πολιτικού κατεστημένου εντός και εκτός της χώρας και των
ΜΜΕ που ελέγχει. Γιατί οι πολιτικές και θεσμικές τομές έθιξαν εδραιωμένα συμ-
φέροντα δεκαετιών. Ακούμπησαν πελατειακά δίκτυα. Έφεραν στο προσκήνιο μέσα
από δεκάδες υποθέσεις την έκταση και το βάθος της διαφθοράς. Ανασυγκρότησαν
τομείς στους οποίους  μέχρι τώρα «νόμος» ήταν το δίκαιο των ισχυρών οικονο-
μικών συμφερόντων και βεβαίως η διαπλοκή.

Είναι ακριβώς αυτές οι αντιδράσεις  που επιβεβαιώνουν ότι η πολιτική της κυ-
βέρνησης βρίσκεται σε ορθή κατεύθυνση. Μετά από δεκαετίες κακοδιαχείρισης,
πελατειακής λογικής, ανοχής στη διαφθορά και τη λεηλασία, η νέα εποχή είναι
εδώ. Το μέλλον αυτής της χώρας δεν μπορεί να είναι η παράδοση της εξουσίας
στα ισχυρά συμφέροντα, η παλινόρθωση της διαπλοκής και η περιθωριοποίηση
των αδύναμων. Το μέλλον αυτής της χώρας είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση
μέσα από τη στήριξη της πραγματικής οικονομίας, την αναδιανομή του παραγό-
μενου πλούτου, τη στήριξη της κοινωνίας. 

Σε αυτήν τη γραμμή κινήθηκε η κυβέρνηση τα δύο αυτά χρόνια. Σε αυτήν τη
γραμμή θα συνεχίσει, διευρύνοντας ολοένα και περισσότερο τις προγραμματικές
παρεμβάσεις της. Η ολοκλήρωση της δεύτερης αξιολόγησης (η οποία πρέπει
άμεσα να κλείσει, καθώς όλοι οι στόχοι της ελληνικής πλευράς έχουν εκπληρω-
θεί) και η ένταξη των ελληνικών ομολόγων στην ποσοτική χαλάρωση θα κλείσει
ένα μεγάλο κύκλο διαπραγμάτευσης και δεσμεύσεων για τη χώρα και θα ανοίξει
έναν άλλο κύκλο διεκδικήσεων. Με μοναδικό στόχο την αλλαγή της σημερινής
εικόνας  και την είσοδο σε μια περίοδο ανάπτυξης της χώρας. Και η ανάπτυξη είτε
το θέλουν κάποιοι είτε όχι θα έχει ένα ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο.

Το φυλλάδιο αυτό, παραθέτει μερικές από τις πρωτοβουλίες της κυβέρνησης τα
δύο αυτά χρόνια. Είναι ένας απολογισμός. Αλλά ταυτόχρονα και ένας οδικός χάρ-
της για τη συνέχεια.  Έχουμε πολλά ακόμα να διεκδικήσουμε, έχουμε πολλά ακόμα
να κάνουμε...

Η σελίδα έχει γυρίσει. Προχωράμε μαζί.



Για την Οικονομία 
και την Ανάπτυξη

w Η Ελλάδα προηγείται στην απορρόφηση των ΕΣΠΑ με ποσοστό απορ-
ρόφησης 100% έναντι 90,5% του ευρωπαϊκού μέσου όρου ΜΟ ΕΕ28. 

w Προωθήθηκε ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος 4399/16 στον οποίο προβλέ-
πεται η προκήρυξη οκτώ καθεστώτων (προγραμμάτων) ενισχύσεων.
Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα 4 πρώτα καθεστώτα με πολύ θετικά απο-
τελέσματα.

w Εκκαθαρίστηκαν οφειλές και εκκρεμότητες παλαιών νόμων που αφο-
ρούν σε 6.300 επενδυτικά σχέδια με οφειλές περίπου 6,5 δις, διασφα-
λίζοντας για πρώτη φορά την πληρωμή τους.

w Καθιερώθηκε για λόγους διαφάνειας  η ανάρτηση της σειράς προτεραι-
ότητας των ελέγχων και των πληρωμών στο διαδίκτυο. Η σειρά προ-
τεραιότητας καθορίζεται πλέον αυστηρά από την ημερομηνία υποβολής
του αιτήματος ελέγχου. 

w Υπογράφηκε η «Συμφωνία Έδρας» μεταξύ της Ελλάδας και της Διε-
θνούς Αναπτυξιακής Τράπεζας EBRD και δραστηριοποιήθηκε ο Διεθνής
Οργανισμός Χρηματοδότησης (IFC) της Παγκόσμιας Τράπεζας, μετά από
αίτημα της ελληνικής Κυβέρνησης.

w Προχωρά η εκτέλεση του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων, με
σταδιακή αύξηση του εθνικού σκέλους στα 750 εκ., αύξηση της χρημα-
τοδότησης των περιφερειών στα 300 εκ. για το 2016, δημιουργία ειδι-
κών αναπτυξιακών προγραμμάτων για το ΒΑ και ΝΑ Αιγαίο. 

w Προωθήθηκε νομοθετικό πλαίσιο για την καταπολέμηση της απάτης για
συγχρηματοδοτούμενα έργα, καθώς και την απλοποίηση διαδικασιών
παραγωγής έργων. 

w Κατοχυρώθηκαν νομοθετικά η προώθηση των ηλεκτρονικών συναλ-
λαγών και η απλοποίηση διαδικασιών για τη σύσταση επιχειρήσεων.

w Δρομολογήθηκε η πλήρης εφαρμογή του συστήματος εισροών-εκροών
σε όλη την αλυσίδα διακίνησης και εμπορίας καυσίμων. 
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