
w Ψηφίστηκε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας, ως εκλογικό σύστημα η απλή ανα-
λογική. 

w Κατοχυρώθηκε το 15% των προσλήψεων στο δημόσιο μέσω του συστήματος του ΑΣΕΠ, να
καλύπτεται από άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), καθώς και από μέλη οικογενειών (γονείς, αδέλ-
φια, σύζυγοι, τέκνα) ανθρώπων με αναπηρία.

w Επιτεύχθηκε με την ψήφιση του νόμου 4369/2015 η αποκομματικοποίηση του Δημόσιου
Τομέα μέσω της σύστασης του Εθνικού Μητρώου Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης, για την
κάλυψη θέσεων αυξημένης διοικητικής ευθύνης όλων των δημόσιων φορέων με την ευ-
θύνη του ΑΣΕΠ.

w Θεσπίστηκε Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας, για την καλύτερη και διαφανέστερη αξιοποίηση
του στελεχικού δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, με βάση τις πραγματικές ανάγκες. 

w Διορίσθηκαν οι επιτυχόντες μη διορισταίοι του ΑΣΕΠ του 1998.

w Κατανεμήθηκαν οι επιτυχόντες διαγωνισμών ΑΣΕΠ της περιόδου των μνημονίων.

w Αναγνωρίστηκε ως χρόνος υπηρεσίας των εργαζομένων το διάστημα που είχαν τεθεί σε
διαθεσιμότητα.

w Θεσπίστηκε αντικειμενικό σύστημα επιλογής Προϊσταμένων στη Δημόσια Διοίκηση, καταρ-
γώντας την πελατειακή πρακτική του παρελθόντος.

w Καταργήθηκαν οι εργολαβικές συμβάσεις στο δημόσιο.

w Σε συνεργασία με την Αυτοδιοίκηση σχεδιάστηκε και εντάχθηκε στο νέο ΕΣΠΑ σειρά έργων,
που θα δημιουργήσουν τις διοικητικές και υλικοτεχνικές προϋποθέσεις για τον εκσυγχρονι-
σμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

w Διασφαλίστηκε η έγκαιρη εκταμίευση του συνόλου των πιστώσεων προς του Οργανισμούς
Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

w Παρασχέθηκε ουσιαστική στήριξη στις κοινωνικές δομές των Ο.Τ.Α., διασφαλίζοντας τη συ-
νέχιση της λειτουργίας τους. 

w Για πρώτη φορά τα τελευταία χρόνια, αυξήθηκε κατά 13.000 – 14.000 ο αριθμός των παιδιών
που μπαίνουν σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. 

w Διευρύνθηκε η δυνατότητα των Ο.Τ.Α. να προχωρούν σε μείωση ή και πλήρη απαλλαγή από
τα δημοτικά τέλη και φόρους, για περισσότερες ευάλωτες κοινωνικές κατηγορίες.

Για το πολιτικό σύστημα, 
τη δημόσια διοίκηση και την αυτοδιοίκηση

Παρασχέθηκε ουσιαστική
στήριξη τις κοινωνικές

δομές των Ο.Τ.Α., 
διασφαλίζοντας τη 
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λειτουργίας τους



Για τα ΜΜΕ και την 
Ψηφιακή Πολιτική
w Επαναλειτούργησε η ΕΡΤ. 

w Ψηφίστηκε ο νόμος 4339/2015 για την αδειοδότηση των ψηφιακών τη-
λεοπτικών μέσων ενημέρωσης.

w Λήφθηκαν μέτρα για την είσπραξη οφειλών από το τέλος χρήσης συχνο-
τήτων και από το 20% επί των εσόδων των τηλεοπτικών διαφημίσεων.

w Καθιερώθηκε εποπτεία των διαφημιστικών δαπανών των φορέων του
δημοσίου.

w Συστάθηκε το Μητρώο on-line media.

Ψηφίστηκε ο νόμος 
4339/2015 για την 

αδειοδότηση των 
ψηφιακών τηλεοπτικών

μέσων ενημέρωσης

Για το Περιβάλλον 
και την Ενέργεια
w Ακυρώθηκε με τον Ν.4389/2016 ο μνημονιακός νόμος που αποσκοπούσε στη

συρρίκνωση της ΔΕΗ, με την πώληση του 30% της Επιχείρησης. Αντικατα-
στάθηκε με τη θεσμοθέτηση των δημοπρασιών ΝΟΜΕ και η πρώτη δημοπρα-
σία έγινε τον Οκτώβριο του 2016.

w Αποτράπηκε η εκχώρηση  του εθνικού δικτύου μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Η διαχείρισή του παραμένει στον έλεγχο του δημοσίου, με τη νομοθε-
τική κατοχύρωση του 51% του ΑΔΜΗΕ στο ελληνικό δημόσιο.

w Με νομοθετική ρύθμιση εξαιρέθηκαν παράλιες εκτάσεις στο Κερατσίνι και τη
Δραπετσώνα από την ιδιωτικοποίηση του ΟΛΠ και παραχωρήθηκαν στους
ομώνυμους Δήμους, για αξιοποίηση.

w Προωθήθηκε νομοθετική παρέμβαση για τη βιωσιμότητα του Φορέα Διαχεί-
ρισης του Πάρκου Τρίτση. 

w Ξεκίνησε η κατασκευή του αγωγού TAP, με όρους βελτιωμένους για το δημόσιο
συμφέρον, στο πλαίσιο ενός συνολικότερου σχεδιασμού ενεργειακών έργων.

w Καταργήθηκε ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στο φυσικό αέριο.

w Προωθείται χωρίς καθυστέρηση η κτηματογράφηση της χώρας μέσα από το
πρόγραμμα «ΚΤΙΜΑ_16». 

w 150 Δήμοι της χώρας ενισχύθηκαν με 9 εκ. ευρώ, από το Πράσινο Ταμείο,
οργανισμό εποπτευόμενο από το Υπουργείο Ενέργειας. 

w Θεσμοθετήθηκε νέο νομικό πλαίσιο για τους Δασικούς Συνεταιρισμούς εξα-
σφαλίζοντας τη διαφάνεια, τον έλεγχό τους και τη βιωσιμότητά τους. 

w Ολοκληρώθηκαν το Εθνικό και τα Περιφερειακά Σχέδια Διαχείρισης Αποβλήτων. 



w Διασφαλίστηκε η βιωσιμότητα του δημόσιου ασφαλιστι-
κού συστήματος και η δυνατότητα καταβολής συντάξεων
στους αγρότες.

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

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

w Για πρώτη φορά καταβλήθηκαν έγκαιρα οι πληρωμές και
οι ενισχύσεις χωρίς πρόστιμα και καταλογισμούς. Κατα-
βλήθηκαν μέσα στον ίδιο χρόνο οι αποζημιώσεις του
ΕΛΓΑ. 

w Καθιερώθηκε το εργόσημο για τους παράτυπα διαμένοντες
μετανάστες εργάτες γης. 

w Αντιμετωπίστηκε η υφιστάμενη απαξιωμένη και νοσηρή
κατάσταση στους συνεταιρισμούς, με νέο νομοθετικό
πλαίσιο για τη λειτουργία του συνεργατισμού. 

w Υλοποιήθηκε η Κάρτα του Αγρότη, για χαμηλότοκη χρη-
ματοδότηση των αγροτικών εργασιών και διασφάλιση της
σχετικής ρευστότητας. 

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

w Δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης χρεών στη ΔΕΗ, με 36 δό-
σεις για όλα τα παλιά και νέα χρέη, χωρίς προκαταβολή
και με επιπλέον ευνοϊκό καθεστώς εκπτώσεων για αρκε-
τές κατηγορίες και αγροτών.

w Υλοποιήθηκαν προγράμματα εξωστρέφειας για την προ-
ώθηση των αγροτικών προϊόντων. 

w Προωθήθηκαν προγράμματα στήριξης για τη νησιωτική
πολιτική, καθώς και εξειδικευμένα προγράμματα ορεινών
και μειονεκτικών περιοχών, με έμφαση στην κτηνοτροφία.

w Συγκροτήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Αγροτικής Πολιτικής, για
την υλοποίηση πολιτικής και τη χάραξη συνολικής στρατη-
γικής στον αγροτικό τομέα, με τη συμμετοχή των εκπροσώ-
πων Οργανισμών, Επαγγελματικών και Επιστημονικών
Φορέων, Διοικητικών Υπηρεσιών και του αγροτικού κόσμου.

Για τη στήριξη του αγροτικού κόσμου 
και του πρωτογενούς τομέα

Διασφαλίστηκε 
η βιωσιμότητα 
του δημόσιου 
ασφαλιστικού 

συστήματος 
και η δυνατότητα 

καταβολής συντάξεων 
στους αγρότες



Για τις μεταφορές, 
τις υποδομές και τα δίκτυα
w Κατοχυρώθηκε με προστασία του δημοσίου συμφέροντος, η συμφωνία δε-

σμευτικών χρονοδιαγραμμάτων λειτουργικής παράδοσης όλων των έργων
αυτοκινητοδρόμων της χώρας. Μέχρι τον Μάρτιο 2017 ολοκληρώνονται τα
4 μεγάλα έργα παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων, η Ιόνια Οδός, η Ολυμπία
Οδός, ο Ε65 και ο αυτοκινητόδρομος Μαλιακός – Κλειδί. 

w Παραδόθηκε τον περασμένο Δεκέμβρη σε πλήρη ανάπτυξη, ο Μορέας, ο
πρώτος αυτοκινητόδρομος που κατασκευάστηκε με σύμβαση παραχώρησης.

w Επανεκκίνησαν τα έργα για το μετρό Θεσσαλονίκης. 

w Διατηρήθηκε σταθερή η τιμή της κάρτας απεριορίστων διαδρομών και πα-
γιώθηκε το μέτρο της δωρεάν μετακίνησης των ανέργων στα δημόσια μέσα
μαζικής μεταφοράς. 

Διατηρήθηκε σταθερή η τιμή
της κάρτας απεριορίστων 

διαδρομών και παγιώθηκε το
μέτρο της δωρεάν 

μετακίνησης των ανέργων 
στα δημόσια μέσα 

μαζικής μεταφοράς

Για τη Ναυτιλία 
και τη Νησιωτική Πολιτική

w Προστέθηκαν νέα λιμάνια προσέγγισης και αυξήθηκαν τα δρομολόγια των
επιδοτούμενων γραμμών δημοσίου συμφέροντος, με βάση τις μεταφορι-
κές ανάγκες των νησιών και τις προτάσεις των φορέων της Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης.

w Προσαρμόστηκαν, με βάση τα πραγματικά δεδομένα, οι τιμές των εισιτη-
ρίων για τις γραμμές δημοσίου συμφέροντος. Η προσαρμογή αυτή οδήγησε
σε μείωση κατά 2,6% για πρώτη φορά μετά από πολλά χρόνια. 

w Μειώθηκαν οι τιμές των εισιτηρίων με την κατάργηση του επίναυλου (3%),
τον οποίο η Αριστερά είχε καταγγείλει και καταψηφίσει από τη θεσμοθέ-
τησή του με το νόμο 2932/01 χαρακτηρίζοντάς τον ως «χαράτσι», που
έπληττε κυρίως τους νησιώτες, ως τακτικούς επιβάτες των πλοίων της
ακτοπλοΐας.

w Επεκτάθηκε η χρονική διάρκεια της παρεχόμενης έκπτωσης σε Φοιτητές
και Σπουδαστές σε όλη τη διάρκεια του έτους.

w Λίγες ημέρες πριν την πρωτοχρονιά του 2016 έγινε δυνατή η καταβολή
δεδουλευμένων στους απλήρωτους ναυτικούς της ΝΕΛ.

w Αυξήθηκε το βοήθημα Χριστουγέννων από 300 ευρώ σε 350 ευρώ για
τους άγαμους και από 350 ευρώ σε 400 ευρώ για τους έγγαμους ναυτι-
κούς, ενώ αυξήθηκαν και οι δικαιούχοι.  

w Παραχωρήθηκαν στην αυτοδιοίκηση οι χώροι που ανήκουν στις χερσαίες
ζώνες λιμένων και δε χρησιμοποιούνται ή δε σχεδιάζεται να χρησιμοποι-
ηθούν για την ανάπτυξη λιμενικών δραστηριοτήτων. Ήδη προχωρούν οι
διαδικασίες για την απόδοση του θαλάσσιου μετώπου του λιμένα της Πά-
τρας στο Δήμο, ενώ αντίστοιχες διαδικασίες έχουν ξεκινήσει στην Ηγου-
μενίτσα και την Ελευσίνα. 



w Θεσπίστηκε νέο Σύμφωνο Συμβίωσης, με επέκταση στα ομόφυλα ζευγάρια. 

w Ενισχύθηκε η αντιρατσιστική νομοθεσία και η νομοθεσία κατά των διακρίσεων.

w Συγκροτήθηκε Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας, για τη δια-
μόρφωση εθνικής στρατηγικής κατά του ρατσισμού.

w Καθιερώθηκε Εθνικός Μηχανισμός Εποπτείας της εφαρμογής των αποφάσεων του Ευρω-
παϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. 

w Αντιμετωπίστηκε το πρόβλημα των συνθηκών διαβίωσης στις φυλακές, για τις οποίες η Ελ-
λάδα είχε καταδικαστεί στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου.  

w Καταργήθηκαν οι φυλακές τύπου Γ' και ο εγκλεισμός των ανηλίκων δραστών περιορίστηκε
στα πολύ σοβαρά εγκλήματα.

w Ενισχύθηκε η απεξάρτηση στις φυλακές, με τη λειτουργία Μονάδας Απεξάρτησης «ΚΕΘΕΑ-
Προμηθέας» στη φυλακή Διαβατών και την ενίσχυση του Κέντρου Απεξάρτησης Τοξικομα-
νών Κρατουμένων Ελαιώνα Θηβών. 

w Θεσπίστηκε σύστημα ηλεκτρονικής επιτήρησης με «βραχιολάκι». Η πιλοτική λειτουργία του
θα συνεχιστεί για 18 επιπλέον μήνες.

w Τροποποιήθηκε ο κώδικας απαλλοτριώσεων και θεσπίστηκε ταχύτερη διαδικασία διεκπεραί-
ωσης των σχετικών υποθέσεων, ώστε να επιταχυνθούν μεγάλα έργα υποδομής της χώρας.

w Βελτιώθηκε η έννομη προστασία στο πεδίο των Δημοσίων Συμβάσεων, με τη δημιουργία
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών. 

w Συστάθηκε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

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

w Η Επιτροπή της Βουλής για τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης πολιτικών προσώπων
ενισχύθηκε με δικαστικούς λειτουργούς, για  την ενίσχυση της διαφάνειας και της αμεροληψίας.

w Απαγορεύτηκε στα πολιτικά πρόσωπα να κατέχουν μετοχές offshore εταιρειών. 

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

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

Για τη Δικαιοσύνη, τη Διαφάνεια 
και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα

Συγκροτήθηκε Εθνικό 
Συμβούλιο κατά του 

Ρατσισμού και της 
Μισαλλοδοξίας, 

για τη διαμόρφωση 
εθνικής στρατηγικής 
κατά του ρατσισμού



Για την ανθρωπιστική 
διαχείριση του Προσφυγικού

Διασφαλίζεται το δικαίωμα στην
εκπαίδευση των παιδιών των
προσφύγων - πρόσβαση στην

εκπαίδευση όλων των ανηλίκων
που διαβιούν σε δομές φιλοξενίας

w Στην Ελλάδα φιλοξενούμε σήμερα περίπου 60.000 πρόσφυγες και μετανάστες, εκ των οποίων
οι 12.000 περίπου είναι στα νησιά. 

w Οι ελληνικές αρχές διαχειρίστηκαν τις πρωτοφανείς προσφυγικές ροές στη χώρα δημιουργών-
τας το συντομότερο δυνατό δομές φιλοξενίας και καταργώντας τους χώρους, όπου πρόσφυγες
και μετανάστες έβρισκαν πρόχειρο κατάλυμα.

w Δημιουργήθηκαν σε αρκετά σύντομο χρονικό διάστημα, οι απαραίτητες δομές φιλοξενίας με
κατάργηση των αυτοσχέδιων χώρων διαμονής και προχωρά η αναβάθμιση των κρατικών
δομών για τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.

w Ολοκληρώθηκε η διαδικασία προ-καταγραφής προσφύγων και μεταναστών σε μόλις δύο
μήνες, με προτεραιότητα στις πιο ευάλωτες και ευπαθείς περιπτώσεις.

w Ενισχύθηκε η Υπηρεσία Ασύλου και προχωρά η εξέταση των αιτήσεων ασύλου σε εξατομικευ-
μένη βάση και σύμφωνα με το δίκαιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

w Για τα ασυνόδευτα παιδιά λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα 47 ξενώνες φιλοξενίας με 1.191 θέ-
σεις συνολικά. Επίσης δημιουργήθηκαν ασφαλείς ζώνες (safe zones) μέσα σε κέντρα φιλοξε-
νίας.

w Υλοποιούνται προγράμματα για την υγειονομική φροντίδα και περίθαλψη των προσφύγων και
τον εμβολιασμό των παιδιών που διαμένουν σε κέντρα και άλλους χώρους φιλοξενίας.

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



Η σελίδα έχει γυρίσει. 
Προχωράμε μαζί.

#proxoramemazi


