
Για την εργασία, την καταπολέμηση
της ανεργίας και την προώθηση 
της κοινωνικής οικονομίας
w Κυρώθηκε από το Ελληνικό Κοινοβούλιο ο Ευρω-

παϊκός Κοινωνικός Χάρτης, ο οποίος αποτελεί το πιο
προωθημένο διεθνές κείμενο προστασίας των κοι-
νωνικών και εργατικών δικαιωμάτων.

w Καταφέραμε το Γ' Τρίμηνο του 2016 να μειώσουμε
κατά 150.000 τους ανέργους σε σχέση με το αντίστοιχο
τρίμηνο του 2014. Το ποσοστό της ανεργίας μειώθηκε
στο 22,6% από 25,5% μετά από 6 ολόκληρα χρόνια. 

w Σύμφωνα με τα στοιχεία του πληροφορικού συστή-
ματος ΕΡΓΑΝΗ, ο ιδιωτικός τομέας δημιούργησε
99.700 καθαρές θέσεις εργασίας το 2015 και
έφτασε τις 136.260 το 2016. Οι θέσεις εργασίας που
δημιουργήθηκαν στον ιδιωτικό τομέα το 2016, αυ-
ξήθηκαν κατά 31,5% σε σχέση με το 2014.

w Πραγματοποιήθηκαν περίπου 350 διμερείς συναντή-
σεις με εργαζόμενους από διάφορους εργασιακούς
χώρους που αντιμετώπιζαν προβλήματα με την ερ-
γοδοσία και στη συνέχεια, παρεμβάσεις και διενέρ-
γεια ελέγχων για την τήρηση της εργατικής
νομοθεσίας. 

w Διενεργήθηκαν 54.826 έλεγχοι από το Σώμα Επιθε-
ωρητών Εργασίας σε ό,τι αφορά στις εργασιακές
σχέσεις, 45.476 έλεγχοι για την υγεία και την ασφά-
λεια στην εργασία και 25.805 για εργατικές διαφορές.

w Για πρώτη φορά τα έσοδα που προέρχονται από τα
πρόστιμα των ελέγχων δεν κατευθύνονται στην
εφορία αλλά στην κοινωνική ασφάλιση δεδομένου
ότι πρόκειται για πόρους που υποκλέπτονται από τα
ασφαλιστικά ταμεία.

w Για τη διετία 2015-2016 υλοποιήθηκαν προγράμ-
ματα απασχόλησης 900 εκ. ευρώ στα οποία εντάχ-
θηκαν 200.00 άνεργοι. 

w Τα 5μηνα της κοινωφελούς εργασίας, μετατράπη-
καν σε 8μηνη μισθωτή εργασία με πλήρη ασφαλι-
στικά δικαιώματα. 

w Υλοποιείται πρόγραμμα προσωρινής μισθωτής ερ-
γασίας, διάρκειας 12 μηνών με πλήρη ασφαλιστικά
δικαιώματα για 4.000 ανέργους που προέρχονται
από τον χώρο παροχής υγειονομικών υπηρεσιών,
για την υποστήριξη του τομέα της υγείας. 

w Παρέχεται επαγγελματική εκπαίδευση και πρακτική
άσκηση  στους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας. (Logistics, Τεχνολογίες Πληροφορικής και
Επικοινωνιών, Τουρισμός, Βιομηχανικά Επαγγέλματα,
εξωστρεφές εμπόριο κ.ά.), ώστε να βελτιώσουν οι
άνεργοι τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους.  

w Κατοχυρώθηκε το δικαίωμα πρόσβασης όλων των
ανέργων στο Σύστημα Υγείας και καθιερώθηκε η
δωρεάν μετακίνηση ανέργων στα Μέσα Μαζικής
Μεταφοράς Αττικής.
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   Για την κοινωνική 
ασφάλιση

w Χορηγήθηκε το έκτακτο βοήθημα 630 εκ. ευρώ για 1.577.442 συνταξι-
ούχους με αποδοχές κάτω από 850 ευρώ.

w Σταμάτησε η ποινική δίωξη των αυτοαπασχολούμενων λόγω οφειλών
προς τα ασφαλιστικά ταμεία.

w Προωθήθηκε ρύθμιση 100 δόσεων για οφειλές στα ασφαλιστικά ταμεία.

w Καταργήθηκαν οι προκλητικά χαριστικές ρυθμίσεις σε μεγαλοοφειλέτες.

w Με την ασφαλιστική μεταρρύθμιση του Ν.4387/2016 επιτεύχθηκαν οι εξής
αλλαγές: 

• Ενοποιήθηκαν από 1-1-2017 όλα τα ταμεία κύριας ασφάλισης στον Ενιαίο
Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), στον οποίο εντάσσονται ως
ασφαλισμένοι και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι. 

• Ενοποιήθηκαν από 1-1-2017 όλα τα ταμεία επικουρικής και εφάπαξ πα-
ροχών στο Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών
(ΕΤΕΑΕΠ).

• Θεσπίσθηκαν ενιαία ποσοστά εισφορών για όλους, με μεταβατικές δια-
τάξεις έως το 2020.

• Θεσπίσθηκε η Εθνική Σύνταξη.

• Θεσπίστηκε το Επίδομα Αλληλεγγύης Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ίσο με
360 ευρώ για όσους δεν έχουν συμπληρώσει τα 15 έτη ασφάλισης και
δεν έχουν εισοδήματα.

• Μειώθηκε κατά 65.000 ο αριθμός των εκκρεμουσών αιτήσεων για συντα-
ξιοδότηση, στο διάστημα από 31-12-2014 έως τις 1-1-2017.
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w Με τον προϋπολογισμό του 2016 σταμάτησε η συνεχής μείωση των εκπαιδευτικών δαπανών
που ξεκίνησε  το 2011 (μείωση πενταετίας 34%). Με τον προϋπολογισμό του 2017, για πρώτη
φορά μετά από πολλά χρόνια, αυξάνονται οι δημόσιες δαπάνες για την Παιδεία στο 2,85%
του ΑΕΠ.

w Για πρώτη φορά φέτος οι σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευ-
σης  λειτουργούν έγκαιρα, κανονικά και χωρίς κενά.

w Υλοποιήθηκε το πρόγραμμα σχολικών γευμάτων που σήμερα καλύπτει 38.700 μαθητές, με
στόχο το επόμενο σχολικό έτος να επεκταθεί ακόμα περισσότερο. 

w Ιδρύθηκαν και στελεχώθηκαν πλήρως, μετά από 8 χρόνια, 600 Σχολικές Μονάδες Ειδικής
Αγωγής και Εκπαίδευσης και Τμήματα  Ένταξης στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτερο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. 

w Ξεκίνησε η λειτουργία των Τμημάτων Υποδοχής για τα προσφυγόπουλα στα δημόσια σχο-
λεία. Μέχρι σήμερα περισσότερα από 70 τμήματα δημοτικού και γυμνασίου έχουν λειτουρ-
γήσει σε 35 Σχολικές Μονάδες, όμορες 11 Κέντρων Φιλοξενίας προσφύγων. 

w Επανήλθε ο έλεγχος και η εποπτεία των ιδιωτικών σχολείων στο Υπουργείο Παιδείας.
Μπήκε φραγμός στην αυθαιρεσία των ιδιοκτητών ιδιωτικών σχολείων και φροντιστηρίων
και προστατεύεται η εργασιακή αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε αυτά. 

w Για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια πραγματοποιήθηκαν μέσα στο 2016 οι πρώτοι διο-
ρισμοί εκπαιδευτικών, από τους επιτυχόντες του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ του 2008.

w Επικαιροποιήθηκε η άδεια λειτουργίας και ο έλεγχος νομιμότητας των ιδιωτικών ΙΕΚ. 

w Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υπήρξαν εκτεταμένες θεσμικές πα-
ρεμβάσεις και παρεμβάσεις εξορθολογισμού: 

• Θεσμοθετήθηκαν οι Νέοι Ενιαίοι Τύποι Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Δημοτικού Σχολείου.
• Καθιερώθηκαν τα δύο τετράμηνα στα Γυμνάσια, μειώνοντας τον εξεταστικό φόρτο των παιδιών. 
• Καταργήθηκε η τράπεζα θεμάτων και αποδεσμεύτηκε ο βαθμός του Απολυτηρίου Λυκείου

από την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. 
• Αυξήθηκαν τα πεδία επιλογής στις εισαγωγικές εξετάσεις. 
• Δημιουργήθηκαν νέα προγράμματα σπουδών για την αναβάθμιση των γνώσεων ξένων

γλωσσών.
• Προωθήθηκαν μέτρα για την αναβάθμιση της μειονοτικής εκπαίδευσης.
• Προωθήθηκαν σημαντικές αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας των ΕΠΑΛ.

w Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση:
• Προκηρύχθηκαν 1.000 θέσεις Διδακτικού Επιστημονικού Προσωπικού για πρώτη φορά μετά

το 2010.  
• Προκηρύχθηκαν προγράμματα για νέους διδάκτορες για απόκτηση διδακτικής εμπειρίας.
• Καταργήθηκε η διαγραφή φοιτητών.
• Οργανώθηκαν προγράμματα ενίσχυσης απόρων φοιτητών.
• Διευρύνθηκε η δυνατότητα φοίτησης στο Ελεύθερο Ανοικτό Πανεπιστήμιο και μειώθηκαν

τα δίδακτρα. 
• Βελτιώθηκε το σύστημα των μεταγραφών.
• Παρέχονται δωρεάν συγγράμματα για το 2ο πτυχίο.
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w Ο προϋπολογισμός για την Υγεία από το 2015 στο 2016 αυξήθηκε και διατηρείται
στο ίδιο αυξημένο επίπεδο και το 2017.

w Διασφαλίστηκε η πρόσβαση στις παροχές Υγείας για 2,5 εκατομμύρια ανασφάλι-
στους πολίτες.

w Προωθείται το νέο σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας, το οποίο περιλαμβάνει
την ανάπτυξη 240 Τοπικών Μονάδων Υγείας σε 62 αστικές περιοχές και περισ-
σότερες από 3.000 προσλήψεις γενικών γιατρών, παιδιάτρων, νοσηλευτών, κοι-
νωνικών λειτουργών και επισκεπτών υγείας.

w Ο συνολικός σχεδιασμός προσλήψεων στα νοσοκομεία, τις δομές Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας και των εποπτευόμενων φορέων από το Υπουργείο Υγείας,
υπερβαίνει τους 10.000 γιατρούς και λοιπό προσωπικό.

Για τη στήριξη 
της Δημόσιας Υγείας

w Αυξήθηκαν οι ιατρικές εξετάσεις που καλύπτονται από τον ΕΟΠΠΥ (ψηφιακή μαστογραφία,
προγεννητικός γονιδιακός έλεγχος για Κυστική Ίνωση, αξονική στεφανιογραφία, κολπικό υπε-
ρηχογράφημα κ.ά.).

w Διενεργήθηκε ενδελεχής διαχειριστικός έλεγχος του ΚΕΕΛΠΝΟ, το οποίο αποτελεί ένα από τα
μεγαλύτερα σκάνδαλα διασπάθισης δημοσίου χρήματος των τελευταίων ετών.

w Θεσπίστηκε η Διαφανής Λίστα Χειρουργείων με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη μεί-
ωση του χρόνου αναμονής, για  χειρουργικές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται στα δημόσια
νοσοκομεία της χώρας.

w Υλοποιούνται προγράμματα εμβολιασμού παιδιών προσφύγων, καθώς και προγράμματα υγει-
ονομικής στήριξης των προσφύγων. 

Διασφαλίστηκε 
η πρόσβαση στις παροχές

Υγείας για 2,5 εκατομμύρια
ανασφάλιστους πολίτες



w Το πρόγραμμα για την αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης καλύπτει, σε όλες τις μορφές του, 410.000 συμπολίτες
μας. Συνολικά δαπανήθηκαν 360 εκ. ευρώ. Συγκεκριμένα:

• Έχουν δοθεί 148.044 προπληρωμένες τραπεζικές κάρτες σε αντίστοιχο αριθμό νοικοκυριών, για χρήση σε όλα τα
καταστήματα τροφίμων και βασικών αγαθών. Οι κάρτες πιστώνονται κάθε μήνα με ποσά από 70-220 ευρώ, με
συνολικό κόστος 285 εκ. ευρώ.

• Παρέχονται 300 kw δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα σε 90.000 νοικοκυριά, με συνολικό κόστος 29 εκ. ευρώ.
• Παρέχεται επιδότηση ενοικίου σε 21.000 νοικοκυριά, με πίστωση λογαριασμών των ιδιοκτητών των ακινήτων και

συνολικό κόστος 46 εκ. ευρώ.

w Ξεκίνησε, τον Ιούλιο του 2016, η πρώτη φάση του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε 30 δήμους σε όλη τη
χώρα, με συνολικό πληθυσμό 1.600.000 κατοίκους. 

w Από 1/2/2017  το πρόγραμμα αρχίζει να υλοποιείται  σε όλη τη χώρα. Ο αριθμός των πολιτών μας που θα ωφεληθούν,
αναμένεται να ανέλθει σε 800.000 και το κόστος για ένα χρόνο θα είναι 760 εκ. ευρώ.

w Δημιουργούνται 254 Κέντρα Κοινότητας στους Δήμους της χώρας, προκειμένου να παρέχουν - με διαφάνεια και
παρακάμπτοντας κάθε είδους πελατειακά δίκτυα - πλήρη ενημέρωση στους πολίτες για τα δικαιώματά τους σε όλες
τις προνοιακές παροχές και τις δυνατότητες συμμετοχής τους σε τοπικά, εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα. 

w Τα Κέντρα διασυνδέουν επίσης, τους άνερ-
γους πολίτες με τις υπηρεσίες ενεργοποί-
ησης του ΟΑΕΔ και διευκολύνουν στην
καταγραφή νέων αναγκών και δυνατοτή-
των σε τοπικό επίπεδο.   

w Καθιερώθηκε σε συνεργασία με το Γεωπο-
νικό Πανεπιστήμιο και τον ΕΦΕΤ το πρό-
γραμμα σχολικών γευμάτων για τους
μαθητές των δημοτικών σχολείων, το
οποίο το 2017 επεκτείνεται σε 11 εκατομ-
μύρια γεύματα και θα καλύψει την ανάγκη
για 70.000 μαθητές.

Για την Κοινωνική Αλληλεγγύη και την 
αντιμετώπιση της Ανθρωπιστικής Κρίσης

Για τoν Πολιτισμό
w Νομοθετήθηκε η μειωμένη κατά 50% τιμή εισιτηρίου

στους αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία της χώρας
κατά τους χειμερινούς μήνες, προκειμένου να ενθαρρυν-
θεί η επίσκεψη των Ελλήνων πολιτών σε αρχαιολογικούς
προορισμούς και να ενισχυθεί ο χειμερινός τουρισμός.

w Διευρύνθηκαν σημαντικά οι κατηγορίες δικαιούχων ελευ-
θέρας εισόδου σε Αρχαιολογικούς χώρους και Μουσεία,
περιλαμβάνοντας μεταξύ άλλων ανέργους, συνταξιού-
χους, καθώς και τους δικαιούχους κάρτας αλληλεγγύης.

w Ολοκληρώθηκαν τα έργα προστασίας και ανάδειξης αρ-
χαιολογικών χώρων και μνημείων του ΕΣΠΑ 2007-2013,
με απορροφητικότητα πόρων της τάξης του 98%.

w Πραγματοποιήθηκαν προσλήψεις έκτακτου προσωπικού
φύλαξης, ώστε να διασφαλιστεί η λειτουργία χώρων και
μουσείων με διευρυμένο ωράριο τους θερινούς μήνες. 

w Διευθετήθηκαν οι εκκρεμότητες λειτουργίας του Μεγάρου
Μουσικής Αθηνών, το οποίο εντάχθηκε στο Ελληνικό Δη-
μόσιο. Στις εγκαταστάσεις του Μεγάρου πλέον στεγάζον-
ται η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών, η Καμεράτα και το
Θεατρικό Μουσείο. 

w Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού
λειτουργίας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

w Τέθηκε σε λειτουργία το Εθνικό Μουσείου Σύγχρονης Τέ-
χνης (ΕΜΣΤ). 

w Το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων
προχώρησε στον εξορθολογισμό των τιμών εισόδου σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία και στη θέσπιση
ηλεκτρονικού εισιτηρίου. Αποτέλεσμα της νέας πολιτικής
ήταν η κατακόρυφη αύξηση των εσόδων κατά 55%. 


