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ΤΝΑΠΗΜΟ ΡΗΕΟΠΑΣΗΚΖ ΑΡΗΣΔΡΑ 
 
 
 
 

ΥΔΓΗΟ ΚΤΒΔΡΝΖΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ  
 
 
Στο πρόγραμμα αποτυπώνονται οι βασικές προτεραιότητες μας για το 
επόμενο διάστημα, ένα πρόγραμμα που μέσα σε ένα δύσκολο περιβάλλον 
θα προστατεύσει την πλειοψηφία της κοινωνίας και θα ανοίξει ένα 
διαφορετικό δρόμο με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες των πολλών και 
όχι για τους λίγους. ένα πρόγραμμα που ανοίγει το δρόμο για τον 
απεγκλωβισμό από την λιτότητα. 
 
Για εμάς το πρόγραμμα αποτελεί μια ζωντανή διαδικασία διαλόγου και 
επικοινωνίας με την κοινωνία.  
Υπό αυτό το πρίσμα το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ παραμένει ανοιχτό στον 
διάλογο και τις παρατηρήσεις. 
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ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

 
Θ Κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ ςτισ νζεσ ςυνκικεσ:  

Εγγφθςθ για τθ δθμοκρατία, τθ ςτιριξθ των αδυνάτων  
και τθν αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ. 

 
 
 
1. Ειςαγωγι 
 
Θ 25θ Λανουαρίου ςθματοδότθςε μια πολιτικι τομι άνευ προθγουμζνου για τα πολιτικά 
πράγματα τόςο ςτθν Ελλάδα όςο και ςτθν Ευρϊπθ. Για πρϊτθ ωορά μεταπολεμικά ςτθν 
Ευρϊπθ ζνα κόμμα τθσ ριηοςπαςτικισ αριςτεράσ κατάωερε να κερδίςει τθν κυβερνθτικι 
εξουςία και μάλιςτα μζςα ςε ςυνκικεσ γενικευμζνθσ οικονομικισ, πολιτικισ και 
κοινωνικισ κρίςθσ.  
 
Θ μνθμονιακι πενταετία ςτθν Ελλάδα αποδιάρκρωςε τισ παραδοςιακζσ πολιτικζσ και 
κοινωνικζσ εκπροςωπιςεισ και διζλυςε τθν κοινωνικι ςυμμαχία θ οποία υποςτιριξε 
ενεργθτικά ι πακθτικά τθν νεοωιλελεφκερθ διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ και των ςυναωϊν  κοινωνικϊν και πολιτικϊν ςχζςεων τθν τελευταία 
εικοςιπενταετία. Και τοφτο κακϊσ θ ιπια και ςταδιακι διαδικαςία αναδιάρκρωςθσ 
αντικαταςτάκθκε από ζνα βίαιο πρόγραμμα ταχφτατθσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ 
και εςωτερικισ υποτίμθςθσ το οποίο δεν άωθνε χϊρο για οποιαδιποτε υλικά 
ανταλλάγματα (ωτθνόσ δανειςμόσ, ωοροαπαλλαγζσ, κρατικά οργανωμζνθ 
ωοροδιαωυγι, περιοριςμζνθ αφξθςθ μιςκϊν κλπ)  ςτισ κοινωνικζσ τάξεισ που τα 
προθγοφμενα χρόνια ζπαιηαν το ρόλο των υποςτθριγμάτων του νεοωιλελεφκερου 
ςυναςπιςμοφ εξουςίασ.  
 
Ταυτόχρονα, θ αποδιάρκρωςθ των προθγοφμενων κοινωνικϊν και πολιτικϊν 
ςυμμαχιϊν ςυνυπιρξε με τθν άνοδο τθσ λαϊκισ διακεςιμότθτασ για αγωνιςτικζσ 
κινθτοποιιςεισ, παραδοςιακζσ (απεργίεσ, διαδθλϊςεισ) αλλά και καινοωανείσ 
(Σφνταγμα, πρωτοβουλίεσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ). Σε αυτό το κλίμα ανόδου των 
λαϊκϊν αγϊνων ο ΣΥΛΗΑ κατανόθςε ότι ζχει ζρκει θ ϊρα για τθν Αριςτερά να αναλάβει 
τθν πρωτοβουλία εκπροςϊπθςθσ μιασ νζασ κοινωνικισ ςυμμαχίασ θ οποία ωαινόταν ότι 
ζχει τθ δυνατότθτα να καταλάβει τθν κυβερνθτικι εξουςία. Και αυτό ακριβϊσ ζγινε.  
 
Το πολιτικό πρόγραμμα που επιτάχυνε και ολοκλιρωςε τισ κοινωνικζσ ανακατατάξεισ 
που λάμβαναν χϊρα ιταν το Ρρόγραμμα τθσ Κεςςαλονίκθσ με τουσ τζςςερισ πυλϊνεσ 
του: Αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ, 
αποκατάςταςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και δθμοκρατικι αναςυγκρότθςθ του κράτουσ.  
 
Ιταν ζνα πρόγραμμα που ςτόχευε ςτθν αναδιανομι ειςοδιματοσ και ιςχφοσ υπζρ των 
τάξεων που είχαν υποςτεί τα καίρια πλιγματα τθσ Μνθμονιακισ πολιτικισ. Τθν ίδια 
ςτιγμι όμωσ ιταν δεδομζνο ότι αυτό το πρόγραμμα, για να εωαρμοςτεί, απαιτοφνταν 
μια ςκλθρι διαπραγμάτευςθ με τουσ δανειςτζσ ϊςτε να εξουδετερωκεί ο βαςικόσ 
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μοχλόσ επιβολισ των προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ: το χρζοσ και θ 
αδυναμία χρθματοδότθςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ από τισ αγορζσ.  
 
2. Θ διαπραγμάτευςθ  
 
Ιταν ακριβϊσ το όπλο τθσ χρθματοδοτικισ αςωυξίασ που χρθςιμοποιικθκε 
αποτελεςματικότατα από τθν πλευρά των δανειςτϊν και των κεςμϊν κακόλθ τθ 
διάρκεια τθσ ςκλθρισ διαπραγμάτευςθσ τθσ νζασ Κυβζρνθςθσ. Από τθν πρϊτθ ςτιγμι 
που ο ΣΥΛΗΑ ανζλαβε τθν κυβερνθτικι εξουςία θ χρθματοδοτικι αςωυξία από τθν ΕΚΤ 
και θ διαρκισ απειλι τθσ κατάρρευςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ τθσ χϊρασ 
χρθςιμοποιικθκε ϊςτε να προκλθκοφν οικονομικζσ και κοινωνικζσ πιζςεισ ςτθν  νζα 
Κυβζρνθςθ. Στόχοσ ιταν είτε θ ανατροπι τθσ είτε θ άνευ όρων ςυνκθκολόγθςθ και θ 
υιοκζτθςθ του προθγοφμενου προγράμματοσ δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και 
εςωτερικισ υποτίμθςθσ.  
 
Ραρά τισ μικρζσ δυνάμεισ μασ προςπακιςαμε να αμυνκοφμε με κάκε δυνατό τρόπο 
απζναντι ςτισ ςυγκεκριμζνεσ πιζςεισ και να δϊςουμε δείγματα γραωισ ενόσ νζου 
πολιτικοφ ικουσ και μιασ νζασ κοινωνικισ προοπτικισ τόςο ςτο εςωτερικό όςο και ςτο 
εξωτερικό.  
 
Σε ότι αωορά ςυγκεκριμζνα τθ διαπραγμάτευςθ, παρά τισ ολιγωρίεσ και τισ πικανζσ 
τακτικζσ αςτοχίεσ, κάναμε όλα όςα ιταν δυνατά για να ανταπεξζλκουμε ςτθν 
χρθματοπιςτωτικι αςωυξία (κακυςτζρθςθ πλθρωμϊν ςτο ΔΝΤ, άρνθςθ να 
παρατείνουμε τθν προθγοφμενθ δανειακι ςφμβαςθ, επιβεβλθμζνουσ ελζγχουσ 
κεωαλαίων ϊςτε να προςτατζψουμε το τραπεηικό ςφςτθμα από το χρθματοδοτικό 
εκβιαςμό τθσ ΕΚΤ) αλλά και όλα όςα ιταν επιβεβλθμζνα για να ςτείλουμε το πολιτικό 
μινυμα ςτθν Ευρϊπθ ότι το πρόγραμμα εςωτερικισ υποτίμθςθσ ζχει αποτφχει και δεν 
ζχει τθ λαϊκι ςτιριξθ.  
 
Κορωνίδα αυτοφ του πολιτικοφ αγϊνα αποτζλεςε το δθμοψιωιςμα τθσ 5θσ Λουλίου, μια 
ςτιγμι λαϊκισ ανάταςθσ και αγωνιςτικισ διακεςιμότθτασ που κα μείνει ανεξίτθλθ ςτθ 
μνιμθ των ευρωπαϊκϊν λαϊν και κα παραγάγει τα πολιτικά τθσ αποτελζςματα ςτο 
εγγφσ μζλλον. Ρροχπόκεςθ για αυτό, όμωσ, είναι το δθμοψιωιςμα να μθν λειτουργιςει 
αντίςτροωα, να μθν αποτελζςει δθλαδι λόγο απογοιτευςθσ των λαϊκϊν ςτρωμάτων 
κακϊσ όςα επακολοφκθςαν δεν ςυμβάδιηαν με τον αρχικό ενκουςιαςμό. Και αυτόσ ο 
αγϊνασ για τθν ερμθνεία των γεγονότων, κατά τθ διάρκεια αλλά και μετά το 
δθμοψιωιςμα, δεν είναι ο μικρότεροσ που ζχουμε να δϊςουμε κακϊσ υπάρχουν 
ςιμερα πολιτικζσ δυνάμεισ που διαςτρεβλϊνουν τουσ λόγουσ αλλά και το αποτζλεςμά 
του με κφριο ςτόχο να το καρπωκοφν και να το χρθςιμοποιιςουν ωσ πολιτικό όχθμα 
αντιπολιτευτικισ επιβίωςθσ.   
 
Είναι λοιπόν αναγκαίο να κυμίςουμε ότι διακθρυγμζνοσ ςτόχοσ του δθμοψθωίςματοσ 
ιταν θ ενίςχυςθ τθσ διαπραγματευτικισ κζςθσ τθσ κυβζρνθςθσ ςε μια άνιςθ και 
αςφμμετρθ διαπραγμάτευςθ. Ροτζ δεν ιςχυριςτικαμε κάτι διαωορετικό, ποτζ δεν 
είπαμε ότι ηθτάμε εντολι για να ανατινάξουμε τθν ΕΗ ςκοτϊνοντασ πρϊτουσ απ’ όλουσ 
τουσ εαυτοφσ μασ. Ηθτιςαμε αντίκετα τθν απόρριψθ ενόσ προγράμματοσ οριηόντιων 
περικοπϊν και ωοροεπιδρομισ το οποίο ςυνοδευόταν από μια πολιτικά κατευκυνόμενθ 
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μελζτθ βιωςιμότθτασ του ελλθνικοφ χρζουσ που επζβαλε υψθλά πρωτογενι 
πλεονάςματα αλλά και από ελλιπι χρθματοδότθςθ ςτα πλαίςια του παλιοφ 
προγράμματοσ (τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ του 2012) που κα παρατεινόταν για μόλισ 
πζντε μινεσ διατθρϊντασ ζτςι τθν οικονομικι αβεβαιότθτα και μετακζτοντασ απλϊσ τον 
κίνδυνο ενόσ Grexit ςτο κοντινό μζλλον.  
 
Και ακριβϊσ τθν εντολι αυτι λάβαμε από τον ελλθνικό λαό: Να απορρίψουμε τθν 
ςυγκεκριμζνθ πρόταςθ των κεςμϊν κερδίηοντασ ό,τι παραπάνω ιταν εωικτό χωρίσ να 
διακινδυνεφςουμε μια γενικευμζνθ κοινωνικι καταςτροωι κακϊσ οι εξαιρετικά 
δυςμενείσ ευρωπαϊκοί ςυςχετιςμοί ιταν δεδομζνοι.  
 
3. Σο εκβιαςτικό δίλθμμα  
 
Μετά το αποτζλεςμα του δθμοψθωίςματοσ βρεκικαμε ςε ζνα πολιτικό ευρωπαϊκό 
τοπίο απολφτωσ εχκρικό και αντιμετωπίςαμε μια διάκεςθ τιμωρθτικι εκ μζρουσ των 
δανειςτϊν αλλά και των κεςμϊν.  
 
Με τισ τράπεηεσ υπό κακεςτϊσ κεωαλαιακϊν ελζγχων, με τον ΕLA παγωμζνο εκ μζρουσ 
τθσ ΕΚΤ, με  τθν απειλι για κοφρεμα των ελλθνικϊν ομολόγων που εξαςωαλίηουν τα 
δάνεια τθσ ΕΚΤ προσ τισ ελλθνικζσ τράπεηεσ και τθν Τράπεηα τθσ Ελλάδοσ, με το ΔΝΤ να 
πιζηει για τθν αποπλθρωμι τθσ κακυςτερθμζνθσ δόςθσ τθσ 30θσ Λουνίου υπό τθν απειλι 
ότι κα κθρφξει τθν Ελλάδα ςε κατάςταςθ χρεοκοπίασ, με τθν πρόςβαςθ ςτισ αγορζσ να 
είναι ωυςικά αδφνατθ και με το ςφνολο ςχεδόν των ευρωπαϊκϊν κυβερνιςεων να 
εκβιάηουν τθν ελλθνικι κυβζρνθςθ βρεκικαμε απζναντι ςτο εξισ δίλθμμα: Είτε να 
υπογράψουμε μια ςυμωωνία θ οποία ιταν  βελτιωμζνθ ςε ό,τι αωορά το κεςμικό 
πλαίςιο και τισ προβλζψεισ χρθματοδότθςθσ (86 δισ για τρία χρόνια αντί για 5 δισ ςε 
πζντε μινεσ) και προβλθματικι - το λιγότερο - ςε ότι αωορά τα μζτρα, είτε να 
οδθγιςουμε τθ χϊρα ςε άτακτθ χρεοκοπία με απρόβλεπτεσ ςυνζπειεσ για το μζλλον 
(πικανι κατάρρευςθ ςυςτθμικϊν τραπεηϊν, κοφρεμα κατακζςεων ςτισ εναπομείναςεσ, 
ζξοδο από το Ευρϊ χωρίσ κάλυψθ του νζου νομίςματοσ άρα ταχφτατθ και κατακόρυωθ 
νομιςματικι υποτίμθςθ και επομζνωσ οξφτατθ κοινωνικι και πολιτικι κρίςθ που κα 
οδθγοφςε με πικανότατα ςτθν κατάρρευςθ τθσ κυβζρνθςθσ και τθν ανκρωπιςτικι 
κρίςθ. Το δίλθμμα εξάλλου που μασ τζκθκε δεν ιταν Μνθμόνιο ι δραχμι αλλά 
Μνθμόνιο είτε με Ευρϊ είτε με Δραχμι (πρόταςθ Σόιμπλε) ι άτακτθ χρεοκοπία.  
 
Είχαμε να επιλζξουμε δθλαδι είτε μια τακτικι υποχϊρθςθ για να διατθριςουμε τθν 
ελπίδα κατίςχυςθσ ςε ζναν αςφμμετρο πολιτικό αγϊνα είτε να χρεϊςουμε ιςτορικά τθν 
Αριςτερά με το βάροσ ότι μετζτρεψε τθ χϊρα ςε κοινωνικι ζρθμο. Σθκϊςαμε λοιπόν το 
βάροσ τθσ ευκφνθσ που μασ αναλογοφςε και πράξαμε το πρϊτο. Γι αυτό ηθτάμε να 
κρικοφμε και από τον ελλθνικό λαό.  
 
4. Θ υμφωνία με τουσ δανειςτζσ  
 
Τι πράγματι περιλαμβάνει αυτι θ νζα ςυμωωνία που υπογράψαμε με τουσ δανειςτζσ; 
Είναι πράγματι, όπωσ ιςχυρίηονται κάποιοι, το χειρότερο από τα τρία Μνθμόνια; 
Αλθκεφει ο ιςχυριςμόσ ότι επιταχφνει και ολοκλθρϊνει ζνα πρόγραμμα διαρκρωτικϊν 
αλλαγϊν που όχι μόνο κα ςυντθριςει τθν ωτϊχεια και τθν ανκρωπιςτικι κρίςθ αλλά κα 
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οργανϊςει και τουσ όρουσ διαχείριςθσ τθσ ςτο μζλλον; Χωρίσ να ζχουμε αυταπάτεσ για 
το περιεχόμενο τθσ ςυμωωνίασ, οι παραπάνω ιςχυριςμοί αποτελοφν απλϊσ πολιτικζσ 
υπερβολζσ που είναι βεβαίωσ  κατανοθτζσ δεδομζνων των ςυνκθκϊν. Σε καμία 
περίπτωςθ, όμωσ, δεν αποτυπϊνουν το ςφνολο τθσ πραγματικότθτασ. Επιπλζον, επειδι 
ςυνικωσ είναι ατεκμθρίωτεσ δεν ςυμβάλλουν ςτθν αναγκαία ςυγκεκριμζνθ ανάλυςθ 
τθσ ςυγκεκριμζνθσ κατάςταςθσ που ζχει διαμορωωκεί τόςο για τθν Αριςτερά όςο και 
για τισ κοινωνικζσ δυνάμεισ που κζλει να εκπροςωπεί.  
 
Θ ςυγκεκριμζνθ Συμωωνία, λοιπόν, που υπογράωτθκε με πραξικοπθματικοφσ όρουσ 
μετά από ζναν άνευ προθγουμζνου εκβιαςμό ςτο πλαίςιο των διαπραγματεφςεων 
αποτυπϊνει τον ςυγκεκριμζνο ςυςχετιςμό δυνάμεων που διαμορωϊκθκε το τελευταίο 
διάςτθμα ςτο πλαίςιο τθσ ΕΗ. Και ωσ γνωςτόν είναι αδφνατον να αποδράςει κανείσ από 
τον ςυςχετιςμό, δθλαδι από τθν πραγματικότθτα. Ζτςι ςε κάκε τθσ πτυχι, ςε κάκε 
κεωάλαιο και ςε κάκε διάταξθ τθσ θ Συμωωνία αντανακλά αποτελζςματα τθσ 
αςφμμετρθσ διαπραγμάτευςθσ, τθν βοφλθςθ των δανειςτϊν για ολοκλθρωτικι 
αποδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ κοινωνικισ και εργαςιακισ προςταςίασ αλλά και τθν 
βοφλθςθ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ να αντιςτακεί ςε αυτι τθν προοπτικι.  
 
Σε ότι αωορά το πρϊτο ςκζλοσ τθσ Συμωωνίασ, τθ Δανειακι Σφμβαςθ δθλαδι, θ 
ελλθνικι κυβζρνθςθ πζτυχε να αποτρζψει το ςχζδιο διαρκοφσ χρθματοδοτικοφ 
εκβιαςμοφ που υποςτθριηόταν από τουσ ακραίουσ ςυντθρθτικοφσ ευρωπαϊκοφσ 
κφκλουσ – κυρίωσ τθν ομάδα Σόιμπλε – και το οποίο παρζμενε ενεργό μζχρι και το EG 
τθσ 14θσ Αυγοφςτου. Σφμωωνα με το ςχζδιο αυτό θ Ελλάδα κα ζπρεπε είτε να αρκεςτεί 
ςε ζνα πεντάμθνο πρόγραμμα παράταςθσ τθσ προθγοφμενθσ δανειακισ ςφμβαςθσ είτε 
μετά τθν 12θ Λουλίου να προχωριςει ςε ςυνεχόμενεσ χρθματοδοτιςεισ – γζωυρεσ που 
κα παρζτειναν τθν αβεβαιότθτα αλλά και κα ενίςχυαν διαρκϊσ τισ δυνατότθτεσ 
εκβιαςμοφ των δανειςτϊν για τθν εωαρμογι και άλλων υωεςιακϊν και αντικοινωνικϊν 
μζτρων.  
 
Αντίκετα μετά από ςκεναρι αντίςταςθ αλλά και λόγω ςυγκεκριμζνων πολιτικϊν 
κινιςεων που κινθτοποίθςαν όςα δθμοκρατικά αντανακλαςτικά ζχουν απομείνει ςτθν 
υπαρκτι Ευρϊπθ καταωζραμε να εξαςωαλίςουμε αωενόσ τθν αλλαγι του κεςμικοφ – 
νομικοφ πλαιςίου με μια νζα δανειακι ςφμβαςθ και αωετζρου μια χρθματοδότθςθ με 
ορίηοντα τριετίασ που καλφπτει τόςο τισ εξωτερικζσ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ όςο και 
εςωτερικζσ υποχρεϊςεισ κυρίωσ οωειλϊν του Δθμοςίου ςε προμθκευτζσ και 
ςυμβαςιοφχουσ.  
 
Συγκεκριμζνα το νζο νομικό κεςμικό πλαίςιο τθσ δανειακισ ςφμβαςθσ δίνει ζνα τζλοσ 
ςτο αίςχοσ των προθγοφμενων αποικιοκρατικοφ χαρακτιρα ςυμβάςεων με τον EFSF 
(ανϊνυμθ εταιρεία) αωοφ πλζον θ Ελλάδα ζχει ςυμβλθκεί με τον ESM, ζναν διεκνι 
δθλαδι οργανιςμό, θ ςυμβατικι δε ςχζςθ τθσ χϊρασ με αυτόν διζπεται από το διεκνζσ 
και το Ευρωπαϊκό δίκαιο, ενϊ ανακτϊνται θ προςταςία που εγγυϊνται οι αςυλίεσ και τα 
προνόμια τθσ Ελλθνικισ Δθμοκρατίασ αλλά και τθσ Τράπεηασ τθσ Ελλάδοσ ζναντι των 
διεκνϊν πιςτωτϊν. Ρρόκειται δθλαδι εδϊ για μια εντελϊσ νζα ςχζςθ που πλθροί όλα 
τα ςτάνταρ διεκνοφσ προςταςίασ που προβλζπονται ςε ομοειδείσ περιπτϊςεισ.  
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Τθν ίδια ςτιγμι και ενϊ το δεφτερο ςκζλοσ τθσ Συμωωνίασ, το παράρτθμα δθλαδι τθσ 
δανειακισ ςφμβαςθσ, αποτελεί πράγματι ζνα ςκλθρό πρόγραμμα ςυνζχιςθσ τθσ 
πολιτικισ τθσ λιτότθτασ υπάρχουν κάποια - περιοριςμζνα βζβαια - κζρδθ για τθν 
κοινωνικι πλειοψθωία ενϊ ςε πολλά ςθμεία θ κατεφκυνςθ εωαρμογισ κα εξαρτθκεί 
από τθν μελλοντικι διαπραγμάτευςθ τθσ ελλθνικισ πλευράσ με τουσ δανειςτζσ και 
επομζνωσ προκφπτει εδϊ ζνα μεγάλο πεδίο ανάπτυξθσ πολιτικϊν και κοινωνικϊν 
αγϊνων υπεράςπιςθσ των μιςκωτϊν ςτρωμάτων, των αυτοαπαςχολοφμενων αλλά και 
τθσ δθμόςιασ περιουςίασ (ιςοδφναμα για το ςυνταξιοδοτικό, εργαςιακζσ ςχζςεισ, 
ωορολογικό ςφςτθμα αλλά και αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ). 
 
Κετικό ςθμείο τθσ ςυμωωνίασ εξάλλου είναι θ αναπροςαρμογι του φψουσ των 
πρωτογενϊν πλεοναςμάτων που επιτεφχκθκε μετά από τισ ιςχυρζσ διαπραγματευτικζσ 
πιζςεισ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ. Με βάςθ τθ ςυμωωνία, οι δθμοςιονομικοί ςτόχοι 
που ζχουν τεκεί είναι πρωτογενζσ ζλλειμμα 0,25% για το 2015, και πρωτογενι 
πλεονάςματα 0,5% για το 2016, 1,75% για το 2017, και 3,5 για το 2018. Ρρόκειται για 
μεγάλθ μείωςθ των υποχρεϊςεων τθσ χϊρασ  κακϊσ το προθγοφμενο πρόγραμμα 
προζβλεπε πρωτογενι πλεονάςματα φψουσ 3% για το 2015 και περίπου 4,5% μζχρι το 
2018. Και επειδι το φψοσ του πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ο 
δείκτθσ αρικμθτικισ αποτίμθςθσ τθσ λιτότθτασ ςυγκριτικά ζχουμε εξαςωαλίςει μια 
ςαωϊσ θπιότερθ προςαρμογι που μειϊνει  τθν πικανότθτα νζων εκβιαςμϊν για  λιψθ 
νζων οριηόντιων μζτρων για τα επόμενα χρόνια.  
 
Τζλοσ, θ ςυμωωνία για πρϊτθ ωορά κζτει ςαωζσ χρονοδιάγραμμα για τθν εκκίνθςθ 
ςυηθτιςεων που κα αωοροφν τθν απομείωςθ και τουσ όρουσ αποπλθρωμισ του 
δθμόςιου χρζουσ. Είναι ακριβϊσ αυτό το πεδίο ςτο οποίο κα κλθκοφμε να δϊςουμε 
ζναν ςκλθρό αγϊνα του οποίου θ κετικι ζκβαςθ κα αναμορωϊςει το πλαίςιο τθσ 
ςχζςθσ τθσ χϊρασ με τουσ δανειςτζσ. Διότι μια κετικι ςυμωωνία για τθν απομείωςθ του 
ελλθνικοφ χρζουσ κα διαβρϊςει τθν τεχνολογία εξουςίασ ςτθ βάςθ τθσ οποίασ ζχουν 
επιβλθκεί τα προγράμματα ςκλθρισ λιτότθτασ και εςωτερικισ υποτίμθςθσ τθσ 
τελευταίασ πενταετίασ. Στον αγϊνα αυτό είναι κρίςιμο να αξιοποιθκεί θ νζα πολιτικι 
κατάςταςθ που διαμορωϊνεται ςτθν Ευρϊπθ μετά τθ διαπραγμάτευςθ κακϊσ το 
τελευταίο εξάμθνο αναδείχτθκαν νζεσ διαχωριςτικζσ γραμμζσ ςτο εςωτερικό των 
ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν οικογενειϊν.   
 
5. Τπάρχει εναλλακτικι;  
 
Ρολλοί βεβαίωσ κατθγοροφν το ΣΥΛΗΑ ότι θ επιλογι υπογραωισ τθσ νζασ Συμωωνίασ 
δικαιϊνει τθν  κατςερικι αποςτροωι ότι δεν υπάρχει εναλλακτικι οδόσ πζρα και 
εναντίον των επιταγϊν του νεοωιλελευκεριςμοφ (there is no alternative). Ροτζ δεν ζχει 
υπάρξει πιο ςυνειδθτι και ακραία διαςτρζβλωςθ από αυτι ςτθν ςφντομθ ιςτορία του 
ΣΥΛΗΑ. Θ κατςερικι αυτι ωράςθ δεν ςθμαίνει τίποτα περιςςότερο και τίποτα λιγότερο 
από το ότι ο νεοωιλελευκεριςμόσ, ο ακραίοσ ατομιςμόσ και το κυνιγι του 
καπιταλιςτικοφ κζρδουσ αποτελεί τθν μοναδικι λφςθ, το μοναδικό δρόμο για τθν 
κοινωνικι ευθμερία. Σφμωωνα με όλα όςα κρφβονται πίςω από αυτι τθν αποςτροωι 
κάκε άλλοσ δρόμοσ οδθγεί ςτθν ανελευκερία, τον ολοκλθρωτιςμό και τθν κοινωνικι 
δυςτυχία.  
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Ο ΣΥΛΗΑ αλλά και θ κυβζρνθςι του ποτζ δεν υιοκζτθςε, αυτιν τθν πολιτικι και 
ιδεολογικι ςκοπιά. Διότι είναι άλλο πράγμα να αποδζχεται κανείσ τον 
νεοωιλελευκεριςμό ωσ ςτρατθγικό ορίηοντα, ωσ τον μοναδικό δρόμο προσ τθν 
κοινωνικι ευθμερία, και άλλο πράγμα να αναγνωρίηει ότι ςε μια δεδομζνθ χρονικι 
ςτιγμι, με δεδομζνουσ πολιτικοφσ ςυςχετιςμοφσ οφείλει να κάνει ζναν τακτικό και 
πρόςκαιρο ςυμβιβαςμό ϊςτε να είναι ςε κζςθ να ςυνεχίηει να αγωνίηεται με 
ςτρατθγικό ςτόχο τον ςοςιαλιςμό, διατθρϊντασ ηωντανι τθ δυνατότθτα κατίςχυςθσ.  
 
Επομζνωσ ναι, υπάρχει εναλλακτικι, υπάρχει άλλοσ δρόμοσ για τθν οργάνωςθ των 
κοινωνιϊν και τθσ οικονομίασ. Ο δρόμοσ αυτόσ περνάει μζςα από τθν αναδιανομι 
πλοφτου και ιςχφοσ υπζρ των υποτελϊν τάξεων, των μιςκωτϊν δθμόςιου και ιδιωτικοφ 
τομζα, των αυτοαπαςχολοφμενων και των ςυνταξιοφχων, μζςα από τθν ενίςχυςθ 
μορωϊν κοινωνικισ οικονομίασ που αμωιςβθτοφν το πρότυπο απροκάλυπτθσ ι 
ςυγκαλυμμζνθσ ιεραρχίασ (και άρα εξουςίασ) ςτο εςωτερικό τθσ επιχείρθςθσ και δίνουν 
διζξοδο ςτθ δθμιουργικότθτα μιασ υπερπροςοντοφχασ αλλά άνεργθσ νεολαίασ, μζςα 
από τθν προςταςία των κοινϊν αγακϊν που ζνα ζνα μπαίνουν ςτο ςτόχαςτρο του 
κεωαλαίου, μζςα από τθ ςτιριξθ του κοινωνικοφ κράτουσ αλλά και τθν διεφρυνςθ και 
τθν εμβάκυνςθ των κοινωνικϊν δικαιωμάτων και των δθμοκρατικϊν ελευκεριϊν. 
Ρροχποκζτει αυτόσ ο δρόμοσ και μια διαρκι και οργανικι ςχζςθ με τα κινιματα των 
υποτελϊν τάξεων, ςτενι επαωι με τισ κεωρθτικζσ επεξεργαςίεσ των διανοοφμενων τθσ 
Αριςτεράσ αλλά και ζνα κόμμα οργανωμζνο, μαηικό, ανοιχτό ςτον κόςμο τθσ εργαςίασ 
και τθσ νεολαίασ. Αυτό το κόμμα πρζπει να βοθκιςουμε να οικοδομθκεί αν κζλουμε να 
ζχουμε πικανότθτεσ επιτυχίασ ςτον μακρφ και δφςκολο ταξικό πολιτικό αγϊνα που 
βρίςκεται μπροςτά μασ.  
 
Γιατί ο δρόμοσ για τθν κοινωνικι χειραωζτθςθ και ιδιαίτερα μζςα ςε ςυνκικεσ κρίςθσ 
δεν είναι εφκολοσ και πολφ περιςςότερο δεν πρόκειται να είναι ςφντομοσ. Ζχει 
επιταχφνςεισ και πιςωγυρίςματα, ζχει ςτροωζσ, επιςτροωζσ και αδιζξοδα, δεν είναι 
γραμμικόσ αλλά διχαλωτόσ και ανϊμαλοσ. Αυτόν τον δρόμο ακριβϊσ πρζπει να τον 
ανοίξουμε βαςιςμζνοι ςτισ εμπειρίεσ του εργατικοφ και αριςτεροφ κινιματοσ του 19ου, 
του 20ου και του 21ου αιϊνα αλλά και ςτισ δικζσ μασ εμπειρίεσ. Σε αυτζσ που 
ςυςςωρευτικαν κατά τθ διάρκεια του προθγοφμενου εξαμινου με τα λάκθ και τα ορκά, 
με τισ αςτοχίεσ και τισ ευςτοχίεσ με τισ αποτυχίεσ και τισ επιτυχίεσ του.  
 
Διότι ο αγϊνασ που δϊςαμε κακόλθ τθ διάρκεια αυτοφ του εξαμινου ιταν ςκλθρόσ, 
επίπονοσ και κατά κοινι ομολογία εμβλθματικόσ για όλουσ τουσ λαοφσ τθσ Ευρϊπθσ και 
του κόςμου που προςδοκοφν και αγωνίηονται για τθν ανατροπι τθσ παγκόςμιασ 
νεοωιλελεφκερθσ θγεμονίασ. Θ μικρι Ελλάδα ζδωςε (και εξακολουκεί να δίνει)  ζναν 
πολιτικό αγϊνα με εμβζλεια πολλαπλάςια του μεγζκουσ τθσ και ωσ τζτοιοσ κα 
καταγραωεί ςτθν Λςτορία.  
 
Ζτυχε ςε εμάσ να είμαςτε οι πρωταγωνιςτζσ ςτθν αντίςταςθ απζναντι ςτο 
παγκοςμιοποιθμζνο χρθματοπιςτωτικό κεωάλαιο ςτθν πικανι αυγι μιασ νζασ ιςτορικισ 
περιόδου που κα ζχει εκκινιςει με τθν χρθματοπιςτωτικι κρίςθ του 2008. Το αν τελικά 
κα  αποδειχτεί αυτόσ ο αγϊνασ θ  αρχι μιασ νζασ περιόδου ι το τζλοσ τθσ 
προθγοφμενθσ  δεν μπορεί να ειπωκεί παρά μόνο εκ των υςτζρων και εξαρτάται από 
τθν ζκβαςθ των κοινωνικϊν και πολιτικϊν αγϊνων.  Γιατί θ ιςτορία παράγεται μόνο 
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αναδρομικά, όταν ο αχόσ τθσ μάχθσ ζχει κατακάτςει και όταν μια νζα ιςορροπία 
επανζρχεται. Και θ ιςορροπία αυτι είναι πολφ μακριά ακόμα.  
 
 
6. Θ κατάςταςθ ςτθν Ευρϊπθ: Προσ μια πορεία αναδιάταξθσ των ςυςχετιςμϊν  
 
Ιταν ακριβϊσ θ διαπραγμάτευςθ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ τουσ τελευταίουσ μινεσ 
που ζδειξε τα ςθμερινά όρια τθσ υπαρκτισ Ευρϊπθσ, τθν ςκλθρότθτα των μθχανιςμϊν 
επιβολισ του νεοωιλελευκεριςμοφ αλλά και τον εξαιρετικά δυςμενι πολιτικό 
ςυςχετιςμό δυνάμεων τόςο ςτο επίπεδο των κεςμϊν όςο και των επιμζρουσ 
κυβερνιςεων.  
 
Ραρόλα αυτά για πρϊτθ ωορά μια κυβζρνθςθ κράτουσ μζλουσ τθσ ΕΕ και τθσ ΕΗ 
αμωιςβιτθςε ευκζωσ τον πολιτικό αυτό ςυςχετιςμό κακϊσ και τθν πολιτικι που 
επιβάλλει, τθν πολιτικι δθλαδι τθσ επικετικισ λιτότθτασ, τθσ ςκλθρισ δθμοςιονομικισ 
προςαρμογισ και τθσ εςωτερικισ υποτίμθςθσ. Ιταν ακριβϊσ θ αμωιςβιτθςθ αυτι που, 
όχι τυχαία, μονοπϊλθςε το παγκόςμιο ενδιαωζρον για ζνα ολόκλθρο εξάμθνο ενϊ 
πυροδότθςε ταυτόχρονα μια μεγάλθ πολιτικι ςυηιτθςθ ςτο εςωτερικό τθσ Ευρϊπθσ 
αλλά και των κεςμϊν.  
 
Θ ςυηιτθςθ αυτι ανζδειξε  βακειά ριγματα ςτο εςωτερικό των ςοςιαλδθμοκρατικϊν 
κομμάτων τθσ Ευρϊπθσ, πόλωςε τμιματα των Ευρωπαίων Ρραςίνων προσ τθν 
Αριςτερά, κινθτοποίθςε ευρφτερεσ κοινωνικζσ δυνάμεισ που ςυμπαραςτάκθκαν 
ζμπρακτα ςτον αγϊνα τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ ενϊ ταυτόχρονα ςυςπείρωςε 
ευρφτατεσ δυνάμεισ τθσ παγκόςμιασ διανόθςθσ που όχι μόνο ςτιριξαν πολιτικά αλλά 
και βάκυναν με κεωρθτικοφσ όρουσ τθν κριτικι απζναντι ςτον ακραίο 
νεοωιλελευκεριςμό και τθν πολιτικι τθσ λιτότθτασ.  
 
Τθν ίδια ςτιγμι το ελλθνικό ηιτθμα αποκάλυψε τον θγεμονικό ρόλο τθσ Γερμανίασ ςτθν 
διαδικαςία επιβολισ των προγραμμάτων δθμοςιονομικισ προςαρμογισ και ανάγκαςε 
τθν πολιτικι τθσ ελίτ να ξοδζψει αρκετό από το πολιτικό τθσ κεωάλαιο για να 
δθμιουργιςει τουσ όρουσ αποτελεςματικοφ εκβιαςμοφ τθσ πρϊτθσ αριςτερισ 
κυβζρνθςθσ  ςτθν Ευρωπαϊκι ιπειρο ςτισ ςθμερινζσ ςυνκικεσ. 
 
Θ διαπραγματευτικι προςπάκεια αποκάλυψε όμωσ και τουσ ςκόπιμουσ δομικοφσ 
περιοριςμοφσ και τθν πολιτικι ωφςθ τθσ  Ευρωπαϊκισ Κεντρικισ Τράπεηασ θ οποία 
ακριβϊσ επειδι δεν λειτουργεί ωσ δανειςτισ τελευταίασ καταωυγισ για τα μζλθ τθσ ΕΗ 
ςτθν πραγματικότθτα επιτελεί ρόλο κεςμικοφ χρθματοδοτικοφ εκβιαςτι για όςα μζλθ 
του Ευρωςυςτιματοσ αμωιςβθτοφν τισ νεοωιλελεφκερεσ κατευκφνςεισ τθσ ευρωπαϊκισ 
πολιτικισ.   
 
Είναι ακριβϊσ αυτά τα ςθμεία τα οποία πυροδοτοφν μια ευρφτατθ ςυηιτθςθ αλλά και 
πολιτικζσ ςυγκροφςεισ που είναι πικανόν ςτο μζλλον να εξελιχκοφν ςε γενικότερθ κρίςθ 
του όλου ευρωπαϊκοφ οικοδομιματοσ δεδομζνθσ και τθσ βοφλθςθσ τμθμάτων τθσ  
ευρωπαϊκισ ελίτ να προχωριςουν ςε διαδικαςίεσ ομοςπονδιοποίθςθσ τθσ Ευρϊπθσ με 
όρουσ εμβάκυνςθσ του νεοωιλελεφκερου ςχεδίου. Σε αυτζσ τισ ςυγκροφςεισ θ Ελλάδα 
οωείλει να παίξει πρωταγωνιςτικό ρόλο επιδιϊκοντασ να οξφνει τισ αντιωάςεισ τθσ 
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ζνωςθσ και τθσ ηϊνθσ του Ευρϊ, κινθτοποιϊντασ δυνάμεισ πολιτικζσ και κοινωνικζσ ςτθν 
κατεφκυνςθ αντίςταςθσ, αμωιςβιτθςθσ και μεταςχθματιςμοφ των ευρωπαϊκϊν 
κεςμϊν.  
 
Ρροχπόκεςθ όμωσ για να δοκεί αυτόσ ο αγϊνασ είναι θ παραμονι τθσ Αριςτεράσ ςτθν 
κυβερνθτικι εξουςία. Διότι είναι αποκλειςτικά και μόνο θ αριςτερά που μπορεί να 
παίξει ρόλο καταλφτθ ριηοςπαςτικϊν εξελίξεων ςτο πεδίο μάχθσ που είναι ςιμερα θ 
Ευρϊπθ. Αντίκετα μια παλινόρκωςθ των πολιτικϊν δυνάμεων του παλιοφ πολιτικοφ 
ςυςτιματοσ ςτθν χϊρα μασ κα αποκλείςει για αρκετά χρόνια τθν πικανότθτα 
ςυγκρότθςθσ ενόσ μεγάλου και διεκνιςτικοφ πανευρωπαϊκοφ κινιματοσ με αξιϊςεισ 
επιτυχίασ ςτισ μεγάλεσ μάχεσ που ζρχονται.  
 
 
7. Θ πολιτικι κατάςταςθ ςτθν Ελλάδα 
 
Το πραγματικό πολιτικό δίλθμμα που ζχει να αντιμετωπίςει θ Αριςτερά ςιμερα  είναι 
αν κα επιτρζψει τθν παλινόρκωςθ του αςτικοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςτθ χϊρα ι αν κα 
δϊςει ςυςπειρωμζνθ τον αγϊνα για τθν απεμπλοκι από το νεοωιλελευκεριςμό και τθν 
μνθμονιακι πολιτικι τθσ λιτότθτασ και από κυβερνθτικι κζςθ.  
 
Θ απάντθςθ ςε αυτό το ερϊτθμα πρζπει να λάβει υπόψθ ότι μια πικανι παλινόρκωςθ 
των αςτικϊν κομμάτων ςτθν χϊρα κα αποτελζςει ιςτορικοφ χαρακτιρα ιττα τθσ 
Αριςτεράσ που πικανά κα κλείςει για μεγάλο χρονικό διάςτθμα τισ προοπτικζσ που 
άνοιξε θ εκλογικι - πολιτικι νίκθ τθσ 25θσ Λανουαρίου. Αυτό δεν ςθμαίνει επουδενί ότι θ 
επιβεβλθμζνθ νίκθ ςτισ εκλογζσ τθσ 20θσ Σεπτζμβρθ δεν ενζχει τουσ δικοφσ τθσ 
κινδφνουσ: Τουσ κινδφνουσ τθσ πολιτικισ μετάλλαξθσ του κόμματοσ κάτω από τθν πίεςθ 
των δυςμενϊν ςυςχετιςμϊν αλλά και των δεςμεφςεων που επιβάλλει το νζο Μνθμόνιο, 
τθν απονεφρωςθ του κόμματοσ και τθσ αποκοπισ του από τα λαϊκά και εργαηόμενα 
ςτρϊματα που επιδιϊκει να εκπροςωπεί, τθν μετατροπι του ςε ιπιο διαχειριςτι του 
μνθμονιακοφ νεοωιλελευκεριςμοφ.  
 
Ρρόκειται για κινδφνουσ υπαρκτοφσ που πρζπει να λάβουμε υπόψθ ςτθν προςπάκεια 
μασ να παίξουμε πρωταγωνιςτικό ρόλο, και μάλιςτα από κυβερνθτικζσ κζςεισ, ςτον 
αγϊνα του ελλθνικοφ λαοφ για τθν ανατροπι των ςυςχετιςμϊν μζςα και ζξω από τθ 
χϊρα μασ. Θ άλλθ όμωσ επιλογι μπορεί να αποδειχκεί ιςτορικά ολζκρια για τον κόςμο 
τθσ εργαςίασ κακϊσ θ επιςτροωι του παλιοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν εξουςία είναι 
βζβαιο πωσ κα δϊςει το ζναυςμα για τιμωρθτικζσ και εκδικθτικζσ επιλογζσ απζναντι 
ςτθν Αριςτερά, αλλά και τα λαϊκά ςτρϊματα, μετατοπίηοντασ ανεπίςτρεπτα τον 
κοινωνικό και πολιτικό ςυςχετιςμό ςε βάροσ τθσ κοινωνικισ πλειοψθωίασ. Είναι 
ακριβϊσ για αυτό το λόγο που παρά τα υπαρκτά προβλιματα του κόμματοσ είμαςτε 
αναγκαςμζνοι από τα πράγματα να δϊςουμε αποωαςιςτικά τον αγϊνα για τθ νίκθ ςτισ 
επερχόμενεσ εκλογζσ. Με ςυςπείρωςθ και με πείςμα αλλά και αναγνωρίηοντασ τόςο τισ 
υπαρκτζσ αδυναμίεσ μασ όςο και τα ςτρατθγικά διλιμματα που αντιμετωπίηουμε μετά 
τθν επιβολι του νζου Μνθμονίου.  
 
Στόχοσ του ΣΥΛΗΑ είναι να υλοποιιςει με άλλουσ όρουσ πλζον μετά τθν επτάμθνθ 
διαπραγματευτικι και κυβερνθτικι εμπειρία ζνα κυβερνθτικό πρόγραμμα με ορίηοντα 
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τετραετίασ  για τθν απεμπλοκι από το νεοωιλελευκεριςμό και τθ λιτότθτα, για το 
ριηοςπαςτικό δθμοκρατικό μεταςχθματιςμό του κράτουσ, βρίςκοντασ ταυτόχρονα  
λφςεισ για τον περιοριςμό των ςυνεπειϊν τθσ Συμωωνίασ. Να υλοποιιςει μια πολιτικι 
που κα ςτθρίηει τθν κοινωνικι πλειοψθωία και κα μετατοπίηει διαρκϊσ τον δείκτθ των 
ςυςχετιςμϊν προσ όωελοσ των δυνάμεων τθσ εργαςίασ.  
 
Είναι ακριβϊσ για τθν υλοποίθςθ αυτοφ του προγράμματοσ που θ  κυβζρνθςθ τθσ 
Αριςτεράσ αποτελεί εγγφθςθ δθμοκρατίασ. Κρίςιμο οχυρό ςτον μακρόχρονο αγϊνα 
εναντίον του νεοωιλελευκεριςμοφ που προωκείται από το άρχον ςυγκρότθμα ςε 
Ελλάδα και Ευρϊπθ.  
 
Το κράτοσ, ωςτόςο, δεν είναι ωροφριο αλλά δίκτυο, ςχζςθ και ςτρατθγικό πεδίο του 
πολιτικοφ αγϊνα. Δεν αλλάηει από τθ μια μζρα ςτθν άλλθ αλλά αντίκετα ο 
επιβεβλθμζνοσ μεταςχθματιςμόσ του προχποκζτει ςυνεχείσ και ςυνεχόμενεσ μάχεσ, 
εμπλοκι του λαϊκοφ παράγοντα, διαρκι εκδθμοκρατιςμό. Ππωσ ο νεοωιλελευκεριςμόσ 
κατζκτθςε τον κόςμο μζςα από διαρκείσ αναδιαρκρϊςεισ και τομζσ που κράτθςαν 
τζςςερισ ολόκλθρεσ δεκαετίεσ ζτςι και ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ ριηοςπαςτικισ 
Αριςτεράσ, θ οικονομία των αναγκϊν που είναι ςφςτοιχθ με τθν διεφρυνςθ και 
εμβάκυνςθ τθσ άμεςθσ και ζμμεςθσ δθμοκρατίασ ςε όλα τα δυνατά πεδία,  χρειάηεται 
χρόνο, επιμονι και επιμονι για να κερδίςει ζδαωοσ ςτθν υπαρκτι Ευρϊπθ τθσ 
λιτότθτασ και του νεοωιλελευκεριςμοφ μζςα ςε ζναν κόςμο που κυριαρχείται από τθν 
λογικι τθσ παραγωγισ για τθν ανταλλαγι και το κζρδοσ.  
 
Σε αυτζσ τισ ςυνκικεσ λοιπόν το κυβερνθτικό πρόγραμμα του ΣΥΛΗΑ προςπακεί να 
δϊςει λφςεισ, να βρει απαντιςεισ και να ανοίξει δρόμουσ ζχοντασ ςαν 
αδιαπραγμάτευτο ορίηοντα του τθν κοινωνικι και πολιτικι χειραωζτθςθ του κόςμου τθσ 
εργαςίασ και τθσ νεολαίασ.  
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ΣΟ ΚΤΒΕΡΝΘΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΟΤ ΤΡΙΗΑ  

ΣΙ ΝΕΕ ΤΝΘΘΚΕ 
 
 
 
 
ΕΙΑΓΩΓΘ 
 
Στακερόσ ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του ΣΥΛΗΑ παραμζνει θ προοπτικι του κοινωνικοφ 
μεταςχθματιςμοφ ςτθν κατεφκυνςθ του Σοςιαλιςμοφ με Δθμοκρατία και Ελευκερία. Γι’ 
αυτό επιδιϊκουμε τθν ουςιαςτικοποίθςθ των κεςμϊν τθσ ζμμεςθσ αντιπροςωπευτικισ 
δθμοκρατίασ, τθ δθμιουργία και ενίςχυςθ κεςμϊν άμεςθσ δθμοκρατίασ, τθν   
κατοχφρωςθ όλων των ελευκεριϊν χωρίσ εξαιρζςεισ και ιεραρχιςεισ, τθν  ενίςχυςθ των 
κοινωνικϊν κινθμάτων και τθ δθμιουργία αυτοδιαχειριςτικϊν εςτιϊν ςτθν όλθ τθν 
παραγωγικι διαδικαςία. Στθν πορεία αυτοφ του δθμοκρατικοφ μεταςχθματιςμοφ μζςα 
και ζξω από τουσ κεςμοφσ,   ο ΣΥΛΗΑ  οικοδομείται ωσ πλουραλιςτικό, ανανεωτικό και 
ριηοςπαςτικό κόμμα τθσ Ευρωπαϊκισ Αριςτεράσ του 21ου αιϊνα, ςτθν υπθρεςία των 
καταπιεηόμενων κοινωνικϊν τάξεων και ςτρωμάτων ενάντια, ςε κάκε μορωι 
εκμετάλλευςθσ και αλλοτρίωςθσ. 
 
Αναωορικά με τθ ςυγκυρία, επαναλαμβάνουμε ότι μετά από μία ςκλθρι 
διαπραγμάτευςθ, θ οποία άωθςε ςθμαντικι παρακατακικθ ςτον αγϊνα κατά του 
νεοωιλελευκεριςμοφ και υπζρ τθσ δθμοκρατίασ ςτθν Ευρϊπθ, θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ 
αναγκάςτθκε να υπογράψει μία επϊδυνθ ςυμωωνία. Ο νεοωιλελεφκεροσ πυρινα αυτισ 
τθσ ςυμωωνίασ βρίςκεται ςτον αντίποδα των ιδεολογικϊν, πολιτικϊν και 
προγραμματικϊν χαρακτθριςτικϊν και ςτοχεφςεων του κόμματόσ μασ, είναι αντίκετοσ 
ςτθν αριςτερι, ριηοςπαςτικι μασ ταυτότθτα. 
  
 

Θ ςυμφωνία με τουσ δανειςτζσ: Δεςμεφςεισ και ανοιχτά μζτωπα 
 
Θ ςυμωωνία με τουσ δανειςτζσ, ςτθν γενικι τθσ κατεφκυνςθ, αντανακλά τισ 
προτεραιότθτεσ του άρχοντοσ ςυγκροτιματοσ ςτθν Ευρϊπθ για τθν αναδιάρκρωςθ τθσ 
οικονομίασ. Ραρά το γεγονόσ αυτό, θ ςυμωωνία δεν αποτελεί ζνα περίκλειςτο κείμενο 
αλλά εμπεριζχει αντιωάςεισ και ανοιχτά μζτωπα. Ενϊ επιβάλλει προβλθματικζσ 
δεςμεφςεισ, ςε αρκετά ςθμεία τθσ αντανακλά τισ αντιςτάςεισ του ελλθνικοφ λαοφ και 
τθσ κυβζρνθςθσ ςτθν πολιτικι τθσ λιτότθτασ και τθσ εςωτερικισ υποτίμθςθσ.  
 
Θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ κα υλοποιιςει αυτζσ τισ δεςμεφςεισ. Ραράλλθλα, όμωσ, 
είμαςτε αποωαςιςμζνοι να αναηθτιςουμε ιςοδφναμα και αντιςτακμιςτικά για τθν 
ελαχιςτοποίθςθ των αρνθτικϊν επιπτϊςεων ενϊ κα διαπραγματευτοφμε ςκλθρά και για 
όλα εκείνα τα ςθμεία τθσ ςυμωωνίασ που ζχουν παραμείνει ανοιχτά. 
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Οι βαςικζσ διαπραγματευτικζσ προτεραιότθτεσ για τθν κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ είναι δφο:  
 

 Σο δθμόςιο χρζοσ  
Θ πρϊτθ κυβζρνθςθσ τθσ Αριςτεράσ κατάωερε το ηιτθμα του ελλθνικοφ χρζουσ να ζχει 
πλζον ανοίξει διεκνϊσ και με δεςμευτικό τρόπο. Το ηιτθμα αυτό μπαίνει επιτζλουσ ςτισ 
πραγματικζσ του διαςτάςεισ ωσ ζνα πρόβλθμα:  

 Υπερεκνικό, διότι αωορά όλθ τθν Ευρϊπθ. 

 Οικονομικό, διότι χωρίσ τθν αντιμετϊπιςι του δεν κα επιςτρζψουμε ςτθν 
ανάπτυξθ και τθν ευθμερία. 

 Ρολιτικό, διότι ςυνολικι επίλυςι του κζτει τα κεμζλια μιασ νζασ οικονομικισ και 
χρθματοπιςτωτικισ αρχιτεκτονικισ για όλθ τθν Ευρϊπθ.  

Θ κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ κα είναι ςε κζςθ, μετά τθν πρϊτθ αξιολόγθςθ, να κατακζςει τθν 
πρόταςι τθσ για μια ςυνολικι και ριηικι λφςθ του προβλιματοσ. 
 

 Κομβικά ηθτιματα τθσ πολιτικισ του ΤΡΙΗΑ  
Αναωερόμαςτε ςε πεδία όπωσ είναι: οι εργαςιακζσ ςχζςεισ, το αςωαλιςτικό ςφςτθμα 
και οι ςυντάξεισ, θ αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, το ωορολογικό ςφςτθμα και 
ωυςικά θ ρφκμιςθ του ανοιχτοφ ηθτιματοσ των «κόκκινων δανείων». Τα πεδία αυτά 
ςυνιςτοφν  γκρίηεσ ηϊνεσ, με τθν ζννοια ότι το περιεχόμενο των αλλαγϊν που κα γίνουν 
παραμζνει ακόμθ εν πολλοίσ ανοιχτό, αν και οι διατυπϊςεισ τθσ ςυμωωνίασ, ςε πολλά 
ςθμεία, είναι προβλθματικζσ.   

 
Θ ςυμωωνία επίςθσ περιλαμβάνει και δεςμεφςεισ που αντανακλοφν κζςεισ τθσ πρϊτθσ 
κυβζρνθςθσ τθσ Αριςτεράσ. Τζτοια ηθτιματα είναι π.χ. τα ακόλουκα: καταπολζμθςθ τθσ  
διαωκοράσ, αναςυγκρότθςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ, ενίςχυςθ τθσ ωορολογικισ 
διοίκθςθσ, εκκακάριςθ ανοιχτϊν ωορολογικϊν υποκζςεων, προςταςία τθσ πρϊτθσ 
κατοικίασ. Επιπλζον, ςτθ ςυμωωνία δεν περιλαμβάνεται καμία απολφτωσ δζςμευςθ για 
περαιτζρω απολφςεισ ςτον δθμόςιο τομζα. 
 
Δζςμευςθ του ΣΥΛΗΑ είναι θ εωαρμογι ενόσ παράλλθλου προγράμματοσ ςε ηθτιματα 
που δεν άπτονται του πεδίου εωαρμογισ τθσ ςυμωωνίασ με διπλό ςτόχο: αωενόσ τθν 
άμβλυνςθ των ςυνεπειϊν τθσ για τα μιςκωτά και άνεργα ςτρϊματα, τουσ 
αυτοαπαςχολοφμενουσ και τουσ ςυνταξιοφχουσ, και αωετζρου τθν ενίςχυςθ τθσ κζςθσ 
αυτϊν των ςτρωμάτων τόςο πολιτικά (δθμοκρατικζσ αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ) όςο 
και οικονομικά, ϊςτε να ανοίξει ο δρόμοσ για τθν απεμπλοκι από το 
νεοωιλελευκεριςμό και τθν μνθμονιακι πολιτικι τθσ λιτότθτασ. 
 
Επομζνωσ, με δεδομζνεσ τισ αντιωάςεισ και τα ανοικτά μζτωπα τθσ ςυμωωνίασ, ο ΣΥΛΗΑ 
πζραν των δεςμευτικϊν υποχρεϊςεων που ζχει αναλάβει κα επιδιϊξει να τισ υπερβεί 
τόςο με αντιςτακμιςτικά και ιςοδφναμα μζτρα όςο και ςτο πλαίςιο ενόσ παράλλθλου 
προγράμματοσ. Ταυτόχρονα, κα επιδιϊξει με ςχζδιο να αξιοποιιςει κάκε δυνατότθτα 
που κα δθμιουργιςουν ςτο μζλλον οι οικονομικζσ, κοινωνικζσ και πολιτικζσ εξελίξεισ 
ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ, με ςτόχο βιμα – βιμα απεγκλωβιςμό του από τθ 
νεοωιλελεφκερθ πολιτικι ςε ςυνεννόθςθ και με τθ ςυνεργαςία ευρωπαϊκϊν κομμάτων, 
ςυνδικάτων και κινθμάτων. Σε κάκε περίπτωςθ, κα επιδιϊξουμε θ εωαρμογι τθσ 
ςυμωωνίασ να γίνει με τρόπο που να μθν επιωζρει παραπζρα αφξθςθ των κοινωνικϊν 
ανιςοτιτων όπωσ ζγινε ςτο παρελκόν. 



15 
 

 

1. ΘΕΜΙΚΘ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΘΘ ΚΑΙ ΕΚΔΘΜΟΚΡΑΣΙΜΟ ΣΟΤ 
ΠΟΛΙΣΙΚΟΤ ΤΣΘΜΑΣΟ ΚΑΙ ΣΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 

 
 
 
Ο νεοωιλελεφκεροσ μεταςχθματιςμόσ του κράτουσ ςτισ τελευταίεσ τρεισ δεκαετίεσ, που 
ςτθ χϊρα μασ τον προϊκθςε το παλιό πολιτικό ςφςτθμα, ςυνδζεται με τθν 
αναδιάρκρωςθ των κοινωνικϊν ςχζςεων εξουςίασ και τθν αλλαγι των ταξικϊν 
ςυςχετιςμϊν προσ όωελοσ του κεωαλαίου. Θ ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιων υπθρεςιϊν, θ 
μείωςθ των κοινωνικϊν δαπανϊν, θ ελαςτικοποίθςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων και θ 
παράλλθλθ δθμιουργία αγορϊν και πεδίων κερδοωορίασ ςτον ίδιο το δθμόςιο τομζα 
ςυνιςτοφν ςαωείσ πολιτικζσ επιλογζσ για τθν ενίςχυςθ, διαςωάλιςθ και επζκταςθ των 
όρων τθσ καπιταλιςτικισ ςυςςϊρευςθσ. Επιπλζον, οι διαδικαςίεσ 
νεοωιλελευκεροποίθςθσ προχποκζτουν και ςυνεπάγονται το αυταρχικό κράτοσ ςτο 
κοινωνικοπολιτικό πεδίο. Λδιαίτερα ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ, το κράτοσ αποκαλφπτει 
κακθμερινά τον παραδοςιακά ταξικό χαρακτιρα του και τον αρνθτικό ςυςχετιςμό 
δυνάμεων που ζχει ενςωματϊςει για τον κόςμο τθσ εργαςίασ.  
 
Για τον ΣΥΛΗΑ, ο δθμοκρατικόσ μεταςχθματιςμόσ του κράτουσ είναι άρρθκτα 
ςυνδεδεμζνοσ με τον ταξικό αναπροςανατολιςμό τθσ δθμόςιασ πολιτικισ ςε όλα τα 
πεδία. Ο ΣΥΛΗΑ παλεφει αταλάντευτα για να ανατραπεί ο ςθμερινόσ ςυςχετιςμόσ προσ 
όωελοσ τθσ εργαςίασ. Γι’ αυτό θ πολιτικι μασ αποςκοπεί ςε δφο κυρίωσ πράγματα: (α) 
να προαςπίςει τον κόςμο τθσ μιςκωτισ εργαςίασ, τουσ ςυνταξιοφχουσ, τουσ 
μικροεπαγγελματίεσ, τουσ αγρότεσ και τθ νεολαία από τισ επαχκζςτερεσ ρυκμίςεισ τθσ 
νζασ ςυμωωνίασ επιβαρφνοντασ, αντ’ αυτϊν των κοινωνικϊν ςτρωμάτων, τα μεγάλα 
ειςοδιματα και τθ διαπλεκόμενθ οικονομικι ολιγαρχία και (β) να κεμελιϊςει ςταδιακά  
ζνα κράτοσ κακολικϊν κοινωνικϊν εγγυιςεων.  
 
Θ νεοωιλελεφκερθ πολιτικι δεν δθμιουργεί μόνο κοινωνικι εξακλίωςθ και 
ανκρωπιςτικι κρίςθ, αλλά και μια γενικευμζνθ κατάπτωςθ των κεςμϊν και τθσ 
αξιοπιςτίασ τθσ πολιτικισ. Για το λόγο αυτό χρειάηεται μια ςυνολικι επανεκκίνθςθ του 
πολιτικοφ ςυςτιματοσ, με νζουσ κεςμοφσ που κα προςτατεφουν τα δικαιϊματα και κα 
ενιςχφουν τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν ςτον ζλεγχο και τθν άςκθςθ τθσ εξουςίασ. Ο 
ΣΥΛΗΑ, ωσ κυβζρνθςθ, δεςμεφεται να κατοχυρϊςει τον  κοινωνικό χαρακτιρα τθσ 
πολιτείασ, ςε αντίκεςθ με τθ νεοωιλελεφκερθ απορρφκμιςθ.  
 
Αν δεν πραγματοποιθκοφν οι ριηοςπαςτικζσ αλλαγζσ και οι δθμοκρατικζσ 
μεταρρυκμίςεισ ςτο πολιτικό ςφςτθμα, το κράτοσ και τθ δθμόςια διοίκθςθ που 
περιλαμβάνονται ςτο κυβερνθτικό πρόγραμμα του ΤΡΙΗΑ, τότε είναι αδφνατον θ 
χϊρα μασ να εξζλκει από τθν κρίςθ με όρουσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ. Είναι 
αδφνατον, δθλαδι, να πραγματοποιθκοφν οι δφο άλλοι ςτρατθγικοί ςτόχοι του 
κυβερνθτικοφ προγράμματοσ του ΤΡΙΗΑ: θ παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ  (και άρα θ αποτελεςματικι καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ) και θ 
επανακεμελίωςθ του κοινωνικοφ κράτουσ.    
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1.1. Δθμοκρατικι αναδιάρκρωςθ του πολιτικοφ ςυςτιματοσ 
 
Κλθρονομιςαμε ζνα πολιτικό ςφςτθμα και ζνα κράτοσ που ζχουν πολλαπλϊσ 
ςτιγματιςτεί από ωαινόμενα διαωκοράσ και διαπλοκισ, ζνα πλζγμα αδιαωανϊν 
ςχζςεων εξουςίασ που ζχουν ςε μεγάλο βακμό διαβρϊςει και τθ δθμόςια διοίκθςθ. Θ 
ζξοδοσ από τθν κρίςθ, θ αναςυγκρότθςθ και ο δθμοκρατικόσ μεταςχθματιςμόσ τθσ 
χϊρασ μασ είναι αδφνατον να επιτευχκοφν αν το ςφςτθμα διαπλοκισ και διαωκοράσ δεν 
ξεριηωκεί αποωαςιςτικά. Ζχουμε ιδθ αποδείξει τθν πολιτικι μασ βοφλθςθ να το 
ξεριηϊςουμε. Δεν διςτάςαμε να ςυγκρουςτοφμε, ωσ κυβζρνθςθ, με τον πυρινα των 
ςυμωερόντων που ευκφνονται για τθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ και τθσ παρακμισ. Ο αγϊνασ 
αυτόσ ςυνεχίηεται διότι τον κεωροφμε κακικον μασ απζναντι ςτθ δθμοκρατία και τουσ 
πολίτεσ.   
 
 

1.1.1. Πόλεμοσ ενάντια ςτθ διαπλοκι και τθ διαφκορά 
 
Είναι ςαωζσ ότι θ διαωκορά αποτελεί αναπόςπαςτο κομμάτι του καπιταλιςτικοφ 
οικονομικοφ μοντζλου. Ρλθν όμωσ, οι παλιζσ πολιτικζσ δυνάμεισ είναι αυτζσ που ςτθ 
χϊρα μασ δθμιοφργθςαν τισ ςυνκικεσ διαπλοκισ και διαωκοράσ. Κατ’ αυτό τον τρόπο, 
κακυπόταξαν τθ χϊρα και τουσ πολίτεσ, και δθμιοφργθςαν προσ όωελοσ των ίδιων και 
των οικονομικϊν ςυμωερόντων που εκπροςωποφν, μια κατάςταςθ θ οποία, εν πολλοίσ, 
είναι αυτι που οδιγθςε τθν Ελλάδα ςτο χείλοσ του γκρεμοφ και ςε μεγάλο βακμό κρατά 
ςε ομθρία το ςφνολο τθσ παραγωγικισ ηωισ του τόπου. 
 
Είναι κοινόσ τόποσ ότι θ διαωκορά ζχει εξαπλωκεί και ςτθ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Μια 
διοίκθςθ που δεν πάςχει από ζλλειψθ ικανϊν ςτελεχϊν, αλλά από ζλλειψθ διαωανϊν 
διαδικαςιϊν. Αυτό επιτρζπει τθν εφκολθ και ανεξζλεγκτθ λειτουργία κυκλωμάτων που 
λυμαίνονται ςτθν κυριολεξία πολλοφσ τομείσ τθσ. 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Θ κυβερνθτικι πολιτικι του ΣΥΛΗΑ επιδιϊκει τα ακόλουκα: 
  

 Να εντοπιςτοφν και να παταχκοφν αποωαςιςτικά ωαινόμενα διαωκοράσ και διαπλοκισ, 
ϊςτε να τιμωρθκοφν οι παρανομοφντεσ, και να εξοικονομθκοφν δθμόςιοι και άλλοι 
πόροι που ςιμερα καταςπαταλοφνται αντικοινωνικά και αντιπαραγωγικά.  

 
 Να αποκτιςει θ χϊρα μασ ζνα αποτελεςματικό ςφςτθμα αποτροπισ ανάλογων 

ωαινομζνων ςτο μζλλον.  
 

Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται  
 
Διαπραγματευτικαμε ςκλθρά ϊςτε θ νζα ςυμωωνία όχι μόνο να μθν περιλαμβάνει 
κανζναν όρο αποδόμθςθσ του ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ του ΣΥΛΗΑ για τθν πάταξθ τθσ 
διαωκοράσ και τθσ διαπλοκισ, αλλά, απεναντίασ, να ενιςχφει κάποιεσ από τισ πτυχζσ 
του. Θ επιτυχία αυτι ςυντελζςτθκε παρά το γεγονόσ ότι, κατά τθ διάρκεια των 
διαπραγματεφςεων, το παλιό πολιτικό ςφςτθμα επιχείρθςε τα πάντα για να ακυρϊςει 
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το ςχζδιο μασ. Κα εκμεταλλευτοφμε λοιπόν  τισ δυνατότθτεσ που δίνει θ νζα ςυμωωνία 
και, επίςθσ, κα παλζψουμε για να τισ διευρφνουμε.  Αυτό ςθμαίνει ότι τα ςχζδια δράςθσ 
κατά τθσ διαωκοράσ που ζχουμε ςυμωωνιςει ι κα ςυμωωνιςουμε κα τα 
υλοποιιςουμε άμεςα και αποωαςιςτικά. Το ζργο αυτό, άλλωςτε, το ζχουμε ιδθ 
αρχίςει.  
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ  
 
Θ πάταξθ τθσ διαωκοράσ υπιρξε βαςικό ςτοιχείο τθσ εντολισ που λάβαμε από  τον 
ελλθνικό λαό τθν 25θ του Γενάρθ. Και ιδθ από τθν επομζνθ εκείνων των εκλογϊν μια 
νζα ςελίδα άρχιςε να χαράςςεται ςτθν ελλθνικι δθμόςια ηωι. 
 

 Ανακζςαμε ςε Υπουργό Επικρατείασ τθν ευκφνθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ διαωκοράσ 
και δθμιουργιςαμε νζα Γενικι Γραμματεία ωσ διοικθτικι δομι,  προκειμζνου να 
οργανωκεί καλφτερα θ μάχθ κατά τθσ διαωκοράσ.  Αυτι θ δομι αποδεικνφεται πολφ πιο 
αποτελεςματικι από επιλογζσ που ζκαναν οι κυβερνιςεισ του παρελκόντοσ και θ τρόικα 
(όπωσ π.χ. Εκνικόσ Συντονιςτισ Κατά τθσ Διαωκοράσ), κακϊσ οι επιλογζσ εκείνεσ είχαν 
κυρίωσ επικοινωνιακι ςτόχευςθ και δεν ζωεραν κανζνα αποτζλεςμα. Αυτό το 
καταδεικνφει το γεγονόσ ότι τθν προθγοφμενθ περίοδο διακυβζρνθςθσ τα ωαινόμενα 
τθσ διαωκοράσ δεν υποχϊρθςαν, αλλά πολλαπλαςιάςτθκαν. 
 

 Ροτζ άλλοτε ςε τόςο μικρό χρονικό διάςτθμα δεν υπιρξαν τόςο μεγάλεσ αποκαλφψεισ: 
ςκανδαλϊδεισ παραχωριςεισ του ΤΑΛΡΕΔ, Ραγγαία, παράνομεσ δανειοδοτιςεισ Μζςων 
Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, καλαςςοδάνεια μεγαλοςχθμόνων, το ςκάνδαλο ςτθν ΑΤΕ, το 
όργιο των κατευκυνόμενων κρατικϊν διαωθμίςεων από τθν ΔΕΘ και το ΚΕΕΛΡΝΟ, τα 
ςκάνδαλα ςτο ΛΚΑ … Πλα αυτά και πολλά άλλα ζχουν ιδθ πάρει το δρόμο τουσ.   Σιμερα 
βριςκόμαςτε μπροςτά ςε μια νζα πραγματικότθτα. Θ δικαιοςφνθ πλζον αναπνζει. 
Τθριςαμε κατά γράμμα τθ λαϊκι εντολι για ανθλει πόλεμο ενάντια ςτθ διαωκορά και 
τθ διαπλοκι. 

 
 Λάβαμε μζτρα ενάντια ςτθ διαπλοκι όπωσ αυτι εκδθλϊνεται ςτο χϊρο των Μζςων 

Μαηικισ Ενθμζρωςθσ. (Βλζπε επόμενο κεωάλαιο). 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Συνεχίηουμε τον πόλεμο ενάντια ςτθ διαπλοκι και τθ διαωκορά ακόμθ πιο 
αποωαςιςτικά, ακόμθ πιο αποτελεςματικά .  
 
Χαράςςουμε και υλοποιοφμε το Εκνικό Σχζδιο Δράςθσ κατά τθσ διαωκοράσ, το κεςμικό 
πλαίςιο που κα διατρζχει οριηόντια και κάκετα το ςφνολο του δθμοςίου και ιδιωτικοφ 
τομζα. Ο ςτόχοσ μασ είναι ςαωισ: να διαλφςουμε κάκε κφλακα διαωκοράσ, κάκε 
κφλακα πλουτιςμοφ ςε βάροσ του λαοφ και των εκνικϊν ςυμωερόντων. Ιδθ ζχουμε 
προςδιορίςει 47 ςτόχουσ με 123 δράςεισ για βακιζσ παρεμβάςεισ-τομζσ ςτο ςφνολο τθσ 
δθμόςιασ διοίκθςθσ. Αναωζρουμε ενδεικτικά κάποιουσ από τουσ ςτόχουσ του Σχεδίου: 
 

 Αναβάκμιςθ του ρόλου και των δυνατοτιτων των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν και θ 
ςυγχϊνευςθ των κυριοτζρων εξ αυτϊν με ςτόχο τα καλφτερα και ταχφτερα 
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αποτελζςματα, τθν καλφτερθ οργάνωςθ κακϊσ και τθν εξοικονόμθςθ οικονομικϊν 
πόρων. 

 Καλφτεροσ ςυντονιςμόσ και θ ανταλλαγι πλθροωοριϊν μεταξφ των ελεγκτικϊν 
μθχανιςμϊν. 

 Υιοκζτθςθ διεκνϊν ελεγκτικϊν προτφπων από τα ελεγκτικά ςϊματα και θ διενζργεια 
τακτικϊν ελζγχων. 

 Ειςαγωγι πλθροωοριακϊν ςυςτθμάτων ϊςτε ςε πραγματικό χρόνο να υπάρχει διάχυςθ 
και διαχείριςθ πλθροωοριϊν μεταξφ των ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν 

 Χάραξθ τομεακισ ςτρατθγικισ κατά τθσ διαωκοράσ ςτο ςφνολο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ 
και ιδίωσ ςτουσ τομείσ υψθλοφ κινδφνου (υγεία, άμυνα, δθμόςιεσ ςυμβάςεισ - 
προμικειεσ, ΟΤΑ, δθμόςια ζργα κλπ). 

 Νζο νομικό πλαίςιο για τθν πάταξθ τθσ λακρεμπορίασ (καφςιμα, καπνικά, αλκοόλ) με 
ταυτόχρονθ δθμιουργία ενιαίου επιχειρθςιακοφ κζντρου δίωξθσ του λακρεμπορίου.  

 Τιρθςθ ςτατιςτικϊν ςτοιχείων από τα ελεγκτικά ςϊματα και τθν Δικαιοςφνθ ςχετικά με 
υποκζςεισ διαωκοράσ και ανά ζτοσ δθμοςιοποίθςι τουσ για τθν ενθμζρωςθ τθσ 
κοινωνίασ. 

 Δθμιουργία ενιαίου ςυςτιματοσ υποδοχισ καταγγελιϊν για περιπτϊςεισ διαωκοράσ ςτο 
ςφνολο τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ και των ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. Δ 
διαβίβαςι τουσ για ζλεγχο ςτα αρμόδια ελεγκτικά ςϊματα και ζλεγχοσ τθσ ταχφτθτασ 
και τθσ ποιότθτασ των διαδικαςιϊν. 

 Δθμιουργία νζου νομικοφ πλαιςίου για το πολιτικό χριμα και για το πόκεν ζςχεσ των 
κρατικϊν λειτουργϊν.  

 
Ειδικότερα για τισ Δθμόςιεσ υμβάςεισ ο ΣΥΛΗΑ δεςμεφεται για:  

 Τθ κεςμοκζτθςθ και πλιρθ εωαρμογι ενόσ ενιαίου και κωδικοποιθμζνου κανονιςτικοφ 
πλαιςίου για  τισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ, τθ ςφναψθ και εκτζλεςθ των Συμβάςεων 
από όλουσ τουσ ωορείσ του Δθμοςίου για ζργα, μελζτεσ, υλικά και υπθρεςίεσ. 

 Τθ χάραξθ εκνικισ ςτρατθγικισ για τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. Εκεί κα εντάςςεται και θ 
λειτουργικι αναβάκμιςθ των θλεκτρονικϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ  των διαγωνιςμϊν 
ΕΣΘΔΘΣ και ΚΘΜΔΘΣ, ο εξορκολογιςμόσ του πλζγματοσ των ωορζων του Δθμοςίου που 
διενεργοφν διαγωνιςμοφσ, ο ζλεγχοσ των προδιαγραωϊν και θ ανάπτυξθ δθμιουργικοφ 
ανταγωνιςμοφ ςτισ διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ. Στόχοσ μασ είναι θ πλιρθσ εξυγίανςθ και 
κωράκιςθ όλου του ςυςτιματοσ προμθκειϊν, θ ορκολογικι  διαχείριςθ των 
οικονομικϊν πόρων, θ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ των δθμόςιων προμθκειϊν  και  θ 
ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων.  
 
 

1.1.2. φγχρονα, δθμοκρατικά ΜΜΕ 
 
Θ δζςμευςθ ΣΥΛΗΑ για το τζλοσ τθσ διαπλοκισ τθσ πολιτικισ εξουςίασ με το μιντιακό 
κατεςτθμζνο υλοποιείται. 
 
Θ άρρθκτθ ςχζςθ μεταξφ των επιχειρθματικϊν ςυμωερόντων των ΜΜΕ και τθσ 
πολιτικισ αποτζλεςε το κομβικό ςθμείο για τθν εωαρμογι τθσ νεοωιλελεφκερθσ 
πολιτικισ και των μζτρων λιτότθτασ.  
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Θ πενταετία που προθγικθκε ανζδειξε τθν ιδιωτικι ενθμζρωςθ ςε εκπρόςωπο τφπου 
των μνθμονιακϊν ςυγκυβερνιςεων, ενϊ ταυτόχρονα απαξιϊκθκε θ δθμόςια 
ραδιοτθλεόραςθ, καταλιγοντασ ςτο Μαφρο τθσ ΕΤ. Θ διαπλοκι, υπθρζτθςε και 
υπθρετεί, ωσ βαςικόσ παίκτθσ, το ςενάριο τθσ αριςτερισ παρζνκεςθσ. Επιδιϊκει να 
επιςτρζψει. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ  
 
Θ κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ ζδραςε με αποωαςιςτικότθτα. Για πρϊτθ ωορά, βεβαιϊκθκαν τα 
τζλθ αναλογικϊν ςυχνοτιτων των ιδιωτικϊν τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, αωοφ από το 2010 θ 
είςπραξθ απολάμβανε τθσ προςταςίασ διαρκϊν τροπολογιϊν, με τθν ανοχι τθσ τρόικα.  
 
Θ κυβζρνθςθ άνοιξε τθν ΕΤ. Χωρίσ τα προνόμια και τισ πακογζνειεσ του παρελκόντοσ, 
με αξιοκρατία και διαωανείσ όρουσ λειτουργίασ, 2.000 εργαηόμενοι που ςε μια νφχτα 
βρζκθκαν ςτθν ανεργία, επζςτρεψαν ςτισ δουλειζσ τουσ, χωρίσ ο ωορολογοφμενοσ να 
επιβαρυνκεί οικονομικά, αωοφ ανταποδοτικό τζλοσ παρζμεινε ςτα 3 ευρϊ. Θ 
εμπιςτοςφνθ των πολιτϊν προσ το δθμόςιο ραδιοτθλεοπτικό ωορζα αποκακίςταται 
μζρα τθ μζρα. Με ποιοτικό πρόγραμμα και πλουραλιςτικι ενθμζρωςθ. 4 τθλεοπτικά 
κανάλια, οι περιωερειακοί ραδιοωωνικοί ςτακμοί, τα Μουςικά Σφνολα και θ Χορωδία 
εκπζμπουν το ςιμα δθμοκρατίασ.  
 
Θ νζα ςυμωωνία δεν αγγίηει τισ δράςεισ αυτζσ.  
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Ο αγϊνασ του ΣΥΛΗΑ ςυνεχίηεται: 
 

 Το ςχζδιο νόμου για τισ τθλεοπτικζσ άδειεσ των καναλιϊν βρίςκεται ιδθ ςε δθμόςια 
διαβοφλευςθ. Μετά από 25 χρόνια άναρχθσ λειτουργίασ των τθλεοπτικϊν ςτακμϊν, 
προςωρινϊν αδειϊν και άλλων μεκοδεφςεων αςυλίασ, ζνα νζο, ςφγχρονο νομικό 
πλαίςιο είναι ζτοιμο να υλοποιθκεί. Διαγωνιςτικι διαδικαςία από μθδενικι βάςθ, χωρίσ 
προνομιακι μοριοδότθςθ, οικονομικι διαωάνεια και πλιρωςθ των οικονομικϊν 
υποχρεϊςεων προσ το Κράτοσ, εγγυθμζνο εργαςιακό κακεςτϊσ, αςωαλιςτικι, 
ωορολογικι και τραπεηικι ενθμερότθτα βρίςκονται ςτον βαςικό πυρινα του νζου 
νόμου.  
 

 Θ ΕΤ είναι πάροχοσ ψθωιακοφ ςιματοσ. Ο νζοσ νόμοσ προβλζπει τθν ίδρυςθ τθσ 
κυγατρικισ ΕΤnet, θ οποία κα λειτουργιςει ςτον επόμενο χρόνο και κα καλφψει και τισ 
περιοχζσ τθσ χϊρασ που εξακολουκοφν να βλζπουν ‘’μαφρο’’. Το ψθωιακό μονοπϊλιο 
των καναλαρχϊν τελειϊνει εδϊ.  
 

 Μια ακόμθ νομοκετικι πρωτοβουλία, το Εκνικό Σχζδιο για τθν Επικοινωνία και τθν 
Ενθμζρωςθ, είναι ζτοιμθ να υλοποιθκεί. Ο νζοσ νόμοσ προβλζπει τθ λειτουργία 
Συμβουλίου Επικοινωνιακισ πολιτικισ τθσ χϊρασ, τθν δθμοιουργία Μθτρϊου ‘’online 
Media’’, τθ ςφςταςθ του Εκνικοφ Κζντρου Οπτικοακουςτικϊν Μζςων και χαράςςει τθ 
νζα ςτρατθγικι τθσ Επικοινωνιακισ Διπλωματίασ.  
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1.1.3. Άλλεσ αλλαγζσ για τον εκδθμοκρατιςμό του πολιτικοφ ςυςτιματοσ  
 
Το πολιτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ μασ  βρίςκεται ςε μια κατάςταςθ απαξίωςθσ και 
παρακμισ. Σε αυτι τθν κρίςθ αντιπροςϊπευςθσ, νομιμοποίθςθσ και εμπιςτοςφνθσ των 
πολιτϊν προσ το πολιτικό ςφςτθμα ο ΣΥΛΗΑ απαντάει με μια πολιτικι που ςτόχο ζχει να 
επαναωζρει το λαό ςτο προςκινιο των πολιτικϊν εξελίξεων. Μόνο ζτςι είναι δυνατόν να 
υπθρετθκοφν τα ςυμωζροντα των εργαηόμενων, τθσ νεολαίασ και των λαϊκϊν 
ςτρωμάτων.  
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Οι αρχζσ που διζπουν τθν πολιτικι μασ είναι οι ακόλουκεσ: 

 Θ υπεράςπιςθ και εμβάκυνςθ τθσ Δθμοκρατίασ. Θ αναβάκμιςθσ τθσ κεςμικισ τθσ 
λειτουργίασ ωσ πλαιςίου εγγφθςθσ του δθμοςίου ςυμωζροντοσ και του δθμόςιου 
χϊρου. 

 Ο βακφσ εκδθμοκρατιςμόσ τθσ ςθμερινισ αντιπροςωπευτικισ δθμοκρατίασ, με 
ειςαγωγι τθσ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτθ διαμόρωωςθ και υλοποίθςθ όλων των 
κρατικϊν πολιτικϊν ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ διοίκθςθσ.  

 Θ επαναωορά τθσ «πολιτικισ ςτο πθδάλιο». Θ Ρολιτικι παράγεται από το λαό και 
ελζγχεται από αυτόν. Θ παραγωγι των πολιτικϊν αποωάςεων ανικει ςτθ δθμόςια 
πολιτικι ςωαίρα.  

 Θ ολοκλθρωτικι αποδυνάμωςθ τθσ εξάρτθςθσ τθσ πολιτικισ εξουςίασ από τθν 
εξωκεςμικι οικονομικι εξουςία.  
 
Με ζμωαςθ υπογραμμίηουμε ότι ςτθν Ελλάδα και τθν Ευρϊπθ του 21ου αιϊνα, θ πάλθ 
ενάντια ςτθν ξενοωοβία, το ρατςιςμό και το νεοναηιςμό αποτελοφν ζνα από τα 
κριςιμότερα πεδία για τθν Αριςτερά. Πχι ςαν αωθρθμζνα ηθτιματα, αλλά ωσ απολφτωσ 
ςυγκεκριμζνα πολιτικά επίδικα, που διαπλζκονται με τθν κακθμερινότθτα τθσ κοινωνίασ, 
και ωσ κομμάτι ενόσ ςυνολικότερου αγϊνα για κοινωνικι δικαιοςφνθ και 
απελευκζρωςθ. Ειδικότερα ςτθν Ελλάδα, όπου ο νεοναηιςμόσ εκδθλϊκθκε με επικετικι 
μορωι και μαηικι απεφκυνςθ, με τθν άνοδο τθσ Χρυςισ Αυγισ, τα κακικοντα είναι 
επείγοντα: κάκαρςθ του κρατικοφ μθχανιςμοφ, αντιρατςιςτικι εκπαίδευςθ, 
αντιπαράκεςθ με τουσ νεοναηί ςε όλα τα πεδία (κοινωνικά, ιδεολογικά, πολιτικά, ςε 
χϊρουσ δουλειάσ, ςχολεία, γειτονιζσ κ.ο.κ.), υποςτιριξθ ευρφτερων αντιωαςιςτικϊν 
πρωτοβουλιϊν, μζριμνα για τθν απρόςκοπτθ διεξαγωγι τθσ δίκθσ τθσ Χρυςισ Αυγισ. 
 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 
Ρζρα από τον πόλεμο ενάντια ςτθ διαπλοκι και τθ διαωκορά, και τισ παρεμβάςεισ με 
ςτόχο τα ςφγχρονα και δθμοκρατικά Μζςα Μαηικισ Ενθμζρωςθσ, ςτα οποία 
αναωερκικαμε ςε προθγοφμενα κεωάλαια, ο ΣΥΛΗΑ προγραμματίηει πρόςκετεσ 
αλλαγζσ και μεταςχθματιςμοφσ που αποςκοποφν ςτον εκδθμοκρατιςμό του πολιτικοφ 
ςυςτιματοσ. Ενδεικτικά αναωζρουμε τα ακόλουκα:  
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 Συνταγματικι ανακεϊρθςθ. Ανοίγουμε άμεςα ζνα πλατφ δθμοκρατικό διάλογο με όλεσ 
τισ κοινωνικζσ και πολιτικζσ δυνάμεισ για τα περιεχόμενα τθσ ανακεϊρθςθσ αυτισ.  
 

 Ενδυνάμωςθ του Κοινοβουλίου ωσ νομοκετικοφ και ελεγκτικοφ κεςμοφ τθσ 
εκτελεςτικισ εξουςίασ, με μια μεγάλθ αναμόρωωςθ του Κανονιςμοφ τθσ Βουλισ, με τθν 
οποία, μεταξφ άλλων:  
--Κατοχυρϊνεται το δικαίωμα πρόταςθσ τθσ πλειοψθωίασ των βουλευτϊν για διεξαγωγι 
δθμοψθωίςματοσ για ψθωιςμζνο νομοςχζδιο που ρυκμίηει ςοβαρό κοινωνικό ηιτθμα.  
--Διαςωαλίηεται θ δυνατότθτα ςφςταςθσ εξεταςτικισ επιτροπισ εωόςον το ηθτά 
αιτιολογθμζνα το 1/3 των βουλευτϊν.  
--Ρροβλζπεται ότι οι Υπουργοί και ο Ρρωκυπουργόσ, πριν από τθ ςυμμετοχι τουσ ςε 
ευρωπαϊκά όργανα και διεκνείσ οργανιςμοφσ, κα ενθμερϊνουν τισ αρμόδιεσ επιτροπζσ 
τθσ Βουλισ και τθν Ολομζλεια, όπωσ επίςθσ και μετά τισ ςυνεδριάςεισ.  
 

 Κατάργθςθ βουλευτικϊν προνομίων. 
 

 Ρεριςτζλλεται δραςτικά το ακαταδίωκτο του βουλευτι (βουλευτικι αςυλία) και 
ςυνδζεται ρθτϊσ και κατθγορθματικϊσ με ό,τι αωορά τθν άςκθςθ του ελεγκτικοφ και 
νομοκετικοφ του ζργου κακϊσ και τθν ζκωραςθ γνϊμθσ και μόνον. Τα ποινικά 
αδικιματα υπουργϊν δεν ζχουν χρόνο παραγραωισ, μποροφν να διερευνθκοφν 
οποτεδιποτε προκφψουν αποδεικτικά ςτοιχεία. Στθ περίπτωςθ που θ Δικαιοςφνθ 
διερευνά ποινικζσ υποκζςεισ ςτισ οποίεσ εμπλζκονται Υπουργοί, δεν αποςτζλλει το 
ωάκελο ςτθ Βουλι ϊςτε αυτι να αποωαςίςει τθν πορεία τθσ υπόκεςθσ, αλλά ςυνεχίηει 
κανονικά το ζργο τθσ και απαγγζλλει κατθγορίεσ, εωόςον κεμελιϊνει ανάλογθ 
πεποίκθςθ.     
 

 ιηικι αλλαγι του νόμου περί χρθματοδότθςθσ των κομμάτων με γνϊμονα τθν απόλυτθ 
διαωάνεια των οικονομικϊν τουσ. Με τισ αλλαγζσ προβλζπεται, μεταξφ άλλων, ότι:  
--Το Κράτοσ δεν χρθματοδοτεί τα κόμματα αλλά αποηθμιϊνει μζροσ των 
πραγματοποιθμζνων και αποδεδειγμζνων δαπανϊν τουσ, βάςει ωορολογικισ και 
αςωαλιςτικισ ενθμερότθτασ  
--Δικαίωμα ςτθν κρατικι αποηθμίωςθ ζχουν όλα τα κόμματα που παρουςίαςαν 
ςυνδυαςμοφσ ςτο 50% των εκλογικϊν περιωερειϊν και ζλαβαν τουλάχιςτον το 1% των 
εγκφρων ψιωων.   
--Απαγορεφεται: (i) ο τραπεηικόσ δανειςμόσ να υπερβαίνει το 10% τθσ κρατικισ 
αποηθμίωςθσ (ii) θ υποκικευςθ τθσ κρατικισ αποηθμίωςθσ ςε Τράπεηεσ και (iii) θ 
χορθγία κάκε είδουσ εταιρειϊν προσ κόμματα.  
--Επεκτείνονται οι αρμοδιότθτεσ του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου ςτον ζλεγχο των 
οικονομικϊν των κομμάτων κακϊσ και των χρθματοδοτιςεων ςε πρόςωπα πολιτικοφσ, 
Υπουργοφσ, κ.λπ.  
 

 Σφςτθμα απλισ αναλογικισ κακιερϊνεται ςυνταγματικά ωσ πάγιο εκλογικό ςφςτθμα 
όλων των εκλογικϊν αναμετριςεων (Βουλι, Ευρωβουλι, Αυτοδιοίκθςθ). Για τισ 
Βουλευτικζσ Εκλογζσ το ςφςτθμα απλισ αναλογικισ εωαρμόηεται ςε κατά το δυνατόν 
πιο ιςόρροπεσ πλθκυςμιακά εκλογικζσ περιωζρειεσ. Καταργείται το εκλογικό όριο 
(ςιμερα είναι 3%) για τθν κοινοβουλευτικι εκπροςϊπθςθ ενόσ κόμματοσ. 
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 Ειςαγωγι και ςυνταγματικι κακιζρωςθ των κεςμϊν:  τθσ λαϊκισ νομοκετικισ 
πρωτοβουλίασ, τθσ λαϊκισ αρνθςικυρίασ και των δθμοψθωιςμάτων με πρωτοβουλία 
των πολιτϊν. Κεντρικόσ ςτόχοσ είναι θ ειςαγωγι των ϊριμων πλζον κεςμϊν άμεςθσ 
δθμοκρατίασ ςτθ λειτουργία του πολιτικοφ ςυςτιματοσ και θ κζςμιςθ τθσ ςφμπραξθσ 
των κοινωνικϊν κινθμάτων και των λαϊκϊν πρωτοβουλιϊν βάςθσ ςτθ νομοκετικι 
λειτουργία.  
 

 Ενδυνάμωςθ τθσ διαωάνειασ ςτθ διοίκθςθ του κράτουσ και δυνατότθτα ελζγχου των 
αποωάςεων από όλουσ τουσ πολίτεσ χωρίσ διαμεςολαβιςεισ. Αναγνωρίηεται ςε κάκε 
πρόςωπο το δικαίωμα πρόςβαςθσ ςε όλεσ τισ κρατικζσ αποωάςεισ και αρχεία χωρίσ να 
απαιτείται ζννομο ςυμωζρον, εξαιρουμζνων των προςωπικϊν δεδομζνων και των 
πνευματικϊν δικαιωμάτων. Αναγνωρίηεται το δικαίωμα ςτθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε 
όποια πλθροωορία ι περιεχόμενο παράγεται ι διακινείται από δθμόςιουσ ωορείσ ι από 
δθμόςια χρθματοδότθςθ.          
 

 ιηικι αλλαγι ςτο περιεχόμενο τθσ διοικθτικισ  αρχιτεκτονικισ του κράτουσ, με τα τρία 
επίπεδα Κεντρικό Κράτοσ – Ρεριωζρειεσ – Διμοι να ζχουν ςαωϊσ προςδιοριςμζνεσ 
αρμοδιότθτεσ και οικονομικά μζςα. (Βλζπε παρακάτω τα αντίςτοιχα κεωάλαια). 
 

 Εμβάκυνςθ τθσ διάκριςθσ μεταξφ δικαςτικισ και εκτελεςτικισ εξουςίασ. Καταργείται θ 
επιλογι των κορυωϊν τθσ Δικαιοςφνθσ από το Υπουργικό Συμβοφλιο. Ο Ρρόεδροσ και 
Αντιπρόεδροσ του ΣτΕ, του Αρείου Ράγου και του Ελεγκτικοφ Συνεδρίου εκλζγονται από 
Ειδικό Εκλεκτορικό Σϊμα με ςυμμετοχι όλων των μελϊν του αντίςτοιχου δικαςτικοφ 
ςϊματοσ. 
 

 Στο πλαίςιο τθσ πάγιασ κζςθσ μασ για διαχωριςμό εκκλθςίασ και κράτουσ ςυνεχίηουμε 
το διάλογο με τθν εκκλθςία ϊςτε να αντιμετωπιςτοφν τα ςυναωι ηθτιματα με τρόπο 
αμοιβαία επωωελι.  
 
 

1.2. Θεςμικι αναςυγκρότθςθ τθσ διοίκθςθσ 
 

Ο ΣΥΛΗΑ δεςμεφεται για μια βακιά δθμοκρατικι μεταρρφκμιςθ που κα αντιςτρζψει 
εντελϊσ τουσ ρόλουσ μεταξφ κεντρικοφ κράτουσ και τοπικϊν κεςμϊν. Στο ενιαίο 
διοικθτικό ςφςτθμα τθσ χϊρασ πρζπει να υπάρξει εκτεταμζνθ μεταωορά εξουςιϊν, 
αρμοδιοτιτων και πόρων από το κζντρο προσ τουσ περιωερειακοφσ και τοπικοφσ 
δθμόςιουσ κεςμοφσ. Θ αποκζντρωςθ με αποτελεςματικι διοίκθςθ - ιςχυρι 
αυτοδιοίκθςθ, θ επικουρικότθτα και ο δθμοκρατικόσ προγραμματιςμόσ είναι τα βαςικά 
ςτοιχεία του ςχεδιαςμοφ μασ. Ειδικότερα, ςχεδιάηουμε τα ακόλουκα:  
 
*α+ Σα επίπεδα διοίκθςθσ τθσ χϊρασ να είναι τρία: ο Κεντρικόσ Σομζασ, θ Περιφζρεια 
και οι Διμοι. Θ αντίλθψθ ότι όλα προγραμματίηονται και αποωαςίηονται ςτο κζντρο και 
θ Αυτοδιοίκθςθ απλά υλοποιεί, ωσ απλό εξάρτθμά του, πρζπει να ανατραπεί. Κα 
υπάρχουν ςαωϊσ προςδιοριςμζνεσ αρμοδιότθτεσ και οικονομικά μζςα. Κεντρικι 
Διοίκθςθ και Αυτοδιοίκθςθ, ωσ δφο διακριτοί πόλοι του ενιαίου πολιτικοφ και 
διοικθτικοφ ςυςτιματοσ, κα αποτελοφν τον Δθμόςιο Τομζα και κα ζχουν ωσ κοινό ςτόχο 
τθν οικονομικι και κοινωνικι ανάπτυξθ.  
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*β+ Θ Κεντρικι Διοίκθςθ να χαράηει τισ κατευκυντιριεσ γραμμζσ ςε κζματα όπωσ 
οικονομία και ανάπτυξθ, περιβάλλον, κοινωνικι πολιτικι κ.λπ. Δθλαδι κα 
επικεντρϊνεται ςε κζματα όπωσ είναι: (i) ο κακοριςμόσ των βαςικϊν αναπτυξιακϊν 
ςτόχων, (ii) θ κατάρτιςθ και ο ςυντονιςμόσ του γενικοφ κοινωνικοφ και οικονομικοφ 
προγραμματιςμοφ, (iii) ο εκνικόσ χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ, (iv) ο δθμόςιοσ ςχεδιαςμόσ 
κλαδικϊν και χωρικϊν πολιτικϊν και (v) ο ςχεδιαςμόσ τθσ κατανομισ επενδφςεων.  
Βαςικι αρχι που κα χαρακτθρίηει τθ Δθμόςια Διοίκθςθ (κεντρικι και αποκεντρωμζνεσ 
υπθρεςίεσ) είναι μικρότερεσ και επιτελικά προςανατολιςμζνεσ κεντρικζσ διοικιςεισ και 
μεγαλφτερεσ τοπικζσ υπθρεςίεσ, κοντά ςτουσ πολίτεσ. 
 
*γ+ Θ Αυτοδιοίκθςθ να αναδιοργανωκεί ριηικά. Σκοπεφουμε να αντικαταςτιςουμε τον 
«Καλλικράτθ» και να εγκακιδρφςουμε μια νζα αρχιτεκτονικι και ζνα νζο κεςμικό 
πλαίςιο που κα προςδιορίηει με ςαωινεια τισ αρμοδιότθτεσ κάκε επιπζδου και κα 
προβλζπει με ακρίβεια τθν κατανομι των απαιτοφμενων πόρων και των αντίςτοιχων 
επενδυτικϊν μζςων.  
 

1.2.1. Δθμόςια Διοίκθςθ ςτθν υπθρεςία των πολιτϊν   
 
Σε όλθ τθ μεταπολιτευτικι περίοδο, θ δθμόςια διοίκθςθ λειτοφργθςε ωσ βαςικόσ 
κεςμόσ αναπαραγωγισ τθσ διαπλοκισ, τθσ οικονομικισ ολιγαρχίασ και του εξαρτθμζνου 
από αυτιν παλιοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Τα κόμματα του παλαιοφ πολιτικοφ 
ςυςτιματοσ διάβρωςαν τθ διοίκθςθ με τισ πελατειακζσ ςχζςεισ, τθ διαωκορά και τισ 
κλεπτοκρατικζσ πρακτικζσ, τθν αναξιοκρατία και το ρουςωζτι. Θ υποταγι του δθμόςιου 
ςυμωζροντοσ και του δθμόςιου ικουσ ςτα οργανωμζνα μεγάλα ςυμωζροντα που 
εξυπθρετοφν τα παλιά κόμματα ςυνεχίςτθκε και ςτα χρόνια των Μνθμονίων, με τθν 
ανοχι τθσ τρόικασ. 
 
Θ προοδευτικι μεταρρφκμιςθ τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ κα τθν κζςει ςτθν υπθρεςία των 
πολλϊν και όχι των λίγων μεγάλων ςυμωερόντων. Ραρά τισ νεοωιλελεφκερεσ 
ιδεολθψίεσ, το πρόβλθμα τθσ ελλθνικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ δεν ιταν ποτζ το μζγεκοσ 
τθσ, αλλά θ ανορκολογικι κατανομι του προςωπικοφ τθσ και θ κακι τθσ οργάνωςθ, ωσ 
ςυνζπεια των πελατειακϊν πολιτικϊν.  
 

Ο ςτατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ Αριςτεράσ είναι να ανατρζψουμε το πελατειακό ςφςτθμα και να 
αναςτρζψουμε τθν νεοωιλελεφκερθ απορρφκμιςθ. Να ωτιάξουμε μια δθμοκρατικι, και 
αποτελεςματικι δθμόςια διοίκθςθ, μοχλό για τθν κοινωνικι και οικονομικι 
αναςυγκρότθςθ τθσ χϊρασ.  
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 
Ωσ κυβζρνθςθ, δϊςαμε ςυγκεκριμζνα και αξιόπιςτα δείγματα γραωισ για τθν πολιτικι 
μασ, κακϊσ:  
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 Εξορκολογίςαμε το πεικαρχικό δίκαιο των δθμοςίων υπαλλιλων και ενιςχφςαμε τθν 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, ωσ μζςο βελτίωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ και 
καταπολζμθςθσ τθσ διαωκοράσ.  

 Ξεκινιςαμε τθ μάχθ για τθ βελτίωςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ και τον εκδθμοκρατιςμό 
του κράτουσ.  

 Κεςπίςαμε τθν αυτεπάγγελτθ και υποχρεωτικι αναηιτθςθ χαρτιϊν και εγγράωων εντόσ 
του δθμοςίου, που μζχρι ςιμερα καλείτο ο ίδιοσ ο πολίτθσ να αναηθτιςει και να 
μετακινιςει. 

 Ρεριορίςαμε κατά 60% τθ δυνατότθτα πρόςλθψθσ μετακλθτϊν ςυμβοφλων ςτα 
Ρολιτικά Γραωεία Υπουργϊν ι Αναπλθρωτϊν Υπουργϊν ι Υωυπουργϊν, Γενικϊν και 
Ειδικϊν Γραμματζων.  

 Ρροωκοφμε νζουσ κεςμοφσ άμεςθσ δθμοκρατίασ, όπωσ οι γενικζσ ςυνελεφςεισ 
διεφκυνςθσ και τμθμάτων ςτισ δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ.   

 Σπάμε τα ςτεγανά τθσ διαπλοκισ και ενιςχφουμε δικαιϊματα και ελευκερίεσ. 
 Αποκαταςτιςαμε αδικίεσ τθσ προθγοφμενθσ κυβζρνθςθσ, με τθν επαναπρόςλθψθ των 

ςχολικϊν ωυλάκων, των κακαριςτριϊν του υπουργείου Οικονομικϊν, όπωσ και άλλων 
κατθγοριϊν δθμοςίων υπαλλιλων ςε κακεςτϊσ διακεςιμότθτασ, αλλά και με τθν 
επαναςφςταςθ τθσ δθμοτικισ Αςτυνομίασ. 

 Με τθ ςκλθρι και επίπονθ διαπραγμάτευςθ με τουσ δανειςτζσ: Αποτρζψαμε 
προγραμματιςμζνεσ περικοπζσ ςτισ αποδοχζσ των δθμοςίων υπαλλιλων και 
διαςωαλίςαμε ότι το ενιαίο μιςκολόγιο που κα εωαρμοςτεί το 2016 κα ζχει ωσ 
αωετθρία τισ ςθμερινζσ αποδοχζσ τουσ.  

 Τερματίςαμε τισ απολφςεισ και καταργιςαμε το κεςμό τθσ διακεςιμότθτασ.  
 Καταργιςαμε τθν πολιτικι επιςτράτευςθ ωσ απεργοςπαςτικό μθχανιςμό.  

 
Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  

 
Συνεχίηουμε ςτο νζο δρόμο που ανοίξαμε για τθ δθμόςια διοίκθςθ μετά τισ 25 Γενάρθ. 
Κατακζτουμε ςιμερα πζντε βαςικοφσ άξονεσ ριηοςπαςτικϊν τομϊν για τθν προοδευτικι 
μεταρρφκμιςι τθσ:   
 

• Γραφειοκρατία και Διαφκορά: Είμαςτε ζτοιμοι για ζνα μεγάλο άλμα ςτο πεδίο τθσ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ και του αποωαςιςτικοφ χτυπιματοσ τθσ γραωειοκρατίασ. 
Είναι ιδθ ζτοιμο το θλεκτρονικό ΚΕΡ «ΕΜΘΣ», που δίνει αυτοςτιγμεί περίπου 20 
πιςτοποιθτικά και ςε δφο-τρεισ μζρεσ ςτο θλεκτρονικό ταχυδρομείο του κάκε πολίτθ 
περίπου 150 χαρτιά και πιςτοποιθτικά. Εξοικονομοφμε ζτςι τεράςτιουσ πόρουσ  από τθ 
μείωςθ των διοικθτικϊν βαρϊν, αλλά και τθ μείωςθ των άχρθςτων μετακινιςεων των 
πολιτϊν για λόγουσ γραωειοκρατίασ και μόνο. Θ μζλετθ του Υπουργείου αναωζρει με τα 
ςθμερινά δεδομζνα εξοικονόμθςθ περίπου 2.5 εκατ. ευρϊ μθνιαίωσ, μόνο από τθ 
ςθμερινι χριςθ του ΕΜΘ. Και κάκε μζρα κα εντάςςονται καινοφργιεσ υπθρεςίεσ. Θ 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ κα κάνει άλματα τα επόμενα χρόνια. Ραράλλθλα, 
καταργοφνται άμεςα μια ςειρά από παράβολα και άχρθςτεσ διοικθτικζσ πράξεισ που 
ταλαιπωροφν τουσ πολίτεσ, ενϊ κα καταργθκοφν αμζςωσ εντόσ του νζου ςυςτιματοσ 
κινθτικότθτασ όλεσ οι διαδικαςίεσ αποςπάςεων, μετατάξεων  και εργαςιακϊν 
μεταβολϊν. 
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• Διοικθτικι πολιτικι ςτθριγμζνθ ςτισ γνϊςεισ και τον πλοφτο του δθμόςιου τομζα: 
Στθριηόμαςτε ςτθ γνϊςθ και τθ διοικθτικι εμπειρία των ανκρϊπων που εργάηονται 
ςιμερα ςτον δθμόςιο τομζα. Ζνασ τεράςτιοσ αρικμόσ δθμοςίων υπαλλιλων, ζνα 
υψθλοφ εκπαιδευτικοφ επιπζδου ανκρϊπινο δυναμικό, με μεγάλθ και ςφγχρονθ 
διοικθτικι εμπειρία και κατάρτιςθ, μζνει αναξιοποίθτο μζςα ςε ζνα διοικθτικό ςφςτθμα 
που υποβακμίηεται ωσ προσ τισ αρμοδιότθτζσ του. Το δυναμικό αυτό κα αναδειχκεί. Θ 
δθμόςια διοίκθςθ ςτθν Ελλάδα πρζπει να επιςτρζψει ςτουσ δθμόςιουσ λειτουργοφσ τθσ. 
 

• Βακιά οργανωτικι αλλαγι ςε όλθ τθν πυραμίδα του δθμόςιου τομζα, από τθν Κεντρικι 
διοίκθςθ ζωσ τον τελευταίο εποπτευόμενο ωορζα, με οργανογράμματα ςφγχρονα. 
Βαςικό τουσ χαρακτθριςτικό θ περιγραωι κζςεων εργαςίασ ανά επιςτθμονικι ι τεχνικι 
ειδικότθτα και ςυγκεκριμζνου ανά υπάλλθλο κακθκοντολογίου.  
 

• Κινθτικότθτα. Τα νζα οργανογράμματα δθμιουργοφν τισ ςυνκικεσ για ζνα ςφςτθμα 
κινθτικότθτασ μζςα ςτον δθμόςιο τομζα που ςτθρίηεται: α) ςτθν εκελοφςια μετακίνθςθ 
των ανκρϊπων του δθμοςίου, β) ςτθν κάλυψθ των ςυγκεκριμζνων ανά κλάδο και 
επιςτθμονικι ειδικότθτα ελλείψεων ςε προςωπικό, γ) ςτθν πλιρθ διαωάνεια, μζςω 
ανοικτοφ, αυτολειτουργοφντοσ  και προςβάςιμου ςε όλουσ /εσ πλθροωοριακοφ 
ςυςτιματοσ παρακολοφκθςθσ τθσ «εςωτερικισ αγοράσ εργαςίασ» ςτο δθμόςιο τομζα. 
Το ςφςτθμα κινθτικότθτασ κα βοθκιςει καταλυτικά ςε ζνα παραγωγικό 
προγραμματιςμό τθσ πολιτικισ προςλιψεων ςτο δθμόςιο, αωοφ όλεσ οι από δω και ςτο 
εξισ προςλιψεισ κα κατευκφνονται κατά κφριο λόγο εκεί που υπάρχουν μεγάλεσ και 
επείγουςεσ ανάγκεσ, δθλαδι ςτθν υγεία και ςτθν κοινωνικι πρόνοια και ςτθν παιδεία.   
 

• Αποτίμθςθ / Αξιολόγθςθ του παραγόμενου ζργου τθσ δθμόςιασ διοίκθςθσ. Οργάνωςθ 
ςυςτιματοσ αξιολόγθςθσ με τελικό ςτόχο τθν αναβάκμιςθ των υπθρεςιϊν του 
δθμόςιου τομζα προσ τουσ πολίτεσ. Θ δικι μασ αξιολόγθςθ δεν είναι τιμωρθτικι. Θ δικι 
μασ αξιολόγθςθ εμπεριζχει τθν αξιολόγθςθ των υωιςταμζνων από τουσ προϊςταμζνουσ, 
αλλά και αντίςτροωα, των προϊςταμζνων από τουσ υωιςταμζνουσ, όπωσ επιτάςςουν 
όλα τα ςφγχρονα και δθμοκρατικά ςυςτιματα διοίκθςθσ. Θ δικι μασ αξιολόγθςθ 
εμπεριζχει επίςθσ τθν αυτοαξιολόγθςθ των δθμοςίων υπαλλιλων, αλλά και τθν 
αξιολόγθςθ των υπθρεςιϊν του δθμοςίου από τουσ πολίτεσ. Για το λόγο αυτό και ςε 
ςυνεργαςία με το Εκνικό Κζντρο Δθμόςιασ Διοίκθςθσ κα κακιερϊςουμε ερευνθτικά 
εργαλεία ςυνεχοφσ παρακολοφκθςθσ του ζργου των υπθρεςιϊν από τθν ίδια τθν 
κοινωνία ςε ςυνεχι βάςθ. Αξιολόγθςθ, τζλοσ για εμάσ, είναι θ αξιολόγθςθ των 
τεχνολογικϊν και υλικϊν υποδομϊν του δθμοςίου, του περιβάλλοντοσ εργαςίασ, των 
ςχζςεων μζςα ςτο εργαςιακό περιβάλλον. Καμία αξιολόγθςθ δεν είναι ξεκομμζνθ από 
τισ ςυνολικζσ ςυνκικεσ εργαςίασ ενόσ χϊρου. 
 

• Αναβάκμιςθ του Εκνικοφ Κζντρου Δθμόςιασ Διοίκθςθσ: Μετεξελίςςεται ςε όργανο 
παραγωγισ, εωαρμογισ και αξιολόγθςθσ του διοικθτικοφ βραχίονα του κράτουσ. Το 
Κζντρο, με νζο οργανόγραμμα και αναβακμιςμζνο πολιτικό ρόλο, κα είναι ο επίςθμοσ 
Σφμβουλοσ του Κράτουσ ςε ηθτιματα Δθμόςιασ Διοίκθςθσ. 
 

• Διαφάνεια, Ανοικτι Πρόςβαςθ: Εμπεδϊνουμε τθν αντίλθψθ ότι θ δθμόςια διοίκθςθ 
είναι υπόλογθ ςτουσ πολίτεσ και λειτουργεί προσ το ςυμωζρον του κοινωνικοφ ςυνόλου. 
Κατοχυρϊνουμε το δικαίωμα του πολίτθ ςτθν ελεφκερθ πρόςβαςθ ςε όποια 
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πλθροωορία ι περιεχόμενο παράγεται ι διακινείται από δθμόςιουσ ωορείσ ι ακόμα και 
από ωορείσ που ζχουν δθμόςια χρθματοδότθςθ. Κα κεςπίςουμε με νόμο ότι κάκε 
άρνθςθ τθσ διοίκθςθσ ι του πολιτικοφ προςωπικοφ ςε αυτό το δικαίωμα κακιςτά άκυρθ 
κάκε πράξθ τουσ. 

 
 

1.2.2. Αυτοδιοίκθςθ με αρμοδιότθτεσ και πόρουσ 
 
Θ Αυτοδιοίκθςθ αποτελεί το ςθμαντικότερο κεςμό τοπικισ δθμοκρατίασ και 
ςυμμετοχισ και για τθ ριηοςπαςτικι Αριςτερά αναδεικνφεται ωσ ζνασ από τουσ κφριουσ 
πυλϊνεσ του δθμοκρατικοφ αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ ςε περιωερειακό και τοπικό 
επίπεδο, τθσ υλοποίθςθσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, αλλά και τθσ αναηωογόνθςθσ του 
πολιτικοφ ενδιαωζροντοσ και τθσ ενεργοφ ςυμμετοχισ των πολιτϊν ςτισ αποωάςεισ που 
τουσ αωοροφν. 
 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Εγκαινιάςαμε μία νζα ςχζςθ ςυνεργαςίασ με τα αιρετά όργανα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, ςτο 
πλαίςιο μίασ πολιτικισ με «ανοιχτζσ πόρτεσ» προσ όλουσ τουσ αιρετοφσ, χωρίσ 
αποκλειςμοφσ με πολιτικά κριτιρια. 

 Δόκθκε ζμωαςθ ςτθν υπεράςπιςθ τθσ ςυνταγματικά κατοχυρωμζνθσ διοικθτικισ και 
οικονομικισ αυτοτζλειασ των Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Στο πλαίςιο τθσ διαπραγμάτευςθσ και τθσ μείωςθσ των ςυνολικϊν πλεοναςμάτων που 
κα κλθκεί να επιτφχει θ χϊρα, μειϊκθκε δραςτικά το ποςό που αναλογεί ςτθν 
Αυτοδιοίκθςθ, ωσ προσ τθν επίτευξθ πρωτογενοφσ πλεονάςματοσ, με αποτζλεςμα να 
απελευκερωκοφν ςθμαντικοί πόροι που κα διατεκοφν για ζργα και δράςεισ ςε τοπικό 
και περιωερειακό επίπεδο. 

 Αναλιωκθκαν πρωτοβουλίεσ για τθν ενίςχυςθ των αρμοδιοτιτων των Ο.Τ.Α. και των 
δφο βακμϊν (Διμοι – Ρεριωζρειεσ), τόςο ςτο πλαίςιο του ν. 4320/2015, για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, όςο και ςυνολικά με τισ πρωτοβουλίεσ του 
ΥΡΕΣΔΑ για τθν εκπόνθςθ ενόσ ςχεδίου αναβάκμιςθσ τθσ κοινωνικισ υπθρεςίασ των 
Διμων. 

 Στθρίχκθκαν κατά προτεραιότθτα οι κοινωνικζσ δομζσ των Ο.Τ.Α. (παιδικοί ςτακμοί, 
κζντρα ομά, ΚΘΦΘ, ΚΔΑΡ-ΜΕΑ κ.λπ.) 

 Επαναςυςτικθκαν ςθμαντικζσ για τθ λειτουργία των Ο.Τ.Α. υπθρεςίεσ και κλάδοι 
(Δθμοτικι Αςτυνομία, Σχολικοί Φφλακεσ), που είχαν καταργθκεί ςτο πλαίςιο τθσ 
πολιτικισ των οριηόντιων απολφςεων των προθγοφμενων κυβερνιςεων και που ζχουν 
κετικι επίδραςθ και ςτθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν και ςτθ διαςωάλιςθ των εςόδων 
και τθν προςταςία τθσ περιουςίασ των Ο.Τ.Α. 

 Ζπαυςαν οι διϊξεισ κατά των αιρετϊν που υπεραςπίςτθκαν τουσ εργαηομζνουσ, ζναντι 
τθσ πολιτικισ των απολφςεων. 

 Εξορκολογίςτθκε το κεςμικό πλαίςιο ςχετικά με τθ ςτελζχωςθ των Ο.Τ.Α., ϊςτε οι 
ςχετικζσ διαδικαςίεσ να ολοκλθρϊνονται όςο γίνεται πιο γριγορα και να 
ανταποκρίνονται ςτισ πραγματικζσ ανάγκεσ των Ο.Τ.Α. και των τοπικϊν κοινωνιϊν. 
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Προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του  ΤΡΙΗΑ 
 
Ρροσ τθν ίδια κατεφκυνςθ, ςυνεχίηουμε ακόμα πιο δυναμικά και αποωαςιςτικά, ςε 
άμεςθ ςυνεργαςία με τα όργανα τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τουσ ενεργοφσ πολίτεσ. 
 

 Ολοκλθρϊνουμε τθν ψιωιςθ του ςχεδίου νόμου για τα διαχείριςθ των οικονομικϊν των 
ΟΤΑ, το οποίο ζχει ιδθ κατατεκεί ςτθ Βουλι. Με αυτό το νομοςχζδιο καταργείται το 
«Ραρατθρθτιριο Οικονομικισ Αυτοτζλειασ Ο.Τ.Α.» που λειτοφργθςε ωσ βρόγχοσ για 
τουσ Διμουσ και τισ Ρεριωζρειεσ, και αντικακίςταται από μία δομι με διαωανι και 
δθμοκρατικι λειτουργία, θ οποία κα βοθκιςει τουσ Ο.Τ.Α. να βελτιϊςουν τα οικονομικά 
τουσ. Επίςθσ, οργανϊνεται και ξεκινάει τθ λειτουργία τθσ θ Αυτοτελισ Υπθρεςία 
Ελζγχου και ο Ελεγκτισ Νομιμότθτασ των Ο.Τ.Α., ζνασ κεςμόσ που κα διαςωαλίςει τθ 
νόμιμθ δράςθ των Διμων και των Ρεριωερειϊν, με τρόπο αντικειμενικό και ανεξάρτθτο 
από πολιτικζσ παρεμβάςεισ. Τζλοσ, με μία ςειρά ρυκμίςεων, βελτιϊνεται ο αποδοτικόσ 
τρόποσ ςτελζχωςθσ και λειτουργίασ των Διμων και των Ρεριωερειϊν, αποκακίςτανται 
αδικίεσ ςε βάροσ μεγάλων κατθγοριϊν εργαηομζνων, ενϊ παράλλθλα επιλφεται ςειρά 
μικρότερων, αλλά χρονιηόντων προβλθμάτων. 
 

 Συνεχίηουμε και ολοκλθρϊνουμε τθν πρωτοβουλία αναβάκμιςθσ τθσ κοινωνικισ 
υπθρεςίασ των Διμων. 
 

 Ξεκινάμε το δθμόςιο διάλογο ςε όλθ τθν Ελλάδα για τθν κατάργθςθ του «Καλλικράτθ» 
και τθν αντικατάςταςι του από ζνα απλό, ςφγχρονο, ορκολογικό κεςμικό πλαίςιο 
οργάνωςθσ και λειτουργίασ τθσ Αυτοδιοίκθςθσ, το οποίο κα ζχει ολοκλθρωκεί ωσ το 
2017 και πολφ πριν τισ επόμενεσ αυτοδιοικθτικζσ εκλογζσ. Βαςικοί άξονεσ του νζου 
πλαιςίου κα είναι : 
-Θ εμβάκυνςθ τθσ δθμοκρατίασ, με κακιζρωςθ τθσ απλισ αναλογικισ ςτθν εκλογι των 
δθμοτικϊν και περιωερειακϊν ςυμβουλίων και όλων των αυτοδιοικθτικϊν οργάνων, με 
ενίςχυςθ των ςυλλογικϊν οργάνων ζναντι των μονοπρόςωπων. 
-Θ ενκάρρυνςθ τθσ ςυμμετοχισ ςτισ τοπικζσ υποκζςεισ, μζςω τοπικϊν 
δθμοψθωιςμάτων, αλλά και μζςω τθσ ενίςχυςθσ των κεςμϊν ενδοδθμοτικισ και 
ενδοπεριωερειακισ αποκζντρωςθσ. 
-Θ αποςαωινιςθ των αρμοδιοτιτων κάκε επιπζδου διοίκθςθσ, με τον αντίςτοιχο 
επιμεριςμό των διακζςιμων πόρων και επενδυτικϊν μζςων. 
-Θ δθμιουργία ενόσ αποτελεςματικοφ και δίκαιου μθχανιςμοφ παρακολοφκθςθσ και 
είςπραξθσ των ιδίων εςόδων των Διμων και των Ρεριωερειϊν, ςε ςυνδυαςμό με τον 
αναγκαίο αναςχεδιαςμό των κριτθρίων κατανομισ τθσ κρατικισ χρθματοδότθςθσ των 
Ο.Τ.Α., ςε ςυνεργαςία με τθν ΚΕΔΕ και τθν ΕΝΡΕ. 
-Θ παροχι βοικειασ και θ κακιζρωςθ τρόπων αποτελεςματικισ, διαωανοφσ και 
ορκολογικισ αξιοποίθςθσ τθσ υπάρχουςασ περιουςίασ των Ο.Τ.Α., με αποκλειςτικό 
γνϊμονα το τοπικό δθμόςιο ςυμωζρον και τισ ανάγκεσ των τοπικϊν κοινωνιϊν. 
-Θ ενίςχυςθ τθσ επιχειρθςιακισ ικανότθτασ και θ αναβάκμιςθ τθσ διοικθτικισ 
αποτελεςματικότθτασ των Διμων και των Ρεριωερειϊν, ϊςτε να μθν είναι απλοί 
ιμάντεσ μεταβίβαςθσ και υλοποίθςθσ των κεντρικϊν πολιτικϊν ςε τοπικό επίπεδο, αλλά 
να είναι ςε κζςθ αυτοδφναμα να ςχεδιάηουν, να υλοποιοφν και να αξιολογοφν τοπικζσ 
και περιωερειακζσ πολιτικζσ. 
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-Θ εξειδίκευςθ των κεςμϊν και των πολιτικϊν, με γνϊμονα τισ ανάγκεσ αωενόσ τθσ 
μθτροπολιτικισ διοίκθςθσ, όπωσ ιδίωσ ςτθν Αττικι, αωετζρου των παραμεκόριων, 
κακϊσ και των ορεινϊν και νθςιωτικϊν περιοχϊν.  
 

 Αναδεικνφουμε το ρόλο τθσ Αυτοδιοίκθςθσ ςτο ςχεδιαςμό του νζου ΕΣΡΑ (ΣΕΣ 2014-
2020) και το ρόλο τθσ ςτον ευρφτερο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό ςε εκνικό, περιωερειακό 
και ευρωπαϊκό επίπεδο.   

 
 

1.3. Διεφρυνςθ ατομικϊν δικαιωμάτων και δθμοκρατικϊν 
ελευκεριϊν 
 
Θ επζλαςθ του νεοωιλελευκεριςμοφ δεν δθμιουργεί μόνο κοινωνικι εξακλίωςθ, αλλά 
και δραςτικό περιοριςμό των δθμοκρατικϊν ελευκεριϊν και των δικαιωμάτων των 
πολιτϊν. Αυτι είναι θ γενικότερθ ιςτορικι εμπειρία, άλλωςτε, από τθν επικράτθςθ του 
ακραίου νεοωιλελευκεριςμοφ: όταν αδυνατίηει το χζρι του κράτουσ που παρζχει 
κοινωνικά δικαιϊματα και υπθρεςίεσ, μοιραία δυναμϊνει το άλλο τθσ καταςτολισ και 
τθσ περιςτολισ των ελευκεριϊν.  
 
Σιμερα μαηί με τθν κυριαρχία του νεοωιλελευκεριςμοφ ςτθν Ευρϊπθ ηοφμε και τθν 
ανάδυςθ ενόσ νζου αυταρχιςμοφ. Ραράλλθλα θ διάδοςθ ακροδεξιϊν και 
ωιλοναηιςτικϊν αντιλιψεων ολοκλθρϊνει τθν εικόνα των κινδφνων για τθ δθμοκρατία 
και τισ ελευκερίεσ. Μζςα ςε αυτό το πλαίςιο ζχουμε ηιςει μια μετατόπιςθ του ςυνόλου 
των δυνάμεων του παλιοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ προσ ακραίεσ ςυντθρθτικζσ 
αντιλιψεισ. Νομιμοποίθςθ τθσ καταςτολισ απζναντι ςτισ δίκαιεσ κοινωνικζσ 
διεκδικιςεισ, ςτοχοποίθςθ των πιο αδφναμων κομματιϊν τθσ κοινωνίασ όπωσ οι 
μετανάςτεσ και οι πρόςωυγεσ.  
 
Θ ςυγκεκριμζνθ ςτάςθ ζρχεται ςε ςφγκρουςθ με τθν ιςτορία του ελλθνικοφ λαοφ και τθν 
ίδια ςτιγμι είναι τελείωσ αναποτελεςματικι ςτο να μπορζςει να δθμιουργιςει ζνα 
πλαίςιο απαντιςεων ςτα ερωτιματα που κζτει θ μεγαλφτερθ μεταναςτευτικι κρίςθ 
μετά τον Β’ παγκόςμιο πόλεμο.  
 
Απζναντι ςε αυτι τθ ηοωερι πραγματικότθτα ο ΣΥΛΗΑ ςυνεχίηει τον αγϊνα του για μια 
δθμοκρατικι κοινωνία, με δικαιϊματα και ελευκερίεσ. Για μία κοινωνία που κα 
αποδζχεται το διαωορετικό και δεν κα ςτθρίηεται ςτθν καταςτολι. Ραράλλθλα 
δρομολογοφμε γενναίεσ αλλαγζσ για τθ δθμιουργία ενόσ γριγορου και δίκαιου 
ςυςτιματοσ απονομισ δικαιοςφνθσ και για τθν μετατροπθ των ςωμάτων αςωαλείασ 
από καταςταλτατικό μθχανιςμό του κράτουσ ςε ςϊματα προςταςίασ των πολιτϊν.  
 

1.3.1. Δικαςτιρια και ςωφρονιςτικό ςφςτθμα ςε ζνα ςφγχρονο κράτοσ 
δικαίου  
 
Θ δικαιοςφνθ, θ αςωάλεια δικαίου, θ ιςονομία και θ εγγφθςθ των κεμελιωδϊν 
δικαιωμάτων είναι οι κεςμικζσ και πολιτικζσ προτεραιότθτεσ για τον ΣΥΛΗΑ. Θ ελλθνικι 
κοινωνία γνωρίηει εδϊ και δεκαετίεσ ωσ άλυτα προβλιματα τθ βραδφτθτα τθσ απονομισ 
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τθσ δικαιοςφνθσ, κακϊσ και τθ ςυμωόρθςθ και τισ κακζσ και αναποτελεςματικζσ 
ςυνκικεσ ςτισ ωυλακζσ. Θ ςτρατθγικι μασ για τθ διζξοδο αποτυπϊνεται ςε ό,τι πράξαμε 
ωσ κυβζρνθςθ και ςε ό,τι δεςμευόμαςτε να πράξουμε : 
 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Κεςπίςαμε τθν ταχεία διαδικαςία ζκδοςθσ διαταγισ πλθρωμισ κατά του δθμοςίου. 
 Αναμορωϊςαμε το πτωχευτικό δίκαιο ϊςτε να είναι πιο ωιλικό προσ τουσ οικονοικά 

αςκενζςτερουσ και πιο ςφντομο ςτισ διαδικαςίεσ του. 
 Αυξιςαμε τισ οργανικζσ κζςεισ των ειρθνοδικϊν κατά 140 και ςυςτιςαμε 190 νζεσ 

κζςεισ δικαςτικϊν υπαλλιλων για τθν ταχφτερθ αντιμετϊπιςθ υποκζςεων 
υπερχρεωμζνων νοικοκυριϊν. 

 Καταρτίςαμε ζνα νζο τφπο Συμωϊνου ςυμβίωςθσ (για ετερόωυλα και ομόωυλα 
ηευγάρια). 

 Καταργιςαμε τισ ωυλακζσ τφπου Γ’. 
 Για πρϊτθ ωορά κατά τθν τελευταία εικοςιπενταετία κεςπίςαμε ζνα ςτακμιςμζνο και 

επιτυχζσ πρόγραμμα αποςυμωόρθςθσ των ωυλακϊν, χάρθ ςτο ποίο ο (υπερ)πλθκυςμόσ 
τουσ μειϊκθκε κατά 2000 κρατουμζνουσ. 

 Συγκροτιςαμε ομάδα εργαςίασ για τθν αναβάκμιςθ των δομϊν που αωοροφν ευάλωτεσ 
ομάδεσ κρατουμζνων (ανθλίκουσ, εξαρτθμζνουσ, αςκενείσ), θ οποία ιδθ εκπονεί ζνα 
μακρόπνοο ζργο. 

 Καταργιςαμε τον εγκλειςμό ανθλίκων (με ελάχιςτεσ εξαιρζςεισ). 
 Αναδιοργανϊνουμε και αναβακμίηουμε τισ αγροτικζσ ωυλακζσ. 
 Ενιςχφουμε τθν εκπαίδευςθ και τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ ςτισ ωυλακζσ. 
 Αποτυπϊνουμε – καταγράωουμε τα οικονομικά ςτοιχεία δαπάνεσ των ωυλακϊν. 
 Ρροωκοφμε – ολοκλθρϊνουμε τθν θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των ωυλακϊν. 
 Ρροωκοφμε τθν ενθμζρωςθ των κρατουμζνων για τα δικαιϊματά τουσ, με τθν ζκδοςθ 

ςχετικοφ «Οδθγοφ». 
 
 

Προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Ολοκλθρϊνουμε τθ νομοκεςία για τον Ροινικό Κϊδικα για τα Οικονομικά και 
Φορολογικά εγκλιματα κακϊσ και τθν ποινικι και τθν πολιτικι Δικονομία, για τθ 
Διοικθτικι Δικαιοςφνθ και για το Σωωρονιςτικό δίκαιο. 
 

 Διαςωαλίηουμε τθν επιτάχυνςθ διεξαγωγισ των δικϊν με πλιρθ διαωάνεια ςτθν 
διεξαγωγι διαδικαςτικϊν πράξεων και ςυμμετοχι των παραγόντων τθσ δίκθσ ςε όλα τα 
ςτάδια τθσ διαδικαςίασ 
 
 

 Ετοιμάηουμε μεταρρυκμίςεισ διατάξεων ςχετικζσ με τουσ δικθγόρουσ, τουσ 
ςυμβολαιογράωουσ και τουσ υποκθκοωφλακεσ, πάντοτε με ςυμμετοχι εκπροςϊπων 
των αντίςτοιχων λειτουργιϊν ςτισ νομοπαραςκευαςτικζσ εργαςίεσ. 
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 Αναβακμίηουμε οργανωτικά τθν Εκνικι Σχολι Δικαςτϊν, τονϊνουμε το κεςμό τθσ 
αυτοδιοίκθςθσ των δικαςτθρίων και ενιςχφουμε το πλαίςιο των δικαςτικϊν υπαλλιλων. 
 

 Εκςυγχρονίηουμε τθ νομοκεςία για τα περί Τφπου εγκλιματα, το κεςμό τθσ 
διαμεςολάβθςθσ και άλλουσ κεςμοφσ ανκρϊπινων δικαιωμάτων. 
 

 Με χρθματοδότθςθσ των ΕΣΡΑ, διαμορωϊνουμε υποςτθρικτικοφσ τθσ Δικαιοςφνθσ 
μθχανιςμοφσ (θλεκτρονικισ διαςφνδεςθσ, διαμεςολάβθςθσ κλπ), ςυνεχίηουν 
απρόςκοπτα και εντατικά το ζργο τουσ. 
 

 Κεςπίηουμε ειδικό νόμο για τα ρατςιςτικά εγκλιματα, ςφμωωνα και με τθν ιδθ 
κατατεκειμζνθ πρόταςθ Νόμου και τισ ςχετικζσ τροπολογίεσ του ΣΥΛΗΑ.  
 

 Ανακεωροφμε περαιτζρω το νομοκετικό πλαίςιο περί εξαρτθςιογόνων ουςιϊν. 
 

 Το ζργο των ομάδων εργαςίασ για τθ δθμιουργία υποςτθρικτικϊν δομϊν για τουσ 
αδυνάτουσ ςτο πλαίςιο του ςωωρονιςτικοφ ςυςτιματοσ ςυνεχίηεται. Ολοκλθρϊνεται θ 
νζα πτζρυγα ςτισ ωυλακζσ Διαβατϊν (Κεςςαλονίκθσ), όπου κα προςωζρονται υπθρεςίεσ 
απεξάρτθςθσ από ναρκωτικά. 
 

 Συνεχίηουμε τθ ριηικι αναμόρωωςθ του ςωωρονιςτικοφ ςυςτιματοσ, ολοκλθρϊνοντασ 
το ςχεδιαςμό μασ για:  
-Άμεςθ και ουςιαςτικι βελτίωςθ των κακθμερινϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ των 
κρατουμζνων 
-Επζκταςθ και εωαρμογι εναλλακτικϊν κυρϊςεων και εναλλακτικϊν τρόπων ζκτιςθσ 
ποινισ: θμιελεφκερθ διαβίωςθ, κοινωωελισ εργαςία, κατ’ οίκον ζκτιςθ με δυνατότθτα 
εργαςίασ, εκπαίδευςθσ, κ.λπ.  
-Ενίςχυςθ του κεςμοφ των Αγροτικϊν Φυλακϊν. Κατάργθςθ των ωυλακϊν ανθλίκων  
-Αυςτθροποίθςθ των προχποκζςεων επιβολισ προςωρινισ κράτθςθσ και περιοριςμόσ 
τθσ μόνο ςτισ περιπτϊςεισ όπου δεν αρκεί κανζνασ περιοριςτικόσ όροσ 
-Αντικατάςταςθ των ςτερθτικϊν τθσ ελευκερίασ ποινϊν και απόλυςθ από τισ ωυλακζσ 
των ατόμων με αναπθρίεσ και των παςχόντων από ςοβαρζσ/ανίατεσ αςκζνειεσ.  
-Εωαρμογι των διατάξεων περί αδειϊν και, γενικότερα, ενίςχυςθ κεςμϊν τθσ 
«ανοιχτισ» ωυλακισ, δθλαδι των κεςμϊν και διαδικαςιϊν που διευκολφνουν τθν 
κοινωνικι επανζνταξθ (άδειεσ, επιςκεπτιριο, ενθμζρωςθ, εκπαίδευςθ, πολιτιςτικι 
δραςτθριότθτα κλπ.). 
-Κατάργθςθ του άβατου των ωυλακϊν: πρόςβαςθ και ζλεγχοσ από ανεξάρτθτεσ αρχζσ 
και κοινωνικοφσ ωορείσ. Σφςταςθ ανεξάρτθτου οργάνου για τθ  διερεφνθςθ των 
καταγγελιϊν των κρατοφμενων για βαςανιςτιρια και κακομεταχείριςθ. Κεςμοκζτθςθ 
του Συνθγόρου του Κρατουμζνου ςε κάκε ςωωρονιςτικό κατάςτθμα.  
-Ρροςταςία των δικαιωμάτων των εργαηομζνων ςτισ ωυλακζσ, ςωωρονιςτικϊν 
υπαλλιλων, κοινωνικϊν λειτουργϊν, ιατρικοφ και νοςθλευτικοφ προςωπικοφ, 
εξωτερικϊν ωρουρϊν και κεςμικι κωράκιςι τουσ κατά τθν εκτζλεςθ των κακθκόντων 
τουσ. 
-Ενίςχυςθ των δομϊν κοινωνικισ επανζνταξθσ. 
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1.3.2. Αξιόπιςτθ μεταναςτευτικι πολιτικι  
 
Ο ΣΥΛΗΑ προωκεί μια  νζα ςτρατθγικι που κεωρεί το μεταναςτευτικό και το 
προςωυγικό όχι μόνο εκνικό αλλά και ευρωπαϊκό και διεκνζσ ηιτθμα, που δεν 
αντιμετωπίηεται με αποςπαςματικζσ λφςεισ αλλά με πολυεπίπεδθ ευρωπαϊκι 
ςυνεργαςία. Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ςτρατθγικισ υπεραςπιηόμαςτε τισ μθ 
διαπραγματεφςιμεσ αρχζσ τθσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ, ιςότθτασ και δικαιοςφνθσ, 
προωκϊντασ λφςεισ ενάντια ςτθν περικωριοποίθςθ και τον κοινωνικό αποκλειςμό. Θ 
ςτρατθγικι αυτι βρίςκεται ςτον αντίποδα μιασ απάνκρωπθσ, δαπανθρισ και 
αναποτελεςματικισ πολιτικισ, που ευτελίηει τθν ανκρϊπινθ αξιοπρζπεια, ακυρϊνει 
εγγυιςεισ του κράτουσ δικαίου και απενοχοποιεί το νεοναηιςμό, ενϊ αναπαράγει και 
εκμεταλλεφεται ζνα ωτθνό και αναςωάλιςτο εργατικό δυναμικό. 
 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 
Ωσ κυβζρνθςθ βρεκικαμε αντιμζτωποι με τθν ζλλειψθ ςχεδιαςμοφ, τιρθςθσ διεκνϊν 
δεςμεφςεων και ςυςτθματικισ παραβίαςθσ τθσ διεκνοφσ και εκνικισ νομοκεςίασ για 
τθν υποδοχι των αιτοφντων διεκνι προςταςία.  Θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ δεν είχε 
υλοποιιςει τισ ςτοιχειϊδεισ δεςμεφςεισ τθσ, ζναντι και τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ για 
τθν δθμιουργία 2500 κζςεων ωιλοξενίασ αιτοφντων άςυλο ςτθν ενδοχϊρα και για τθ 
λειτουργία υπθρεςιϊν Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτα ςφνορα. Επιπλζον, δεν είχε ολοκλθρϊςει 
τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ χρθματοδότθςθσ για το πολυετζσ πρόγραμμα του  
Ευρωπαϊκοφ Ταμείου Αςφλου Μετανάςτευςθσ και Ζνταξθσ (ΤΑΜΕ), το οποίο ζπρεπε να 
ζχει υποβλθκεί τον Οκτϊβριο του 2014 – πρόγραμμα που υποβάλαμε με επιτυχία εμείσ-
με αποτζλεςμα να βρεκοφμε ςε ζνα χρθματοδοτικό κενό για όλεσ τισ παρεχόμενεσ 
υπθρεςίεσ που αωοροφν τον προςωυγικό πλθκυςμό. 
 
Ραρά τθν εν λόγω κατάςταςθ, ωσ κυβζρνθςθ καταωζραμε να πράξουμε τα ακόλουκα:  
 

 Αναδείξαμε ωσ μείηον ηιτθμα, ςε επίπεδο Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τθν ζνταςθ του 
προςωυγικοφ ηθτιματοσ και τισ αυξθμζνεσ πιζςεισ που δζχεται θ χϊρα μασ. 
Απευκυνκικαμε ςτα αρμόδια όργανα προκειμζνου να ενεργοποιθκοφν οι μθχανιςμοί 
αλλθλεγγφθσ για το δίκαιο καταμεριςμό ευκυνϊν μεταξφ των κρατϊν μελϊν και τθσ 
οικονομικισ ενίςχυςθσ, ενόψει τθσ ζκτακτθσ αυτισ ςυνκικθσ. 

 Εξαςωαλίςαμε τθν ενίςχυςθ των καλάςςιων επιχειριςεων και ςτθν περιοχι του 
Αιγαίου, τθν πρόβλεψθ για ζκτακτθ ενίςχυςθ ςτισ χϊρεσ που αντιμετωπίηουν αυξθμζνεσ 
ειςροζσ (πχ Ελλάδα,  Λταλία) κακϊσ και πρόβλεψθ προγράμματοσ μετεγκατάςταςθσ 
40.000 πολιτϊν τρίτων χωρϊν από τθν Ελλάδα και τθν Λταλία. 

 Εξαςωαλίςαμε πολφτιμουσ πόρουσ 455 εκ. για τθν περίοδο 2014-2020.  
 Υποβάλαμε και ιδθ εγκρίκθκαν δφο αιτιματα για ζκτακτθ χρθματοδότθςθ, τα οποία 

προορίηονται για τθν αντιμετϊπιςθ των οξυμζνων αναγκϊν ςτα νθςιά και τθν Ακινα.  
 Σχεδιάςαμε και κεςμοκετιςαμε τθν Ενιαία Διαχειριςτικι Αρχι υπό τον Υπουργό 

Εςωτερικϊν και Διοικθτικισ Αναςυγκρότθςθσ. Θ νζα αρχι αποτελεί ουςιαςτικό 
εργαλείο ςτθν μεγιςτοποίθςθ τθσ απορρόωθςθσ διακζςιμων ευρωπαϊκϊν πόρων.  



32 
 

 Σε ςυνεργαςία με ωορείσ τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ, διεκνείσ οργανιςμοφσ και 
ανκρωπιςτικζσ οργανϊςεισ αντιμετωπίςαμε τα άμεςα και οξυμζνα προβλιματα ςτα 
ακριτικά νθςιά με δράςεισ όπωσ: 
--Ταχεία διεκπεραίωςθ των διαδικαςιϊν και τθν άμεςθ αναχϊρθςθ των προςωφγων 
από τα νθςιά, εξαςωαλίηοντασ τθν ενίςχυςθ του αςτυνομικοφ προςωπικοφ.  
--Κζντρο Ρρϊτθσ Υποδοχισ ςτθ Μόρια τθσ Λζςβου. Χϊρο προςωρινισ ωιλοξενίασ ςτθ 
Λζρο και διαδιαςίεσ για να λειτουργιςει και άλλοσ εκεί, πιο κατάλλθλοσ. Ενζργειεσ για 
δθμιουργία χϊρου πρϊτθσ υποδοχισ ςτθν Κω. Ρλωτό καταλφμα επί του πλοίου “ΕΛ. 
ΒΕΝΛΗΕΛΟΣ”, ςτο λιμάνθ τθσ Κω με ςκοπό να  παρζχει προςωρινι ςτζγθ και ςίτιςθ ςε 
μεγάλο αρικμό μεταναςτϊν/προςωφγων και μεταωορά ςε λιμάνια τθσ ενδοχϊρασ. 
Μίςκωςθ δεφτερου πλοίου για τον ίδιο ςκοπό. Ενζργειεσ για εκτζλεςθ ζκτακτων 
δρομολογίων για τθν αποωόρτιςθ των νθςιϊν και τθ μετάβαςθ των προςωφγων ςτθν 
ενδοχϊρα. Λειτουργία νζασ δομισ αςυνόδευτων ανθλίκων ςτθν Ακινα, ενϊ κα 
λειτουργιςουν άλλεσ τρεισ δομζσ ανθλίκων ςτθν επαρχία. Δθμιουργία Χϊρου 
Ρροςωρινισ Φιλοξενίασ Νεοειςερχόμενων Ρολιτϊν Τρίτων Χωρϊν 700 ατόμων, ςτθν 
περιοχι τθσ Αττικισ. 

 Κεςμοκετιςαμε, προωκοφμε και εωαρμόηουμε μζτρα για τθν  ζνταξθ των μεταναςτϊν 
και προςωφγων που διαμζνουν ςτθ χϊρα μασ με τθν ψιωιςθ του νόμου 4332/2015 που 
ρυκμίηει τθ χοριγθςθ ελλθνικισ ικαγζνειασ ςτα «παιδιά δεφτερθσ γενιάσ», ςε παιδιά 
δθλαδι, που γεννιοφνται, ανατρζωονται και ωοιτοφν ςτα ςχολειά μασ και τα οποία 
αποτελοφν το πλζον ενταγμζνο τμιμα τθσ μεταναςτευτικισ κοινότθτασ. 

 Διαςωαλίςαμε τθν τιρθςθ τθσ νομιμότθτασ και τθν επιβολι τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ, 
ωσ εξαίρεςθσ, όπωσ προβλζπει θ κείμενθ νομοκεςία. Αποτζλεςμα τθσ πολιτικισ που 
ακολοφκθςε θ προθγοφμενθ κυβζρνθςθ ςτον τομζα τθσ διοικθτικισ κράτθςθσ ιταν θ 
διεκνισ καταδίκθ τθσ χϊρασ ςε αποηθμιϊςεισ εκατομμυρίων ευρϊ  και θ επιβολι 
κυρϊςεων από τθν Επιτροπι τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, τισ οποίεσ αναςτρζψαμε με τθν 
επαναωορά ςτθ νομιμότθτα. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Για τθν προςφυγικι κρίςθ και τουσ πρόςφυγεσ 
 
Θ πρόκλθςθ απελπιςμζνων ανκρϊπων που αναηθτοφν ζνα αςωαλζσ καταωφγιο μασ 
εγκαλεί όλουσ, κράτθ και πολίτεσ.  Χιλιάδεσ πρόςωυγεσ μετακινοφνται μαηικά, ςε όλεσ 
τισ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ και θ Ευρϊπθ Φροφριο δεν μπορεί να αντζξει τθν πίεςθ. Κανζνα 
από τα παλιά μζςα δεν αρκεί να αντιμετωπίςει το μεγάλο προςωυγικό ρεφμα. Τα 
Δουβλίνα καταλφκθκαν ςτθν πράξθ και οι θγζτεσ τθσ ΕΕ υποχρεϊνονται να τα 
αναςτζλλουν επίςθμα. Χρειάηονται γενναίεσ αποωάςεισ, όχι μόνο από τθν Ευρϊπθ, 
αλλά και από τθ διεκνι κοινότθτα. Πλα τα κράτθ πρζπει να αναλάβουν δράςθ για να 
ςταματιςει ο πόλεμοσ και θ βία ςτισ εμπόλεμεσ ηϊνεσ και παράλλθλα να αναλάβουν τισ 
ευκφνεσ τουσ παρζχοντασ προςταςία ςτουσ πρόςωυγεσ.  
 
Ο ΣΥΛΗΑ και θ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ δεςμευόμαςτε να πάρουμε πρωτοβουλίεσ 
ςτθν Ευρϊπθ και ςτουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ για τθν ανάπτυξθ ενόσ νζου κινιματοσ 
Ειρινθσ με ςτόχο διεκνείσ παρεμβάςεισ για το τζλοσ του πολζμου ςτθ Συρία και το Λρακ.  
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Ο ΣΥΛΗΑ, επίςθσ, ςυνεχίηει να προτάςςει –όπωσ το ζπραξε ωσ κυβζρνθςθ- τθν 
ενεργοποίθςθ των υπαρκτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ μθχανιςμϊν αλλθλεγγφθσ και 
ςυνακόλουκα τθν άμεςθ ζκτακτθ ενίςχυςθ τθσ χϊρασ μασ και  τθν λιψθ μζτρων για  
άμεςο επιμεριςμό ευκφνθσ μεταξφ όλων των κρατϊν μελϊν. Ειδικότερα, ςτο Ευρωπαϊκό 
πλαίςιο, διεκδικοφμε:  

 Να προςτατεφεται θ ηωι των προςωφγων ςτθ κάλαςςα με ενίςχυςθ τθσ ζρευνασ 
και τθσ διάςωςθσ. Θ ανκρϊπινθ ηωι είναι το πολυτιμότερο αγακό. 

 Να εωαρμοςτοφν προγράμματα ευρείασ χοριγθςθσ ανκρωπιςτικισ κεωριςθσ 
(βίηα), διότι αυτό ςυνιςτά τθ μόνθ εγγφθςθ για αςωαλι είςοδο των προςωφγων 
ςτισ χϊρεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 Να παρκοφν επείγοντα μζτρα για τθν προςταςία των προςωφγων: (α) παροχι 
κακεςτϊτοσ αςφλου ςτουσ πρόςωυγεσ, (β) αμοιβαία αναγνϊριςθ του 
κακεςτϊτοσ και (γ) ελεφκερθ κυκλοωορία προςωφγων ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε. 

 Να ενεργοποιθκεί άμεςα το ιδθ αποωαςιςμζνο πρόγραμμα μετεγκατάςταςθσ 
(relocation) ςε διάωορεσ χϊρεσ ανά τθν Ευρϊπθ των προςωφγων που ωτάνουν 
ςτισ χϊρεσ ειςόδου (π.χ. Ελλάδα και Λταλία). Το πρόγραμμα αυτό να βαςίηεται ςε 
ζνα δίκαιο ςφςτθμα επιμεριςμοφ ευκυνϊν. Να κεςπιςτεί πάγιοσ μθχανιςμόσ 
μετεγκατάςταςθσ. 

 
Μζτρα όπωσ τα παραπάνω κα εξαςωαλίςουν τθν κοινωνικι ςυνοχι και κα αποτρζψουν 
τον εκωαςιςμό των κοινωνιϊν. Είναι καταδικαςμζνθ ςε αποτυχία κάκε ιδζα οι χϊρεσ 
που δζχονται τθ μεγαλφτερθ πίεςθ να μετατραποφν ςε γκζτο ωιλοξενίασ,  ενϊ οι όμορεσ 
χϊρεσ κα υψϊνουν τείχθ για να εμποδίςουν τισ ροζσ προσ τισ πλοφςιεσ χϊρεσ του βορά. 
 
Για τουσ μετανάςτεσ χωρίσ χαρτιά 

 
Ραρά το ότι οι προςωυγικζσ ροζσ είναι αυξθμζνεσ, ποτζ δεν ςταμάτθςαν οι 
μεταναςτευτικζσ ροζσ. Οι άνκρωποι που μετακινοφνται λόγω ωτϊχειασ και κλιματικϊν 
αλλαγϊν, λόγω αςκενειϊν και κρθςκευτικϊν διϊξεων. Αυτοί οι ςφγχρονοι πρόςωυγεσ 
τθσ ωτϊχειασ, όςο οι ροζσ είναι μεγάλεσ  καταωζρνουν και ωκάνουν ςτον προοριςμό 
τουσ. Πταν  όμωσ αποωαςιςτεί ο αυςτθρόσ διαχωριςμόσ  προςωφγων και μεταναςτϊν, 
κα δεχκοφν όλθ τθ ςυςςωρευμζνθ καταςτολι. Είναι ανεπικφμθτοι, γιατί ηθτάνε δουλειά 
ςτθν Ευρϊπθ τθσ λιτότθτασ και τθσ ανεργίασ. 
 
Σφμωωνα με τα ςτοιχεία του ΟΘΕ, 50 εκατ. είναι οι πρόςωυγεσ που αναηθτοφν ςε όλο ον 
κόςμο διεκνι προςταςία, ενϊ οι μετανάςτεσ είναι  236 εκατ. Αν και αυτοί αποωαςίςουν 
να μετακινθκοφν μαηικά και να μοιραςτοφν τα αγακά του ανεπτυγμζνου κόςμου, τότε θ 
κρίςθ δεν κα τελειϊςει ποτζ για τον αναπτυγμζνο κόςμο. Ειρινθ, αυτοδφναμθ 
ανάπτυξθ, καταπολζμθςθ τθσ ωτϊχειασ, διαγραωι των χρεϊν του τρίτου κόςμου 
ςυνιςτοφν το μόνο τρόπο ϊςτε οι άνκρωποι να παραμζνουν ςτισ πατρίδεσ τουσ. 
  
Θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ κα υλοποιιςει τθν πρόβλεψθ του ν. 3907/2011, για τουσ 
μετανάςτεσ που επιτάςςει τθν καταγραωι τουσ. Μετά το πρϊτο αυτό βιμα κα 
διερευνιςουμε τισ δυνατότθτεσ επαναπατριςμοφ ι νομικισ τακτοποίθςθσ των 
μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά. Θ ολοκλιρωςθ αυτισ τθσ καταγραωισ κα μασ επιτρζψει να 
διεκδικιςουμε τθν ζναρξθ μιασ ςοβαρισ διαπραγμάτευςθσ ςτο πλαίςιο τθσ ΕΕ για τον 
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δίκαιο και ρεαλιςτικό επιμεριςμό τμιματοσ του μεταναςτευτικοφ πλθκυςμοφ ςε όλεσ 
τισ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ τουσ. 
 
Οι πρακτικζσ τθσ μαηικισ ςφλλθψθσ και κράτθςθσ μεταναςτϊν χωρίσ χαρτιά είναι 
παράνομεσ, απάνκρωπεσ και εξαιρετικά δαπανθρζσ, ενϊ ζχουν επικρικεί κατ' 
επανάλθψθ, τόςο από ελλθνικά δικαςτιρια και οργανϊςεισ ανκρωπίνων δικαιωμάτων, 
όςο και το Συμβοφλιο τθσ Ευρϊπθσ. Θ επιμονι ςτθν κράτθςι μεταναςτϊν, ακόμα και 
πζραν του 18μθνου, είχε δθμιουργιςει ανκρωπιςτικι κρίςθ ςτα κζντρα κράτθςθσ και 
αςτυνομικά τμιματα, κζτοντασ ςε κίνδυνο τθν υγεία και τθ ηωι μεταναςτϊν και 
αςτυνομικϊν υπαλλιλων, ενϊ είχε προκαλζςει αλλεπάλλθλεσ καταδίκεσ τθσ χϊρασ από 
το Ευρωπαϊκό Δικαςτιρια Δικαιωμάτων του Ανκρϊπου. Ο ΣΥΛΗΑ προκρίνει ζναν 
διαωορετικό δρόμο ςτο πλαίςιο τθσ νζασ μεταναςτευτικισ πολιτικισ, τον οποίο 
δρομολόγθςε, ιδθ:  

 Οργανϊνουμε τθ λειτουργία κζντρων πρϊτθσ υποδοχισ, που κα πλθροφν τισ 
προχποκζςεισ του ςεβαςμοφ των δικαιωμάτων του ανκρϊπου. Εκεί κα εντοπίηονται και 
αντιμετωπίηονται άμεςα οι ιδιαίτερεσ ανάγκεσ των προςϊπων που ωκάνουν ςτθ χϊρα 
μασ. Στθ ςυνζχεια, κα τουσ χορθγοφνται ζγγραωα που κα κατοχυρϊνουν τα δικαιϊματά 
τουσ και κα παραπζμπονται ςε κατάλλθλα ανοιχτά κζντρα υποδοχισ. Για τα κζντρα 
αυτά υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι που, ωςτόςο, μζνουν αναξιοποίθτοι. 

 Κζτουμε τζρμα ςτθν πρακτικι των παράνομων απελάςεων. Θ απζλαςθ είναι μια 
ςφνκετθ διοικθτικι διαδικαςία, για τθν υλοποίθςθ τθσ οποίασ χρειάηεται και θ 
ςυμωωνία του κράτουσ προζλευςθσ ι του κράτουσ διζλευςθσ, που ςτθν ελλθνικι 
περίπτωςθ δεν είναι δεδομζνθ. 

 Λαμβάνουμε μζριμνα ϊςτε να γενικευκοφν τα προγράμματα εκελοντικοφ 
επαναπατριςμοφ, για νόμιμθ αποχϊρθςθ από τθ χϊρα, μζςω του Διεκνοφσ Οργανιςμοφ 
Μετανάςτευςθσ, με τισ εγγυιςεισ των διεκνϊν ςυμβάςεων. Ο εκελοντικόσ 
επαναπατριςμόσ είναι άλλωςτε θ βιωςιμότερθ και αποτελεςματικότερθ πολιτικι 
επιςτροωϊν.  
 
 

1.3.3. Ιςότθτα φφλων – εξουαλικόσ προςανατολιςμόσ και ταυτότθτα 
φφλου – Δικαιϊματα μειονοτιτων και αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ 
 
*α+ Ιςότθτα Φφλων  
 
Ωσ γνωςτόν,  οι πολιτικζσ και τα μζτρα ςτιριξθσ και προϊκθςθσ τθσ Λςότθτασ των 
Φφλων και τθσ Μςθσ Μεταχείριςθσ μεταξφ ανδρϊν και γυναικϊν απαιτοφν γνϊςθ και 
κατανόθςθ τθσ ζμωυλθσ κοινωνικισ πραγματικότθτασ ςτθν Ελλάδα τθσ κρίςθσ. Ο ΣΥΛΗΑ 
διατθρεί ςτο κζντρο τθσ πολιτικισ- αγωνιςτικισ του ατηζντασ τθ διεκδίκθςθ τθσ  
ζμωυλθσ ιςότθτασ.  
 

Προγραμματικζσ δεςμεφεισ του ΤΡΙΗΑ   
 
Επιδιϊκουμε, ςτο μζτρο του δυνατοφ, τθν οριηόντια ζνταξθ τθσ διάςταςθσ του ωφλου 
ςτα μζτρα και τθν πολιτικι που κα υλοποιιςουμε ωσ Κυβζρνθςθ, μζςω ενόσ 
αναμορωωμζνου και επικαιροποιθμζνου ςε τομείσ άμεςθσ προτεραιότθτασ, Εκνικοφ 
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Σχεδίου Δράςθσ Λςότθτασ των Φφλων (ΕΣΔΛΦ), που κα εςτιάηει ςε κζματα όπωσ 
(ενδεικτικά): 

 Βελτίωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου προςταςίασ τθσ μθτρότθτασ, ιδιαίτερα  για τισ 
εργαηόμενεσ με ευζλικτεσ μορωζσ απαςχόλθςθσ (ςυμβάςεισ οριςμζνου χρόνου).  

 Ενίςχυςθ των κετικϊν και ολοκλθρωμζνων δράςεων υπζρ ανζργων γυναικϊν, με 
προτεραιότθτα τισ ομάδεσ εκείνεσ που βρίςκονται ςτθ δυςκολότερθ κζςθ (μονογονείσ, 
μακροχρόνια άνεργεσ, μετανάςτριεσ), αλλά και τθ γυναικεία νεανικι ανεργία.   

 Άρςθ των εμποδίων που ςυνδζονται με το ωφλο ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ και τθσ 
επαγγελματικισ ανζλιξθσ των γυναικϊν και μζτρα για τθ ςυμωιλίωςθ τθσ 
επαγγελματικισ και οικογενειακισ ηωισ. 

 Αναγνϊριςθ και ςτιριξθ του δικαιϊματοσ πρόςβαςθσ κάκε γυναίκασ ςτισ μεκόδουσ 
αντιςφλλθψθσ και ςτθν τεχνθτι διακοπι κφθςθσ, όςο και ςε υψθλοφ επιπζδου 
ωροντίδα υγείασ που αωορά τθν εγκυμοςφνθ, τον τοκετό, τθν λοχεία, αλλά και τθν 
ιατρικά υποβοθκοφμενθ αναπαραγωγι, ςφμωωνα με τισ αποωάςεισ τθσ Διεκνοφσ 
Ομοςπονδίασ Οικογενειακοφ Ρρογραμματιςμοφ (IPPF). 

 Επίτευξθ μιασ ποιοτικισ Εκπαίδευςθσ που εξαςωαλίηει ςτισ μακιτριεσ και ςτουσ 
μακθτζσ, ανεξάρτθτα από ωφλο, ωυλι, κρθςκεία, κουλτοφρα, ςεξουαλικό 
προςανατολιςμό, αρτιμζλεια κ.λπ.  ίςα δικαιϊματα, και ςτθρίηεται ςτθν ιςότθτα των 
ωφλων και των ευκαιριϊν. 

 Ενθμζρωςθ-ευαιςκθτοποίθςθ τθσ ελλθνικισ κοινισ γνϊμθσ ςτα κζματα ιςότθτασ και 
άρςθσ των ζμωυλων διακρίςεων και κυρίωσ ςτθν κατανόθςθ τθσ ςθμαςίασ που ζχει 
αυτι για τθν κοινωνικι δικαιοςφνθ, τθν ελευκερία, και τθ δθμοκρατία. 

 Αναβάκμιςθ και ενίςχυςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Λςότθτασ των Φφλων, κακϊσ και 
αναβάκμιςθ-εκςυγχρονιςμόσ του ΚΕΚΛ, με ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ του πλαιςίου.  
 
Ειδικότερα για τον ΣΥΛΗΑ θ αντιμετϊπιςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν,  αποτελεί βαςικι 
προτεραιότθτα και  κα προχωριςει ςτθ λιψθ ςχετικϊν νομοκετικϊν και κεςμικϊν 
μζτρων αρχίηοντασ με τθν   άμεςθ κφρωςθ από τθ Βουλι τθσ Σφμβαςθσ του Συμβοφλιου 
τθσ Ευρϊπθσ «για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ βίασ κατά των γυναικϊν και 
τθσ ενδοοικογενειακισ βίασ» (Σφμβαςθσ τθσ Κωνςταντινοφπολθσ), τθ ςυνζχιςθ και 
αναβάκμιςθ των υποςτθρικτικϊν δομϊν κακοποιθμζνων γυναικϊν (Συμβουλευτικοί 
Στακμοί και Ξενϊνεσ Φιλοξενίασ) ςε όλθ τθν Επικράτεια, με τθ ςυνδρομι τθσ Τοπικισ 
Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν αποτελεςματικι τουσ λειτουργία, αλλά και τθ βελτίωςθ και τθν 
ενίςχυςθ τθσ νομοκεςίασ που αωορά ςτθν αντιμετϊπιςθ εγκλθμάτων  όπωσ ο βιαςμόσ 
και θ εμπορία ανκρϊπων (trafficking), υπό το ωωσ νζων, πιο ςφγχρονων επεξεργαςιϊν 
(όπωσ οι νζεσ μορωζσ θλεκτρονικισ ςεξουαλικισ παρενόχλθςθσ/ bullying). 
 
 
*β+ εξουαλικόσ προςανατολιςμόσ και ταυτότθτα φφλου  
 
Ο αγϊνασ για τα δικαιϊματα και τθν ιςότθτα των ατόμων τθσ ΛΟΑΔ κοινότθτασ είναι 
ςυςτατικό κομμάτι του αγϊνα για τθν κοινωνικι απελευκζρωςθ. Στθν Ελλάδα οι 
ετεροωυλοωιλικζσ ςχζςεισ ορίηονται ωσ οι μόνεσ ωυςιολογικζσ, με αποτζλεςμα τθν 
καταπίεςθ των λεςβιϊν, των ομοωυλόωιλων, των αμωιςεξουαλικϊν και των 
διεμωυλικϊν ατόμων (ΛΟΑΔ), αλλά και οποιωνδιποτε άλλων απειλοφν τθν 
ετεροωυλοωιλικι κανονικότθτα. Χρειαηόμαςτε άμεςα μζτρα που ανατρζπουν αυτι τθν 
πραγματικότθτα και κατοχυρϊνουν τθν ιςότθτα των δικαιωμάτων για όλεσ και όλουσ. 



36 
 

 
Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Άμεςθ ψιωιςθ του νομοςχεδίου για το διευρυμζνο ςφμωωνο ςυμβίωςθσ, που ιδθ ζχει 
καταρτιςτεί και δοκεί ςτθ διαβοφλευςθ. 

 Αναγνϊριςθ για όλα τα ηευγάρια, ανεξαρτιτωσ ωφλου των δφο ςυντρόωων, του 
δικαιϊματοσ ςτον πολιτικό γάμο. Επίςθσ και του δικαιϊματοσ τθσ ελεφκερθσ 
κυκλοωορίασ των ομοωυλόωιλων ηευγαριϊν ςτισ χϊρεσ τθσ Ε.Ε., κακϊσ και αυτϊν που 
απορρζουν από τθ κεςμικι αναγνϊριςθ τθσ ςχζςθσ τουσ ςε άλλθ χϊρα. 

 Τροποποίθςθ του αντιρατςιςτικοφ νόμου με ποινικοποίθςθ κάκε διάκριςθσ λόγω 
βιολογικοφ ι κοινωνικοφ ωφλου, ςεξουαλικοφ προςανατολιςμοφ και ταυτότθτασ ωφλου 
και απαγόρευςθ τθσ ρθτορικισ μίςουσ. 

 Ρροςκικθ ςτουσ νόμουσ 3304/2005, 3896/2010 και 3769/2009 και των διακρίςεων 
λόγω ταυτότθτασ ωφλου ςτο χϊρο τθσ εργαςίασ και υπθρεςιϊν.  

 Κατάκεςθ νόμου που να επιτρζπει τθν αλλαγι εγγράωων ςτα διεμωυλικά άτομα χωρίσ 
προχποκζςεισ. 
 
*γ+ Δικαιϊματα μειονοτιτων και αντιρρθςιϊν ςυνείδθςθσ 
 
Μειονότθτεσ  
Θ υπεράςπιςθ και κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων των μειονοτιτων αποτελοφν λυδία 
λίκοσ τθσ  εωαρμογισ των αξιϊν ενόσ δθμοκρατικοφ κράτουσ δικαίου και αποτελοφν 
αναπόςπαςτο τμιμα του χειραωετθτικοφ προτάγματοσ τθσ Αριςτεράσ. Άλλωςτε, θ 
ειρθνικι επίλυςθ των μειονοτικϊν ηθτθμάτων αποτελεί, όπωσ κατζδειξε θ αιματθρι 
ιςτορία του 20ου αιϊνα, πρόκριμα για τθ μελλοντικι ςυνοχι και  ανάπτυξθ όλων των 
κοινωνιϊν. 

 
Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Επικφρωςθ τθσ ιδθ υπογραωείςασ από τθν Ελλάδα Σφμβαςθσ- Ρλαίςιο για τα 
Δικαιϊματα των Μειονοτιτων του Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ. 

 Υπογραωι και κφρωςθ του Ευρωπαϊκοφ Χάρτθ για τισ Ρεριωερειακζσ ι Μειονοτικζσ 
Γλϊςςεσ.  

 Σταδιακι αφξθςθ τθσ ειδικισ ποςόςτωςθσ για τθν είςοδο μειονοτικϊν ςτα ΑΕΛ-ΤΕΛ μζχρι 
πλιρουσ ιςοτιμίασ των μειονοτικϊν με τουσ υπόλοιπουσ ζλλθνεσ πολίτεσ.  

 
Για τουσ Ρομά, ειδικότερα: 

 Διαχείριςθ των κοινοτικϊν κονδυλίων που αωοροφν ομά με τθ ςυμμετοχι 
εκπροςϊπων τουσ. 

 Ειδικά προγράμματα για τθν εξαςωάλιςθ αξιοπρεποφσ ςτζγθσ για τουσ ςκθνίτεσ. 

 Κζςπιςθ ενιαίου τφπου άδειασ εμπορίασ προϊόντων, που να ιςχφει ςε πανελλαδικό 
επίπεδο. 

 Αναβάκμιςθ των Λατροκοινωνικϊν Κζντρων που λειτουργοφν για ομά και ίδρυςθ νζων 
όπου χρειάηεται 
 
Αντιρρθςίεσ ςυνείδθςθσ 

 Υπαγωγι του κεςμοφ τθσ εναλλακτικισ κοινωνικισ υπθρεςίασ ςε μθ ςτρατιωτικι Αρχι 
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άλλου Υπουργείου εκτόσ τθσ δικαιοδοςίασ του Υπουργείου Άμυνασ.  

 Κατάργθςθ τθσ επιτροπισ ελζγχου ςυνείδθςθσ  και αυτόματθ εξίςωςθ τθσ διάρκειασ τθσ 
εναλλακτικισ υπθρεςίασ με αυτιν τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ. 

 Δικαίωμα ςτθν αναγνϊριςθ τθσ ιδιότθτασ του αντιρρθςία ςυνείδθςθσ πριν και μετά τθν 
κατάταξθ ςτισ Ζνοπλεσ Δυνάμεισ και δυνατότθτα εναλλακτικισ υπθρεςίασ  ςε ΜΚΟ και 
κοινωνικοφσ ωορείσ. 
 
 

1.3.4. ϊματα αςφαλείασ: από τθν καταςτολι ςτθν προςταςία των 
πολιτϊν 
 
Ο ΣΥΛΗΑ επιδιϊκει τθ μετατροπι των ςωμάτων αςωαλείασ από καταςταλτικοφσ 
μθχανιςμοφσ του κράτουσ ςε ςϊματα που διαςωαλίηουν αποτελεςματικά τθν 
προςταςία των πολιτϊν. Γι’ αυτό το λόγο θ αναςυγκρότθςθ και αναδιοργάνωςθ τθσ 
Δθμόςιασ Τάξθσ και Αςωάλειασ, και τθσ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ ανικει ςτισ 
προτεραιότθτεσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ.  
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 
Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, το προθγοφμενο διάςτθμα ζγιναν τα ακόλουκα βιματα: 

 Επαναςχεδιαςμόσ - Επανεκκίνθςθ, πιλοτικι λειτουργία και επζκταςθ του κεςμοφ 
«Αςτυνομικόσ τθσ Γειτονιάσ», ςε 36 νζεσ περιοχζσ, με κεαματικά αποτελζςματα και 
τεράςτια αποδοχι από τουσ πολίτεσ και τθν τοπικι κοινωνία. 

 Ρεηζσ περιπολίεσ ςε ςτοχευμζνεσ περιοχζσ Διμων τθσ Αττικισ. 
 Κινθτζσ αςτυνομικζσ μονάδεσ που δραςτθριοποιοφνται ςε απομακρυςμζνεσ, 

δυςπρόςιτεσ, περιοχζσ τθσ χϊρασ.  
 Ενίςχυςθ τθσ υπθρεςίασ καταπολζμθςθσ τθσ Εμπορίασ Ανκρϊπων (anti-trafficking). 
 Ενίςχυςθ των υπθρεςιϊν για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ρατςιςτικισ βίασ. 
 Σφςταςθ γραωείου αντιμετϊπιςθσ αςτυνομικισ αυκαιρεςίασ. 

 
Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 

 
Χρειάηεται όμωσ να γίνουν πολφ περιςςότερα, ςτο πλαίςιο τθσ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ θ 
οποία ςυναρκρϊνεται ςτουσ ακόλουκουσ άξονεσ:  
 

 Αλλαγζσ ςτο κεςμικό πλαίςιο λειτουργίασ: Υπαγωγι τθσ ΕΛ.ΑΣ. ςε διακομματικι 
κοινοβουλευτικι επιτροπι που κα επιλζγει τθν θγεςία τθσ, για τθν οποία κα υπάρχουν 
αντικειμενικά κριτιρια αςτυνομικισ και επιςτθμονικισ επάρκειασ. Κατ’ αυτόν τον τρόπο 
τα ςτελζχθ τθσ  ΕΛ.ΑΣ. κα απεγκλωβιςτοφν από τον κομματικό ζλεγχο και τισ 
πελατειακζσ ςχζςεισ, κα αξιοποιθκοφν οι γνϊςεισ και θ πείρα τουσ και κα διαςωαλιςτεί 
θ ανεξαρτθςία τθσ θγεςίασ τθσ ΕΛ.ΑΣ. ϊςτε να μπορεί να επιδοκεί απερίςπαςτθ ςτο 
ζργο τθσ.  
 
Θ ΕΛ.ΑΣ. κα απαλλαγεί ςταδιακά από όλα τα ςτρατοκρατικά κατάλοιπα (βακμοί, 
οργάνωςθ, εμωάνιςθ, εκπαίδευςθ) και κα μετατραπεί ςε πολιτικι υπθρεςία υψθλισ 
ειδίκευςθσ με δικζσ τθσ επιςτθμονικζσ υπθρεςίεσ, διατθρϊντασ, βζβαια, τθν πεικαρχία 
που απαιτείται για ςϊματα με ιδιαίτερα κακικοντα. 
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Άμεςθ διάλυςθ των νεοναηιςτικϊν κυλάκων τθσ Χρυςισ Αυγισ που παραμζνουν ςτα 
ςϊματα Αςωαλείασ. Εκπόνθςθ και εωαρμογι ολοκλθρωμζνου ςχεδίου 
εκδθμοκρατιςμοφ. Ζμωαςθ, τόςο προλθπτικά όςο και καταςταλτικά, ςτισ προςπάκειεσ 
ςυγκρότθςθσ νεοναηιςτικϊν πυρινων και τθσ δράςθσ τουσ, ςτουσ κόλπουσ των 
ςωμάτων Αςωαλείασ. 
 
Επιδιϊκουμε να ςυγκροτθκεί διακομματικι   κοινοβουλευτικισ επιτροπι,  με 
ςυμμετοχι κομμάτων, θγεςίασ και εκπροςϊπων των εργαηομζνων  ςτο Ρυροςβεςτικό 
Σϊμα, εκπροςϊπων τθσ  Αυτοδιοίκθςθσ  και επιςτθμόνων,  για τθν καταγραωι των 
αναγκϊν  και τθν κατάρτιςθ ολοκλθρωμζνου  ςχεδίου για τθ βελτίωςθ των 
παρεχομζνων  υπθρεςιϊν  του Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ. 
 

 Αςτυνόμευςθ και όχι αςτυνομοκρατία: Απαγορεφεται θ χρθςιμοποίθςθ ειδικϊν 
δυνάμεων για τθν καταςτολι λαϊκϊν κινθτοποιιςεων. Το προςωπικό των 
ςυγκεκριμζνων ειδικϊν δυνάμεων εντάςςεται ςτα αςτυνομικά τμιματα ι ςυγχωνεφεται 
ςε ταχυκίνθτθ αςτυνομία που κα βρίςκεται ςε 24ωρθ βάςθ ςτο πλευρό των πολιτϊν ι 
ςτελεχϊνει αποκεντρωμζνεσ υπθρεςίεσ για τθν αντιμετϊπιςθ κρίςεων (ωυςικζσ 
καταςτροωζσ, ακραία εγκλθματικότθτα κ.λπ.). Απαγορεφεται θ χριςθ μζςων που είναι 
επικίνδυνα για τθν υγεία (π.χ. χθμικά, εκτοξευτιρεσ νεροφ κ.λπ.). Θ αςτυνόμευςθ 
διαχωρίηεται από τισ προανακριτικζσ αρμοδιότθτεσ και τθν υποβοθκθτικι λειτουργία 
για τισ δικαςτικζσ αρχζσ. Γι’ αυτό ςτελεχϊνουμε τθ Δικαςτικι Αςτυνομία με ειδικά 
εκπαιδευμζνο προςωπικό.  
 

 φγχρονθ αντεγκλθματικι πολιτικι: Θ εγκλθματικότθτα δεν αντιμετωπίηεται μόνο με 
αςτυνομικά μζτρα. Το τετράπτυχο τθσ αντεγκλθματικισ πολιτικισ, «πρόλθψθ, 
αποτροπι, καταςτολι, διαλεφκανςθ» χρειάηεται ςυνδυαςμζνθ πολιτικι με πρϊτο 
μζλθμα να πάψει θ κοινωνικι περικωριοποίθςθ μεγάλου μζρουσ του πλθκυςμοφ  
(προπάντων των νζων) και θ απϊκθςθ ςτθν παρανομία ανκρϊπων που χρειάηονται 
βοικεια, όπωσ οι τοξικο-εξαρτθμζνοι. Θ καταπολζμθςθ του οργανωμζνου, και ιδίωσ του 
οικονομικοφ εγκλιματοσ, απαιτεί υψθλι ειδίκευςθ, επιςτθμονικό δυναμικό και τεχνικά 
μζςα. Θ κακθμερινι μικρο-εγκλθματικότθτα απαιτεί διάκεςθ περιςςότερων και ειδικά 
εκπαιδευμζνων αςτυνομικϊν ςτα αςτικά κζντρα και ιδίωσ ςτισ οικονομικά και κοινωνικά 
υποβακμιςμζνεσ περιοχζσ.  
 

 φγχρονθ εκπαίδευςθ υψθλοφ επιπζδου: Είναι απαραίτθτθ μια Αςτυνομικι Ακαδθμία 
ενταγμζνθ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ για τθν εκπαίδευςθ και μετεκπαίδευςθ όλων 
των βακμίδων του προςωπικοφ τθσ ΕΛ.ΑΣ. Επίςθσ είναι απαραίτθτθ θ αναβάκμιςθ τθσ 
Ρυροςβεςτικισ Ακαδθμίασ. Αποςτολι τουσ κα είναι να αποκτιςουν οι ωοιτθτζσ και οι 
ωοιτιτριεσ ςτζρεεσ γνϊςεισ τόςο ςε αμιγϊσ αςτυνομικά και πυροςβεςτικά πεδία όςο 
και ςε πεδία των κοινωνικϊν και νομικϊν επιςτθμϊν.. 
 

 Διαφανζσ και αξιοκρατικό ςφςτθμα αξιολόγθςθσ, κρίςεων και προαγωγϊν: Το 
ςφςτθμα αξιολόγθςθσ των ςτελεχϊν τθσ ΕΛ.ΑΣ. και το Ρυροςβεςτικοφ Σϊματοσ είναι 
ςυγκεντρωτικό και αδιαωανζσ. Χρειάηεται θ αλλαγι του με τθ ςφςταςθ Συμβουλίου 
Αξιολόγθςθσ, ςτο οποίο κα ςυμμετζχει και εκπρόςωποσ των εργαηομζνων, όπου κα 
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είναι δυνατι θ κοινοποίθςθ τθσ βακμολογίασ ςτον κρινόμενο όπωσ και το δικαίωμα 
ζνςταςθσ ςε δευτεροβάκμιο όργανο. 
 

 Ψυχολογικι υποςτιριξθ: Θ ψυχολογικι υποςτιριξθ που κακιερϊκθκε μετά το 2011 
είναι αναποτελεςματικι. Αςτυνομικοί που τθ ηθτοφν είναι δακτυλοδεικτοφμενοι και 
γίνονται ςτθν υπθρεςία τουσ αντικείμενα απαξιωτικϊν ςχολίων. Ρρζπει να παρζχεται 
υποχρεωτικά ςτο ςφνολο του προςωπικοφ ςε τακτά χρονικά διαςτιματα και εκτάκτωσ, 
όςεσ ωορζσ απαιτείται, ςτο προςωπικό που εμπλζκεται ςε βίαια περιςτατικά κατά τθν 
εκτζλεςθ τθσ υπθρεςίασ του. 
 

 Αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ ρατςιςτικισ βίασ, απάνκρωπθσ ςυμπεριφοράσ και 
βαςανιςμοφ πολιτϊν: Τζτοια περιςτατικά υπζρβαςθσ κακικοντοσ δεν αντιμετωπίηονται 
ςιμερα με αποτελεςματικό τρόπο. Θ ςυνικθσ διαδικαςία των Ε.Δ.Ε., αντί να 
αποκαλφπτει και να αντιμετωπίηει τζτοια περιςτατικά, τα ςυγκαλφπτει με αποτζλεςμα 
να τα ενκαρρφνει. Επομζνωσ, ςχεδιάηουμε αωενόσ τθ δθμιουργία ανεξάρτθτθσ 
υπθρεςίασ, εκτόσ εποπτείασ Υ.Δ.Τ.,   που κα δζχεται τισ καταγγελίεσ, κα ςυλλζγει τα 
ςτοιχεία, κα τα επεξεργάηεται και κα τα παραπζμπει ςτθ δικαιοςφνθ. Αωετζρου, τθν 
υποχρεωτικι επιμόρωωςθ του προςωπικοφ, το διάλογο και επιβράβευςθ ςε 
περιπτϊςεισ αποτροπισ και εξιχνίαςθσ τζτοιων ωαινομζνων. 
 

 υνιγοροσ του αςτυνομικοφ: Ο κεςμόσ του ςυνθγόρου του αςτυνομικοφ λειτουργεί 
επιτυχϊσ ςε άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.  Ο ςυνιγοροσ του αςτυνομικοφ κα διερευνά 
αναωορζσ και καταγγελίεσ για παραβιάςεισ των υπθρεςιακϊν δικαιωμάτων των 
αςτυνομικϊν, κα κάνει προτάςεισ για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που προκφπτουν για 
λόγουσ γραωειοκρατίασ και κα ςυντάςςει ετιςια ζκκεςθ που κα τθν υποβάλλει ςτθν 
εποπτικι διακομματικι κοινοβουλευτικι επιτροπι.  
 

 Επαναςχεδιάηουμε και ενιςχφουμε τθν Πολιτικι Προςταςία.  Θ Ρολιτικι Ρροςταςία 
ενεργεί με βάςθ το τρίπτυχο: πρόλθψθ-αντιμετϊπιςθ-αποκατάςταςθ. Ο ςχεδιαςμόσ και 
οι δράςεισ τθσ αναπτφςςονται κυρίωσ ςε επίπεδο περιωερειϊν και διμων, ωσ εκ τοφτου 
οι κφριοι ωορείσ Ρ.Ρ. είναι θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ α' και β' βακμοφ. Το μοντζλο 
υπαγωγισ τισ Ρ.Ρ. ςτο υπουργείο Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του Ρολίτθ είναι 
ελλθνικι πρωτοτυπία. Επανεξετάηουμε το κεςμό ωσ προσ τθν υπαγωγι του ςτθν 
Κεντρικι Διακυβζρνθςθ, όπωσ ςυμβαίνει ςε πολλζσ άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.  
 
 

1.4. Φορολογία: εργαλείο αναδιανομισ  
 
Θ κυρίαρχθ νεοωιλελεφκερθ αντίλθψθ για τθ ωορολογία προτιμάει να επιβαρφνει τα 
χαμθλά ειςοδιματα και να παρζχει απαλλαγζσ ςτα υψθλά, με το επιχείρθμα ότι τα 
υψθλά ειςοδιματα μποροφν να μετακινθκοφν ςε χϊρεσ με ευνοϊκότερα ωορολογικά 
κακεςτϊτα. 
 
Θ πολιτικι του ΣΥΛΗΑ αντιμετωπίηει τθ ωορολογία ωσ εργαλείο αναδιανομισ που 
εξαςωαλίηει τθν δίκαιθ ςυνειςωορά όλων των πολιτϊν, ανάλογα με τισ δυνατότθτζσ 
τουσ, ςτθν χρθματοδότθςθ των δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν, χωρίσ να ςτρεβλϊνει 
τθν οικονομικι δραςτθριότθτα. 
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1.4.1. Δίκαιο, απλό και ςτακερό φορολογικό ςφςτθμα 
 
Θ κυβζρνθςι μασ αναγκάςτθκε να επιβάλλει μια ςειρά από δφςκολα ωορολογικά μζτρα, 
κατάωερε όμωσ πολλά από αυτά να ζχουν ςτοιχεία κοινωνικισ δικαιοςφνθσ: Θ αφξθςθ 
τθσ ειςφοράσ αλλθλεγγφθσ, θ φορολογία των κερδϊν και των πλοίων, θ αφξθςθ των 
φόρων πολυτελείασ είναι μζτρα που επιβαρφνουν ςχεδόν αποκλειςτικά τα υψθλά 
ειςοδιματα.  
 
Στον ςχεδιαςμό μασ εντάςςεται μια ςυνολικότερθ ωορολογικι μεταρρφκμιςθ που κα 
κακιερϊςει ζνα απλό, δίκαιο και ςτακερό φορολογικό ςφςτθμα που κα εξαςωαλίηει 
διαωάνεια και ευκολότερθ διαχείριςθ, κα παρζχει ςτουσ πολίτεσ το αίςκθμα ιςότθτασ 
απζναντι ςτο κράτοσ αλλά και βεβαιότθτασ για τισ μελλοντικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.  
 
Πςον αωορά τουσ φόρουσ κατανάλωςθσ (όπωσ ο ΦΡΑ) ςκοπεφουμε να απλοποιιςουμε 
τισ διαδικαςίεσ απόδοςθσ και επιςτροωισ αλλά και να διορκϊςουμε ςταδιακά όςεσ 
αδικίεσ προζκυψαν από τθν αφξθςθ των ςυντελεςτϊν και τθν κατάργθςθ των 
εκπτϊςεων ςτα νθςιά. Ραράλλθλα κα προχωριςουμε ςε ενίςχυςθ των θλεκτρονικϊν 
ςυναλλαγϊν ϊςτε να βελτιωκεί θ ωορολογικι ςυμμόρωωςθ και θ ειςπραξιμότθτα. 
 
Πςον αωορά τθ φορολογία ειςοδιματοσ, κα προχωριςουμε ςε ριηικι αναμόρωωςθ με 
αλλαγι των τεκμθρίων, εξίςωςθ των ςυντελεςτϊν για κάκε πθγι ειςοδιματοσ και 
ζντονθ προοδευτικότθτα ϊςτε να μεταωερκεί το βάροσ από τα χαμθλότερα ειςοδιματα 
προσ τα υψθλότερα. Ραράλλθλα κα προχωριςουμε ςε περιοριςμοφσ των εξαιρζςεων 
και των προνομιακϊν κακεςτϊτων που προςωζρουν δυνατότθτεσ ωοροαποωυγισ. 
 
Πςον αωορά τουσ φόρουσ περιουςίασ, και ειδικότερα τον ΕΝΦΛΑ, κα προχωριςουμε ςε 
αναπροςαρμογι των αντικειμενικϊν αξιϊν και επιβολι προοδευτικϊν ςυντελεςτϊν 
ϊςτε να μθν υπάρξει απϊλεια εςόδων. Επιπλζον, κα προχωριςουμε ςτθν επιβολι του 
περιουςιολογίου εντόσ του 2015 όπου κα καταγράωεται το ςφνολο τθσ κινθτισ και 
ακίνθτθσ περιουςίασ προκειμζνου να διαπιςτωκεί θ ωοροδοτικι ικανότθτα όλων των 
πολιτϊν.  
 

1.4.2. Πόλεμοσ ενάντια ςτθ φοροδιαφυγι 
 
Θ αποκατάςταςθ τθσ ωορολογικισ δικαιοςφνθσ και ςυνείδθςθσ είναι μια μεγάλθ 
πρόκλθςθ που προχποκζτει τθν επιτυχι πάταξθ τθσ ωοροδιαωυγισ. Ραρότι πολλοί το 
ζχουν υποςχεκεί, είμαςτε οι μόνοι που διακζτουμε τθν πολιτικι βοφλθςθ για να το 
πραγματοποιιςουμε κακϊσ δεν ζχουμε εξαρτιςεισ από μεγάλα οικονομικά 
ςυμωζροντα, όπωσ αποδείχκθκε από τθν επιβολι του ωόρου τθλεοπτικϊν διαωθμίςεων 
που αναβάλλονταν επί πζντε χρόνια από τισ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ. Ρζρα από τθν 
πολιτικι βοφλθςθ, χρειάηονται και ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, πολλζσ από τισ οποίεσ 
εντάξαμε ιδθ ςτθ ςυμωωνία με τουσ εταίρουσ και κα αποτελζςουν προτεραιότθτα το 
επόμενο διάςτθμα: 

 
Χρειάηεται αυςτθροποίθςθ των ποινϊν και απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν επιβολισ 
τουσ. Οι ποινζσ πρζπει να ωτάνουν ςε πλιρθ διμευςθ ειςοδθμάτων που δεν 
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δθλϊκθκαν ι περιουςιακϊν ςτοιχείων που δεν δικαιολογοφνται. Οι επιβολζσ κυρϊςεων 
πρζπει να γίνουν απλζσ και διαωανείσ και να κεςμοκετθκοφν διαδικαςίεσ που κα 
επιταχφνουν τθν εκδίκαςθ. 
 
Επιπλζον χρειάηεται ιςχυρι και ςτελεχωμζνθ φορολογικι διοίκθςθ με τεχνικά μζςα 
και επιχειρθςιακό ςχεδιαςμό. Σε αυτό το μζτωπο ζχουμε δϊςει ιδθ δείγματα γραωισ 
με τθν διαςταφρωςθ ςτοιχείων τραπεηικϊν λογαριαςμϊν και δθλϊςεων ειςοδιματοσ, 
τθν απόκτθςθ λογιςμικοφ ϊςτε να εντοπίηονται οι απάτεσ ΦΡΑ, τθν εκπόνθςθ ςχεδίου 
νόμου και επιχειρθςιακισ ςτρατθγικισ για το λακρεμπόριο καυςίμων, καπνικϊν 
προϊόντων και οινοπνευματωδϊν.  

 
Τζλοσ απαιτείται διεκνισ ςυνεργαςία, τόςο για τθν μεταωορά τεχνογνωςίασ και τθν 
υιοκζτθςθ καλϊν πρακτικϊν όςο και για τθν παροχι πλθροωοριϊν για τθν απόκτθςθ 
περιουςιακϊν ςτοιχείων ςτο εξωτερικό.  Θ κυβζρνθςι μασ ςκοπεφει να κατακζςει 
αίτθμα ςτισ χϊρεσ του εξωτερικοφ προκειμζνου να γνωςτοποιθκοφν τα περιουςιακά 
ςτοιχεία που αποκτικθκαν από ζλλθνεσ κατά τθ διάρκεια τθσ κρίςθσ. Επιπρόςκετα, κα 
προχωριςουμε ςε εκελοντικι αποκάλυψθ αδιλωτων κατακζςεων και άλλων 
χρθματοοικονομικϊν ςτοιχείων ϊςτε να επιβλθκοφν οι προβλεπόμενοι ωόροι. 
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2. ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΘ ΑΝΑΤΓΚΡΟΣΘΘ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΘ 
 
Ο ςτρατθγικόσ ορίηοντασ του νεοωιλελευκεριςμοφ είναι αδιαμωιςβιτθτα θ μείωςθ του 
εργατικοφ κόςτουσ / μεριδίου μιςκϊν, θ εκκακάριςθ των μθ ανταγωνιςτικϊν 
επιχειριςεων, θ νζου τφπου κεωαλαιακι ςυςςϊρευςθ, θ ςυγκζντρωςθ και 
αναδιάρκρωςθ τθσ οικονομίασ για μεγιςτοποίθςθ τθσ κερδοωορίασ του κεωαλαίου.  

 
Απζναντι ςε αυτι τθ ςτρατθγικι που είναι θ ςτρατθγικι του κεωαλαίου ο ΣΥΛΗΑ 
αγωνίηεται με όλεσ του τισ δυνάμεισ με ςκοπό να καταςτεί κοινωνικά κυρίαρχοσ ζνασ 
άλλοσ προςανατολιςμόσ. Αυτόσ τθσ ενίςχυςθ τθσ εργαςίασ, με ςτροωι ςτθν καινοτομία 
και τθν ποιότθτα για ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ, με τόνωςθ τθσ ρευςτότθτασ όςο 
είναι δυνατόν, αλλά και με ενίςχυςθ ςυνεργατικϊν εγχειρθμάτων κοινωνικισ 
οικονομίασ. Δφο διαωορετικοί προςανατολιςμοί ςυγκροφονται ςε μια μάχθ θ οποία το 
επόμενο διάςτθμα κα είναι διαρκισ, ανοιχτι και υπό ςυνεχι διαπραγμάτευςθ.  
 
Θ πολιτικι του ΣΥΛΗΑ για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ δεν απαντάει μόνο ςτθν 
ανάγκθ για αντιςτροωι τθσ πορείασ κατάρρευςθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ αλλά 
απαντάει και ςε διαχρονικά ηθτιματα που αωοροφν ςτα αίτια τθσ κρίςθσ του 
νεοωιλελεφκερου μοντζλου ανάπτυξθσ ςτθν Ελλάδα. Γι’ αυτόν το λόγο ςυμπυκνϊνει το 
ςφνολο ςχεδόν των ηθτθμάτων που αντιμετωπίηουν θ ελλθνικι οικονομία και  θ 
κοινωνία: διαχρονικά προβλιματα διάρκρωςθσ του παραγωγικοφ μοντζλου, κεςμικό 
πλαίςιο ανάπτυξθσ των παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων, ςχζςεισ ανάμεςα ςε 
παραγωγικοφσ ωορείσ και αυτϊν με το  κράτοσ, αξιοποίθςθ του υποαπαςχολοφμενου 
ανκρϊπινου και ωυςικοφ παραγωγικοφ δυναμικοφ, νζα κζςθ τθσ Ελλάδασ ςτο διεκνι 
καταμεριςμό εργαςίασ και διαμόρωωςθ νζου ςυςχετιςμοφ δυνάμεων ςτθν ελλθνικι 
οικονομία και κοινωνία με ςτόχο τον δθμοκρατικό μεταςχθματιςμό τουσ. Με αυτι τθν 
ζννοια θ παραγωγικι αναςυγκρότθςθ δεν κα είναι μια εφκολθ και τεχνοκρατικι 
υπόκεςθ αλλά μια μακρά, κοινωνικι-πολιτικι και ςυγκρουςιακι διαδικαςία τομϊν, 
ριξεων και μεταςχθματιςμϊν.  
 
 

2.1. Νζο παραγωγικό πρότυπο με πυλϊνεσ τθν εργαςία, τθ 
γνϊςθ και τθν καινοτομία  
 

2.2.1. Ο χαρακτιρασ και οι ςτόχοι τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ 
 
Στρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΣΥΛΗΑ είναι ζνα νζο παραγωγικό – αναπτυξιακό 
πρότυπο, το οποίο βρίςκεται ςε ανοιχτι και διαρκι αντιπαράκεςθ προσ το 
νεοωιλελευκεριςμό κακϊσ παρουςιάηει τα ακόλουκα χαρακτθριςτικά: 
 

 Διαμορωϊνει νζα κριτιρια, προτεραιότθτεσ και μζςα για τθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ με 
βάςθ το πολυτιμότερο κεωάλαιο που διακζτουμε: τθν ανκρϊπινθ εργαςία.  

 Ρροκρίνει τθ λαϊκι ςυμμετοχι και τθ λαϊκι πρωτοβουλία ωσ ικανι παραγωγικι δφναμθ.  
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 Αναδιανζμει ειςοδιματα, πλοφτο και εξουςίεσ προσ τθν εργαςία για λόγουσ κοινωνικισ 
δικαιοςφνθσ αλλά και για αναπτυξιακοφσ λόγουσ, αντί για τθν «εςωτερικι υποτίμθςθ» 
των μνθμονίων που ενιςχφει τισ ανιςότθτεσ, πράγμα εξόχωσ αντιαναπτυξιακό.   

 Αναβακμίηει τθν εργαςία, και αξιοποιεί και επενδφει ςτο υψθλισ εξειδίκευςθσ 
παραγωγικό δυναμικό τθσ Ελλάδασ, αντί για τθν αντιπαραγωγικι κατεδάωιςθ μιςκϊν 
και εργαςιακϊν ςχζςεων που οδθγεί ςε φωεςθ, υψθλι ανεργία και μετανάςτευςθ 
επιςτθμόνων και άρα περιορίηει τισ αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ.    

 Κεμελιϊνει το δυναμιςμό του ςτθν επιςτθμονικι γνϊςθ και ζρευνα, τθν εξειδικευμζνθ 
τεχνολογία, ςε παραγωγικζσ και οργανωτικζσ καινοτομίεσ, και ςτθ δθμιουργία 
προϊόντων και υπθρεςιϊν που είναι ποιοτικά, διαωοροποιθμζνα και υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ, αντί να επιδιϊκει τθ ςυνεχι μείωςθ του «εργατικοφ κόςτουσ» και 
τθν ιδιωτικοποίθςθ δθμόςιων αγακϊν και υπθρεςιϊν.    

 Διαςωαλίηει και διευρφνει τα δθμόςια αγακά. Ρροςτατεφει και αξιοποιεί με 
αναπτυξιακά και κοινωνικά κριτιρια τθ δθμόςια περιουςία, αντί να τθν εκποιεί.  

 Χρθςιμοποιεί το κεςμικά αναςυγκροτθμζνο κράτοσ ωσ αρωγό τθσ αναςυγκρότθςθσ, 
μοχλό ανάπτυξθσ και εγγυθτι τθσ ιςονομίασ για υγιι επιχειρθματικότθτα, αντί να 
περιορίηει τον ρόλο του ςτθ δθμιουργία «ευνοϊκοφ» επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ 
βάλλοντασ ςυςτθματικά ενάντια ςτα δικαιϊματα των εργαηομζνων και τθν προςταςία 
του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

 Εδράηεται ςε ζνα πλουραλιςτικό οικονομικό ςφςτθμα που το ςυναπαρτίηουν ζνασ 
αναδιαρκρωμζνοσ δθμόςιοσ τομζασ, ζνασ ιδιωτικόσ τομζασ όπου κυριαρχοφν οι ςαωείσ 
κανόνεσ και οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, και, όπωσ επιδιϊκει ο ΣΥΛΗΑ, ζνασ νζοσ, 
εφρωςτοσ τομζασ κοινωνικισ οικονομίασ που επενδφει ςτισ αρχζσ τθσ αλλθλεγγφθσ και 
τθσ ςυνεργατικότθτασ, αντί για τθ μονοκαλλιζργεια μεγάλων πολυεκνικϊν εταιρειϊν. 

 Ρροςτατεφει το περιβάλλον και διαχειρίηεται αειωορικά τουσ ωυςικοφσ πόρουσ ϊςτε να 
διαςωαλίηεται θ μακροπρόκεςμθ βιωςιμότθτα του νζου προτφπου, αντί για τθν 
καταςπατάλιςθ των πόρων και τθ διαρκι υποβάκμιςι του περιβάλλοντοσ.  

 Στθρίηεται ςτθν αρχι τθσ περιωερειακισ ςφγκλιςθσ τθσ χϊρασ με ςυςτθματικι 
προςπάκεια για τθ μείωςθ των αποκλίςεων και ανιςορροπιϊν που επικρατοφν. 

 Ενεργεί δραςτιρια για τθν αναβάκμιςθ τθσ χϊρασ ςτο διεκνζσ περιβάλλον με τθν 
ανάπτυξθ πρακτικϊν και αμοιβαία επωωελϊν παραγωγικϊν ςυμμαχιϊν και ςυγκλίςεων 
τόςο με τισ χϊρεσ του ευρωπαϊκοφ νότου όςο και με άλλεσ χϊρεσ διεκνϊσ. 
 
Με τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ ο ΤΡΙΗΑ επιδιϊκει τα ακόλουκα:  
 

 Τθν κάλυψθ βαςικϊν κοινωνικϊν αναγκϊν, με τθ μείωςθ και το ςταδιακό μθδενιςμό τθσ 
αναντιςτοιχίασ ανάμεςα ςτισ βαςικζσ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ και τον προςανατολιςμό 
τθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ προσ τθν κάλυψι τουσ. Αυτό αωορά τθν παραγωγι 
γεωργικϊν, αγροτο-κτθνοτροωικϊν διατροωικϊν και βιομθχανικϊν αγακϊν ζνταςθσ 
εργαςίασ και γνϊςθσ, και τθν παραγωγι ποιοτικϊν αγακϊν και υπθρεςιϊν για ςτζγαςθ, 
ζνδυςθ, μεταωορζσ και υγεία. Σε επίπεδο προςωοράσ, κα αξιοποιιςουμε τθν υψθλι 
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ του ελλθνικοφ εργατικοφ δυναμικοφ περιορίηοντασ τθ 
διαρροι του. Σε επίπεδο ηιτθςθσ, ςχεδιάηουμε τθν ανακατάλθψθ μζρουσ τθσ 
εςωτερικισ αγοράσ υποκακιςτϊντασ τμιμα των ειςαγωγϊν και, ςε ςυνδυαςμό με 
κατάλλθλεσ πολιτικζσ ζρευνασ και ςχεδιαςμοφ, τθν αφξθςθ των εξαγωγϊν με ζμωαςθ 
ςτθν ποιότθτα, τθν τυποποίθςθ, τθν τεχνολογικι επάρκεια και τθν καινοτομία. 
 



44 
 

 Τθν ολόπλευρθ ανάπτυξθ τθσ χϊρασ και τθ δθμιουργία νζου πλοφτου που κα 
κατανζμεται δίκαια ςτο ςφνολογο των πολιτϊν.  
 

 Τθ βιϊςιμθ εξιςορρόπθςθ του ιςοηυγίου τρεχουςϊν ςυναλλαγϊν. Αξιοποιοφμε τα 
περικϊρια εξαγωγικοφ προςανατολιςμοφ πολλϊν κλάδων τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Θ 
πολιτικι μασ ζχει ςτόχο τον διαρκρωτικό μεταςχθματιςμό τθσ ςχζςθσ ειςαγωγϊν-
εξαγωγϊν τον οποίο προωκεί με βάςθ τα ποιοτικά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ. Δθλαδι, δεν επιδιϊκουμε απλϊσ τθ βελτίωςθ του εμπορικοφ 
ιςοηυγίου, αλλά τθν αλλαγι του μείγματοσ προϊόντων που παράγονται ςτθν Ελλάδα. Ο 
μεταςχθματιςμόσ αυτόσ κα ανταποκρίνεται ςτισ ανάγκεσ  των εργαηομζνων και του 
περιβάλλοντοσ, και όχι το αντίςτροωο. 
 

 Τθν εκβιομθχάνιςθ. Επιδιϊκουμε τθν ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ, ενδογενοφσ ελλθνικισ 
βιομθχανίασ. Στόχοσ μασ είναι θ αφξθςθ τθσ ςυμμετοχισ τθσ μεταποίθςθσ ςτο ΑΕΡ από 
το ςθμερινό 9% ςτο 15%.  
 

 Τθν καταπολζμθςθ τθσ ανεργίασ και τθν αναβάκμιςθ τθσ εργαςίασ.  
 

 Τθν προςταςία των ωυςικϊν πόρων. Θ εξοικονόμθςθ και αειωορικι χριςθ των 
πεπεραςμζνων διακζςιμων εγχϊριων πόρων αποτελεί ςχεδόν αναγκαςτικι επιλογι 
προκειμζνου να λειτουργεί θ οικονομία με βάςθ τισ εςωτερικζσ τθσ ανάγκεσ και να 
διαςωαλίηεται θ μακροπρόκεςμθ αναπτυξιακι βιωςιμότθτάσ τθσ. Θ καλι κατάςταςθ 
του περιβάλλοντοσ, θ διατιρθςθ των τοπίων, θ διαρκισ βελτίωςθ του αςτικοφ και 
δομθμζνου περιβάλλοντοσ, οι περιβαλλοντικζσ υποδομζσ, ςτο βακμό που 
αποκαταςτακοφν και ενιςχυκοφν, ςυνιςτοφν βαςικό ςυγκριτικό, αλλά και 
ανταγωνιςτικό, πλεονζκτθμα τθσ Ελλάδασ ςε τομείσ όπωσ θ γεωργία, θ κτθνοτροωία και 
τα τρόωιμα, θ παραγωγι ενζργειασ, ο τουριςμόσ και άλλεσ υπθρεςίεσ ποιότθτασ, αλλά 
ακόμθ και θ μεταποίθςθ και βιομθχανία αν μεταςχθματίςουμε κατάλλθλα τισ μεκόδουσ 
παραγωγισ με εξοικονόμθςθ και αφξθςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων (ενζργεια, 
πρϊτεσ φλεσ κ.λπ.) και τισ οργανϊςουμε ςε ορκολογικά χωροκετθμζνεσ βιομθχανικζσ 
περιοχζσ.    
 
 

2.1.2. χεδιαςμόσ για τθν ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ  
 
Ο ςχεδιαςμόσ του ΣΥΛΗΑ για τθν ανάκαμψθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ περιλαμβάνει, 
μεταξφ άλλων, τα ακόλουκα ςτοιχεία: 

 Τθ διαςωάλιςθ των απαραίτθτων χρθματοδοτικϊν πόρων και εργαλείων. 
 Τθν προςπάκεια να ενιςχυκεί θ ανταγωνιςτικότθτα τθσ ελλθνικισ οικονομίασ μζςω 

διαρκρωτικϊν αλλαγϊν, αντί μζςω τθσ μείωςθσ των μιςκϊν. 
 Συγκεκριμζνεσ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ αναωορικά με τουσ ωορείσ τθσ 

παραγωγικισ δραςτθριότθτασ. 
 
 
Χρθματοδοτικοί πόροι και εργαλεία  
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Θ προοπτικι ανάκαμψθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ περνάει μζςα από τθν ανατροπι τθσ 
ςυνκικθσ χρθματοδοτικισ αςωυξίασ. Τα χρθματοδοτικά εργαλεία που κα ζχουμε πλζον 
ςτθν διάκεςθ μασ κα περιλαμβάνουν: 

 Τθν ανακεωαλαιοποίθςθ του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ, ςυμπεριλαμβανομζνων και των 
μικρότερων και ςυνεταιριςτικϊν τραπεηικϊν ιδρυμάτων, που κα ολοκλθρωκεί μζχρι τθν 
1-1-2016.  

 Το νζο ΕΣΡΑ ςτο οποίο εξαςωαλίςαμε τον διπλαςιαςμό τθσ προκαταβολισ για τθν νζα 
προγραμματικι περίοδο 2014-20.  

 Τθ δθμιουργία μιασ νζασ αναπτυξιακισ τράπεηασ. 

 Τθν αξιοποίθςθ του νζου επενδυτικοφ προγράμματοσ Γιοφνκερ. 

 Τθ χρθματοδότθςθ που εξαςωαλίςαμε μζςα από τθ ςυμωωνία με τθν EBRD, τθν 
ενεργοποίθςθ του επενδυτικοφ ςκζλουσ τθσ Ραγκόςμιασ Τράπεηασ και τθ νζα 
ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων. 
 
 
Ενίςχυςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ 
 
Θ προςπάκεια να μετατοπιςτεί θ πίεςθ για τθν ανάκτθςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
ελλθνικισ οικονομίασ από το ςκζλοσ των μιςκϊν ςε αυτό των διαρκρωτικϊν αλλαγϊν 
κα προωκθκεί μζςα από: 

 Τθν υλοποίθςθ του νόμου για τθν απλοποίθςθ τθσ αδειοδότθςθσ των επιχειριςεων,  

 Τθν ίδρυςθ Κζντρων Εξυπθρζτθςθσ Επιχειριςεων,  

 Το ςχζδιό μασ για τθν μείωςθ των τιμϊν περιλαμβάνει, α) τθν επανεξζταςθ του 
πλαιςίου λειτουργίασ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ, β) τισ μεταρρυκμίςεισ ςε 
ςτοχευόμενουσ κλάδουσ ςτουσ οποίουσ κυριαρχοφν ολιγοπωλιακά ςυμωζροντα, όπωσ 
το λιανεμπόριο και τα καφςιμα,  

 Τθν αναβάκμιςθ τθσ κεςμικισ υποδομισ αναωορικά με τθν προςζλκυςθ Άμεςων Ξζνων 
Επενδφςεων, ϊςτε να επωωελθκοφμε από τισ δυνατότθτεσ που παρζχει το ςχζδιο 
Γιοφνκερ, να αξιοποιιςουμε τθ δθμόςια περιουςία μζςα από το νζο ταμείο που κα 
αντικαταςτιςει το ΤΑΛΡΕΔ, και να διευκολφνουμε τισ ςυμπράξει ελλθνικϊν 
επιχειριςεων με ςτρατθγικοφσ επενδυτζσ από το εξωτερικό. 
 
  
Φορείσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ  
 
Οι ωορείσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ ςτουσ οποίουσ προςανατολίηεται ο 
αναπτυξιακόσ ςχεδιαςμόσ του ΣΥΛΗΑ είναι:  

 Οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ που μια ενεργθτικι πολιτικι διεφρυνςθσ τθσ εξαγωγικισ 
βάςθσ κα τισ διευκολφνει να κάνουν το βιμα πζρα από τα ςφνορα τθσ χϊρασ μασ,  

 Οι νεοωυείσ και καινοτόμεσ επιχειριςεισ που κα εκμεταλλευτοφν το νζο οικοςφςτθμα 
πζριξ τθσ ερευνθτικισ υποδομισ των ελλθνικϊν πανεπιςτθμίων,  

 Οι νζεσ μορωζσ ςυνεργατιςμοφ ςτον αγροτικό τομζα που κα είναι προςανατολιςμζνεσ 
προσ τθν επιχειρθματικότθτα και προσ τθν μεταποίθςθ του προϊόντοσ,  

 Οι ξζνεσ επενδφςεισ με ςεβαςμό ςτο εργατικό δυναμικό και το περιβαλλοντικι 
ιδιαιτερότθτα τθσ χϊρασ μασ και  

 Οι νζεσ κοινωνικζσ επιχειριςεισ που κα δθμιουργθκοφν όταν ολοκλθρωκεί το νζο 
κεςμικό πλαίςιο που ετοιμάηουμε. 
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2.2. Θεςμικζσ αλλαγζσ και δθμοκρατικζσ μεταρρυκμίςεισ για τθν 
παραγωγικι αναςυγκρότθςθ  
 
Τισ διαδικαςίεσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ ςτθρίηουμε, μεταξφ άλλων, με οριηόντιεσ 
κυβερνθτικζσ παρεμβάςεισ υπό τθ μορωι ριηοςπαςτικϊν αλλαγϊν και δθμοκρατικϊν 
μεταρρυκμίςεων που αωοροφν τα πάντα: τθν κοινωνία, τθν οικονομία, το κράτοσ. 
Ζχουμε ιδθ παρουςιάςει τθ δζςμθ αλλαγϊν για τθν κεςμικι αναςυγκρότθςθ του 
πολιτικοφ ςυςτιματοσ και του κράτουσ, όπου μεταςχθματιςμοί όπωσ εκείνοι που 
αωοροφν το πολιτικό ςφςτθμα, τθ Δθμόςια Διοίκθςθ και τθν Αυτοδιοίκθςθ είναι 
κομβικισ ςθμαςίασ και για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ. Το ίδιο ιςχφει και για 
αλλαγζσ και μεταρρυκμίςεισ που παρουςιάηονται ςε άλλεσ ενότθτεσ του παρόντοσ 
προγράμματοσ όπωσ είναι εκείνεσ για τθν παιδεία, τθν επιςτθμονικι ζρευνα και τον 
πολιτιςμό. Στο παρόν κεωάλαιο παρουςιάηονται μεταςχθματιςμοί που ςτθρίηουν με 
ακόμθ πιο άμεςο τρόπο τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ: οι μεταςχθματιςμοί που 
αωοροφν τισ εργαςιακζσ ςχζςεισ, το χρθματοπιςτωτικό ςφςτθμα, τθ χωροταξία, τθν  
καινοτομία, τθν κοινωνικι οικονομία, τα δθμόςια ζργα, τθν ψθωιακι πολιτικι κ.α.    
 
 

2.2.1. Προςταςία τθσ εργαςίασ και ενίςχυςθ τθσ απαςχόλθςθσ  
 
Χαρακτθριςτικό των δφο προθγοφμενων μνθμονίων ιταν θ γενικευμζνθ απορρφκμιςθ 
των εργαςιακϊν ςχζςεων ςε μια προςπάκεια να αλλάξει βίαια το μοντζλο τθσ 
απαςχόλθςθσ. Στόχοσ δεν ιταν άλλοσ από τθν κυριαρχία του μοντζλου τθσ  υπο- 
αμειβόμενθσ και υπερευζλικτθσ εργαςιακισ ςχζςθσ χωρίσ προςωπικι αξιοπρζπεια για 
τον εργαηόμενο και χωρίσ κατοχυρωμζνα κεμελιϊδθ ςυνδικαλιςτικά δικαιϊματα. Θ 
διάλυςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων ςυνιςτά τον πυρινα του ακραίου νεοωιλελεφκερου 
πειράματοσ που εωαρμόςτθκε κατά τρόπο βίαιο ςε βάροσ του λαοφ μασ. Θ διάλυςθ 
αυτι ιταν πολιτικι επιλογι. Μια επιλογι που μάταια προςπάκθςε να δικαιϊςει τθν 
παράλογθ νεοωιλελεφκερθ ςυνταγι, θ οποία ανάγει ςτρεβλά τθ μείωςθ του κόςτουσ 
εργαςίασ ςε κεμελιϊδθ παράγοντα τθσ αφξθςθσ τθσ ανταγωνιςτικότθτασ τθσ 
οικονομίασ. Ζτςι, θ επονομαηόμενθ «εςωτερικι υποτίμθςθ», θ μείωςθ δθλαδι του 
εργατικοφ κόςτουσ, κυρίωσ με τθν περικοπι των μιςκϊν των εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό 
και ςτον δθμόςιο τομζα, αλλά και με τον εν γζνει περιοριςμό των εργατικϊν 
δικαιωμάτων αποτζλεςε το credo των νεοωιλελεφκερων πολιτικϊν που εωαρμόςτθκαν 
τα προθγοφμενα χρόνια.  
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ 
 

Σε απόλυτθ αντίκεςθ με το νεοωιλελεφκερο δόγμα, ςτο ςτρατθγικό όραμα του ΣΥΛΗΑ, θ 
εγγφθςθ τθσ αυτοδφναμθσ προςταςίασ των εργαηομζνων ςε ςυνδυαςμό με τθν κεςμικι 
αναβάκμιςθ των όρων εργαςίασ ςυνιςτοφν τουσ βαςικοφσ παράγοντεσ αυξθμζνθσ 
παραγωγικότθτασ με τθν οικονομικι και τθν κοινωνικι τθσ διάςταςθ.  
 
Ωσ εκ τοφτου, ο ςτρατθγικόσ ςτόχοσ του ΣΥΛΗΑ ςτο πεδίο τθσ εργαςίασ ςυνοψίηεται ςτα 
ακόλουκα:  
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 Διαςωάλιςθ πλιρουσ και ςτακερισ εργαςίασ για όλουσ, με παράλλθλθ εγγφθςθ 
αξιοπρεποφσ μιςκοφ που κα επιτελεί τθ βιοποριςτικι του λειτουργία.  

 Διαςωάλιςθ των ςυνδικαλιςτικϊν ελευκεριϊν και τθσ ςυλλογικισ αυτονομίασ.  
 
Τα παραπάνω ςυγκροτοφν τον πυρινα του παραδείγματοσ που επιδιϊκουμε να 
κυριαρχιςει ςτθν εργαςία.  
 

Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται 
 
Θ αποκατάςταςθ των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων βρζκθκε ςτο επίκεντρο μιασ 
μάχθσ που δεν κατορκϊςαμε να κερδίςουμε το ςφντομο διάςτθμα τθσ διακυβζρνθςθσ 
του ΣΥΛΗΑ. Ωςτόςο, παρά τισ εςωαλμζνεσ εντυπϊςεισ που ςκοπίμωσ δθμιουργοφνται 
από τουσ υπεραςπιςτζσ του παλιοφ πολιτικοφ κατεςτθμζνου, θ ςυμωωνία του 
Αυγοφςτου, αωινει ανοιχτό το πεδίο για τθν αποκατάςταςθ και αναβάκμιςθ του 
κεςμικοφ πλαιςίου προςταςίασ τθσ εργαςίασ, ιδίωσ ςτο πεδίο του ςυλλογικοφ 
εργατικοφ δικαίου, το οποίο ζχει υποςτεί και τθ μεγαλφτερθ απορρφκμιςθ. 
 
Διαπραγματευτικαμε ςκλθρά και καταωζραμε:  

 Θ νζα ςυμωωνία να μθν περιλαμβάνει μζτρα απορρφκμιςθσ τθσ εργαςίασ, 
 Το απορυκμιςμζνο πεδίο των ςυλλογικϊν διαπραγματεφςεων να τεκεί ςε τροχιά 

επαναρρφκμιςθσ,  
 Θ μόνθ μασ δζςμευςθ για το μζλλον ςτο πεδίο των ςυλλογικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων να 

είναι θ ρφκμιςι του ςε αρμονία με τισ «ευρωπαϊκζσ καλζσ πρακτικζσ» και ςφμωωνα με 
τισ αρχζσ τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ, 

 Θ μόνθ μασ δζςμευςθ για το μζλλον ςτο πεδίο των ατομικϊν εργαςιακϊν ςχζςεων να 
είναι θ καταπολζμθςθ των πολλαπλϊν εκδοχϊν τθσ αδιλωτθσ και αναςωάλιςτθσ 
εργαςίασ. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 
Δείγματα τθσ πολιτικισ που επιδιϊκουμε να αςκοφμε ζγιναν ιδθ ωανερά το 
προθγοφμενο διάςτθμα τθσ διακυβζρνθςθσ του ΣΥΛΗΑ, παρά τθν εξαντλθτικι 
διαπραγμάτευςθ ςτο εξωτερικό. Μεταξφ άλλων πετφχαμε:  

 Τθν ανάςχεςθ τθσ γενικευμζνθσ απορρφκμιςθσ των εργαςιακϊν ςχζςεων.  
 Τθν προςταςία των κεςμικϊν όρων τθσ Εκνικισ Γενικισ Συλλογικισ Σφμβαςθσ Εργαςίασ 

για όλο το 2015.  
 Τθν κατάργθςθ του αντιδθμοκρατικοφ κεςμοφ τθσ πολιτικισ επιςτράτευςθσ των 

απεργϊν 
 Τθν αναδιάρκρωςθ του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ και τθ βελτίωςθ τθσ 

αποτελεςματικότθτασ των ελζγχων, ϊςτε να περιοριςτεί θ μαφρθ εργαςία και θ 
τρομοκρατία ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ.  

 Τθν ακφρωςθ των απολφςεων ςτον δθμόςιο τομζα. Τθν επαναπρόςλθψθ των αδίκωσ 
απολυκζντων και τθν κατάργθςθ τθσ διακεςιμότθτασ ςτο δθμόςιο.  

 Τθν ακφρωςθ των ομαδικϊν απολφςεων ςτο Μετρό Κεςςαλονίκθσ. 
 Τθν άμεςθ απόκρουςθ τθσ προςπάκειασ των ΜΜΕ να επιδεινϊςουν τισ εργαςιακζσ 

ςχζςεισ των εργαηόμενων ςε αυτά, με τθν απειλι απολφςεων.  
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 Τον περιοριςμό των ςυμβάςεων εργολαβικϊν εταιρειϊν  κακαριςμοφ ςτο Δθμόςιο με 
τθν επαναπρόςλθψθ κακαριςτριϊν και τθν ανάκεςθ ζργων απευκείασ ςε 
εργαηόμενουσ-εσ των ςυνεργείων κακαριςμοφ. 

 Τθν ζνταξθ μζχρι και τον Αφγουςτο 2015 106.693 ανζργων, ςε 
επιδοτοφμενα προγράμματα. Τουσ επόμενουσ δφο μινεσ ο αρικμόσ αυτόσ κα ανζλκει ςε 
123.000 ανζργουσ, ενϊ μζχρι τον Φεβρουάριο του 2016 οι κζςεισ αυτζσ κα ανζλκουν ςε 
210.000 χιλιάδεσ. 
--Χαρακτθριςτικά εντάξαμε 65.000 νζουσ ςτο Ρρογράμματα «Εγγφθςθ για τθν Νεολαία» 
και ζχουμε διαςωαλίςει τθν ζνταξθ μζςα ςτο επόμενο ζτοσ για άλλουσ 69.800. 
--Βελτιϊςαμε και προκθρφξαμε το Ρρόγραμμα Κοινωωελοφσ Εργαςίασ ςτουσ Διμουσ, 
Υπουργεία και Ρεριωζρειεσ, για 52.626 κζςεισ εργαςίασ. 

 Βάλαμε ωραγμό ςτθν καταςπατάλθςθ πόρων ςτα προγράμματα κατάρτιςθσ και 
πρακτικισ άςκθςθσ και ο επαναςχεδιαςμόσ μασ αφξθςε ςθμαντικά τα ποςά που 
ειςπράττουν οι άνεργοι από 25-40% ςε 60-75%. 

 Βρικαμε 75.000 ΑΡΛΘΩΤΟΥΣ άνεργουσ κατά τθ ςυμμετοχισ τουσ ςε διάωορα 
προγράμματα.  Ρλθρϊςαμε ιδθ 45.000 ανζργουσ (παρά τθ μεγάλθ υποςτελζχωςθ των 
υπθρεςιϊν, οι υπάλλθλοι δουλεφουν εντατικά, με υπευκυνότθτα και πλιρθ επίγνωςθ 
τθσ αποςτολισ τουσ). 

 Τθν εω’ άπαξ επιδότθςθ ανζργων, απολυμζνων εργαηομζνων μζςω των ςχετικϊν 
πιςτϊςεων του ΟΑΕΔ. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

Στόχοσ του ΣΥΛΗΑ είναι να αδρανοποιιςει το μζχρι ςιμερα κυρίαρχο νεοωιλελεφκερο 
ςχζδιο για τθν εργαςία,  αςκϊντασ επικετικά πολιτικζσ με αριςτερό και κοινωνικό 
πρόςθμο. Ωσ εκ τοφτου, θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ, αμζςωσ μετά τισ εκλογζσ 
επικεντρϊνεται ςτα παρακάτω βιματα: 

 

 Ξεκινάμε άμεςα τθ διαδικαςία διαβοφλευςθσ  με διεκνοφσ κφρουσ εμπειρογνϊμονεσ 
υπό τθν εποπτεία  τθσ Διεκνοφσ Οργάνωςθσ Εργαςίασ και του Ευρωπαϊκοφ 
Κοινοβουλίου ϊςτε να ιςχφςει ζνα νζο νομοκετικό πλαίςιο για τισ ςυλλογικζσ 
διαπραγματεφςεισ, το ςυνδικαλιςτικό νόμο και τθν προςταςία των εργαηομζνων από τισ 
ομαδικζσ απολφςεισ, ςφμωωνα με τισ βζλτιςτεσ πρακτικζσ του Ευρωπαϊκοφ Κοινωνικοφ 
Μοντζλου.   
 

 Φζρνουμε άμεςα προσ ψιωιςθ τον ανακεωρθμζνο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτθ του 
Συμβουλίου τθσ Ευρϊπθσ, που αποτελεί ςιμερα το πιο προωκθμζνο διεκνζσ κείμενο 
προςταςίασ των κοινωνικϊν  και εργατικϊν δικαιωμάτων. 
 

 Υιοκετοφμε νζο νομοκετικό πλαίςιο που επαναρρυκμίηει το πεδίο των ςυλλογικϊν 
διαπραγματεφςεων. Θ επαναρρφκμιςθ αυτι κα αποτελζςει από μόνθ τθσ εγγφθςθ για 
τθν ομαλι αφξθςθ του κατϊτατου μιςκοφ.   
 

 Συνεχίηουμε τθν αναβάκμιςθ του ΣΕΡΕ με πρωτοβουλίεσ άμεςθσ ενίςχυςθσ ςε 
προςωπικό, αναδιοργάνωςθ υπθρεςιϊν και νομοκετικζσ παρεμβάςεισ για  καλφτερθ 
λειτουργία του Σϊματοσ. 
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 Διαςωαλίηουμε τθν αποτελεςματικι δικαςτικι και εξωδικαςτικι προςταςία των 
μιςκωτϊν και τθν επιτάχυνςθ διαδικαςιϊν με παρεμβάςεισ όπωσ:  
--Συγκρότθςθ εξωδικαςτικϊν ι  προδικαςτικϊν κεςμϊν απονομισ δικαιοςφνθσ ςε 
πρϊτο βακμό, ςτα πρότυπα αντίςτοιχων, που λειτουργοφν με επιτυχία ςε άλλεσ 
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.  
--Ενεργοποίθςθ ενιςχυμζνων και δεςμευτικϊν μορωϊν μεςολάβθςθσ και διαιτθςίασ 
ατομικϊν εργατικϊν διαωορϊν ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων του αναβακμιςμζνου 
ΣΕΡΕ.  
--Απλοποίθςθ και κωδικοποίθςι τθσ εργατικισ νομοκεςίασ. 
--Μεταρρφκμιςθ των αντίςτοιχων διατάξεων του κϊδικα πολιτικισ δικονομίασ για τθν 
κατά προτεραιότθτα εκδίκαςθ των εκκρεμϊν εργατικϊν υποκζςεων από 
εξειδικευμζνουσ δικαςτζσ ςε όλουσ τουσ βακμοφσ.  
 

 Κεςπίηουμε νζο κεςμικό πλαίςιο για τον εςωτερικό ζλεγχο των επιχειριςεων ςε κζματα 
Υγιεινισ και Αςωάλειάσ τθσ εργαςίασ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ  μεγαλφτερθσ 
αποτελεςματικότθτασ, διαωάνειασ και ςυμμετοχισ των εργαηόμενων και των 
ςωματείων, με ζμωαςθ ςτθν ενθμζρωςθ και τθν  πρόλθψθ. Νζο νομοκετικό πλαίςιο για 
τουσ εμπλεκόμενουσ με τθν προϊκθςθ και τον ζλεγχο τθσ Υγιεινισ και Αςωάλειασ 
δθμόςιουσ ωορείσ και οργανιςμοφσ του Δθμοςίου. 
 

 Συςτινουμε Εκνικό Σφςτθμα Υγιεινισ και Αςωάλειασ των Εργαηομζνων, το οποίο κα 
λειτουργιςει ςτα πλαίςια των αρμόδιων Υπουργείων με τθ ςυμβολι και τον ζλεγχο των 
Συλλογικϊν Οργάνων των Εργαηομζνων και των ςυναωϊν δθμόςιων ελεγκτικϊν 
υπθρεςιϊν. Στο πλαίςιο αυτό, κα δθμιουργθκεί ειδικό ταμείο «Αςωάλιςθσ του 
Επαγγελματικοφ Κινδφνου» για όλουσ τουσ εργαηόμενουσ.  

 

2.2.2. Αποκατάςταςθ ρευςτότθτασ – Σραπεηικό ςφςτθμα ςτθν υπθρεςία 
τθσ πραγματικισ οικονομίασ και τθσ κοινωνίασ 
 
Ο νεοωιλελευκεριςμόσ ζχει ςτρζψει τον τραπεηικό τομζα ςε δραςτθριότθτεσ μακριά από 
τον παραδοςιακό του ρόλο, που είναι να υποςτθρίηει τισ χρθματοδοτικζσ ανάγκεσ τθσ 
πραγματικισ οικονομίασ προσ όωελοσ τθσ κοινωνίασ. Θ ανεξζλεγκτθ λειτουργία των 
αγορϊν και θ υπερμόχλευςθ των τραπεηϊν οδιγθςαν ςτθν παγκόςμια οικονομικι κρίςθ, 
από τθν οποία οι τράπεηεσ επζηθςαν χάρθ ςτθν άωκονθ κρατικι χρθματοδότθςθ. 
 
Ραράλλθλα, ςφμωωνα με το νεοωιλελεφκερο μοντζλο τα “κόκκινα” δάνεια αποτελοφν 
μια μεγάλθ αγορά, που προςωζρει τεράςτια περικϊρια κερδοωορίασ, μζςα από τθν 
άλωςθ τθσ ιδιωτικισ περιουςίασ των δανειολθπτϊν, που τουσ κζλουν να μζνουν 
απροςτάτευτοι απζναντι ςτθν δικαιοδοςία των τραπεηϊν και των επικετικϊν κεωαλαίων 
(hedge και vulture funds), και μζςα από τον ζλεγχο τθσ αναδιάταξθσ του επιχειρθματικοφ 
τομζα τθσ οικονομίασ και τθν ολιγοπωλιακι ςυγκζντρωςθ τθσ επιχειρθματικισ 
δραςτθριότθτασ, προσ όωελοσ τθσ διαπλοκισ και τθσ ολιγαρχίασ. 
 
Στθν Ελλάδα, οι άωκονεσ ροζσ χριματοσ, που ζωταναν ςτθ χϊρα ςτα χρόνια πριν τθν 
κρίςθ, αντί να αξιοποιθκοφν για ζνα βιϊςιμο μοντζλο οικονομικισ και κοινωνικισ 
ανάπτυξθσ, καταςπαταλικθκαν για τθ γιγάντωςθ του αμαρτωλοφ τριγϊνου διαπλοκισ 
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τράπεηεσ - ΜΜΕ - πολιτικό ςφςτθμα και του πελατειαςμοφ ευρφτερα ςτθν κοινωνία. Με 
τρόπο που λειτοφργθςαν οι τράπεηεσ ςτα χρόνια πριν τθν κρίςθ, ενιςχφκθκε θ 
αποδιάρκρωςθ τθσ παραγωγικισ βάςθσ, επιδιϊχκθκε το εφκολο, άμεςο και υπερβολικό 
κζρδοσ, προσ όωελοσ μεγαλομετόχων και διοικιςεων, και μεγεκφνκθκε θ ωοροδιαωυγι 
και θ “μαφρθ” οικονομία. 
 
Πταν ξζςπαςε θ κρίςθ, οι τράπεηεσ ςυνζχιςαν να χρθματοδοτοφν τουσ “θμετζρουσ”, 
εξαςωαλίηοντασ τθν επιβίωςθ τθσ διαπλοκισ και των μεγάλων και μικρϊν ςυμωερόντων, 
τθ ςτιγμι που λόγω τθσ πιςτωτικισ ςτενότθτασ βιϊςιμεσ επιχειριςεισ και 
δραςτθριότθτεσ ξζμειναν από χρθματοδότθςθ και ρευςτότθτα. Ραράλλθλα, μζςω των 
τραπεηϊν διζωυγε ςτο εξωτερικό μεγάλο μζροσ του κινθτοφ πλοφτου και των 
ςυςςωρευμζνων κερδϊν, χωρίσ να διαςταυρωκοφν ςτοιχεία και χωρίσ να γίνει ζλεγχοσ 
αν είναι νόμιμα και αν ζχουν ωορολογθκεί. 
 
Οι αποφάςεισ των προθγοφμενων κυβερνιςεων για τον τραπεηικό τομζα 
 
Μετά τισ εκλογζσ του 2012 οι τράπεηεσ ανακεωαλαιοποιικθκαν με δθμόςιο χριμα μζςω 
του Ταμείου Χρθματοπιςτωτικισ Στακερότθτασ, χωρίσ θ ανακεωαλαιοποίθςθ να 
ςυνδυαςτεί με τθν αντιμετϊπιςθ του προβλιματοσ των μθ εξυπθρετοφμενων δανείων, 
ϊςτε να εξυγιανκοφν οι ιςολογιςμοί των τραπεηϊν και να μπορζςουν να παράςχουν 
ρευςτότθτα ςτθν πραγματικι οικονομία. Τθν ίδια ςτιγμι προςτατεφκθκαν οι παλαιζσ 
διοικιςεισ, χωρίσ να αξιολογθκοφν και να κρικοφν για τα πεπραγμζνα τουσ, και 
επικράτθςε θ ολιγοπωλιακι αναδιάρκρωςθ του τραπεηικοφ τομζα και θ 
υπερςυγκζντρωςθ τθσ τραπεηικισ αγοράσ, με τισ τζςςερισ ςυςτθμικζσ να απορροωοφν 
τισ περιςςότερεσ από τισ υπόλοιπεσ τράπεηεσ, μεταξφ αυτϊν τθν Αγροτικι και το 
Ταχυδρομικό Ταμιευτιριο. 
 
Στθ ςυνζχεια ξεκίνθςε θ επαναϊδιωτικοποίθςθ των τραπεηϊν, θ οποία ζγινε με τρόπο, 
που προκάλεςε ςθμαντικι απαξίωςθ των μετοχϊν του ΤΧΣ, δθλαδι τθσ περιουςίασ του 
Δθμοςίου ςτισ τράπεηεσ. Ραράλλθλα, δρομολογικθκαν τραπεηοκεντρικζσ λφςεισ για το 
πρόβλθμα των “κόκκινων” δανείων και προετοιμάςτθκε θ ανεξζλεγκτθ πϊλθςθ πακζτων 
δανείων ςε επικετικά κεωάλαια, χωρίσ καμία προςταςία για τθν κφρια κατοικία και τα 
ευάλωτα νοικοκυριά. 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ και οι ςτόχοι τθσ πολιτικισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Το πρόγραμμα του ΣΥΛΗΑ, που διαωοροποιείται τόςο από το νεοωιλελεφκερο μοντζλο 
όςο και από τισ αποωάςεισ των προθγοφμενων κυβερνιςεων, ςτοχεφει ςτθν 
απελευκζρωςθ του τραπεηικοφ τομζα από τισ γενεςιουργζσ αιτίεσ τθσ κρίςθσ, με 
οικονομικά βιϊςιμεσ αλλά και κοινωνικά δίκαιεσ λφςεισ, και ςτθν αποκατάςταςθ τθσ 
υγιοφσ λειτουργίασ του, προκειμζνου να μπορζςει να επιτελζςει ξανά το ρόλο του 
αιμοδότθ τθσ οικονομίασ προσ όωελοσ τθσ κοινωνίασ. Οι ςτόχοι τθσ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ 
είναι οι ακόλουκοι:  
 

 Συνδυαςμόσ τθσ ανακεωαλαιοποίθςθσ με τθν ολοκλθρωμζνθ και οριςτικι επίλυςθ του 
ςφνκετου προβλιματοσ των μθ εξυπθρετοφμενων (“κόκκινων”) δανείων, με οικονομικά 
βιϊςιμο και κοινωνικά δίκαιο τρόπο, προκειμζνου να εξυγιανκοφν οι ιςολογιςμοί των 



51 
 

τραπεηϊν και να απελευκερωκεί ρευςτότθτα ςτθν πραγματικι οικονομία. Λόγω τθσ 
κρίςθσ και τθσ λιτότθτασ τα μθ εξυπθρετοφμενα (“κόκκινα”) δάνεια ζχουν ωτάςει ςε 
εκρθκτικά επίπεδα, επιβαρφνοντασ το ενεργθτικό των τραπεηϊν, που δεν μποροφν να 
παράςχουν ρευςτότθτα ςτθν πραγματικι οικονομία. Θ αποτελεςματικι αντιμετϊπιςθ 
των “κόκκινων” δανείων, αποτελεί κομβικό ςθμείο για τθν ενίςχυςθ τθσ βιωςιμότθτασ 
του τραπεηικοφ ςυςτιματοσ και απαραίτθτθ προχπόκεςθ για τθν ανάκαμψθ τθσ 
οικονομίασ. 

 Διευκζτθςθ ςυνολικά των χρεϊν προσ τράπεηεσ, Δθμόςιο και αςωαλιςτικά ταμεία, που 
κα δϊςει μια ουςιαςτικι ανάςα ςε εκατοντάδεσ χιλιάδεσ οωειλζτεσ και κα οδθγιςει 
ςτθν επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ. 

 Ρροςταςία τθσ κφριασ κατοικίασ και των ευάλωτων νοικοκυριϊν, με ειςοδθματικά και 
περιουςιακά κριτιρια. 

 Ρροςαρμογι των υποχρεϊςεων ςτισ ανάγκεσ διαβίωςθσ και τθν πραγματικι οικονομικι 
δυνατότθτα των οωειλετϊν, ϊςτε θ αποπλθρωμι να γίνεται από το περίςςευμα και όχι 
από το υςτζρθμα των νοικοκυριϊν, χωρίσ οριηόντιεσ διαγραωζσ, που οωελοφν τουσ 
εςκεμμζνα κακοπλθρωτζσ. 

 Ενεργι υποςτιριξθ των δανειολθπτϊν, ϊςτε να μθν είναι μόνοι και απροςτάτευτοι 
απζναντι ςτισ τράπεηεσ. 

 Σπάςιμο τθσ διαπλοκισ τράπεηεσ – ΜΜΕ – πολιτικό ςφςτθμα και τερματιςμόσ τθσ 
κακοδιαχείριςθσ και τθσ διακριτικισ μεταχείριςθσ ωυςικϊν και νομικϊν προςϊπων. 
Τζλοσ ςτισ χαριςτικζσ χρθματοδοτιςεισ και αναδιαρκρϊςεισ δανείων, που ςυντθροφν τθ 
διαπλοκι και τον πελατειαςμό. Οι διακζςιμοι πόροι κα κατευκφνονται ςε παραγωγικοφσ 
τομείσ και δραςτθριότθτεσ τθσ πραγματικισ οικονομίασ. 

 Αποωυγι περαιτζρω ςυγκζντρωςθσ του τραπεηικοφ κλάδου. Το ελλθνικό τραπεηικό 
ςφςτθμα είναι ιδθ υπερςυγκεντρωμζνο και δεν χωράει νζεσ ςυγχωνεφςεισ. 

 Διαςωάλιςθ του δθμόςιου ςυμωζροντοσ και τθσ περιουςίασ του Δθμοςίου ςτισ 
τράπεηεσ. 
 
 

Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται 
 
Με τθν νζα ςυμωωνία διαςωαλίςτθκε θ ανακεωαλαιοποίθςθ των τραπεηϊν εντόσ του 
2015. Μάλιςτα, μετά τθ διλωςθ του Eurogroup απομακρφνκθκαν οριςτικά οι ανθςυχίεσ 
των κατακετϊν για bail in, δθμιουργϊντασ τισ απαραίτθτεσ προχποκζςεισ για τθν 
αποκατάςταςθ τθσ εμπιςτοςφνθσ και τθν επιςτροωι των κατακζςεων. Ραράλλθλα, 
ανοίγει ο δρόμοσ για τθν πρόςβαςθ των τραπεηϊν ςτθν παροχι ρευςτότθτασ μζςω τθσ 
ΕΚΤ και για τθν αφξθςθ τθσ αξίασ των επιλζξιμων ενεχφρων. Ωσ αποτζλεςμα, ζχουν τεκεί 
οι βάςεισ για τθ ςταδιακι αποκατάςταςθ των επιπζδων ρευςτότθτασ του τραπεηικοφ 
ςυςτιματοσ και για τθν άρςθ των κεωαλαιακϊν ελζγχων, με ορίηοντα τισ αρχζσ του 
2016. 
 
Επιπλζον, θ επικείμενθ ςυμμετοχι τθσ χϊρασ ςτο πρόγραμμα ποςοτικισ χαλάρωςθσ και 
θ διευκζτθςθ του δθμόςιου χρζουσ μετά τθν πρϊτθ αξιολόγθςθ κα προκαλζςουν 
ραγδαία αποκλιμάκωςθ των επιτοκίων δανειςμοφ τθσ χϊρασ.  Ζτςι, κα επιτευχκεί 
ςταδιακά θ επαναςφνδεςθ των τραπεηϊν με τθ διεκνι διατραπεηικι αγορά, αυξάνοντασ 
περαιτζρω τθ ρευςτότθτα του ςυςτιματοσ και μειϊνοντασ ςθμαντικά το κόςτοσ 
χρθματοδότθςθσ των τραπεηϊν. Με τον τρόπο αυτό διαμορωϊνονται κατάλλθλεσ 
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ςυνκικεσ για τθ μείωςθ των επιτοκίων χορθγιςεων για τουσ δανειολιπτεσ. 
 
Τζλοσ, με βάςθ τθ ςυμωωνία προβλζπεται θ ςταδιακι επαναωορά των τραπεηϊν ςτον 
ιδιωτικό τομζα. Αυτό, όμωσ, προβλζπεται να γίνει ςε μεςοπρόκεςμο ορίηοντα, όταν κα 
ζχει ανακάμψει θ οικονομία και ςυνεπϊσ κα ζχει αυξθκεί θ αξία των τραπεηϊν. Ζτςι, με 
τθν ζνταξθ των τραπεηικϊν μετοχϊν ςτο ενεργθτικό του νζου ταμείου αξιοποίθςθσ τθσ 
δθμόςιασ περιουςίασ κα υπάρξουν ςθμαντικά ζςοδα για το Ελλθνικό Δθμόςιο, που κα 
μειϊςουν ιςόποςα το κόςτοσ τθσ ανακεωαλαιοποίθςθσ και το δθμόςιο χρζοσ. 
 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Σταματιςαμε ςτθν πράξθ τουσ πλειςτθριαςμοφσ κφριασ κατοικίασ. Κανζνα νοικοκυριό 
δεν ζχαςε το ςπίτι του. Μάλιςτα, ενϊ οι Κεςμοί επζμεναν για τον περιοριςμό τθσ 
προςταςίασ τθσ πρϊτθσ κατοικίασ και τθν ανεξζλεγκτθ πϊλθςθ πακζτων δανείων ςε 
επικετικά κεωάλαια, οι εξελίξεισ αυτζσ αποτράπθκαν μετά από ςκλθρι 
διαπραγμάτευςθ.  
 

 Επιμείναμε για τθ διατιρθςθ των ορίων του Νόμου 3869/2010 (“Κατςζλθ”) για τα 
υπερχρεωμζνα νοικοκυριά, επεκτείνοντασ τθν προςταςία που προςωζρει ςτουσ 
αδφναμουσ δανειολιπτεσ. Μάλιςτα, ςτον νόμο εντάχκθκαν όχι μόνο οι οωειλζσ προσ τισ 
τράπεηεσ αλλά και προσ το Δθμόςιο, προκειμζνου να ρυκμίηονται ςυνολικά τα χρζθ των 
νοικοκυριϊν, διαςωαλίηοντασ ότι κα μποροφν να καλφπτονται οι εφλογεσ δαπάνεσ 
διαβίωςθσ. Επίςθσ, διαςαωθνίςτθκε ότι ο νόμοσ προςτατεφει και όςουσ ζχουν χρζθ από 
μια μικροεπιχείρθςθ, που ζχει κλείςει, όπωσ πρϊθν μικροζμποροι κλπ.  Επιπλζον, με τισ 
πρόςωατεσ αλλαγζσ ςτον ίδιο νόμο δίνεται θ δυνατότθτα διαγραωισ ςυνολικοφ χρζουσ 
(τράπεηεσ, δθμόςιο και αςωαλιςτικά ταμεία) ζωσ 20.000 € για νοικοκυριά χωρίσ 
ειςοδιματα και περιουςία. Θ νζα ρφκμιςθ προςωζρει ςε δεκάδεσ χιλιάδεσ νοικοκυριά 
μια οριςτικι ανακοφωιςθ από τα βάρθ του παρελκόντοσ, δίνοντάσ τουσ μια ουςιαςτικι 
ευκαιρία επανεκκίνθςθσ. 
 

 Αποτρζψαμε τθν ανεξζλεγκτθ πϊλθςθ πακζτων δανείων ςε επικετικά κεωάλαια. Μζςα 
ςτο 2015 κα ολοκλθρωκεί ειδικι μελζτθ ςχετικά με τθν εξεφρεςθ των πλζον κατάλλθλων 
μθχανιςμϊν για τθ μεταωορά των πιο προβλθματικϊν μθ εξυπθρετοφμενων δανείων 
εκτόσ των ιςολογιςμϊν των τραπεηϊν, κωρακίηοντασ νομικά τα δικαιϊματα των 
δανειολθπτϊν. 
 

 Σε αντίκεςθ με το παρελκόν, διαςωαλίςαμε τθ δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςτο πρόγραμμα 
ανακεωαλαιοποίθςθσ και των μικρϊν μθ ςυςτθμικϊν τραπεηϊν (Αττικισ και 
Συνεταιριςτικζσ), που είναι ςθμαντικζσ  για τθν φπαρξθ ανταγωνιςμοφ ςτον τραπεηικό 
τομζα και για τθν ςτιριξθ τθσ τοπικισ κοινωνίασ και επιχειρθματικότθτασ. 
 

 Δρομολογιςαμε τθν ίδρυςθ Αναπτυξιακισ Τράπεηασ, ενόσ εκνικοφ αναπτυξιακοφ 
οργανιςμοφ ςφμωωνα με τα πιο επιτυχθμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, με ςτόχο να 
αντιμετωπίςουμε το πρόβλθμα τθσ επαρκοφσ χρθματοδότθςθσ τθσ πραγματικισ 
οικονομίασ και να ςτθρίξουμε τθν παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ χϊρασ μασ.  
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Οι προγραμματικζσ  δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Συνεχείσ παρεμβάςεισ και βελτιϊςεισ ςτουσ όρουσ των κεωαλαιακϊν ελζγχων, 
διαδικαςία που ζχει ξεκινιςει και ςυνεχίηεται, κυρίωσ προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ 
ουςιαςτικισ διευκόλυνςθσ των ςυναλλαγϊν των επιχειριςεων. 

 Ενεργοποίθςθ του Κυβερνθτικοφ Συμβουλίου Λδιωτικοφ Χρζουσ και ουςιαςτικι 
υποςτιριξθ του ζργου με τθ ςφςταςθ Ειδικισ Γραμματείασ, για τθ ςυνεχι 
παρακολοφκθςθ του προβλιματοσ των “κόκκινων δανείων”. 

 Εωαρμογι και βελτίωςθ του Κϊδικα Δεοντολογίασ, που οωείλουν να τθροφν οι τράπεηεσ 
απζναντι ςτουσ διανειoλιπτεσ για τθ ρφκμιςθ των δανείων τουσ, ζτςι ϊςτε να 
διαςωαλίηεται ότι κα καλφπτονται οι εφλογεσ δαπάνεσ διαβίωςθσ όςων βρίςκονται ςε 
πραγματικι αδυναμία να ανταποκρικοφν ςτισ υποχρεϊςεισ τουσ, χωρίσ οριηόντιεσ 
διαγραωζσ, που οωελοφν τουσ εςκεμμζνα κακοπλθρωτζσ. 

 Αντικειμενικόσ προςδιοριςμόσ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ και τθσ δυνατότθτασ 
αποπλθρωμισ με τθν ίδρυςθ νζασ ανεξάρτθτθσ αρχισ. Κα τεκεί ζνα διάωανο κεςμικό 
πλαίςιο, το οποίο κα λαμβάνει υπ’ όψιν ειςοδθματικά και περιουςιακά κριτιρια, κακϊσ 
και το ςφνολο των υποχρεϊςεων. 

 Ενεργι υποςτιριξθ των δανειολθπτϊν με τθν ίδρυςθ ενόσ δικτφου ενθμζρωςθσ για 
οικονομικά και νομικά ηθτιματα. 

 Μζριμνα για τα πιο ευάλωτα νοικοκυριά, μζςα από τθ δθμιουργία ενόσ μόνιμου διχτυοφ 
κοινωνικισ προςταςίασ.  

 Διαωάνεια και λογοδοςία ςτο ΤΧΣ. 

 Αξιολόγθςθ των διοικιςεων και των ανϊτερων διευκυντικϊν ςτελεχϊν και 
αποτελεςματικόσ ζλεγχοσ τθσ εταιρικισ διακυβζρνθςθσ και των αμοιβϊν ςτισ τράπεηεσ, 
μζςω του ΤΧΣ. Ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ ςτθν τραπεηικι λειτουργία. 

 Ενεργοποίθςθ του κεςμοφ του Συμβουλίου Εποπτείασ, με ουςιαςτικό τον ρόλο των 
Εκπροςϊπων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, προκειμζνου να διαςωαλίηεται ότι θ ρευςτότθτα 
κα χρθςιμοποιείται προσ όωελοσ των κατακετϊν, των δανειολθπτϊν και γενικότερα τθσ 
Ελλθνικισ οικονομίασ, όπωσ προβλζπει ο Ν. 3723/2008. 

 Νζο μοντζλο για τθ ςτελζχωςθ και τθν αξιοποίθςθ του ανκρϊπινου προςωπικοφ ςτισ 
τράπεηεσ, με διαωάνεια και αξιοκρατία. 
 
Ραράλλθλα, για τθν εμπζδωςθ αιςκιματοσ κοινωνικισ δικαιοςφνθσ και ενόσ νζου 
δθμοκρατικοφ και κοινωνικοφ ικουσ, κα ελεγχκοφν όλεσ οι περιπτϊςεισ κακοδιαχείριςθσ 
ςτισ τράπεηεσ και κα αποδοκοφν ευκφνεσ προσ όλεσ τισ κατευκφνςεισ, ενϊ ιδθ ζχει 
ξεκινιςει θ διαςταφρωςθ των ςτοιχείων για τον ζλεγχο των τραπεηικϊν λογαριαςμϊν 
και των διαωόρων λιςτϊν, με ςκοπό τον εντοπιςμό αδιλωτων ειςοδθμάτων, 
αξιοποιϊντασ τθν τραπεηικι τεχνογνωςία. 
 
 

2.2.3. Αποτελεςματικι χριςθ των αναπτυξιακϊν κοινοτικϊν πόρων 
 
Το βαςικό πρόβλθμα με τθ χριςθ των αναπτυξιακϊν κονδυλίων των διαρκρωτικϊν 
ταμείων όλα τα προθγοφμενα χρόνια ιταν θ αδυναμία των δθμόςιων κεντρικϊν και 
περιωερειακϊν κεςμϊν για μακροπρόκεςμο αναπτυξιακό ςχεδιαςμό και διαχείριςθ, και 
για τθν παρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ των όποιων αναπτυξιακϊν ςτόχων. Θ απουςία 
ςχεδιαςμοφ οδθγοφςε ςτθν υλοποίθςθ προγραμμάτων που διακρίνονταν για τθν 
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αποςπαςματικότθτά τουσ ενϊ ευνοοφςε τθν αναπαραγωγι κατεςτθμζνων κυλάκων 
πολιτικισ και οικονομικισ ιςχφοσ ςε όλα τα επίπεδα του Κράτουσ και τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ.  
 
Επιπρόςκετα, θ ςυρρίκνωςθ των πόρων του Ρρογράμματοσ Δθμοςίων Επενδφςεων 
(ΡΔΕ) αποτζλεςε διαχρονικι πολιτικι επιλογι των προθγοφμενων κυβερνιςεων. Ρριν 
από 10 χρόνια, το ετιςιο ΡΔΕ ιταν μεγαλφτερο ςε απόλυτουσ αρικμοφσ από το 
ςθμερινό. Επίςθσ, το 50% του υψθλότερου ΡΔΕ ιταν εκνικοί πόροι. Σιμερα, το 
ςυνολικό ΡΔΕ ζχει ςθμαντικά λιγότερουσ πόρουσ ενϊ, επιπλζον, το εκνικό ςκζλοσ του 
ΡΔΕ είναι μόλισ το 1/10 του ςυνολικοφ. 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ 
 
Το ΕΣΡΑ καλφπτει ζνα πολφ ευρφ ωάςμα ζργων και παρεμβάςεων, από πολφ μικρζσ 
μζχρι τεράςτια ζργα υποδομισ. Ανεξαρτιτωσ του μεγζκουσ, το ΕΣΡΑ κα πρζπει να 
ιδωκεί ωσ εργαλείο υλοποίθςθσ ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ – μζςο, όχι αυτοςκοπόσ. Θ 
λογικι μασ για τθν οργάνωςθ των προγραμμάτων του ΕΣΡΑ είναι θ υλοποίθςθ των 
παρεμβάςεων  που προδιαγράωονται για τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ ςτθν 
κατεφκυνςθ του προγράμματοσ  του ΣΥΛΗΑ για τθ ςτακεροποίθςθ, τθν αντιμετϊπιςθ 
τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ και τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ. Επίςθσ, πρζπει να 
ξεωφγουμε από τθν λογικι των ςθμειακϊν παρεμβάςεων που πολφ ςυχνά ςυνδζονται 
με πελατειακά ςυμωζροντα. 
 
Στο πλαίςιο του ΕΣΡΑ δίνεται θ δυνατότθτα για υλοποίθςθ μεταρρυκμίςεων 
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ που ςχετίηονται με τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, 
με τον εκςυγχρονιςμό του δθμοςίου τομζα και τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ, με τθν 
επανεκκίνθςθ τθσ οικονομίασ, τθν απλοποίθςθ του επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ και 
τθν πρόςβαςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων ςτθν χρθματοδότθςθ. 
 
Θ ανατροπι του νεοωιλελεφκερου αναπτυξιακοφ υποδείγματοσ -  το οποίο βαςίηεται 
ςτθν  ανταγωνιςτικότθτα των χαμθλϊν μιςκϊν - πρζπει να ςυνοδευτεί από  τθν 
αξιοποίθςθ τθσ 'οικονομίασ τθσ γνϊςθσ', τθ δυνατότθτά μασ να καινοτομοφμε και να 
παράγουμε υψθλισ ποιότθτασ και προςτικζμενθσ αξίασ προϊόντα και υπθρεςίεσ. Οι 
ςτρατθγικζσ που αωοροφν τθν οικονομία τθσ γνϊςθσ μποροφν να αποτελζςουν το 
όχθμα για αυτι τθν αλλαγι υποδείγματοσ, τθν ευκαιρία για μια διαωορετικι διαδρομι 
ανάπτυξθσ και το πλαίςιο για τθν αντιμετϊπιςθ διαρκρωτικϊν αδυναμιϊν τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ και κυρίωσ τθσ ανεργίασ των νζων επιςτθμόνων. Σε αυτι τθν κατεφκυνςθ, 
κα δθμιουργιςουμε ζνα ολοκλθρωμζνο κεςμικό πλαίςιο ενθμζρωςθσ, υποςτιριξθσ και 
κακοδιγθςθσ που κα διευκολφνει τθν πρόςβαςθ των νζων επιςτθμόνων και 
επαγγελματιϊν ςτουσ απαραίτθτουσ οικονομικοφσ πόρουσ και ςτθν κατάλλθλθ 
τεχνογνωςία. Κα ςπάςουμε ζτςι τθν προνομιακι πρόςβαςθ ςε οικονομικοφσ πόρουσ και 
προγράμματα που είχαν όλο το προθγοφμενο διάςτθμα μεγάλα οικονομικά 
ςυμωζροντα και κα μεγιςτοποιιςουμε τθν αποτελεςματικότθτα των προγραμμάτων με 
βάςθ κοινωνικά κριτιρια. 
 
Συνολικότερα, οι πολιτικζσ χρθματοδότθςθσ τθσ οικονομίασ κα πρζπει να είναι ζνα 
ςφνολο αποωάςεων που ςυνιςτοφν από κοινοφ μια ςυνεκτικι ςτρατθγικι. Δεν 
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πρόκειται μόνο για κινθτοποίθςθ χρθματικϊν πόρων αλλά για μια ευρφτερθ 
κινθτοποίθςθ ανκρϊπινων πόρων, αργοφντοσ παραγωγικοφ δυναμικοφ, αποκζματοσ 
ιδεϊν και ςυνδυαςμοφ ςωςτϊν και αποτελεςματικϊν διοικιςεων, και δθμόςιων 
υπθρεςιϊν με τθν ιδιωτικι και κοινωνικι πρωτοβουλία. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Επιςπεφςαμε τθν υλοποίθςθ των ουςιαςτικϊν προχποκζςεων ενεργοποίθςθσ των 
προγραμμάτων του ΕΣΡΑ 2014 – 2020 (Επιτροπζσ Ραρακολοφκθςθσ, ζγκριςθ κριτθρίων 
επιλογισ πράξεων και εξειδίκευςθ Ρρογραμμάτων, δευτερογενζσ δίκαιο, ικανοποίθςθ 
αιρεςιμοτιτων, ζγκριςθ εκνικισ ςτρατθγικισ ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ, ζγκριςθ Συςτιματοσ 
Διαχείριςθσ και Ελζγχου). Με τθν ολοκλιρωςθ όλων των προπαραςκευαςτικϊν 
ενεργειϊν ςτθν  παροφςα ωάςθ,  τα Ρρογράμματα βρίςκονται πλζον ςε πλιρθ 
επιχειρθςιακι ετοιμότθτα. 
 

 Αντιμετωπίςαμε αποτελεςματικά το ηιτθμα τθσ ρευςτότθτασ ενεργϊντασ αποωαςιςτικά 
ςτθν κατεφκυνςθ τθσ πλιρουσ αποκατάςταςθσ τθσ κανονικότθτασ ςτθ ροι πλθρωμϊν 
των ζργων του ΕΣΡΑ. Σε ςυντονιςμό με το Γενικό Λογιςτιριο του Κράτουσ, θ ροι τθσ 
χρθματοδότθςθσ αυξικθκε ςταδιακά και ανιλκε για τον μινα Αφγουςτο ςτα 350 εκ.€. 
 

 Υπογράψαμε νζεσ δανειακζσ ςυμβάςεισ με ευνοϊκοφσ όρουσ με τθν Ευρωπαϊκι Τράπεηα 
Επενδφςεων για τθ χοριγθςθ δανείου 1 δις. ευρϊ. Τα κεωάλαια αυτά κα αξιοποιθκοφν 
για τθν κάλυψθ του ςκζλουσ τθσ εκνικισ ςυμμετοχισ των προγραμμάτων του ΕΣΡΑ τθσ 
περιόδου 2014-2020. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ςθμαντικό μζροσ των πόρων (300 εκατ. 
ευρϊ – μερίδιο διπλάςιο εκείνου που ςυνθκίηεται να προκαταβάλλεται) κα εκταμιευτεί 
άμεςα, προκειμζνου να ενιςχυκεί θ ρευςτότθτα των προγραμμάτων των Διαρκρωτικϊν 
Ταμείων. 
 

 Διαπραγματευτικαμε και επιτφχαμε να προωκθκοφν από τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι 
ειδικζσ προτάςεισ για τθν Ελλάδα με ςτόχο τθ διευκόλυνςθ τθσ παρεχόμενθσ 
ρευςτότθτασ από τα διαρκρωτικά ταμεία. Ριο ςυγκεκριμζνα, τισ επόμενεσ θμζρεσ 
αναμζνεται να ψθωιςτεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβοφλιο και να εγκρικεί από το 
Ευρωπαϊκό Συμβοφλιο θ ανακεϊρθςθ του Κανονιςμοφ 1303/2013, ϊςτε να ιςχφςουν οι 
παρακάτω ρυκμίςεισ: 
--Αφξθςθ του ποςοςτοφ ςυγχρθματοδότθςθσ ςε 100% για τθν περίοδο 2007-2013 (από 
95% που ίςχυε μζχρι τϊρα). Θ αφξθςθ αυτι κα οδθγιςει ςτθν ειςροι περίπου 500 εκ. 
κοινοτικισ ςυνδρομισ.  
--Άμεςθ απόδοςθ του 5% του τρζχοντοσ ΕΣΡΑ που κανονικά παρακρατείται μζχρι τθ 
διλωςθ ολοκλιρωςθσ των προγραμμάτων τον Μάρτιο του 2017. Αυτό το μζτρο μπορεί 
να προςκζςει άλλα 500 εκ. επιπλζον. 
--Ειδικότερα, για τθν προγραμματικι περίοδο 2014-2010, θ Επιτροπι προτείνει τθν 
αφξθςθ τθσ προ-χρθματοδότθςθσ (προκαταβολι) των προγραμμάτων Συνοχισ κατά 7 
ποςοςτιαίεσ μονάδεσ, κάτι που μπορεί να προςκζςει 1 δις. ευρϊ ςτα διακζςιμα 
κεωάλαια των πρϊτων ετϊν τθσ περιόδου. 
 
Ππωσ ιδθ ανακοίνωςε θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι, τα επιπλζον αυτά ποςά για τθν Ελλάδα 
κα είναι διακζςιμα εντόσ του Οκτωβρίου 2015. 
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Επιπλζον όμωσ των παραπάνω, θ νζα κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ κα ςυνεχίςει να διατυπϊνει 
ςτο ανϊτατο δυνατό επίπεδο, όπωσ άλλωςτε ζπραξε κακόλθ τθ διάρκεια τθσ 7μθνθσ 
διακυβζρνθςθσ, το εφλογο αίτθμα για τθν παράταςθ τθσ καταβολισ κοινοτικϊν 
δαπανϊν για τα προγράμματα τθσ περιόδου 2007-2013. 
 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Βραχυπρόκεςμα, αποκακιςτοφμε πλιρωσ τθ ροι πλθρωμϊν και υλοποίθςθσ των ζργων 
ζτςι ϊςτε το ΕΣΡΑ 2007–2013 να ολοκλθρωκεί χωρίσ να επιβαρφνει υπζρμετρα τθ 
δθμοςιονομικι βάςθ των επόμενων χρόνων. Ο ςτόχοσ είναι διπλόσ: θ ομαλι 
ολοκλιρωςθ των προγραμμάτων με τθν ελάχιςτθ δυνατι επιβάρυνςθ τόςο τθσ νζασ 
περιόδου όςο και του κρατικοφ προχπολογιςμοφ. 
 

 Μεςοπρόκεςμα, διαςωαλίηουμε τθ ςυνζχεια υλοποίθςθσ κρίςιμων ζργων τθσ 
προθγοφμενθσ περιόδου χωρίσ όμωσ να κιγοφν τα κριτιρια επιλεξιμότθτασ τθσ νζασ 
περιόδου και χωρίσ να καταργείται πλιρωσ θ προγραμματικι αυτοτζλεια του ΕΣΡΑ 2014 
– 2020. Στόχοσ είναι το ξεκακάριςμα του αναπτυξιακοφ τοπίου από τισ υποχρεϊςεισ και 
τισ επιβαρφνςεισ του παρελκόντοσ. Ζτςι κα προχωριςουμε ςε ζνα νζο αναπτυξιακό 
υπόδειγμα που κα ςτθρίηεται ςε:  
--μικρά και μεςαία χριςιμα ζργα,  
--παρεμβάςεισ με ζντονο κοινωνικό και οικολογικό αποτφπωμα  
--μια νζα επιχειρθματικότθτα που κα ςυνδυάηει τθν παραγωγι υψθλισ ποιότθτασ και 
προςτικζμενθσ αξίασ προϊόντων και υπθρεςιϊν με μια νζα μορωι επιχειρθματικισ 
διακυβζρνθςθσ μζςα από ςυνεργατικά ςχιματα και μορωζσ κοινωνικισ και 
ςυνεταιριςτικισ οικονομίασ. 
 

 
2.2.4. τιριξθ μικρομεςαίων επιχειριςεων  
 
Θ ζκταςθ και θ δομι τθσ μικρομεςαίασ επιχειρθματικότθτασ ςτθν Ελλάδα 
διαμορωϊκθκε ςτθ βάςθ τθσ διαχρονικισ ανάπτυξθσ του ελλθνικοφ καπιταλιςμοφ και 
του ελλθνικοφ κοινωνικοφ ςχθματιςμοφ. Τα τελευταία χρόνια, το τοπίο αυτό 
αναδιαρκρϊκθκε ραγδαία διαμζςου, και ωσ αποτζλεςμα τθσ πολιτικισ τθσ λιτότθτασ, 
τόςο λόγω τθσ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ και των προβλθμάτων ρευςτότθτασ, όςο και εξ’ 
αιτίασ τθσ κατεφκυνςθσ που επιβάλλει θ ςτρατθγικι των Μνθμονίων.  
 
Ρυρινασ τθσ ςτρατθγικισ αυτισ είναι θ υπόκεςθ ότι θ ζνταςθ του ανταγωνιςμοφ και θ 
απορρφκμιςθ των αγορϊν κα «εξυγιάνει» τουσ παραγωγικοφσ κλάδουσ τθσ οικονομίασ 
μειϊνοντασ το κόςτοσ των παραγόμενων προϊόντων και υπθρεςιϊν, και ότι με αυτό τον 
τρόπο κα αυξθκεί θ κοινωνικι ωωζλεια. Στθν πραγματικότθτα, θ διαδικαςία αυτι 
διευρφνει τα πεδία κερδοωορίασ του μεγάλου κεωαλαίου και διευκολφνει τθ 
δθμιουργία ολιγοπωλίων με υποτίμθςθ τθσ μιςκωτισ εργαςίασ ςτθ λογικι τθσ 
ανταγωνιςτικότθτασ κόςτουσ, υποτίμθςθ τθσ ποιότθτασ των προϊόντων και, εξίςου 
ςυχνά, αφξθςθ αντί για μείωςθ των τιμϊν για τουσ καταναλωτζσ.  
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Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ 

 
Για τον ΣΥΛΗΑ, θ αξιοποίθςθ των ςτρατθγικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ μικρομεςαίασ 
επιχειρθματικότθτασ -λαμβάνοντασ υπόψθ τθν μεγάλθ ςυνειςωορά τθσ ςτθν 
απαςχόλθςθ- αποτελεί βαςικό ςτοιχείο τθσ πολιτικισ του ςτθν προςπάκεια ανάκαμψθσ 
τθσ οικονομίασ, και ανάδειξθσ αντιπαραδειγμάτων ςτθν οργάνωςθ, ςτθ διαδικαςία τθσ 
παραγωγισ, ςτθ ςχζςθ με το κράτοσ, ςτθ χριςθ νζων τεχνολογιϊν, ςτθν ανάπτυξθ τθσ 
καινοτομίασ. Ταυτόχρονα, θ δθμιουργία οικονομιϊν κλίμακασ μζςω τθσ δθμιουργίασ και 
προϊκθςθσ ςυνεταιριςμϊν νζασ μορωισ κα μποροφςε να τισ καταςτιςει ευκζωσ 
ανταγωνιςτικζσ με μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ.  
 

Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται  
 
Οι δεςμεφςεισ που ανζλαβε θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ ςτο πλαίςιο τθσ ςυμωωνίασ με 
τουσ δανειςτζσ δθμιουργοφν εξ αντικειμζνου ηθτιματα ςφγκρουςθσ ςε επίπεδο 
ςτρατθγικισ κατεφκυνςθσ, ιδίωσ όςον αωορά τθν απορρφκμιςθ ςυγκεκριμζνων κλάδων 
ςτουσ οποίουσ ςτοχεφει ρθτά. Ωςτόςο, κεωροφμε ότι είναι ανοιχτι θ μάχθ τθσ 
ανάδειξθσ μιασ καινοτομικισ, εξωςτρεωοφσ, παραγωγικισ και περιςςότερο ςυλλογικισ 
μικρομεςαίασ επιχειρθματικότθτασ με ςτόχο τθν ποιοτικι διαωοροποίθςθ και τθν 
αξιοποίθςθ των ςυγκριτικϊν ανκρϊπινων και ωυςικϊν πλεονεκτθμάτων τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ.  
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 
Αν και δεν καταωζραμε εξαιτίασ των δυςμενϊν οικονομικϊν ςυνκθκϊν και τθσ 
μεκοδευμζνθσ αςωυξίασ να προχωριςουμε ςτισ αναγκαίεσ ωοροελαωρφνςεισ υπζρ και 
των μικρομεςαίων επιχειριςεων πιραμε μζτρα ανακοφωιςθσ και μάλιςτα πολλζσ ωορζσ 
ςε ςωοδρι ςφγκρουςθ με τουσ κεςμοφσ. Ειδικότερα:  

 Υλοποιιςαμε τθν μεγάλθ μασ δζςμευςθ για τισ 100 δόςεισ για τισ λθξιπρόκεςμεσ 
οωειλζσ του δθμοςίου και των αςωαλιςτικϊν ταμείων δίνοντασ ταυτόχρονα 
αςωαλιςτικι και ωορολογικι ενθμερότθτα ςε όςουσ και όςεσ εντάχκθκαν.  

 Αποποινικοποιιςαμε τισ οωειλζσ προσ το Δθμόςιο μζχρι και του ποςοφ των 50.000 
Ευρϊ ςταματϊντασ το αιςχρό ανκρωποκυνθγθτό που είχε εξαπολφςει θ προθγοφμενθ 
κυβζρνθςθ εναντίον οωειλετϊν που είχαν αντικειμενικι αδυναμία να αποπλθρϊςουν τα 
χρζθ τουσ. 

 Νομοκετιςαμε τθ “Δεφτερθ Ευκαιρία”, δθλαδι τθν πλιρθ απαλλαγι χρεϊν για τα 
ωυςικά πρόςωπα που εντίμωσ πτϊχευςαν. Ζτςι, χιλιάδεσ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ και 
επαγγελματίεσ που πτϊχευςαν ζντιμα κα ζχουν τθ δυνατότθτα να ξεκινιςουν νζα 
επιχείρθςθ απαλλαγμζνοι από το βρόγχο των χρεϊν. 
 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Στισ νζεσ ςυνκικεσ που διαμορωϊνει θ νζα ςυμωωνία, ο ΣΥΛΗΑ δεςμεφεται να παλζψει 
για τθν ενίςχυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. Ζχουμε αναωζρει ιδθ το ςχεδιαςμό  
μασ για τθν αποκατάςταςθ τθσ ρευςτότθτασ και το τραπεηικό ςφςτθμα, κακϊσ και για 
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τον νζο τρόπο αξιοποίθςθσ του ΕΣΡΑ. Ο ςχεδιαςμόσ αυτόσ είναι τζτοιοσ ϊςτε να 
ςτθρίηονται οι μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ. Το ίδιο δεςμευόμαςτε να πράξουμε, μεταξφ 
άλλων, με τουσ ακόλουκουσ τρόπουσ:  
 

 Νζοσ Αναπτυξιακόσ Νόμοσ. Ζχουμε ιδθ προετοιμάςει ζνα νζο αναπτυξιακό νόμο που 
ςτοχεφει να: 
--Διευκολφνει τθ μετάβαςθ από μια οικονομία χαμθλισ ςε μια οικονομία υψθλισ 
ανταγωνιςτικότθτασ / τεχνολογικισ εξειδίκευςθσ / καινοτομίασ / εγχϊριασ 
προςτικζμενθσ αξίασ, και κα ςυμβάλλει ςτθ βελτίωςθ του εμπορικοφ ιςοηυγίου. 
--Ενιςχφει υωιςτάμενεσ παραγωγικζσ δομζσ όπου διαπιςτϊνονται κρίςιμεσ αδυναμίεσ 
και κίνδυνοι κατάρρευςθσ.  
--Κινθτοποιεί νζεσ ομάδεσ δρϊντων: επιςτιμονεσ τθσ διαςποράσ-πρωτοβουλίεσ 
κοινωνικισ / αλλθλζγγυασ / εναλλακτικισ / ςυνεταιριςτικισ οικονομίασ, επιχειρθματικά 
δίκτυα, εγχειριματα νεανικισ επιχειρθματικότθτασ, καινοτόμεσ / νεοωυείσ επιχειριςεισ.  
 

 Αναπτυξιακι τράπεηα. Μζςα ςτο πρϊτο τετράμθνο του 2016 αναμζνεται να ζχουν 
ολοκλθρωκεί οι διαδικαςίεσ για τθ λειτουργία τθσ Αναπτυξιακισ Τράπεηασ, που αρχικά 
κα ζχει κάτω από ςτθν ομπρζλα τθσ το Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων και το 
ΕΤΕΑΝ. Θ δθμιουργία ενόσ εκνικοφ αναπτυξιακοφ οργανιςμοφ, ςφμωωνα με τα πιο 
επιτυχθμζνα ευρωπαϊκά πρότυπα, κα διαδραματίςει ςθμαντικό ρόλο (α) ςτθν 
βελτιςτοποίθςθ τθσ απορροωθτικότθτασ και τθσ αποτελεςματικισ αξιοποίθςθσ των 
ευρωπαϊκϊν κονδυλίων, (β) ςτθν ενιςχυμζνθ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτο “Επενδυτικό 
Σχζδιο για τθν Ευρϊπθ” (ςχζδιο Juncker), (γ) ςτθν ανάπτυξθ ςυνεργιϊν με τθν 
Ευρωπαϊκι Τράπεηα Επενδφςεων και με αντίςτοιχα ιδρφματα του εξωτερικοφ, και (δ) 
ςτθν προςζλκυςθ ιδιωτϊν επενδυτϊν. Μζςω τθσ Αναπτυξιακισ Τράπεηασ κα 
αναπτυχκοφν ειδικά προγράμματα για τουσ διμουσ και τισ περιωζρειεσ, και κα 
ςτθριχτεί θ πρωτογενισ παραγωγι, οι πολφ μικρζσ επιχειριςεισ και θ ςυνεταιριςτικι 
οικονομία. 
 

 Νζα χρθματοδοτικά εργαλεία. Αναδιαμορωϊνουμε τα υωιςτάμενα χρθματοδοτικά 
εργαλεία και ςχεδιάηουμε νζα με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ επιχειρθματικότθτασ. Τα νζα 
αυτά εργαλεία κα τα διαχειριςτοφν άλλοι ωορείσ (πλθν των Συςτθμικϊν Τραπεηϊν), 
όπωσ θ νζα Αναπτυξιακι Τράπεηα και άλλοι μθ Τραπεηικοί Οργανιςμοί και κα αωοροφν:  
--Μικροπιςτϊςεισ επιχειριςεων, το οποίο είναι ζνα ιδιαίτερα διαδεδομζνο εργαλείο 
ανάπτυξθσ και περιοριςμοφ τθσ ανεργίασ ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ και μζχρι ςιμερα δεν 
ζχει αξιοποιθκεί ςτθν Ελλάδα. 
--Δάνεια ζωσ 25.000€ χωρίσ εμπράγματεσ εγγυιςεισ υψθλισ    εξαςωάλιςθσ και χωρίσ 
αυςτθρά τραπεηικά κριτιρια αξιολόγθςθσ του    δανειολιπτθ. Αυτά μποροφν να 
ςυμβάλλουν ςθμαντικά ϊςτε να ενιςχυκοφν πολφ μικρζσ και ατομικζσ επιχειριςεισ, 
κοινωνικζσ επιχειριςεισ κακϊσ να ςτθριχτοφν άνεργοι και άλλεσ ευάλωτεσ κοινωνικζσ 
ομάδεσ για να ξεκινιςουν μια νζα επιχειρθματικι δραςτθριότθτα ι να εξελίξουν μια 
υωιςτάμενθ.  
--Ραροχι εγγυιςεων των κεωαλαίων κίνθςθσ προσ τισ εξαγωγικζσ επιχειριςεισ και τουσ 
προμθκευτζσ τουσ με μειωμζνο χρθματοοικονομικό κόςτοσ . 
--Ρροχρθματοδότθςθ Επενδυτικϊν Σχεδίων Επιχειριςεων αμζςωσ μετά τθν ζνταξι τουσ 
για χρθματοδότθςθ ςτα Επιχειρθςιακά Ρρογράμματα ϊςτε οι επιχειριςεισ να μποροφν 
να λαμβάνουν το ιςόποςο τθσ επιχοριγθςθσ (εωόςον το επικυμοφν) με εκχϊρθςθ τθσ 
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απόωαςθσ ζνταξθσ και με μόνθ εγγφθςθ το αντίςτοιχο ποςό από τα κονδφλια του 
προγράμματοσ του νζου ΕΣΡΑ  υπό τον  όρο τθσ άμεςθσ υλοποίθςθσ του ζργου.  
 

 Φορολογικι ελάφρυνςθ. Ραρά τα ςτενά δθμοςιονομικά περικϊρια εξαιτίασ τθσ νζασ 
ςυμωωνίασ, ζχουμε επεξεργαςτεί μια δζςμθ μζτρων για ζμμεςθ ωορολογικι 
ελάωρυνςθ των ΜμΕ. Ενδεικτικά, αναωζρουμε: 
--Μείωςθ των ςυντελεςτϊν ωορολόγθςθσ για όςεσ επιχειριςεισ εντατικοποιοφν τισ 
θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ και ακολουκοφν πρότυπα ωορολογικισ ςυμμόρωωςθσ. 
--Σταδιακι κατάργθςθ ειδικϊν ειςωορϊν ςτα πλαίςια ενόσ δίκαιου και προοδευτικοφ 
ωορολογικοφ ςυςτιματοσ. 
--Σταδιακι κατάργθςθ του τζλουσ επιτθδεφματοσ. Μζχρι τθν κατάργθςι του, εωαρμογι 
απαλλαγισ για τα πρϊτα πζντε χρόνια από τθν ίδρυςθ των μικρομεςαίων επιχειριςεων. 
--Αναδρομικι διακοπι ανενεργϊν επιχειριςεων(απο το 2009) με ςωρευτικι ιςχφ 
κριτθρίων μθ  λειτουργίασ.  Απαλλαγι κάκε πρόςτιμου που ζπεται τθσ διακοπισ με 
καταβολι τζλουσ διακοπισ. φκμιςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ των παραπάνω 
επιχειριςεων. 
--Ράγια ρφκμιςθ οωειλϊν ςε 24δόςεισ ι 36  υπό προχποκζςεισ για όλεσ τισ οωειλζσ. 
--Επζκταςθ των κινιτρων για τθν ίδρυςθ νζων μικρομεςαίων επιχειριςεων. Μείωςθ του 
ωορολογικοφ ςυντελεςτι κατά 50% (ενδεικτικά 13% από 26%) για τα πρϊτα 5 χρόνια και 
για ειςόδθμα μζχρι 25.000 ευρϊ. 
--Επιτάχυνςθ επιςτροωισ ωόρου ειςοδιματοσ και ΦΡΑ. 
--Σφςτθμα "μεταωοράσ" του χρζουσ μεταξφ Δθμοςίου και  ωορολογοφμενου, ϊςτε να 
ιςορροπιςουν τα προβλιματα χρεϊν - ςυμψθωιςμοφ που υπάρχουν ςιμερα. 
 

 Μείωςθ του γραφειοκρατικοφ κόςτουσ με ςυντονιςμζνεσ δράςεισ τθσ Γ.Γ. Βιομθχανίασ, 
και των Υπουργείων Οικονομίασ και Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
απλοποίθςθσ τθσ αδειοδότθςθσ, ελαχιςτοποίθςθσ των ςθμείων επαωισ με τθ δθμόςια 
διοίκθςθ και χριςθ τθσ τεχνολογίασ για όςο το δυνατόν απλοφςτερεσ θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ ςχετικζσ με τθ λειτουργία των επιχειριςεων. 
 

 Ενίςχυςθ του ανταγωνιςμοφ και καταπολζμθςθ των καρτζλ με κεςμικι και 
λειτουργικι αναβάκμιςθ τθσ Επιτροπισ Ανταγωνιςμοφ. 
 
 

2.2.5. Ενίςχυςθ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ 
 
Το οικονομικό ςφςτθμα που επιχειρεί να επιβάλει ο νεοωιλελευκεριςμόσ 
χαρακτθρίηεται από τθ μονοκαλλιζργεια του ιδιωτικοφ τομζα τθσ οικονομίασ, όπου 
κυριαρχοφν οι ιδιωτικζσ τράπεηεσ και οι πολυεκνικεσ επιχειριςεισ. Γι’ αυτό το λόγο, θ 
νεοωιλελεφκερθ πολιτικι επιδιϊκει αωενόσ τθ διαρκι και δραςτικι ςυρρίκνωςθ του 
δθμόςιου τομζα τθσ οικονομίασ και αωετζρου υπονομεφει ςυςτθματικά τισ 
αναπτυξιακζσ δυνατότθτεσ του κοινωνικοφ τομζα. Αποτζλεςμα και αιτία αυτισ τθσ 
μονοκαλλιζργειασ, είναι θ ιδεολογικι επικράτθςθ τθσ λογικισ του κζρδουσ και των 
ςφςτοιχων κοινωνικϊν πρακτικϊν του ατομικιςμοφ, του ανταγωνιςμοφ, του 
αυταρχιςμοφ κ.α. 
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 Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ 
 
Κινοφμενοσ ςτον αντίποδα του νεοωιλελευκεριςμοφ, ο ΣΥΛΗΑ επιδιϊκει ζνα 
πλουραλιςτικό οικονομικό ςφςτθμα που το ςυναπαρτίηουν και οι τρείσ τομείσ τθσ 
οικονομίασ. Ωσ εκ τοφτου, ςτθν πολιτικι του ΣΥΛΗΑ,  θ κοινωνικι οικονομία ςυνιςτά 
ζναν από τουσ κεντρικοφσ αναπτυξιακοφσ μοχλοφσ τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ 
αλλά και ζνα εναλλακτικό μοντζλο οργάνωςθσ τθσ παραγωγισ και διανομισ των 
αποτελεςμάτων τθσ. Γι’ αυτό το λόγο, θ πολιτικι του ΣΥΛΗΑ κζτει τουσ ακόλουκουσ 
ςτόχουσ: 
 

 Να διευρυνκεί δραςτικά ο ιςχνόσ ςιμερα ςτθ χϊρα μασ κοινωνικόσ τομζασ τθσ 
οικονομίασ ϊςτε αυτόσ να μπορεί ςτο μζλλον να ςυνειςωζρει ςθμαντικό μερίδιο ςτο 
ΑΕΡ. Επιδιϊκουμε τα ςυνεργατικά εγχειριματα να μθν κινοφνται ςτο περικϊριο αλλά 
να βρίςκονται ςτο επίκεντρο τθσ οικονομίασ, με δραςτθριότθτα ςε τομείσ και κλάδουσ 
όπωσ ο αγροτοδιατροωικόσ, θ μεταποίθςθ, θ παραγωγι ενζργειασ, ο τουριςμόσ κ.α. Σε 
αυτό κα βοικθςει θ δικτφωςθ των εγχειρθμάτων αυτϊν, ακόμθ και για ηθτιματα που 
αωοροφν τθ χρθματοδότθςι τουσ.  
 

 Τα εγχειριματα κοινωνικισ οικονομίασ να ςτθρίηονται ςτθ ςυμμετοχι των 
εργαηομζνων ςε όλα τα ςτάδια τθσ παραγωγισ, τθ δθμοκρατικι λιψθ αποωάςεων και 
το ζλεγχο από τα μζλθ, και τθ δίκαιθ κατανομι του οικονομικοφ αποτελζςματοσ.  
 

 Κοινωνικζσ πρακτικζσ όπωσ θ δθμοκρατικι οργάνωςθ, θ αυτοδιαχείριςθ, θ 
ςυνεργατικότθτα και αλλθλεγγφθ που χαρακτθρίηουν τθν κοινωνικι οικονομία να 
διαχυκοφν και ςε άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ και ευρφτερα ςτθν κοινωνία.  
 
 Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται 
 
Πςον αωορά τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων, θ ςυγκυρία ςιμερα είναι ιδιαίτερα 
ευνοϊκι για δφο, κυρίωσ, λόγουσ:  
 
(α) Διότι, αντίκετα από τθν τραυματικι εμπειρία διαχείριςθσ αγροτικϊν κυρίωσ 
ςυνεταιριςμϊν από τον παλαιοκομματιςμό, το προθγοφμενο διάςτθμα, ωσ αντίδραςθ 
ςτο κενό κάλυψθσ κοινωνικϊν αναγκϊν που δθμιοφργθςε θ μνθμονιακι όξυνςθ τθσ 
νεοωιλελεφκερθσ επίκεςθσ, αναπτφχκθκαν ςτθ χϊρα μασ κινιματα και δομζσ 
ςυνεργατικισ και αλλθλζγγυασ οικονομίασ που κατζγραψαν εξαιρετικά ενκαρρυνιτκζσ 
επιτυχίεσ. Θ τεχνογνωςία, οι εμπερίεσ των δομϊν αυτϊν και θ ςυνεργαςία μαηί τουσ 
είναι δυνατόν να διευκολφνουν μια κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ να προωκιςει αποωαςιςτικά τθν 
πολιτικι τθσ.  
 
(β) Διότι θ κοινωνικι οικονομία απουςιάηει από τισ δεςμεφςεισ που υπάρχουν ςτθ νζα 
ςυμωωνία με τουσ δανειςτζσ τθσ χϊρασ.  Αυτό βζβαια δεν ςθμαίνει ότι το πεδίο είναι 
ελεφκερο να εωαρμοςτεί θ πολιτικι του ΣΥΛΗΑ, διότι είναι ςτρατθγικι θ επιλογι του 
νεοωιλελευκεριςμοφ για ςυρρίκνωςθ του δθμόςιου και κοινωνικοφ τομζα τθσ 
οικονομίασ χάριν του ιδιωτικοφ. Σθμαίνει όμωσ ότι για τθν κοινωνικι οικονομία μια 
κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ κα μπορεί να δόςει τισ απαραίτθτεσ μάχεσ από πολφ καλφτερεσ 
κζςεισ ςε ςχζςθ με άλλα πεδία που περιλαμβάνονται ρθτά ςτθ νεα ςυμωωνία.   
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 Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ  
 

 Ρροχωριςαμε ςτισ πρϊτεσ ενζργειεσ με ςτόχο τθσ βελτίωςθ και τθν 
απλοποίθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για τθ ςφςταςθ και τθ λειτουργία εγχειρθμάτων 
κοινωνικισ οικονομίασ. Ειδικότερα, κατά τθν περίοδο τθσ δικισ διακυβζρνθςθσ:  
--Συνεργάςτθκαν τα ςυναρμόδια υπουργεία για τθν ενοποίθςθ τθσ ςυνεταιριςτικισ 
νομοκεςίασ. Ζτςι ετοιμάςτθκε ςχζδιο νόμου για τουσ αγροτικοφσ ςυνεταριςμοφσ και 
προχϊρθςε θ εκπόνθςθ ςχεδίου νόμου για του δαςικοφσ ςυνεταιριςμοφσ.  
--Σε ςυνεργαςία με υπαρκτά εγχειριματα κοινωνικισ οικονομίασ, δρομολογιςαμε τθν 
τροποποίθςθ του Ν.4019/2011 για τισ κοινωνικζσ-ςυνεταιριςτικζσ επιχειριςεισ ςτθν 
κατεφκυνςθ επίλυςθσ των προβλιματων που ζχει αναδείξει θ εωαρμογι του.  
--Απλοποιιςαμε τισ διαδιαςίεσ εγγραωισ ςτο Μθτρϊο Κοινωνικισ Οικονομίασ.    

 Ολοκλθρϊςαμε τισ διαδικαςίεσ για τθν ενςωμάτωςθ των κοινοτικϊν οδθγιϊν για τισ 
δθμόςιεσ ςυμβάςεισ κοινωνικισ αναωοράσ ςτο ελλθνικό κεςμικό πλαίςιο και ωτάςαμε 
ςτο τελικό ςτάδιο τθ διαμόρωωςθ πλαιςίου για τισ προγραμματικζσ ςυμβάςεισ και τισ 
διαδικαςίεσ παραχϊρθςθσ χϊρων. 

 Δρομολογιςαμε τθ δθμιουργία του Ταμείου Κοινωνικισ Οικονομίασ που προβλζπεται 
από το Ν. 4019/2011. 

 υκμίςαμε ηθτιματα που αωοροφν τθ ΒΛΟΜΕ ϊςτε να διαςωαλίςουμε τθ ςυνζχιςθ τθσ 
λειτουργία τθσ από τουσ εργαηόμενουσ.  
 
 Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 

 Συγκροτοφμε ευζλικτθ διυπουργικι επιτροπι για τθν προϊκθςθ τθσ κοινωνικισ 
οικονομίασ ωσ οριηόντιασ προτεραιότθτασ ςε κυβερνθτικό επίπεδο. Θ εμπειρία 
διακυβζρνθςθσ ζδειξε ότι αυτό είναι απαραίτθτο και επείγον.  
 

 Βελτιϊνουμε και απλοποιοφμε το κεςμικό πλαίςιο για τθ ςφςταςθ και λειτουργία 
δομϊν κοινωνικισ οικονομίασ, ενςωματϊνοντασ αωενόσ τθν εμπειρία άλλων κρατϊν και 
αωετζρου τισ προτάςεισ και ςυςτάςεισ των διεκνϊν οργανιςμϊν. Στόχοσ μασ είναι να 
καταλιξουμε ςταδιακά ςε ζναν ενιαίο νόμο για τουσ ςυνεταιριςμοφσ και τα άλλα 
ςυνεργατικά ςχιματα, όπου κα υπάρχει εξειδίκευςθ  ανάλογα με το αντικείμενο τουσ. 
Επίςθσ, επιδιϊκουμε να ευκυγραμμίςουμε τθ νομικι μορωι των δομϊν κοινωνικισ 
οικονομίασ με τθ ωορολογικι αντιμετϊπιςι τουσ.  
 

 Διαμορωϊνουμε το πλαίςιο ςυνεργαςίασ του κράτουσ με τισ δομζσ τθσ κοινωνικισ 
οικονομίασ κατά τρόπο που ευνοεί και να ςτθρίηει τα αντίςτοιχα εγχειριματα. 
Λαμβάνουμε μζριμνα ϊςτε να διευκολυνκεί και ςτθριχτεί θ ςυμμετοχι ςυνεργατικϊν 
εγχειρθμάτων ςε δθμόςιουσ διαγωνιςμοφσ και διαμορωϊνουμε ευνοϊκό ωορολογικό 
πλαίςιο για τα εγχειριματα αυτά.  
 

 Δθμιουργοφμε ειδικζσ υποςτθρικτικζσ δομζσ, αρχικά ςε κεντρικό, κατόπιν και ςε 
περιωερειακό και τοπικό επίπεδο, που κα ςτθρίηουν τα εγχειριματα κοινωνικισ 
οικονομίασ ςε όλα τα ςτάδια λειτουργίασ τουσ. Ελλείψει ιςχυροφ ςυνεταιριςτικοφ 
κινιματοσ ςτθν Ελλάδα θ κρατικι ςτιριξθ κρίνεται απαραίτθτθ ςτο αρχικό ςτάδιο. 
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Ζχουμε ιδθ διερευνιςει δυνατότθτεσ ςυνεργαςίασ με ωορείσ που μποροφν και 
ενδιαωζρονται να αναλάβουν παρόμοιο ρόλο. 
 

 Εκπονοφμε και εωαρμόηουμε ςυγκεκριμζνα ςχζδια κυβερνθτικισ δράςθσ που 
διευκολφνουν εγχειριματα κοινωνικισ οικονομίασ να δραςτθριοποιθκοφν ςε 
δυναμικοφσ κλάδουσ και τομείσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ολοκλθρϊςαμε ιδθ ζνα 
τζτοιο ςχζδιο για τθν αξιοποίθςθ τθσ αργοφςασ αγροτικισ γθσ και των αγρουςϊν 
βιομθχανιϊν τροωίμων και ποτϊν, και αρχίςαμε τθν εωαρμογι του με τθν κατάρτιςθ 
νομοςχεδίου για τθ ςφςταςθ ςυναωοφσ ωορζα. Επεξεργαηόμαςτε αντίςτοιχα ςχζδια για 
τθν αξιοποίθςθ αργουςϊν ξενοδοχειακϊν μονάδων, κακϊσ και για παρεμβάςεισ ςτισ 
Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ, ςτθ βιομθχανία-μεταποίθςθ, ςτισ νζεσ τεχνολογίεσ και 
ςτον τομζα των καταςκευϊν.   
 

 Διαςωαλίηουμε τουσ απαραίτθτουσ χρθματοδοτικοφσ πόρουσ για να ςτθρίξουμε τα 
εγχειριματα κοινωνικισ οικονομίασ. Ζχουμε ιδθ κινθκεί ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ κατά 
τον αναςχεδιαςμό του νζου ΕΣΡΑ 2014-2020 κακϊσ επίςθσ και για τθ δθμιουργία του 
Ταμείου Κοινωνικισ Οικονομίασ που προβλζπεται από το Ν. 4019/2011. 
 

 υκμίηουμε ηθτιματα που αωοροφν εγκαταλελειμμζνεσ επιχειριςεισ ϊςτε αυτζσ να 
ςυνεχίςουν τθ λειτουργία τουσ με ανάλθψθ διαχείριςθσ από τουσ εργαηόμενουσ.  
 

 Συγκροτοφμε ειδικό ελεγκτικό μθχανιςμό για να διαςωαλίςουμε τθν ορκι λειτουργία 
των ςυνεταιριςμϊν και των άλλων ςυνεργατικϊν εγχειρθμάτων, και να αποωφγουμε τθ 
δθμιουργία «ψευδο-ςυνεταιριςμϊν» και άλλα παρατράγουδα. 
 

 Διαςωαλίηουμε τθν προβολι και διάδοςθ των εγχειρθμάτων κοινωνικισ οικονομίασ 
(διαδραςτικόσ χάρτθσ με πλθροωορίεσ για κάκε εγχείρθμα) ακόμθ και με ετιςιεσ 
εκκζςεισ κοινωνικισ οικονομίασ (Social Economy Expo).   

 
 
2.2.6. Αξιόπιςτοσ χωρικόσ ςχεδιαςμόσ 
 
Ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ, θ χωροταξία, αποτελεί ίςωσ το πιο ςθμαντικό εργαλείο για τθν 
παραγωγικι αναςυγκρότθςθ και ζνα κρίςιμο εργαλείο πολιτικισ για τθν άμβλυνςθ των 
ανιςοτιτων ςε όλεσ τισ κλίμακεσ και τθν αναδιανομι τθσ υπεραξίασ που προκφπτει 
τοπικά και πολφ προςδιοριςμζνα ςτο χϊρο από τθν άνιςθ εκμετάλλευςθ τθσ γθσ και των 
πόρων. Είναι επίςθσ και εργαλείο για τθν διαςωάλιςθ τθσ προςταςίασ του ωυςικοφ 
περιβάλλοντοσ και των κοινϊν αγακϊν και κλθρονομιάσ και κατά τοφτο προςδιορίηεται 
και απ’ το Σφνταγμα ωσ υποχρζωςθ του Δθμοςίου.  
 
Το ςφςτθμα χωρικοφ ςχεδιαςμοφ με το οποίο ειςιλκαμε ςτθν πρόςωατθ περίοδο τθσ 
«κρίςθσ χρζουσ» και των Μνθμονιακϊν μεταρρυκμίςεων, είχε ιδθ και προ Μνθμονίου 
υπονομευκεί ςταδιακά ςτθν πράξθ με ποικίλουσ τρόπουσ, οριςμζνοι απ’ τουσ οποίουσ 
αξίηει να αναωερκοφν : εςωτερικζσ του αντιωάςεισ και αντινομίεσ, ςωρεία 
«παρεκκλίςεων» για το τι επιτρζπεται ωσ χριςθ και ωσ δόμθςθ και που, ανυπαρξία 
ςυγκροτθμζνθσ πολιτικισ τόςο για τισ πόλεισ όςο και για τισ εκτόσ ςχεδίου περιοχζσ 
(αγροτικι και προςτατευόμενθ γθ), αδυναμία ελζγχου και διαωκορά ςτο ςφςτθμα 
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ελζγχου τόςο ςε προλθπτικό επίπεδο (άδειεσ δόμθςθσ ι εγκατάςταςθσ χριςεων) όςο 
και ςε καταςταλτικό επίπεδο (επιδίκαςθ προςτίμων, απομάκρυνςθ ανεπικφμθτων 
κτιςμάτων ι χριςεων), υπερεπαλλθλία ρυκμίςεων που παρζμεναν απεριωροφρθτεσ 
από ζλεγχο ιδιαίτερα ςτθν εξωαςτικι γθ και εγκλθματικι κακυςτζρθςθ ςτθν ζγκριςθ 
των ςχεδίων κάκε επιπζδου (Ρεριωερειακά Χωροταξικά, Γενικά Ρολεοδομικά, 
Ρολεοδομικζσ Μελζτεσ, κλπ) γεγονόσ που αωενόσ επζτεινε τθν αυκαιρεςία, αωετζρου 
κακιςτοφςε τα ςχζδια ανεπίκαιρα όταν ερχόταν ο χρόνοσ τθσ ζγκριςθσ και, πάντωσ, 
δυςωθμοφςε τον ςχεδιαςμό και τουσ ωορείσ του (μελετθτζσ και διοίκθςθ) ςτα μάτια των 
πολιτϊν.  
 
Κυρίωσ όμωσ ο ςχεδιαςμόσ υπονομεφτθκε από κάποιεσ πολφ ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ 
επιλογζσ κακ’ υπαγόρευςθ πολφ ςυγκεκριμζνων ςυμωερόντων :  
(α) τον προγραμματιςμό ζργων και μικρότερων ι μεγάλων υποδομϊν εριμθν του 
ςυνολικοφ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ (και, ωυςικά,  των όρων προςταςίασ του περιβάλλοντοσ) 
(β) το κακεςτϊσ «εξαίρεςθσ» και «κατεπείγουςασ» κεςμοκζτθςθσ πραγμάτων που 
πθγαίνουν κόντρα ςτον ςχεδιαςμό, ςτουσ νόμουσ ι ακόμα και κόντρα ςτο ίδιο το 
Σφνταγμα  
(γ) τθν εςκεμμζνθ κακυςτζρθςθ καταγραωισ των ορίων τθσ ιδιωτικισ και δθμόςιασ 
περιουςίασ μζςω του Κτθματολογίου, των Δαςικϊν Χαρτϊν και των κυρϊςεων των 
γραμμϊν αιγιαλοφ και παραλίασ ςε ολόκλθρθ τθ χϊρα.  
Το ςυγκεκριμζνο μοντζλο πολιτικισ υπονόμευςθσ του Χωρικοφ Σχεδιαςμοφ 
εμβακφνκθκε περαιτζρω με τθν μνθμονιακι νομολογία τθσ τελευταίασ 5ετίασ, 
ςυςςωρεφοντασ περιςςότερα προβλιματα. 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολισμόσ του ΤΡΙΗΑ 
 
Επιδιϊκουμε να αναςυγκροτιςουμε ζνα νζο υπόδειγμα δθμόςιου χωρικοφ ςχεδιαςμοφ 
δθμοκρατικοφ, απλοφ και για το ςφνολο του χϊρου. Θ αποκατάςταςθ τθσ δθμοκρατίασ 
και τθσ χωροκοινωνικισ δικαιοςφνθσ περνά κατεξοχιν μζςα από τθ διαπραγμάτευςθ με 
τθν κοινωνία για το μζλλον του χϊρου και τθσ χϊρασ. Και αυτό τον κρίκο 
διαπραγμάτευςθσ ςυνιςτά ακριβϊσ ο χωρικόσ ςχεδιαςμόσ. Με το νζο υπόδειγμα 
ερχόμαςτε να δϊςουμε βοικεια ςτο εγχείρθμα τθσ ανάπτυξθσ και τθσ παραγωγικισ 
αναςυγκρότθςθσ τροωοδοτϊντασ τισ πολιτικζσ τθσ με τισ απαραίτθτεσ πλθροωορίεσ και 
δεςμεφςεισ που υποβάλλει ο χϊροσ, οι τόποι, οι κοινωνίεσ, τα οικοςυςτιματα. 
 
Επιδιϊκουμε οι πολίτεσ και οι επενδυτζσ, να μποροφν να χτίηουν και να εκμεταλλεφονται 
τθν γθ εκεί όπου επιτρζπεται για όλουσ χωρίσ εξαιρζςεισ για οριςμζνουσ, χωρίσ πλαςτά 
δικαιϊματα δόμθςθσ ι εκμετάλλευςθσ, χωρίσ κατίςχυςθ του δικαιϊματοσ του 
ιςχυρότερου. Αυτό κα πει αςωάλεια δικαίου, ιςονομία, οργανωμζνο κράτοσ και 
προςταςία περιβάλλοντοσ. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 
Στουσ πρϊτουσ μινεσ τθσ διακυβζρνθςθσ ΣΥΛΗΑ υλοποιικθκαν: 

 Ρροϊκθςθ μελετϊν Μορωολογικϊν Κανόνων Δόμθςθσ και Αρχιτεκτονικισ ςτισ περιοχζσ 
εντόσ και εκτόσ οικιςμϊν μζχρι 2.000 κατοίκων, 23 Ρεριωερειακϊν Ενοτιτων τθσ χϊρασ 
(ςτάδιο διαβοφλευςθσ) 
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 Καταγραωι οικοδομικϊν ςυνεταιριςμϊν του ν. Αττικισ 
 Διαμόρωωςθ Υπουργικϊν Αποωάςεων για τθ ςφςταςθ ομάδων εργαςίασ για τα 

παρακάτω ηθτιματα: 
-Τθν αντιμετϊπιςθ τθσ αυκαίρετθσ δόμθςθσ 
-Τθν τροποποίθςθ του οικοδομικοφ κανονιςμοφ, των διατάξεων περί ζκδοςθσ αδειϊν 
δόμθςθσ, αρμοδίων ςυμβουλίων και άλλεσ πολεοδομικζσ ρυκμίςεισ 
-Τθν οριοκζτθςθ οικιςμϊν κάτω από 2.000 κατοίκουσ. 
-Τθν τροποποίθςθ διατάξεων του ν. 4315/2014 «πράξεισ ειςωοράσ ςε γθ και χριμα – 
ρυμοτομικζσ απαλλοτριϊςεισ και άλλεσ διατάξεισ» 

 Κατάρτιςθ μθτρϊου πολεοδομικϊν και χωροταξικϊν μελετϊν που βρίςκονται ςε 
εκκρεμότθτα 

 Ενεργοποίθςθ τθσ εωαρμογισ του ν. 3882/2010 «Εκνικισ Υποδομισ Γεωχωρικϊν 
Ρλθροωοριϊν» και οδθγίασ INSPIRE. 
 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Ρροχωράμε μετά από επιςτθμονικι και κοινωνικι διαβοφλευςθ ςτθν ουςιαςτικι 
ανακεϊρθςθ τθσ υωιςτάμενθσ πολιτικισ χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και χριςεων γθσ με 
άξονεσ τθν απλοποίθςθ των επιπζδων ςχεδιαςμοφ, τον εκδθμοκρατιςμό του με 
ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ των τοπικϊν κοινωνιϊν και τον δθμόςιο χαρακτιρα. 
 

 Ολοκλθρϊνουμε τθν ανακεϊρθςθ των Ρεριωερειακϊν Ρλαιςίων Χωροταξικοφ 
Σχεδιαςμοφ και Αειωόρου Ανάπτυξθσ που ζχουν βαρφνουςα ςθμαςία για τθν οργάνωςθ 
του χϊρου, μποροφν να ςυνκζςουν τισ επιμζρουσ τομεακζσ κατευκφνςεισ ςτον χϊρο 
αμβλφνοντασ ζτςι τισ ςυγκροφςεισ χριςεων, ενϊ ςυνδζονται με τον αναπτυξιακό 
προγραμματιςμό ςε επίπεδο Ρεριωζρειασ και το ΕΣΡΑ. Για τθν επίτευξθ αυτοφ του 
ςτόχου κρίκθκε απαραίτθτθ και προωκείται θ ανακεϊρθςθ/ επαναπροςζγγιςθ των 
προβλεπόμενων από τα ςχζδια κατευκφνςεων πολιτικισ για τθ χωρικι ανάπτυξθ και 
οργάνωςθ των περιωερειϊν. 
 

 Αντιμετωπίηονται μεκοδικά μζςα από τθ ςυγκρότθςθ ειδικϊν νομοπαραςκευαςτικϊν 
επιτροπϊν ςειρά εκκρεμϊν πολεοδομικϊν ηθτθμάτων. 
 

 Θ κωδικοποίθςθ των νομοκεςιϊν είναι ευρφτεροσ ςτόχοσ και προτεραιότθτα τθσ 
κυβζρνθςθσ. Στο δικό μασ αντικείμενο εμπίπτουν οι νομοκεςίεσ που αωοροφν τον χϊρο 
και περιλαμβάνουν τθν πολεοδομικι νομοκεςία και τθν οικοδομικι νομοκεςία 
 

 Μετά τον πρόςωατο οριςμό νζασ διοίκθςθσ ςτθν ΕΚΧΑ ΑΕ, προωκείται θ ολοκλιρωςθ 
του Κτθματολογίου ςε όλθ τθ χϊρα, μζςα από: 
- τθν επίςπευςθ τθσ ανάκεςθσ με διαωάνεια και ιςονομία των μελετϊν 
κτθματογράωθςθσ ςε όλθ τθ χϊρα.  
- τθν προτεραιότθτα ςτθν ολοκλιρωςθ, ανάρτθςθ και κφρωςθ των Δαςικϊν Χαρτϊν και 
θ ςυνεργαςία με το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν παράλλθλθ ολοκλιρωςθ και 
κφρωςθ των γραμμϊν αιγιαλοφ με τον αναγκαίο επιςτθμονικό τρόπο. Θ ςωςτι 
οριοκζτθςθ προςτατευόμενων περιοχϊν, ακτϊν και ευαίςκθτων οικοςυςτθμάτων είναι  
παράλλθλα πολιτικι που εμπίπτει ςτθν εκνικι ςτρατθγικι μασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ 
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Κλιματικισ Αλλαγισ.  
 

 Από τθν ΕΚΧΑ ΑΕ, δίνεται επίςθσ ζμωαςθ ςτθν ανάπτυξθ τθσ εκνικισ υποδομισ 
γεωχωρικϊν δεδομζνων. Υλοποίθςθ ζργων δικτυακϊν υπθρεςιϊν του Ρλθροωοριακοφ 
Συςτιματοσ ΕΥΓΕΡ και τθσ γεωπφλθσ. Κεςμοκζτθςθ τθσ πολιτικισ διαμοιραςμοφ και τθσ 
διαλειτουργικότθτασ  γεωχωρικϊν δεδομζνων  
 

 

2.2.7. Αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ 
 
Το πρόγραμμα των ιδιωτικοποιιςεων αποτζλεςε ζνα από τα πεδία τθσ ςφγκρουςθσ του 
ΣΥΛΗΑ με το νεοωιλελεφκερο υπόδειγμα. Σφμωωνα με τισ προθγοφμενεσ ςυμωωνίεσ οι 
ελλθνικζσ κυβερνιςεισ ιταν υποχρεωμζνεσ να προχωριςουν ςε ζνα ευρφ πρόγραμμα 
αποκρατικοποιιςεων τθρϊντασ ςυγκεκριμζνα χρονοδιαγράμματα και ποςοτικοφσ 
ςτόχουσ (22 δις. ευρϊ ζωσ το 2020), τα οποία ςτο ςφνολο τουσ κα χρθςιμοποιοφνταν 
για τθν αποπλθρωμι του δθμόςιου χρζουσ. 
 
Σφμωωνα με τθ νεοωιλελεφκερθ αωιγθςθ οι ιδιωτικοποιιςεισ ςυμβάλλουν ςτθν 
αφξθςθ των επενδφςεων και τθσ απαςχόλθςθσ, ςτθν ενίςχυςθ του ανταγωνιςτικότθτασ 
τθσ οικονομίασ, ενϊ το δθμόςιο κεωρείται ουςιαςτικά ανίκανο να διοικιςει με τον 
βζλτιςτο τρόπο τισ κρατικζσ εταιρείεσ και γι' αυτόν το λόγο κα πρζπει να αποχωριςει 
από τθν όποια επιχειρθματικι δραςτθριότθτα. 
 
Για τον ΣΥΛΗΑ οι αποκρατικοποιιςεισ αποτελοφςαν ταχφτατθ εκποίθςθ τθσ περιουςίασ 
του ελλθνικοφ λαοφ μζςω ςκανδαλωδϊν διαδικαςιϊν κακϊσ επί τθσ ουςίασ ιταν 
αναγκαςτικζσ πωλιςεισ. Απόδειξθ αποτελεί το γεγονόσ τθσ ςυνεχοφσ ανακεϊρθςθσ επί 
τα χείρω των ποςοτικϊν ςτόχων των εςόδων και θ πρόκλθςθ δικαςτικισ διερεφνθςθσ ςε 
πολλζσ περιπτϊςεισ (πχ. πϊλθςθ και ενοικίαςθ 28 ακινιτων του δθμοςίου). Θ 
προγραμματικι κζςθ του ΣΥΛΗΑ ζκανε λόγο για αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, 
με τθ χριςθ όλων των ςφγχρονων μεκόδων (πχ. ςυμπράξεισ με ιδιϊτεσ επενδυτζσ του 
εςωτερικοφ και του εξωτερικοφ και δθμόςιεσ επιχειριςεισ τρίτων χωρϊν) 
αποςκοπϊντασ ςτθν τόνωςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τθ μείωςθ τθσ ανεργίασ, τθν 
προςζλκυςθ επενδφςεων. Πςον αωορά τα κακαρά ζςοδα θ πρόταςθ του ΣΥΛΗΑ ιταν θ 
χριςθ τουσ ωσ επιπρόςκετοσ πόροσ χρθματοδότθςθσ του ςυςτιματοσ κοινωνικϊν 
αςωαλίςεων, πρόταςθ που αποτελοφςε μια ακόμθ απόδειξθ τθσ ςυνεκτικότθτασ του 
ςυνολικοφ οικονομικοφ προγράμματόσ του. 
 
Σφμωωνα με το νζο πρόγραμμα το ελλθνικό δθμόςιο υποχρεοφται να προχωριςει ςε 
εννζα (9) ιδιωτικοποιιςεισ εντόσ τθσ επόμενθσ τριετίασ, ςτοιχείο που αποτελεί μζροσ 
του αναγκαίου ςυμβιβαςμοφ τθσ κυβζρνθςθσ για το κλείςιμο τθσ ςυμωωνίασ και τθν 
αποτροπι του προθγοφμενου ςχεδίου για τθν πϊλθςθ 23 περιουςιακϊν ςτοιχείων, 
μεταξφ των οποίων επιχειριςεισ ςτρατθγικοφ και ενδιαωζροντοσ και υψθλισ κοινωνικισ 
ςθμαντικότθτασ όπωσ τα ΕΛΡΕ, θ ΔΕΡΑ θ ΕΥΔΑΡ και θ ΕΥΑΚ. 
 
Στον παρακάτω πίνακα αποτυπϊνεται με ξεκάκαρο τρόπο θ ςθμαντικι διαωορά για τισ 
επικείμενεσ ιδιωτικοποιιςεισ που περιλαμβάνονται ςτο νζο πρόγραμμα ςε ςφγκριςθ με 
τισ δεςμεφεισ των προθγοφμενων κυβερνιςεων (31.12.2014).  
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Πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων ζωσ 
31.12.2014 

Νζο πρόγραμμα ιδιωτικοποιιςεων 

1. Ρεριωερειακά Αεροδρόμια 1. Ρεριωερειακά Αεροδρόμια 
2. Ελλθνικό 2. Ελλθνικό 
3. Αςτζρασ Βουλιαγμζνθσ 3. Αςτζρασ Βουλιαγμζνθσ 
4. Αωάντου, όδοσ 4. Αωάντου, όδοσ 
5. Διαχειριςτισ Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 

5. Διαχειριςτισ Εκνικοφ Συςτιματοσ Φυςικοφ 
Αερίου (ΔΕΣΦΑ) 

6. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιϊσ (ΟΛΡ) 6. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Ρειραιϊσ (ΟΛΡ) 
7. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ (ΟΛΚ) 7. Οργανιςμόσ Λιμζνοσ Κεςςαλονίκθσ (ΟΛΚ) 
8. ΤΑΛΝΟΣΕ ΑΕ & ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (ROSCO) 8. ΤΑΛΝΟΣΕ ΑΕ & ΕΕΣΣΤΥ ΑΕ (ROSCO) 
9. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν (Ελευκζριοσ 
Βενιηζλοσ) 

9. Διεκνισ Αερολιμζνασ Ακθνϊν (Ελευκζριοσ 
Βενιηζλοσ) 

10. Θλεκτρονικζσ Δθμοπραςίεσ Ακινιτων   
11. Μαρίνεσ  
12. Εγνατία Οδόσ ΑΕ  
13. Λοιποί Διαγωνιςμοί Ραραχϊρθςθσ 
Ακινιτων 

 

14. Real Estate Monetisation (Αξιοποίθςθ 
Ακινιτων του Ελλθνικοφ Δθμοςίου) 

 

15. Ροςείδι, Χαλκιδικι  
16. Λππικό Κζντρο Μαρκοποφλου (Ολυμπιακά 
Ακίνθτα) 

 

17. Ελλθνικά Ρετρζλαια ΑΕ (ΕΛΡΕ ΑΕ)   
18. ΟΤΕ ΑΕ   
19. Δθμόςια Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ (ΔΕΘ)  
20. ΕΥΑΚ  
21. ΕΥΔΑΡ   
22. Δθμόςια Επιχείρθςθ Ραραγωγισ Αερίου 
(ΔΕΡΑ) 

 

23. Ελλθνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ)  
 
Μζροσ του νζου προγράμματοσ αποτελεί θ δθμιουργία ενόσ νζου ανεξάρτθτου ταμείου 
αξιοποίθςθσ τθσ περιουςίασ του δθμοςίου, ςτα πρότυπα των αντίςτοιχων κρατικϊν 
ταμείων του εξωτερικοφ (sovereign funds) ςτο οποίο κα μεταωερκοφν ςτοιχεία 
ενεργθτικοφ με ςκοπό: 

- τθν αξιοποίθςθ τουσ,  
- τθν προςταςία και τθ μεγζκυνςθ τθσ αξίασ τουσ,  
- τθν ουςιαςτικι ζνταξθ τουσ ςτον παραγωγικό μεταςχθματιςμό τθσ χϊρασ, αντί 

τθσ αναγκαςτικισ εκποίθςθσ τουσ που ίςχυε ζωσ ςιμερα.  
 
Θ αποςαωινιςθ των ςθμαντικϊν παραμζτρων για τθ λειτουργία του ταμείου αποτζλεςε 
το κομβικό ςθμείο για τθν επίτευξθ (ι μθ) τθσ ςυμωωνίασ του EuroSummit τθσ 12θσ 
Λουλίου τθσ κυβζρνθςθσ με τουσ κεςμοφσ. 
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Το ταμείο κα ζχει ζδρα τθν Ελλάδα, θ διοίκθςθ και θ διαχείριςθ του κα γίνεται από τισ 
ελλθνικζσ αρχζσ, με τουσ κεςμοφσ να περιορίηονται ςε ρόλουσ εποπτείασ και χοριγθςθσ 
τεχνικισ βοικειασ.  
 
Σθμαντικι διαωοροποίθςθ από το παρελκόν αποτελεί το γεγονόσ ότι θ κατεφκυνςθ των 
προςόδων από το νζο ταμείο δεν κα αωορά αποκλειςτικά τθν αποπλθρωμι του 
δθμόςιου χρζουσ, αλλά επιτεφχκθκε μια βαςικι προγραμματικι πρόταςθ για χριςθ 
μζρουσ των εςόδων για χρθματοδότθςθ των δθμοςίων επενδφςεων. Συγκεκριμζνα: 

- Το 50% κα χρθςιμοποιθκεί για για τθν επιςτροωι τθσ ανακεωαλαιοποίθςθσ των 
τραπεηϊν και άλλων περιουςιακϊν ςτοιχείων  

- 25% κα χρθςιμοποιθκεί για τθ μείωςθ τθσ αναλογίασ χρζουσ/ΑΕΡ, 
- 25% κα χρθςιμοποιθκεί για επενδφςεισ. 

 
Ο τρόποσ λειτουργίασ του νζου ταμείου, θ εςωτερικι δομι του, ο κϊδικασ εταιρικισ 
διακυβζρνθςθσ, θ πικανι ςφνκεςθ των ςτοιχείων του ενεργθτικοφ του (πχ. μετοχζσ 
εταιρειϊν και τραπεηϊν, θ ΕΤΑΔ, ακίνθτα,το ΤΑΛΡΕΔ κ.α.) και θ μεκοδολογία τθσ 
βζλτιςτθσ αξιοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ κα αποτελζςουν αντικείμενο μιασ 
ανεξάρτθτθσ Ομάδασ Δράςθσ που κα ςυςτιςει θ ελλθνικι κυβζρνθςθ. 
 
Ρζραν των ανωτζρω, κεωρείται και είναι απαραίτθτθ θ εκπόνθςθ ενόσ προγράμματοσ 
καταγραωισ και προςταςίασ τθσ Δθμόςιασ Ρεριουςίασ. Συγκεκριμζνα το ελλθνικό 
δθμόςιο δεν ζχει ζωσ ςιμερα καταγράψει τισ μεκόδουσ τθσ πλιρθσ αξιοποίθςθσ του 
ςυνόλου των περιουςιακϊν ςτοιχείων του, τθσ αποτελεςματικισ και λιγότερο 
κοςτοβόρασ κατανομισ των πόρων που διακζτει κακϊσ πλείςτα ςτοιχεία ιδιοκτθςίασ 
του καταπατοφνται, ενϊ θ διαςπορά τθσ διαχείριςθσ τουσ ςε διάωορεσ υπθρεςίεσ και 
ωορείσ οδθγεί ςτθν ελλιπι αξιοποίθςθ τουσ με τα γνωςτά ωαινόμενα κακοδιαχείριςθσ 
και ςπατάλθσ, ηωτικϊν ςτα χρόνια τθσ κρίςθσ, δθμοςίων πόρων. 
 
Θ κυβζρνθςθ ςε ςυνεργαςία με τθν κοινωνία των πολιτϊν καλείται να δράςει για τθν 
δθμιουργία μθτρϊου καταγραωισ τθσ δθμόςιασ περιουςίασ, τθν δθμιουργία κεςμϊν 
ελζγχου για τθν προςταςία τθσ και τθν καλφτερθ αξιοποίθςθ τθσ προσ όωελοσ όχι μόνο 
των κρατικϊν εςόδων αλλά και για τθν δθμιουργία κοινωνικϊν υποδομϊν που κα 
βελτιϊνουν τθν κακθμερινότθτα των πολιτϊν. 
 
 

2.2.8. Φιλόδοξθ πολιτικι για τθν καινοτομία 

 
Στο πλαίςιο τθσ νεοωιλελεφκερθσ αντίλθψθσ και ειδικά κατά τα τελευταία χρόνια τθσ 
δθμοςιονομικισ λιτότθτασ, αςκικθκε ςοβαρι ιδεολογικι πίεςθ να παρουςιαςτεί θ 
επιχειροφμενθ πλιρθσ απορφκμιςθ του χϊρου τθσ ζρευνασ και τθσ διαδικαςίασ 
παραγωγισ και αξιοποίθςθσ νζασ γνϊςθσ ζναντι τθσ αγοράσ, ωσ απάντθςθ ςτθν κρίςθ. 
Αντίςτοιχεσ επικετικζσ πολιτικζσ εωαρμόςτθκαν ςτο όνομα τθσ «ανάπτυξθσ» και τθσ 
«χριςιμθσ ζρευνασ» προκειμζνου ςχεδόν να ταυτιςτεί θ ζρευνα με τθν 
επιχειρθματικότθτα. Οι πολιτικζσ αυτζσ παρόλα αυτά, ζχουν ωζρει κακόλου ι πενιχρά 
αποτελζςματα. Επιχειρικθκε επίςθσ να ενοχοποιθκεί το επιςτθμονικό δυναμικό τθσ 
χϊρασ για τθ μθ ικανοποιθτικι διαςφνδεςθ τθσ ζρευνασ με τθν παραγωγι, γεγονόσ που 
πράγματι παρατθρείται ςτθ χϊρα και που πρωτίςτωσ οωείλεται ςτο πρότυπο 
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οικονομικισ ανάπτυξθσ που ακολουκείται επί χρόνια και, ειδικότερα, ςτθ δομι και τον 
προςανατολιςμό των ελλθνικϊν επιχειριςεων. 
 
Θ κρίςθ επιβάλλει ςιμερα διαωορετικζσ προτεραιότθτεσ και παρεμβάςεισ ςε ολόκλθρθ 
τθν αλυςίδα τθσ καινοτομίασ, ςτο ζνα άκρο τθσ οποίασ υπάρχει θ γνϊςθ με τθν ζννοια 
του τριγϊνου που τθν ςυναποτελεί: παιδεία, ζρευνα και καινοτομία. Ο αδφναμοσ κρίκοσ 
τθσ αλυςίδασ τθσ καινοτομίασ για τθ χϊρα είναι κυρίωσ παράγοντεσ που βρίςκονται ςε 
αντιδιαςτολι με τθν ανάπτυξθ υγιοφσ επιχειρθματικότθτασ.  
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Στουσ αντίποδεσ των πολιτικϊν που αςκικθκαν, ο ΣΥΛΗΑ καλείται να χαράξει πολιτικι 
de novo και ςε αυτόν τον τομζα: 
 

 Μπροςτά ςτθν ανάγκθ επεξεργαςίασ ενόσ νζου παραγωγικοφ μοντζλου τθσ χϊρασ, ςτισ 
ςυνκικεσ τθσ βακειάσ κοινωνικισ και οικονομικισ κρίςθσ που διανφουμε, θ Ζρευνα, θ 
και θ Καινοτομία που προκφπτει, πρζπει να αποτελζςουν ωάρο ελπίδασ και προοπτικισ 
και κορμό τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ.  
 

 Μεγάλθ παρακατακικθ εδϊ είναι το ςθμαντικότερο κεωάλαιο που διακζτει θ χϊρα: το 
επιςτθμονικό δυναμικό και ιδιαίτερα οι νζοι επιςτιμονεσ. Καίριασ ςθμαςίασ επομζνωσ 
είναι θ πολιτικι δυναμικισ αξιοποίθςισ του που κα αναςτρζψει τθν αναςτροωι του 
ζντονου κλίματοσ ωυγισ ςτο εξωτερικό που παρατθρείται τα τελευταία 5 χρόνια και 
είναι το αποτζλεςμα των πολιτικϊν λιτότθτασ που ακολουκικθκαν.  
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

Πςον αωορά τα χρθματοδοτικά εργαλεία, και εωόςον οι διακζςιμοι εκνικοί πόροι για 
τθν Ζρευνα ςιμερα αναγκαςτικά προζρχονται κατά κφριο λόγο μζςα από τθν εκνικι 
ςυμμετοχι ςτο ΕΣΡΑ, αναηθτοφμε νζουσ δρόμουσ. Ρζρα από τθ δθμόςια 
χρθματοδότθςθ τθσ ζρευνασ, κεωροφμε καίριασ ςθμαςίασ τθν φπαρξθ ιδιωτικϊν 
επενδφςεων. Μια πολιτικι κζςπιςθσ κινιτρων και όχι μόνο επιδοτιςεων, για τθν 
ουςιαςτικι και υπεφκυνθ ςυμμετοχι του ιδιωτικοφ τομζα ςτο επενδυτικό ρίςκο, κα 
ιταν χριςιμθ προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι. Στο πλαίςιο αυτό:  
 

 Σχεδιάςαμε και κζςαμε ςε κίνθςθ ςχζδιο χρθματοδότθςθσ τθσ ζρευνασ και τθσ 
καινοτομίασ, με βάςθ ζνα μίγμα δθμόςιων και ιδιωτικϊν πόρων και με τθ δθμιουργία 
Ειδικοφ Ταμείου ςτιριξθσ δράςεων ζρευνασ και καινοτομίασ βαςιςμζνου ςτθ μόχλευςθ 
δθμόςιων και ιδιωτικϊν πόρων, προερχόμενων κατά κφριο λόγο από νζα 
χρθματοδοτικά ςχιματα τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων. Το ταμείο κα παρζχει: 
--Επιχορθγιςεισ ςε ερευνθτικά ζργα. 
--Κεωάλαια Συμμετοχϊν (κεωάλαια ςποράσ και επενδυτικά κεωάλαια). 
--Χαμθλότοκα δάνεια (περίπου 2%) τα οποία μειϊνουν ςθμαντικά το κόςτοσ του  
    χριματοσ για επενδφςεισ ΜμΕ ςε δράςεισ Ζρευνασ  & Καινοτομίασ. 
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Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 
Στόχοσ μασ είναι ζνα αποτελεςματικό ςχιμα ςτιριξθσ τθσ Οικονομίασ τθσ Γνϊςθσ με τθν 
ανάπτυξθ ςυνεργειϊν μεταξφ κεματικϊν ςυςτάδων επιχειριςεων με κοινοπραξίεσ 
Ρανεπιςτθμίων και Ερευνθτικϊν Κζντρων μζςα ςε περιβάλλοντα που διζπονται από τθν 
επιδίωξθ τθσ επιςτθμονικισ ποιότθτασ και αριςτείασ, που παρζχουν ζμπνευςθ και 
ευνοοφν τθ μόχλευςθ ιδεϊν και τθ δθμιουργικότθτα με ταυτόχρονθ εξαςωάλιςθ του 
δθμοςίου ςυμωζροντοσ και τθν ανεξαρτθςία τθσ ζρευνασ. 
 
Τζτοια περιβάλλοντα μπορεί να αποτελζςουν το υπόςτρωμα και για τθν άνκιςθ των 
νζων επιςτθμονικϊν ιδεϊν και τθν ανάπτυξθ καινοτόμου επιχειρθματικότθτασ που εν 
δυνάμει μπορεί να μεταςχθματίςει τθν πραγματικι Οικονομία.  
 
Για τθν υποςτιριξθ των παραπάνω, απαιτοφνται ανάμεςα ςτα άλλα:  
 

 Κεςμικό πλαίςιο για τθν προςταςία του ερευνθτικοφ ζργου και τθσ πνευματικισ 
ιδιοκτθςίασ (πνευματικά δικαιϊματα, κζματα δεοντολογίασ, βιοθκικισ). Κεςμικζσ 
παρεμβάςεισ ςχετικά με τον αναπτυξιακό ρόλο των ερευνθτικϊν ωορζων και τθ 
διαςφνδεςι τουσ με τον ιδιωτικό τομζα, που να διακζτει τθν απαιτοφμενθ ευελιξία 
αλλά διαςωαλίηει το δθμόςιο ςυμωζρον και τθν ανεξαρτθςία τθσ ζρευνασ. 
 

 Ρλιρθσ αξιολόγθςθ και διαωάνεια ςτθ διαχείριςθ των πόρων αλλά και του ερευνθτικοφ 
αποτελζςματοσ και διαςωάλιςθ του δθμόςιου χαρακτιρα τθν ζρευνασ και των 
υποδομϊν κακϊσ και ςοβαρόσ μθχανιςμόσ ελζγχου, παρακολοφκθςθσ & αξιολόγθςθσ 
του ωυςικοφ αντικειμζνου των ερευνθτικϊν προγραμμάτων που εκπονοφνται. 
 

 Υποςτιριξθ δομϊν που προωκοφν τθ ςυνζργεια και δικτφωςθ δθμοςίου και ιδιωτικοφ 
τομζα ςτον χϊρο τθσ ζρευνασ και τθσ καινοτομίασ και ςχεδιαςμόσ με περιωερειακι 
διάςταςθ. 
 
 

2.2.9. υνεκτικι ψθφιακι πολιτικι 
 
Θ Αριςτερά είχε πάντοτε ωσ αξία τθ διάχυςθ τθσ γνϊςθσ και τθσ πλθροωορίασ ςε όλθ 
τθν κοινωνία χωρίσ αποκλειςμοφσ. Θ ψθωιακι τεχνολογία είναι άλλωςτε αυτι που 
επζτρεψε ςτα κινιματα  να αναπτυχκοφν, να ςυντονιςκοφν, να επικοινωνιςουν, να 
«μολφνουν» με τισ ιδζεσ τουσ και να  δείξουν ότι ζνασ άλλοσ κόςμοσ είναι εωικτόσ. 
 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Στόχοσ τθσ νζασ αρχισ είναι θ αντιμετϊπιςθ του κατακερματιςμοφ ςτθν χάραξθ 
πολιτικϊν για τισ Τεχνολογίεσ Ρλθροωορικισ και Επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) και θ αντιμετϊπιςθ 
τουσ ωσ ζνα διακριτό πεδίο άςκθςθσ πολιτικισ. Θ νζα αρχι κα επιτρζψει τθν 
αποτελεςματικι εωαρμογι τθσ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ για τισ ΤΡΕ θ οποία ζχει τουσ 
ακόλουκουσ ςτόχουσ: 
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 Μείωςθ τθσ γραωειοκρατίασ και βελτίωςθ των προςωερόμενων υπθρεςιϊν ςτον πολίτθ 
και τισ επιχειριςεισ. 

 Αποτελεςματικι επζνδυςθ των δθμοςίων και κοινοτικϊν πόρων ςτισ ΤΡΕ για μια 
ιςόρροπθ και χωρίσ αποκλειςμοφσ ανάπτυξθ 

 Ενιαία ψθωιακι πολιτικι και διακυβζρνθςθ, και εκπροςϊπθςθ τθσ Ελλάδασ ςε 
διεκνι fora. 

 Διαςωάλιςθ των δικαιωμάτων των πολιτϊν ςτον ψθωιακό κόςμο, προςταςία τθσ 
ιδιωτικότθτασ τουσ και του προςωπικοφ απορριτου.  

 Διαςωάλιςθ του ανοιχτοφ και ελεφκερου χαρακτιρα του διαδικτφου. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Ο ΣΥΛΗΑ δεςμεφεται να δθμιουργιςει μία και μόνθ ενιαία δθμόςια αρχι, ςτο 
υψθλότερο επίπεδο τθσ Κυβζρνθςθσ, με αντικείμενο τθν ψθωιακι πολιτικι και τθν 
θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ.  Αυτι θ ενιαία Αρχι κα ζχει τισ παρακάτω κφριεσ 
αρμοδιότθτεσ και προτεραιότθτεσ: 
 

 Δράςεισ ςυντονιςμοφ θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ (e-government) 
--Κακοδιγθςθ του κεντρικοφ ςχεδιαςμοφ και ςυντονιςμοφ τθσ εωαρμογισ όλων των, 
εκνικά και κοινοτικά ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων ΤΡΕ 
--Ενοποίθςθ και εξορκολογιςμόσ όλων των Δθμόςιων Φορζων που υλοποιοφν για χάρθ 
του Δθμοςίου προγράμματα ΤΡΕ (π.χ. ΘΔΛΚΑ, ΚΤΡ Α.Ε.) 
--Κοινά πρότυπα για τθν αςωάλεια, τθ διαλειτουργικότθτα και τα δεδομζνα 
--Διαλειτουργικότθτα δθμόςιων αρχείων, μθτρϊων και βάςεων δεδομζνων 
--Άνοιγμα τθσ αγοράσ ΤΡΕ με τθν ειςαγωγι ανοικτϊν προτφπων, λογιςμικοφ και 
τεχνολογιϊν ςε όλα τα προγράμματα θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
--Μοναδικι ταυτότθτα χριςτθ (Single sign-on) για τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 
 

 Κακιζρωςθ μετριςιμων δεικτϊν (benchmarking) ΣΠΕ και βελτίωςι τουσ 
--Τριετζσ ςχζδιο δράςθσ για τθ ριηικι βελτίωςθ υπθρεςιϊν θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ 
από το δθμόςιο προσ τουσ πολίτεσ, με ςτόχο, κατ’ ελάχιςτο, το μζςο όρο τθσ ΕΕ ςτουσ 
αντίςτοιχουσ δείκτεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ 
 

 Δθμόςιεσ υμβάςεισ 
--Ενιαίο ςθμείο ελζγχου (SPOC) για όλεσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ ΤΡΕ 
--Υποχρεωτικι χριςθ τθσ δθμόςιασ υπθρεςίασ θλεκτρονικϊν ςυμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ – 
ΚΘΜΔΘΣ) με άμεςθ ςφνδεςθ με τθ Δι@φγεια για όλεσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με ςτόχο 
τθ μεγαλφτερθ διαωάνεια. 
 

 Διοίκθςθ 
--Δθμιουργία και κεντρικι διαχείριςθ μιασ κοινισ, αςωαλοφσ και ευζλικτθσ υποδομισ 
που κα είναι διακζςιμθ ςε όλο τον δθμόςιο τομζα (δίκτυο τθλεπικοινωνιϊν δθμοςίου – 
ΣΥΗΕΥΞΛΣ, “Government-Cloud”, εξορκολογιςμόσ των κζντρων δεδομζνων, κοινζσ και 
προςβάςιμεσ εωαρμογζσ και υπθρεςίεσ για όλουσ τουσ δθμόςιουσ ωορείσ κλπ.) 
-- Υιοκζτθςθ τθσ αρχισ τθσ "εωάπαξ παροχισ δεδομζνων" (once only principle) για τθν 
μείωςθ τθσ γραωειοκρατίασ ςτθν Δθμόςια Διοίκθςθ 
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-- ειςαγωγι τθσ αρχισ τθσ ιδιωτικότθτασ ςτον ςχεδιαςμό των ςυςτθμάτων τθσ δθμόςιασ 
διοίκθςθσ 
 

 Διαφάνεια, Πρόςβαςθ ςτθν Πλθροφορία και Επαναχρθςιμοποίθςθ Πλθροφοριϊν 
--Κατάργθςθ όλων των εξαιρζςεων του προγράμματοσ Δι@φγεια και προϊκθςθ τθσ 
εωαρμογισ του ςε όλεσ τισ δθμόςιεσ επιχειριςεισ 
--Άνοιγμα των πλθροωοριϊν και δεδομζνων του δθμόςιου τομζα για 
επαναχρθςιμοποίθςθ από ιδιωτικοφσ ωορείσ και το κοινό 
--Άνοιγμα των γεωχωρικϊν δεδομζνων του δθμοςίου, με ζμωαςθ ςτα κτθματολογικά 
δεδομζνα 
--Εναρμόνιςθ όλων των πολιτικϊν δθμόςιων δεδομζνων 
--Αδιάλειπτθ και ενιαία χριςθ δεδομζνων, λογιςμικοφ και υπθρεςιϊν “cloud” μεταξφ 
όλων των ωορζων του δθμοςίου τομζα 
-- Ειςαγωγι υποχρεϊςεων διαωάνειασ ςτα πρότυπα τθσ Διαφγειασ, ςε περιπτϊςεισ 
παροχισ δθμόςιασ υπθρεςίασ από ιδιϊτεσ (παραχωρθςιοφχουσ, ςχιματα ΣΔΛΤ κτλ) 
-- Δυνατότθτα θλεκτρονικισ παρακολοφκθςθσ τθσ εξζλιξθσ των αιτθμάτων των πολιτϊν 
 

 Ενιαίεσ Αγορζσ Ψθφιακισ Σεχνολογίασ και Σθλεπικοινωνιϊν 
--Επιχοριγθςθ και ςυντονιςμόσ τθσ εωαρμογισ δράςεων ενιαίασ ψθωιακισ αγοράσ από 
τουσ ωορείσ του δθμόςιου τομζα. 
-- Εκςυγχρονιςμόσ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ενιαίασ Ψθωιακισ και Τθλεπικοινωνιακισ 
Αγοράσ, 
-- Ενίςχυςθ του νομικοφ πλαιςίου για προςωπικό απόρρθτο ςτο διαδίκτυο και τισ 
τθλεπικοινωνίεσ. 
-- Βελτίωςθ του νομικοφ πλαιςίου για τισ θλεκτρονικζσ ςυναλλαγζσ. 
-- Δθμιουργία κεςμικοφ πλαιςίου για τθν οικονομία του διαμοιραςμοφ (sharing 
economy). 
-- Ρροάςπιςθ τθσ αρχισ τθσ ουδετερότθτασ των δικτφων. 
-- Εκςυγχρονιςμόσ των ταχυδρομείων για τθν ενίςχυςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου ςτθν 
Ελλάδα. 
 
Θ δθμιουργία τθσ ενιαίασ Δθμόςιασ Αρχισ κα μασ επιτρζψει να προχωριςουμε 
ταχφτερα το κυβερνθτικό πρόγραμμά μασ. Ενδεικτικά: 

 Απελευκερϊνουμε τα κοινοτικά κονδφλια για ζργα Τεχνολογιϊν Ρλθροωορικισ και 
Επικοινωνιϊν  

 Ενιςχφουμε, απλοποιοφμε και επεκτείνουμε τθ Διαφγεια  

 Ελζγχουμε όλεσ τισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ με ενιαίαιο τρόπο και θλεκτρονικά 

 Διαςωαλίηουμε τθ διαλειτουργικότθτα των ψθωιακϊν μθτρϊων του δθμοςίου. 

 Ολοκλθρϊνουμε και επεκτείνουμε το άνοιγμα των δθμοςίων δεδομζνων  

 Μειϊνουμε το ψθωιακό χάςμα παρζχοντασ πρόςβαςθ ςτο διαδίκτυο ςε κάκε γωνιά τθσ 
Ελλάδασ 

 Αναςχεδιάηουμε το ψθωιακό ςχολείο  

 Δίνουμε κίνθτρα για τθν κακολικι επζκταςθ των θλεκτρονικϊν πλθρωμϊν για τθν 
ενίςχυςθ του θλεκτρονικοφ εμπορίου και τθν πάταξθ τθσ ωοροδιαωυγισ 

 Κζτουμε τισ κεςμικζσ βάςεισ για τον Ελλθνικό, Αςωαλι Κυβερνοχϊρο, ςε ςυνεργαςία με 
όλουσ τουσ αρμόδιουσ ωορείσ 
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2.2.10. Νζα νθςιωτικι πολιτικι: Νθςιά Κςων Ευκαιριϊν 
 
Ο μζχρι τϊρα ςχεδιαςμόσ των πολιτικϊν των προθγοφμενων κυβερνιςεων παραγνϊριηε 
τθν ιδιαιτερότθτα των νθςιϊν μασ, παρόλο που  υπάρχει ςχετικι ςυνταγματικι 
πρόβλεψθ (άρκρο 101 & 4 του ιςχφοντοσ ςυντάγματοσ) κακϊσ και αντίςτοιχεσ 
Ευρωπαϊκζσ Συνκικεσ (Άμςτερνταμ, Λιςςαβϊνα).  
 
Το μοντζλο ανάπτυξθσ που ακολουκικθκε μζχρι τϊρα και οι νεοωιλελεφκερεσ πολιτικζσ 
που εωαρμόςτθκαν βίαια τα τελευταία χρόνια είχαν ωσ ςυνζπεια τα ιδθ  υπάρχοντα 
δομικά και λειτουργικά προβλιματα να διογκωκοφν και οι ταξικζσ ανιςότθτεσ να 
εντακοφν. Ελλείψεισ δυναμικοφ και βαςικϊν υποδομϊν ςε υπθρεςίεσ υγείασ και 
εκπαίδευςθσ, δυςκολίεσ και κόςτοσ ςτισ μεταωορζσ, υψθλι ανεργία, ωυγι των νζων, 
δθμογραωικι γιρανςθ, υποβάκμιςθ οικιςτικοφ και ωυςικοφ περιβάλλοντοσ (π.χ. 
διαχείριςθ απορριμμάτων), μθ επάρκεια πόςιμου νεροφ, και ενεργειακό πρόβλθμα 
ςυνκζτουν το νθςιωτικό τοπίο.  
 
Ο βαςικόσ ςτόχοσ του ΣΥΛΗΑ είναι θ βιϊςιμθ ι αειωόροσ ανάπτυξθ των νθςιϊν και είναι 
κάτι παραπάνω από υποχρζωςθ μασ να εξετάηουμε τα νομοκετιματα και τισ 
αςκοφμενεσ πολιτικζσ ωσ προσ τισ επιπτϊςεισ τουσ ςτο νθςιωτικό χϊρο, και όπου 
απαιτείται να γίνονται οι αναγκαίεσ προςαρμογζσ. Θ επίλυςθ πολλϊν τοπικϊν κεμάτων 
προχποκζτει ςυνολικι ρφκμιςι τουσ ςτο πλαίςιο μιασ εκνικισ νθςιωτικισ πολιτικισ. 
 
Επιπλζον, είναι ανάγκθ να βρεκοφν τα κατάλλθλα αντίρροπα μζτρα που κα 
εξιςορροπιςουν μια ςειρά πολιτικϊν από τθν εωαρμογι τθσ ςυμωωνίασ (κατάργθςθ 
του ειδικοφ κακεςτϊτοσ του ΦΡΑ ςτα νθςιά, ιδιωτικοποίθςθ περιωερειακϊν 
αεροδρομίων, κτλ).  
 
Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 

 Ρροϊκθςθ του μεταωορικοφ ιςοδφναμου ϊςτε  να ικανοποιείται το δικαίωμα 
του νθςιϊτθ να απολαμβάνει μεταωορικζσ υπθρεςίεσ με το ίδιο κόςτοσ που το 
απολαμβάνουν  οι  των άλλων περιοχϊν. Ρρόνοια για τθ δυνατότθτα μετακίνθςθσ των 
ανζργων και των οικονομικά αςκενζςτερων μονίμων κατοίκων με το ελάχιςτο δυνατό 
κόμιςτρο. 

 Ρροϊκθςθ τθσ ςφςταςθσ ενόσ δθμόςιου-κοινωνικοφ ωορζα ακτοπλοΐασ με 
ςυνεργαςία κράτουσ και αυτοδιοίκθςθσ κατά τα πρότυπα των ςκανδιναβικϊν χωρϊν. 
Ενίςχυςθ τθσ ακτοπλοϊκισ επικοινωνίασ μεταξφ των νθςιϊν μζςα από ζνα ελάχιςτο 
δθμόςιο δίκτυο ςυνδυαςμζνων μεταωορϊν. 

 Βελτίωςθ όλων των δομϊν υγείασ (Νοςοκομείων, Ρολυδφναμων Ρεριωερειακϊν 
Λατρείων, Κζντρων Υγείασ και των του ΕΚΑΒ με αιχμι τθν επαρκι ςτελζχωςισ τουσ με 
γιατροφσ και νοςθλευτικό προςωπικό, λαμβάνοντασ υπόψθ τθν υψθλι εποχικότθτα 
λόγω τουριςμοφ. 

 Ζμωαςθ ςτθν προλθπτικι ιατρικι και ςτθ πρωτοβάκμια υγεία με τθν αξιοποίθςθ 
των ςφγχρονων μεκόδων τθλεπικοινωνιϊν (υπθρεςίεσ τθλεϊατρικισ που ιδθ ζχουν 
ενταχκεί για χρθματοδότθςθ από το ΕΣΡΑ και ζχει κακυςτεριςει θ ολοκλιρωςθ τουσ) 
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τόςο για τθ γνωμάτευςθ και κεραπεία όςο και για τθν επιμόρωωςθ του νοςθλευτικοφ 
προςωπικοφ. 

 Στιριξθ τθσ πρωτογενοφσ παραγωγισ με υποδομζσ (ςωαγεία, ελαιοτριβεία κλπ), 
αλλά και με πολιτικζσ μείωςθσ του κόςτουσ παραγωγισ και διακίνθςθσ, κίνθτρα ςε 
νζουσ παραγωγοφσ και ςτθ δθμιουργία ςυνεργατικϊν δικτφων, ςυςτθματοποίθςθ 
αγροτικϊν καλλιεργειϊν και κτθνοτροωικϊν προϊόντων, υποςτιριξθ τθσ επαγγελματικισ 
αλιείασ με τισ αναγκαίεσ υποδομζσ και τθ ςωςτι διαχείριςθ του αλιευτικοφ πλοφτου. 
Ζμωαςθ ςτθν αξιοποίθςθ των τοπικϊν προϊόντων χωρίσ εντατικοποίθςθ καλλιεργειϊν.  

 Χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ με ςτόχο τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 
κακοριςμόσ των χριςεων γθσ και ζλεγχοσ τθσ εκτόσ οικιςμοφ δόμθςθσ που κα ςυμβάλει 
ςτθ διατιρθςθ του μοναδικοφ τοπίου των νθςιϊν με ςεβαςμό ςτισ πολεοδομικζσ 
διατάξεισ 

 Ρροτεραιότθτα ςτθν καταςκευι ι τθν ολοκλιρωςθ των ςθμαντικϊν υποδομϊν, 
που λείπουν από τα νθςιά (λιμάνια, αποχζτευςθ, φδρευςθ κλπ) 

 Στελζχωςθ και αναςχεδιαςμόσ των υπθρεςιϊν εκπαίδευςθσ αλλά και τθσ 
κατάρτιςθσ ϊςτε να υπάρχει ουςιαςτικι αναβάκμιςι τουσ. Στόχοσ θ παφςθ του 
κατακερματιςμοφ  και θ ανάπτυξθ ςυνεκτικότθτασ και ςυνζργειασ μεταξφ των 
υπθρεςιϊν, με αξιοποίθςθ των ςφγχρονων τεχνολογιϊν και με τθν πολφτιμθ βοικεια 
των Ρανεπιςτθμίων των νθςιϊν. 

 Ρολιτικι για το νερό ςυμβατι με το περιβάλλον και με ελαχιςτοποίθςθ του 
κόςτουσ. Ορκολογικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων. 

 Ορκολογικι διαχείριςθ των ςτερεϊν και υγρϊν αποβλιτων ςφμωωνα με το νζο 
Εκνικό Σχζδιο Διαχείριςθσ Αποβλιτων. Ενκάρρυνςθ κινθμάτων βάςθσ. 

 Άμεςθ αποκατάςταςθ δομϊν καταργθμζνων δθμόςιων υπθρεςιϊν, με  
προϊκθςθ ειδικϊν ωωελθμάτων -όχι αναγκαςτικά οικονομικϊν- για όςουσ δθμόςιουσ 
υπαλλιλουσ - λειτουργοφσ επιλζγουν να υπθρετιςουν ςε νθςιά.  

 Ενίςχυςθ των ΚΕΡ  και διεφρυνςθ των υπθρεςιϊν τουσ ϊςτε να αποωεφγεται θ 
μετακίνθςθ των πολιτϊν.  

 Αξιοποίθςθ του υπάρχοντοσ δικτφου ενζργειασ με ςφνδεςθ με τθν θπειρωτικι 
χϊρα και προϊκθςθ των εναλλακτικϊν πθγϊν ενζργειασ με ςεβαςμό ςτο ωυςικό και 
οικιςτικό περιβάλλον. Ρροϊκθςθ τθσ ενεργειακισ αυτονομίασ ςτα μικρά νθςιά. 

 Ρροβολι, ενίςχυςθ και ανάδειξθ πολιτιςτικϊν κεςμϊν και εκδθλϊςεων των 
νθςιϊν. Αξιοποίθςθ των ωυςικϊν και πολιτιςτικϊν ιδιαιτεροτιτων των νθςιϊν για τθν 
ανάπτυξθ νζων τουριςτικϊν προϊόντων ςχετικϊν με τα τοπικά χαρακτθριςτικά. 

 Ενίςχυςθ τθσ υπάρχουςασ βιομθχανικισ-βιοτεχνικισ παραγωγισ και των 
ναυπθγείων και κίνθτρα για παραδοςιακι ναυπιγθςθ. 

 Κυβερνθτικά: Αναβάκμιςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Αιγαίου και Νθςιωτικισ 
Ρολίτικθσ με τθν δθμιουργία Υωυπουργείου Νθςιωτικισ Ρολιτικισ Κοινοβουλευτικά: 
Αναβάκμιςθ τθσ Επιτροπισ Νθςιωτικϊν και Ορεινϊν Ρεριοχϊν 

 Ενίςχυςθ των κζντρων ωιλοξενίασ μεταναςτϊν ςτα νθςιά, με παροχι των 
απαραίτθτων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ και ιατροωαρμακευτικϊν αναγκϊν, ενίςχυςθ του 
δυναμικοφ τθσ αςτυνομίασ και του λιμενικοφ, ςυνεργαςία με Ευρωπαϊκι Ζνωςθ για 
αξιοποίθςθ ι ανεφρεςθ κονδυλίων. 

 Εξομάλυνςθ επιπτϊςεων των επιβαρφνςεων που ζωερε ςτουσ νθςιϊτεσ θ άρςθ 
του ειδικοφ κακεςτϊτοσ του ΦΡΑ με τθν εωαρμογι ωοροαπαλλαγϊν-εκπτϊςεων με 
ςτόχο τθν επιςτροωι τθσ ςυνολικισ επιβάρυνςθσ ςτουσ μόνιμουσ κατοίκουσ με 
ειςοδθματικά κριτιρια. 
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 ΜΕΤΑ ΓΛΑ ΤΟΝ ΤΟΥΛΣΜΟ ΣΤΑ ΝΘΣΛΑ: 1. Ενιςχφςεισ μζςω ΕΣΡΑ για τον 
εκςυγχρονιςμό των τουριςτικϊν επιχειριςεων όλων των λειτουργικϊν μορωϊν και 
κλάδων με ζμωαςθ ςτα νθςιά κάτω των 2300 κατοίκων.2. Αξιοποίθςθ των τουριςτικϊν 
πόρων, ωυςικϊν και πολιτιςτικϊν, με τθ δθμιουργία οργανωμζνων προϊόντων 
εναλλακτικϊν μορωϊν τουριςμοφ και ςτοχευμζνθ προβολι τουσ. Αωορά ςε προϊόντα 
επαγγελματικοφ τουριςμοφ, αγροτουριςμοφ, οικοτουριςμοφ, πολιτιςτικοφ τουριςμοφ, 
κρθςκευτικοφ τουριςμοφ, καταδφςεων κλπ. Αυτό μπορεί να γίνει με: α)  Δθμιουργία 
προϊόντων-προτφπων. β) Ραροχι ςχετικισ τεχνογνωςίασ ςε περιωζρειεσ, διμουσ ι 
άλλουσ ωορείσ που εμπλζκονται. Γ) Καταγραωι των εναλλακτικϊν  προϊόντων, που 
ενδεχομζνωσ υωίςτανται ςε άρτια μορωι. 3. Καλάςςιοσ τουριςμόσ: -Ρροϊκθςθ 
τουριςτικϊν ι και αλιευτικϊν αγκυροβολίων (ανεξάρτθτων ι ςε υωιςτάμενα λιμάνια)  
ςε όλα τα νθςιά, όπου δεν υωίςτανται ανάλογεσ εγκαταςτάςεισ. -Οργάνωςθ on line 
ςυςτιματοσ ενθμζρωςθσ καλάςςιων τουριςτϊν για τθ διακεςιμότθτα κζςεων ςε 
λιμάνια και αγκυροβόλια και γενικά για τθν αναγκαία πλθροωόρθςθ,- Στιριξθ  
κρουαηιερϊν εκτόσ των ςυνικων δρομολογίων που να ςυνδζουν τα νθςιά με μικρά 
κρουαηιερόπλοια. 4. Ενίςχυςθ τθσ διείςδυςθσ των τοπικϊν προϊόντων των νθςιϊν ςτον 
Τουριςμό και τθσ αξιοποίθςισ τουσ μζςω αυτοφ με πρόςωορα μζτρα , όπωσ ειδικό 
πρόγραμμα για τθ διάςωςθ και προϊκθςθ των προϊόντων, που τείνουν να 
εγκαταλειωκοφν, υιοκζτθςθ του «τοπικοφ πρωινοφ» και γενικά των τοπικϊν προϊόντων 
από τα καταλφματα και τα κζντρα εςτίαςθσ των νθςιϊν με ςχετικι  οικονομικι  ςτιριξθ 
κλπ 

 
 

2.3. Παραγωγικζσ προτεραιότθτεσ 
 
2.3.1. Αγροτικι-κτθνοτροφικι παραγωγι και αλιεία  
 
Οι ρυκμίςεισ τθσ Κοινισ Αγροτικισ Ρολιτικισ 2014–2020 κινοφνται µε απόλυτθ 
προςιλωςθ ςτο νεοωιλελεφκερο δόγμα και τθν υπθρζτθςθ τθσ ςτρατθγικισ «Ευρϊπθ 
2020», υπό ςκλθρι επιτιρθςθ για τθν εωαρµογι του Συµωϊνου Δθµοςιονοµικισ 
Στακερότθτασ.  
 
Ταυτόχρονα, χωρίσ κανζνα διάλογο με τον αγροτικό κόςμο αλλά και με τισ πολιτικζσ 
δυνάμεισ τθσ χϊρασ, θ κυβζρνθςθ Σαμαρά νομοκζτθςε τισ εκνικζσ επιλογζσ εωαρμογισ 
τθσ, οι οποίεσ κα ωζρουν πρόςκετο πλιγμα ςτον ιδθ αποδιαρκρωμζνο πρωτογενι 
τομζα τθσ χϊρασ μασ.  
 
Θ μείωςθ τθσ χρθµατοδότθςθσ κατά 11,2%, θ διατιρθςθ τθσ κατανοµισ των ενιςχφςεων 
ςε όωελοσ των µεγάλων γεωργικϊν εκµεταλλεφςεων, που ενϊ αποτελοφν το 20% του 
ςυνόλου καρπϊνονται το 80% των άµεςων ενιςχφςεων, θ απουςία εργαλείων ρφκµιςθσ 
των τιµϊν και ελζγχου τθσ κερδοςκοπίασ και οι οριηόντιεσ ρυκµίςεισ ςε όλα τα κράτθ 
µζλθ, αγνοϊντασ τα επιµζρουσ εκνικά παραγωγικά χαρακτθριςτικά, είναι το κεντρικό 
περιεχόµενο τθσ ΚΑΡ 2014-2020. Ο αποκλειςτικόσ ςτόχοσ τθσ είναι θ εξάλειψθ των 
µικρϊν οικογενειακϊν εκµεταλλεφςεων και θ διαςωάλιςθ τθσ κερδοωορίασ των 
µεγάλων βιοµθχανιϊν µεταποίθςθσ γεωργικϊν προϊόντων, των µεγάλων αλυςίδων 
λιανικισ πϊλθςθσ τροωίµων και των εξαγωγικϊν επιχειριςεων, ιδίωσ των χωρϊν του 
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Βορρά.  
 
Θ Διατλαντικι Εταιρικι Σχζςθ Εμπορίου και Επενδφςεων (TTIP) ςε ςυνδυαςμό με τισ 
πρόςωατεσ αποωάςεισ του Ευρωπαϊκου Κοινοβουλίου και τθσ Κομιςιόν επιτείνουν τουσ 
διατροωικοφσ κινδφνουσ για τουσ πολίτεσ και κινοφνται ακριβϊσ ςτθν λογικι τθσ 
ολοκλιρωςθσ τθσ ακραίασ ωιλελευκεροποίθςθσ τθσ αγοράσ γεωργικϊν προϊόντων, του 
ελζγχου των ςπόρων από τισ πολυεκνικζσ, τθσ ανεξζλεγκτθσ χριςθσ ςτθν παραγωγι και 
τθν εμπορία τροωίμων των γενετικϊσ τροποποιθμζνων οργανιςμϊν και τθσ κατάλυςθσ 
των ιδιαίτερων παραγωγικϊν και διατροωικϊν προτφπων των λαϊν τθσ Ευρϊπθσ.  
 
 Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ 
 
Ο ΣΥΛΗΑ επιδιϊκει να εδραιωκεί ςτθ χϊρα μασ ζνα νζο παραγωγικό και διατροωικό 
πρότυπο που κα βαςίηεται ςε μια μακροπρόκεςμα βιϊςιμθ γεωργία, κτθνοτροωία, 
αλιεία και βιομθχανία τροωίμων και ποτϊν, που κα καλφπτει τισ βαςικζσ διατροωικζσ 
εγχϊριεσ ανάγκεσ και ταυτόχρονα κα επανακακορίηει το μερίδιο των ελλθνικϊν 
προϊόντων ςτον ευρωπαϊκό αλλά και τον διεκνι καταμεριςμό, κυρίωσ με προϊόντα 
υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ και ιςχυρά αναγνωρίςιμθσ ταυτότθτασ. Κα βαςίηεται ςτθν 
παραγωγι που ςζβεται το περιβάλλον, κακορίηεται ςυνεργατικά και ςχεδιάηεται ϊςτε 
να υπθρετεί τισ κοινωνικζσ ανάγκεσ και όχι να ορίηεται  αποκλειςτικά από τισ δυνάμεισ 
τθσ αγοράσ.  
 
Κεμελιϊδθ ςυςτατικά τθσ ςτρατθγικισ μασ για τθν πρωτογενι παραγωγι αποτελοφν θ 
διαςωάλιςθ τθσ πρόςβαςθσ όλων ςε τρόωιμα υγιεινά, αςωαλι, υψθλισ διατροωικισ 
αξίασ, ςε προςιτζσ τιμζσ, θ βράχυνςθ τθσ αλυςίδασ μεταξφ παραγωγϊν-καταναλωτϊν 
και θ αναδιανομι του παραγόμενου πλοφτου ςε όωελοσ των μικρομεςαίων 
παραγωγϊν.   
 
 Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται 
 
Θ νζα ςυμωωνία με τουσ δανειςτζσ προβλζπει τθν ωορολογικι επιβάρυνςθ των 
αγροτϊν και τθσ παραγωγισ ςε τρία πεδία. Ρρϊτον τθν ωορολόγθςθ του ειςοδιματοσ 
των κατ’ επάγγελμα αγροτϊν αντίςτοιχα με τουσ ελευκζρουσ επαγγελματίεσ και με 
ςυντελεςτι 26%. Δεφτερον τθν ςταδιακι αφξθςθ τθσ προκαταβολισ ωόρου ςτο 100%, 
επίςθσ αντιςτοίχωσ με τουσ ελευκζρουσ επαγγελματίεσ. Και τρίτον τθν κατάργθςθ τθσ 
ζκπτωςθσ ςτο αγροτικό πετρζλαιο.  
 
Θ ςυμωωνία αωινει αρκετά ανοιχτά μζτωπα κακϊσ επίςθσ προβλζπει: 
--Βελτιϊςεισ ςτθν απορρόωθςθ των κονδυλίων τθσ Ε.Ε μζχρι το τζλοσ του 2015. 
--Μζτρα που αποςκοποφν ςτθ βελτίωςθ τθσ εμπορίασ γεωργικϊν προϊόντων. 
--Κακιζρωςθ πρωτοβουλίασ για τθν εξαγωγι ελλθνικϊν προϊόντων και ςτθν προϊκθςθ 
και διαχείριςθ των εξαγωγικϊν δικτφων διανομισ. 
--Διαρκρωτικζσ μεταρρυκμίςεισ για τθ κζςπιςθ νζου πλαιςίου για τουσ αγροτικοφσ 
ςυνεταιριςμοφσ. 
--Ενκάρρυνςθ των διαρκρωτικϊν μεταρρυκμίςεων που ευνοοφν τουσ νζουσ και 
δραςτιριουσ αγρότεσ. 
--Μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ τθσ αγροτικισ εκμετάλλευςθσ. 
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--Ρρόγραμμα για τθ βελτίωςθ τθσ αποδοτικότθτασ των πόρων κατά τθ χριςθ ενζργειασ 
και τθ διαχείριςθ των υδάτων. 
--Στιριξθ ορκϊν γεωργικϊν πρακτικϊν χρθματοδοτοφμενεσ με κονδφλια τθσ ΕΕ. 
 
Τα παραπάνω οκτϊ ςθμεία αποτελοφν τισ μάχεσ που είναι μπροςτά μασ και που κα 
πρζπει θ Κυβζρνθςθ να δϊςει από κοινοφ με τον αγροτικό κόςμο. Οι μάχεσ κα 
κακορίςουν το περιεχόμενο των προτάςεων και των παρεμβάςεων και άρα αν αυτζσ κα 
εξυπθρετοφν ζνα αντιπαρακετικό προσ το κυρίαρχο ςχζδιο και αν κα αποτελζςουν 
τελικά μεταρρυκμίςεισ που βιμα βιμα να μεταςχθματίηουν τθν πρωτογενι παραγωγι. 

 
Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Επεξεργαςτικαμε και νομοκετιςαμε μζτρα που περιόριςαν τθν ωορολογικι 
επιβάρυνςθ των αγροτικϊν ειςοδθμάτων και είχαν περιλθωκεί ςτον ωορολογικό νόμο 
τθσ κυβζρνθςθσ Σαμαρά :  
--Οι αποηθμιϊςεισ για ωυςικζσ καταςτροωζσ ςτθν αγροτικι οικονομία ζμειναν 
αωορολόγθτεσ. Ρροβλεπόταν ωορολόγθςθ τουσ από το πρϊτο ευρϊ με ςυντελεςτι 
13%.  
--Οι αγροτικζσ επιδοτιςεισ ζμειναν αωορολόγθτεσ ζωσ φψουσ 12.000 ευρϊ. Με τθν 
ρφκμιςθ αυτι καλφωκθκε περιςςότερο από το 90% των αγροτϊν, κυρίωσ μικρισ και 
μεςαίασ αγροτιάσ. Ρροβλεπόταν ωορολόγθςθ από το πρϊτο ευρϊ με ςυντελεςτι 13%.  
--Μειϊκθκε θ προκαταβολι ωόρου από 55% ςε 27,5%  

 Επαναλειτοφργθςε θ Ελλθνικι Βιομθχανία Ηάχαρθσ, δίνοντασ διζξοδο ςε χιλιάδεσ 
τευτλοπαραγωγοφσ . 

 Ολοκλθρϊκθκε θ επεξεργαςία και είναι ζτοιμο να τεκεί ςε διαβοφλευςθ το  νομοςχζδιο 
για τθν ςυνεταιριςτικι οργάνωςθ των αγροτϊν. 

 Σχεδιάςτθκε θ καταγραωι τθσ ακίνθτθσ περιουςίασ του υπουργείου, με ςτόχο τθν 
ίδρυςθ ωορζα αξιοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ αγροτικισ γθσ και των αγροτικϊν ακινιτων. 

 Μειϊςαμε ςθμαντικά τα ζξοδα και απλοποιιςαμε τισ διαδικαςίεσ για τθν ζκδοςθ 
πιςτοποιθτικοφ ορκισ χριςθσ ωυτοπροςτατευτικϊν ςκευαςμάτων. 

 Λαμβάνουμε μζτρα προςταςίασ τθσ ωζτασ, ωσ Ρροϊόν Γεωγραωικισ Ζνδειξθσ, ςτισ 
ςυμωωνίεσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ με τρίτεσ χϊρεσ.  

 Αντιμετωπίηουμε το πρόβλθμα των επιλζξιμων εκτάςεων για βοςκοτόπουσ  κακϊσ και 
τθν διαωανι και δίκαιθ διανομι τουσ ςτουσ κτθνοτρόωουσ, με ςτόχο τθν ομαλι και 
απρόςκοπτθ ροι των κοινοτικϊν πόρων, φψουσ 450 εκ. ευρϊ το χρόνο. 

 Βρίςκεται ςε εξζλιξθ θ αποτφπωςθ των εκτάςεων βοςκιςιμων εκτάςεων και θ 
ολοκλιρωςθ του ςχετικοφ νομοςχεδίου που αωορά τισ βοςκιςιμεσ γαίεσ, ϊςτε να 
διαςωαλιςκεί θ αειωορικι παραγωγικι χριςθ τουσ. 

 Ολοκλθρϊςαμε τον ςχεδιαςμό για το Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014 – 2020, με 
ςυνολικό προχπολογιςμό φψουσ 4,7 δις. ευρϊ. 

 Διαςωαλίςτθκε θ απορρόωθςθ των 800 εκ. ευρϊ που κινδφνευαν να χακοφν ςτο 
πλαίςιο του Ρρογράμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2007 – 2013. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Αγωνιηόμαςτε να αμβλφνουμε τθν φορολογικι επιβάρυνςθ που προβλζπει θ 
ςυμωωνία με παρεμβάςεισ για τθν προςταςία του ειςοδιματοσ των αγροτϊν και τθν 
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δίκαιθ κατανομι των βαρϊν, με παράλλθλθ προςπάκεια τθσ παραγωγικισ 
αναςυγκρότθςθσ του πρωτογενοφσ τομζα. Ενδεικτικά: 
--Πλοι οι κάτοχοι γεωργικισ εκμετάλλευςθσ τθροφν βιβλία εςόδων - εξόδων εκτόσ των 
μικρϊν παραγωγϊν με ειςόδθμα ζωσ 5.000 ευρϊ. Θ αυςτθροποίθςθ και ο ζλεγχοσ του 
ςυςτιματοσ κα βοθκιςει  ςθμαντικά τουσ επαγγελματίεσ  παραγωγοφσ ωορολογικά, κα 
ςυμβάλλει ςτθν άνοδο των τιμϊν παραγωγοφ, κα περιορίςει τθν ωοροδιαωυγι, κα 
περιορίςει τισ παράνομεσ ειςαγωγζσ και ελλθνοποιιςεισ, κα ςυμβάλλει ςτθν 
ιχνθλαςιμότθτα των προϊόντων και κα μειϊςει αιςκθτά τισ τιμζσ καταναλωτι. 
--Επιχειροφμε τθν κατθγοριοποίθςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ και τθσ ωορολόγθςθσ 
του , με βάςθ τον επανακακοριςμό τθσ ζννοιασ τθσ ''αγροτικισ επιχείρθςθσ'' και 
''γεωργικισ εκμετάλλευςθσ'' αλλά και τθσ ζννοιασ του ''αγρότθ'' ςε ςυνεργαςία με τουσ 
ωορείσ των αγροτϊν: 

 Στισ ''γεωργικζσ εκμεταλλεφςεισ '' ορίηουμε  γενικό αωορολόγθτο όριο.  

 Αναγνωρίηουμε ωσ τεκμαρτι δαπάνθ τθν αμοιβι τθσ οικογενειακισ εργαςίασ 
κακϊσ και, βάςει νζου επικαιροποιθμζνα υπολογιςμοφ, τισ αποςβζςεισ 
κεωαλαίου και πάγιων.  

 Ρροκειμζνου να υπάρξει ουςιαςτικι ελάωρυνςθ των οικονομικά αςκενζςτερων, 
κα επιδιϊξουμε κλιμακωτοφσ μεςοςτακμικοφσ ςυντελεςτζσ ςφμωωνα με το 
μζγεκοσ των αποκτθκζντων ειςοδθμάτων.   

 Αυτόματθ διαδικαςία επιςτροωισ ΦΡΑ. 

 Ειδικοφσ ευνοϊκοφσ ςυντελεςτζσ ςε ορεινζσ και δυςπρόςιτεσ περιοχζσ, νζουσ 
αγρότεσ, ειδικζσ καλλιζργειεσ, δράςεισ που ςχετίηονται με τθν αειωόρο ανάπτυξθ 
κοκ. 

 Ευνοϊκι μεταχείριςθ ςυνεταιριςτικϊν δομϊν, ομάδων αγροτϊν με διαωάνεια και 
ορκι διαχείριςθ. 

 Αντιμετϊπιςθ από κοινοφ με τουσ αγρότεσ και μετά από διάλογο,  των 
προβλθμάτων που δθμιουργοφν θ απαςχόλθςθ μεταναςτϊν εργατϊν γθσ και τα 
τεκμιρια διαβίωςθσ, αποςβζςεων, θ μεταωοράσ ηθμιϊν  

 

 Προςτατεφουμε το αγροτικό ειςόδθμα από τθν αςυδοςία τθσ αγοράσ, με τθν 
καταπολζμθςθ των ενδοομιλικϊν ςυναλλαγϊν από τισ εταιρείεσ γεωργικϊν εωοδίων, με 
ζλεγχο των παράνομων ειςαγωγϊν και ελλθνοποιιςεων, των εναρμονιςμζνων 
πρακτικϊν και των υπερτιμολογιςεων, με κζςπιςθ και τιρθςθ αυςτθρϊν χρονικϊν 
ορίων αποπλθρωμισ  των παραγωγϊν  
 

 Ενιςχφουμε τθ διαπραγματευτικι δφναμθ των αγροτϊν. Μειϊνουμε τθν αλυςίδα 
παραγωγϊν – καταναλωτϊν, ξαναδίνοντασ ςτουσ αγρότεσ το μερίδιο που τουσ αναλογεί 
από τθν αξία των προϊόντων τουσ με ςτιριξθ των ςυνεργατικϊν ςχθμάτων, 
κεςμοκζτθςθ αγορϊν παραγωγϊν και τοπικϊν δικτφων παραγωγϊν- καταναλωτϊν. 
 

 Αντιμετωπίηουμε το μεγάλο πρόβλθμα  τθσ ρευςτότθτασ ςε πρϊτθ ωάςθ με τθν 
κζςπιςθ  τθσ Αγροτικισ Κάρτασ και, ςε δεφτερθ, ςτον ςχεδιαςμό ενόσ εξειδικευμζνου 
πλαιςίου του αναπτυξιακοφ ωορζα που δθμιουργοφμε. 
 

 Αναδιοργανϊνουμε τισ δθμόςιεσ υπθρεςίεσ και τουσ φορείσ αγροτικισ πολιτικισ, ςε 
ζνα ενιαίο, ςυνεκτικό και αντιγραωειοκρατικό ςφνολο, που κα παρζχει ςυμβουλευτικζσ, 
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εκπαιδευτικζσ και υποςτθρικτικζσ  υπθρεςίεσ  προσ τουσ αγρότεσ και κα διαχειρίηεται με 
διαωάνεια τισ κοινοτικζσ ενιςχφςεισ και τα προγράμματα αγροτικισ ανάπτυξθσ 
 

 Δθμιουργοφμε δθμόςιο  φορζα για τθν παραγωγικι αξιοποίθςθ τθσ αγροτικισ γθσ 
(δθμόςιασ, μθ καλλιεργοφμενθσ ιδιωτικισ, εκκλθςιαςτικισ κ.α.), παράλλθλα με 
ςχεδιαςμό μζτρων και κινιτρων ϊςτε να επωωελθκοφν  άνεργοι, νζοι γεωργοί, 
ευάλωτεσ κοινωνικζσ ομάδεσ.  Ο ςχεδιαςμόσ μασ επιδιϊκει να ενιςχφςει δομζσ 
κοινωνικισ οικονομίασ, να κινθτοποιιςει όχι μόνο αγρότεσ αλλά επιςτιμονεσ με 
ςυναωείσ γνϊςεισ, να διευκολφνει τθν επαναδραςτθριοποίθςθ αργουςϊν βιομθχανιϊν 
τροωίμων και ποτϊν, τυποποίθςθσ, διάκεςθσ και εμπορίασ αγροτοδιατροωικϊν 
προϊόντων. 
 

 Ενιςχφουμε τθ διατροφικι επάρκεια τθσ χϊρασ με ςυγκεκριμζνα κλαδικά ςχζδια 
αφξθςθσ τθσ παραγωγισ, αξιοποιϊντασ ςαν ςυγκριτικό μασ πλεονζκτθμα  τθν μικρισ 
κλίμακασ παραγωγι και τθν οικογενειακι γεωργία που αναδεικνφουν τα ιδιαίτερα και 
μοναδικά ποιοτικά  χαρακτθριςτικά των αγροτικϊν προϊόντων. 
 

 Μακρόπνοοσ ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ για τθν ανάπτυξθ τθσ κτθνοτροφίασ ωσ 
απαραίτθτθσ προχπόκεςθσ για τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ και τθ διατροωικι επάρκεια, 
τθν ιςόρροπθ ανάπτυξθ, τθ ςυγκράτθςθ του πλθκυςμοφ και τθ ςυμπλθρωματικι 
απαςχόλθςθ των κατοίκων ιδίωσ των ορεινϊν και μειονεκτικϊν περιοχϊν. Ριο 
ςυγκεκριμζνα:  
-ςτιριξθ τθσ εκτατικισ (ποιμενικισ) κτθνοτροωίασ 
-ενίςχυςθ τθσ καλλιζργειασ ςανοδοτικϊν ωυτϊν και ψυχανκϊν με ςτόχο τθν 
αντικατάςταςθ ειςαγόμενων ηωοτροωϊν  
-ειδικά προγράμματα ανάπτυξθσ πτθνοτροωίασ, χοιροτροωίασ, γαλακτοπαραγωγοφ και 
κρεατοπαραγωγοφ αγελαδοτροωίασ.  
-δθμιουργία κατάλλθλθσ μεταποιθτικισ υποδομισ για προϊόντα κτθνοτροωίασ 
(ςωαγεία, μονάδεσ διαχείριςθσ υποπροϊόντων). 
 

 Διαςφαλίηουμε τθ βιωςιμότθτα του κλάδου τθσ αλιείασ, ταυτόχρονα με προςταςία του 
καλάςςιου περιβάλλοντοσ, με: 
-αποτίμθςθ τθσ πραγματικισ κατάςταςθσ των ιχκυαποκεμάτων ςε ςυνεργαςία με τουσ 
αλιείσ και τον επιςτθμονικό κόςμο, ϊςτε να μπορζςουν να εωαρμοςτοφν ρεαλιςτικά 
διαχειριςτικά ςχζδια και να εξαςωαλιςτεί θ δυνατότθτα μελλοντικϊν παραγωγϊν.  
- καταγραωι τθσ δυναμικότθτασ όλων των τφπων αλιείασ (μζςθ, παράκτια, 
εραςιτεχνικι) και του ανκρϊπινου δυναμικοφ. 
-διαρκρωτικζσ αλλαγζσ και εκςυγχρονιςμό όλου του αλιευτικοφ νομοκετικοφ πλαιςίου, 
ςε ςυνδυαςμό με τθν εωαρμογι καινοτόμων ςυςτθμάτων ελζγχου ςε όλα τα ςτάδια 
παραγωγισ και πϊλθςθσ.  
-αναςφςταςθ των οργανϊςεων των αλιζων ςε περιωερειακό και εκνικό επίπεδο κακϊσ 
και θ εκπαίδευςθ του κόςμου τθσ αλιείασ,  
-αναδιοργάνωςθ του τομζα τθσ ιχκυοκαλλιζργειασ με αιχμι τον ςεβαςμό ςτο 
περιβάλλον και τθν ςυνεργατικι παραγωγι ποιοτικϊν προϊόντων.  
 

 Παίρνουμε πρόςκετα μζτρα πολιτικισ 
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--Αναςυγκροτοφμε τθν Τράπεηα Γενετικοφ Υλικοφ και διατιρθςθσ εγχϊριων ποικιλιϊν, 
με ςτόχο τον περιοριςμό τθσ εξάρτθςθσ ςε κρίςιμουσ τομείσ τθσ πρωτογενοφσ 
παραγωγισ 
--Ραρεμβαίνουμε ϊςτε να εξορκολογιςτεί θ χριςθ και το κόςτοσ των ενεργειακϊν και 
υδάτινων πόρων ςτθν γεωργία 
--Κατοχυρϊνουμε Εκνικό Σφςτθμα Ριςτοποιθμζνθσ Ροιότθτασ αγροτικϊν προϊόντων ςε 
άμεςθ ςφνδεςθ με αντίςτοιχα ευρωπαϊκά και διεκνι πρότυπα. 
 

 Ζγκαιρθ εφαρμογι του Πρόγραμματοσ Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 2014-2020. Συνεχίηουμε 
και εντείνουμε τισ παρεμβάςεισ που ζχουν ωσ βαςικι επιδίωξθ τθ ςτιριξθ τθσ 
απαςχόλθςθσ και τθν ενίςχυςθ του αγροτικοφ ειςοδιματοσ, κακϊσ και τθ ςυμπλιρωςθ 
του με εναλλακτικζσ δραςτθριότθτεσ ςτα πλαίςια τθσ πολυτομεακισ και 
πολυλειτουργικισ γεωργίασ.  
--Υλοποιοφμε ‘εμπροςκοβαρϊσ’ τα μζτρα που κα ςυμβάλλουν ςτθν ενίςχυςθ τθσ 
ρευςτότθτασ και του ειςοδιματοσ των αγροτικϊν νοικοκυριϊν 
--Δίνουμε ζμωαςθ ςτθν παροχι κινιτρων ςτο Ρρόγραμμα Αγροτικισ Ανάπτυξθσ για τουσ 
Μικροφσ Γεωργοφσ, αλλά και μεγαλφτερθ απλοποίθςθ και λιγότερουσ, αλλά πιο 
ουςιαςτικοφσ ελζγχουσ 
--Ρροχωροφμε ςτθ δθμιουργία ςυμβουλευτικϊν δομϊν για τθν επιςτθμονικι και 
τεχνικι υποςτιριξθ των παραγωγϊν, ϊςτε να καλυωκεί το μεγάλο κενό που 
διαπιςτϊνεται ςτον τομζα των γεωργικϊν εωαρμογϊν ςτθν ελλθνικι περιωζρεια. 
 

 τοχεφουμε ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, τθ διαφοροποίθςθ, τθ προςτικζμενθ αξία, 
τισ εξαγωγζσ και το κετικό οικολογικό αποτφπωμα των αγροτοδιατροφικϊν 
προϊόντων. Ενδεικτικά: 
--Ανάπτυξθ βιολογικισ γεωργίασ/κτθνοτροωίασ  
--Ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ των ιδθ πιςτοποιθμζνων προϊόντων (ΡΟΡ-ΡΓΕ) και 
προϊκθςθ νζων  
--Νζο αξιόπιςτο ςφςτθμα ελζγχων για τθν ποιότθτα τροωίμων.  
--Ειδικζσ κλαδικζσ πολιτικζσ και αναπτυξιακά ςχζδια για κάκε ςτρατθγικό προϊόν 
(ελαιουργικά, γαλακτοκομικά, οπωροκθπευτικά, ςιτάρι-αρτοποιία, αμπελοοινικά κ.α.). 
--Ρρόγραμμα  διαχείριςθσ των υδατικϊν πόρων  
--Κακολικι απαγόρευςθ χριςθσ και καλλιζργειασ γενετικά μεταλλαγμζνων προϊόντων. 
--Ρροϊκθςθ του προτφπου τθσ μεςογειακισ διατροωισ ςτθ χϊρα μασ και διεκνϊσ. 
 

 Επιδιϊκουμε διαρκϊσ τθν ανακεϊρθςθ τθσ Κοινισ Αγροτικισ Πολιτικισ προσ όωελοσ 
των μικρομεςαίων παραγωγϊν τθσ χϊρασ μασ. 
 
 

2.3.2. Ενζργεια 
 
Θ κρίςθ του προθγοφμενου αναπτυξιακοφ προτφπου, που οδιγθςε και ςτθ κρίςθ 
χρζουσ, παροξφνκθκε τθν πενταετία του Μνθμονίου οδθγϊντασ ςτθ μείωςθ τθσ 
κατανάλωςθσ και τθσ ενεργειακισ ηιτθςθσ. Μζςα ςε αυτό το κλίμα, μεκοδεφκθκαν 
πολιτικζσ ιδιωτικοποίθςθσ με επίκεντρο τθν ΔΕΘ και το δίκτυο μεταωοράσ Θλεκτρικισ 
Ενζργειασ.  
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Το προθγοφμενο πολιτικό ςφςτθμα, με βάςθ τισ ιδιοτελείσ δεςμεφςεισ και εξαρτιςεισ 
του,  δεν μπόρεςε να προςεγγίςει τισ ςφγχρονεσ τεχνολογικζσ εξελίξεισ, να επεξεργαςτεί 
και να υλοποιιςει ζνα ςφγχρονο μακρόπνοο ενεργειακό ςχεδιαςμό. Θ ανεξζλεγκτθ και 
αγοραία ανάπτυξθ τθσ παραγωγικισ υποδομισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ δθμιοφργθςε 
τθ ςθμερινι υπερεπάρκεια ιςχφοσ παραγωγισ και διαμόρωωςε μια ψευδεπίγραωθ 
εγχϊρια αγορά ενζργειασ. Ενεργοποιικθκαν ποικίλοι μθχανιςμοί αποηθμιϊςεων, 
ενιςχφςεων και εν τζλει εγγυθμζνων κερδϊν για ζνα κρατικοδίαιτο ιδιωτικό τομζα 
παραγωγισ και διάκεςθσ ςτθν αγορά ενζργειασ. 
 
Θ ενίςχυςθ του μεριδίου Φυςικοφ Αερίου ςτο ενεργειακό μίγμα αντί να διοχετευτεί 
ςτθν άμεςθ καφςθ, ςτθ βιομθχανία  και ςτα νοικοκυριά, χρθςιμοποιικθκε ςτθν 
παραγωγι θλεκτριςμοφ ςτισ μονάδεσ ΦΑ των Λδιωτϊν παραγωγϊν επιβαρφνοντασ το 
ενεργειακό κόςτοσ με τισ αντίςτοιχεσ κοινωνικζσ ςυνζπειεσ. Ταυτόχρονα ο τρόποσ που 
αναπτύχθηκαν οι ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ (ΑΡΕ), που αποτζλεςαν μία ακόμθ 
αναπτυξιακι «μεγάλη ιδζα», τισ μετζτρεψε ςε παράγοντα επιβάρυνςθσ του γενικοφ 
ενεργειακοφ κόςτουσ και ιδιωτικισ χειραγϊγθςθσ τθσ αγοράσ.  
 
Θ χϊρα λοιπόν παραμζνει μζχρι ςιμερα ςε ςυνκικεσ ενόσ αντιωατικοφ, και αβζβαιου 
ενεργειακοφ τοπίου, με ζνα αςτακζσ  και μεταβαλλόμενο ενεργειακό μίγμα καυςίμου, 
χωρίσ κανζναν απολφτωσ ενεργειακό ςχεδιαςμό. H προςαρμογι του εγχϊριου 
ενεργειακοφ ςυςτιματοσ ςτα ευρωπαϊκά δεδομζνα δεν ζχει γίνει δυνατι μζχρι ςιμερα, 
με ευκφνθ του παλιοφ πολιτικοφ ςυςτιματοσ. Θ όποια εναρμόνιςθ τθσ εγχϊριασ αγοράσ 
ςτα ευρωπαϊκά πρότυπα, όπωσ αυτά ζχουν οριςκεί από τθν ευρωπαϊκι πολιτικι τθσ 
τρίτθσ δζςμθσ μζτρων και του Target model παραμζνει υπό τθν ομθρία ιδιοτελϊν 
ιδιωτικϊν ςυμωερόντων τθσ κρατικοδίαιτθσ επιχειρθματικότθτασ.    
 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 

 Στρατθγικόσ ςτόχοσ του ΣΥΛΗΑ ςτον ενεργειακό τομζα είναι ζνα νζο δθμοκρατικό 
ενεργειακό μοντζλο με προτεραιότθτα ςτισ κοινωνικζσ και περιβαλλοντικζσ ανάγκεσ ςε 
τοπικό, περιωερειακό και εκνικό επίπεδο. Στθν κατεφκυνςθ αυτι προκρίνεται θ 
ςταδιακι απεξάρτθςθ από τα ορυκτά καφςιμα, θ αφξθςθ τθσ ενεργειακισ 
αποδοτικότθτασ και ο κοινωνικά προςανατολιςμένοσ ςχεδιαςμόσ τησ αφξθςθσ τθσ 
διείςδυςθσ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ.  

 Θ κυβερνθτικι πολιτικι πρόταςθ του ΣΥΛΗΑ αναγνωρίηει τθ δυνατότθτα του 
ενεργειακοφ τομζα να αποτελζςει κομβικό εκνικό τομζα παραγωγισ, ανάπτυξθσ και 
καινοτομίασ ςυμβάλλοντασ ςτθ προοπτικι του κοινωνικοφ και οικολογικοφ 
μεταςχθματιςμό του παραγωγικοφ υποδείγματοσ. Στο πλαίςιο αυτό ςτόχοσ είναι 
ςυγκρότθςθ ενόσ νζου μοντζλου δθμόςιασ και κοινωνικισ διαχείριςθσ και ιδιοκτθςίασ 
μζςα από ςφνκετεσ μορωζσ οργάνωςθσ του δθμοςίου, του κοινωνικοφ και του ιδιωτικοφ 
του ενεργειακοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. 

 Θ ενεργειακι πολιτικι του ΣΥΛΗΑ ςτοχεφει ςτθν αδιριτθ ανάγκθ τθσ μείωςθσ του 
ενεργειακοφ κόςτουσ για οικιακοφσ καταναλωτζσ, επαγγελματικζσ και βιομθχανικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςε ςυνδυαςμό με τθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, ωσ απαραίτθτεσ 
προχποκζςεισ για τθν επανεκκίνθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, τθν παραγωγικι 
αναςυγκρότθςθ ςτθ κατεφκυνςθ ενόσ νζου αναπτυξιακοφ υποδείγματοσ με κοινωνικό 
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πρόςθμο. Κα εξαντλιςουμε όλα τα περικϊρια ϊςτε να ενταχκοφν ς’ αυτι τθ 
ςτρατθγικι, οι ςχετικζσ δεςμεφςεισ του μνθμονίου με τθν κατάλλθλθ εωαρμογι τουσ 
και τθν εξεφρεςθ εναλλακτικϊν λφςεων και επιλογϊν. 
 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Ραρά τισ προαναωερκείςεσ δυςκολίεσ, τθν ζλλειψθ ρευςτότθτασ και τθν υπερχρζωςθ  
τθσ ενεργειακισ αγοράσ , πάρκθκαν μζτρα αντιμετϊπιςθσ των ελλειμμάτων και 
ρυκμίςτθκαν οωειλζσ οικιακϊν καταναλωτϊν και επιχειριςεων προσ τθ Δθμόςια 
Επιχείρθςθ Θλεκτριςμοφ.  

 Επανατροωοδοτικθκαν με θλεκτρικό ρεφμα εκατοντάδεσ χιλιάδεσ άποροι  πολίτεσ. 
Χορθγικθκαν γενναίεσ ρυκμίςεισ οωειλϊν από τθ νζα Διοίκθςθ τθσ ΔΕΘ ςε εκατοντάδεσ 
χιλιάδεσ νοικοκυριά και επιχειριςεισ, κακϊσ και ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ τιμολογίων.  

 Ακυρϊκθκαν οι αυξιςεισ ςτα τιμολόγια του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, που είχαν προωκθκεί 
εν κρυπτϊ από τθν απελκοφςα ςυγκυβζρνθςθ, μζςω τθσ απόωαςθσ τθσ υκμιςτικισ 
Αρχισ Ενζργειασ για αφξθςθ του Ειδικοφ Τζλουσ Μείωςθσ Εκπομπϊν Αερίων φπων 
(ΕΤΜΕΑ).  

 Σε ςυνεργαςία με τθ ΔΕΡΑ, μειϊκθκαν ςθμαντικά, κατά τουλάχιςτον 16%,  οι τιμζσ 
ωυςικοφ αερίου.   

 Ράγωςαν οι αυξιςεισ ςτα ρυκμιηόμενα τιμολόγια των δικτφων (χρζωςθ χριςθσ δικτφου 
υψθλισ, μζςθσ και χαμθλισ τάςθσ), οι οποίεσ ετοιμαηόταν να επιβλθκοφν από τθν 
προθγοφμενθ κυβερνθτικι πολιτικι ενόψει ιδιωτικοποιιςεων των δικτφων, ιδίωσ του 
ΑΔΜΘΕ.   

 Τζκθκαν οι βάςεισ για τθν καταςκευι του Νότιου Ευρωπαϊκοφ Αγωγοφ που κα 
μεταωζρει ρωςικό ωυςικό αζριο, μζςω τθσ ελλθνικισ επικράτειασ, ςτισ χϊρεσ τθσ 
Κεντρικισ Ευρϊπθσ. Υπεγράωθ μεταξφ τθσ ελλθνικισ και ρωςικισ κυβζρνθςθσ,  
Μνθμόνιο Συνεργαςίασ για τθν καταςκευι και λειτουργία του αγωγοφ. 
 

Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται 
 

Με ςκλθρι διαπραγμάτευςθ, μετά από μεγάλθ προετοιμαςία, αποκροφςτθκε εκτόσ των 
άλλων θ άμεςθ ιδιωτικοποίθςθ του ΑΔΜΘΕ, ενϊ θ πρόταςθ τθσ κυβζρνθςθσ 
καταγράωθκε ςτθ ςυμωωνία ςτα πλαίςια τθσ αναηιτθςθσ εναλλακτικισ λφςθσ.  
 
Το ρθτό χρονοδιάγραμμα διαχωριςμοφ και ιδιωτικοποίθςθσ τθσ «Μικρισ ΔΕΘ», που 
επανζωεραν με επιμονι οι δανειςτζσ και τα εγχϊρια ςυμωζροντα, και που είχε 
νομοκετιςει και δρομολογιςει θ κυβζρνθςθ ΝΔ-ΡΑΣΟΚ, τζκθκε εκτόσ ςυηιτθςθσ και 
ακυρϊκθκε. 
 
Ο ςχεδιαςμόσ και θ υλοποίθςθ των διάωορων μθχανιςμϊν που κα ρυκμίηουν 
κανονιςτικά τθν παραγωγι και προμικεια θλεκτρικοφ ρεφματοσ, ςτθ βάςθ των γενικϊν 
πολιτικϊν ενζργειασ τθσ Ε.Ε., παραμζνουν ανοικτά πεδία διαπραγμάτευςθσ και 
διεκδίκθςθσ για τθ διαςωάλιςθ τθσ ενζργειασ ωσ κοινωνικοφ αγακοφ και αναπτυξιακοφ 
μεγζκουσ με αποωαςιςτικό δθμόςιο ζλεγχο τθσ οργάνωςθσ και διαχείριςθσ του  όλου 
ςυςτιματοσ.  
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Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Το διεκνζσ ενεργειακό  περιβάλλον δεν εξαντλείται ςτα όρια τθσ ΕΕ. Στθ βάςθ τθσ 
ιδιαίτερθσ γεωπολιτικισ κζςθσ τθσ χϊρασ επιβάλλεται ζνα ςυνεκτικό και μακρόπνοο 
ςχζδιο ςτρατθγικισ  που θα έχει ωσ ςτόχο την Ενεργειακή Κυριαρχία τησ χώρασ, με 
πλουραλιςμό ενεργειακϊν πθγϊν, ςυνεργαςιϊν και εταιρικϊν ςυμμαχιϊν. Θ 
κυβερνθτικι πρόταςθ του ΣΥΛΗΑ ωιλοδοξεί να αξιοποιθκεί θ κζςθ τθσ χϊρασ ςτο 
διεκνζσ ενεργειακό πεδίο ωσ βάςθ επενδφςεων, τεχνολογικισ ανανζωςθσ του 
υωιςτάμενου παραγωγικοφ  υποδομισ και τθσ μζγιςτθσ δυνατισ ςυνειςωοράσ ςτα 
δθμόςια ζςοδα.   
 

 Για τθ ςυνολικι οργάνωςθ του ενεργειακοφ πεδίου είναι απαραίτθτθ θ χάραξθ αλλά και 
θ υλοποίθςθ Εκνικισ Ενεργειακισ Στρατθγικισ εναρμονιςμζνθσ και με τισ γενικζσ 
πολιτικζσ τθσ Ε.Ε. αλλά κυρίωσ  προςαρμοςμζνθσ ςτισ οικονομικζσ, κοινωνικζσ, 
παραγωγικζσ, γεωωυςικζσ  και γεωπολιτικζσ ιδιαιτερότθτεσ τθσ χϊρασ μασ. Για το ςκοπό 
αυτό κα ςυςτιςουμε Εκνικό Συμβοφλιο Ενζργειασ ςτο οποίο κα κλθκοφν να 
ςυμμετάςχουν όλοι οι ωορείσ του Τομζα και όλεσ οι κατθγορίεσ των καταναλωτϊν.  
 

 Ο τομζασ των ΑΡΕ είναι ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθ χϊρα μασ, παράγοντασ που 
εναρμονίηεται με τθ γενικότερθ Ευρωπαϊκι πολιτικι. Θ αξιοποίθςθ του εγχϊριου 
δυναμικοφ των ςτθν ΑΡΕ ςυμβάλλει ςτθ διαωοροποίθςθ του εκνικοφ ενεργειακοφ 
μίγματοσ, ςτθν ενεργειακι αςωάλεια τθσ χϊρασ και ςτθν ςυμμετοχι τθσ ςτθν 
προςταςία του κλίματοσ.  
 

 Ρροκρίνεται θ διαμόρωωςθ ενόσ πλουραλιςτικοφ ςτισ μορωζσ του κοινωνικοφ / 
δθμόςιου τομζα παραγωγισ ενζργειασ με πυρινα τθν ΔΕΘ (προςτατευμζνθ από 
πρακτικζσ ιδιωτικοποίθςθσ). Στα επιβαλλόμενα πλαωόν παραγωγισ και διανομισ Θ.Ε 
που προβλζπονται από τθν ςυμωωνία ϊςτε να δθμιουργθκεί τεχνθτά χϊροσ  ςε ιδιϊτεσ, 
οωείλουμε να ςχεδιάςουμε τουσ κεςμικοφσ και χρθματοδοτικοφσ όρουσ για τθ ςφςταςθ 
βιϊςιμων εταιρικϊν ςχθμάτων με κοινωνικι ςυνεργατικι ςυγκρότθςθ – ςυςχετιςμζνα 
πχ με τθν ενεργειακι αυτονομία επιλεγμζνων νθςιϊν, τισ τεχνολογίεσ ΑΡΕ θ υβριδικϊν 
ςυςτθμάτων… Ακόμα και μορωζσ ςυμπράξεων θ και πραγματικϊν ιδιωτικϊν 
παραγωγικϊν επενδφςεων, αυτοπαραγωγισ βιομθχανικϊν μονάδων και ςυςτάδων 
αγροτικισ παραγωγισ μποροφν να αμβλφνουν τισ επιπτϊςεισ από τον επιβεβλθμζνο με 
ποςοςτά «ανταγωνιςμό».  
 

 Κακοριςτικόσ παράγοντασ τθσ ενεργειακισ μασ πολιτικισ και ςτρατθγικισ είναι θ 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και θ ριηικι αλλαγι του ςθμερινοφ ενεργειακοφ ιςοηυγίου. Θ 
δθμόςια  κατάρτιςθ ενόσ προγράμματοσ επενδφςεων ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κα 
ςυντελζςει ςτθ μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ, ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ, 
ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των πολιτϊν, ςτθ δθμιουργία χιλιάδων νζων κζςεων 
εργαςίασ με τθν επαναδραςτθριοποίθςθ μεγάλου αρικμοφ μικρομεςαίων επιχειριςεων 
του καταςκευαςτικοφ κλάδου. Απαιτείται θ μεταρρφκμιςθ των ςυςτθμικϊν πρακτικϊν 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε κοινωνικι πολιτικι που αξιοποιεί το ςε αργία επιςτθμονικό 
δυναμικό και τισ γνϊςεισ του, δθμιουργεί κζςεισ ειδικευμζνθσ εργαςίασ και 
προςανατολίηεται ςτθ μικρι κλίμακα με εμβρυουλκό τισ δθμόςιεσ υποδομζσ. Στθ 
μεγάλθ κλίμακα απαιτείται θ μεςοπρόθεςμη αντικατάςταςη με οικονομοτεχνικά 
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κριτήρια των παλαιϊν ρυπογόνων λιγνιτικϊν μονάδων με ςφγχρονεσ πολφ καλφτερου 
βακμοφ απόδοςθσ και αντιρρυπαντικισ τεχνολογίασ.  
 

 Απαιτείται εκ των πραγμάτων θ αναςυγκρότθςθ των «ανεξαρτιτων» αρχϊν ϊςτε να 
ενιςχυκεί ο ανεξάρτθτοσ και υπζρ του δθμοςίου ςυμωζροντοσ ρόλοσ τουσ. Να 
αναςτραωεί θ μζχρι τισ μζρεσ μασ επίκλθςθ κανόνων απελευκζρωςθσ τθσ αγοράσ για 
τθν πριμοδότθςθ ιδιωτϊν, ςε αυςτθρό ζλεγχο τιμϊν, λειτουργιϊν προςωοράσ και 
παραγωγισ με ςτόχο τθ μείωςθ του γενικοφ κόςτουσ και των τιμϊν. Στόχοσ είναι θ  
ζνταξθ τουσ ςε μια δθμόςια ενεργειακι πολιτικι, που κα κατευκφνει και ελζγχει τθν 
αγορά ςε πρακτικζσ που κα είναι ςυμβατζσ με κοινωνικζσ ανάγκεσ ζναντι τθσ 
ενεργειακισ ωτϊχειασ και παραγωγικισ αποδόμθςθσ.    
 

 Θ αναςφνταξθ του ενεργειακοφ πεδίου μπορεί να απελευκερϊςει το κακθλωμζνο 
ερευνθτικό δυναμικό τθσ χϊρασ με δθμόςιουσ όρουσ και κοινωνικά ωωζλιμα 
ερευνθτικά αποτελζςματα. Μια ςυνεκτικι ςτρατθγικι παρζμβαςθσ και ςχεδιαςμοφ ςτο 
ενεργειακό πεδίο οωείλει να αξιοποιιςει και να τροωοδοτιςει περαιτζρω τθ δθμόςια 
ζρευνα ςε κατευκφνςεισ όπωσ: κακαρζσ τεχνολογίεσ άνκρακα, αποταμιευτιρεσ 
ενζργειασ ςε αυτόνομα ςυςτιματα (νθςιά / ΑΡΕ), υβριδικά ςυςτιματα για τθν κάλυψθ 
τθσ  ςτοχαςτικότθτασ των ΑΡΕ, τεχνολογίεσ  ζξυπνων  δικτφων μετρθτϊν. Μελζτεσ 
εωαρμογισ δυνατοτιτων ανάπτυξθσ μονάδων μικρισ ζωσ μεςαίου μεγζκουσ ιςχφοσ 
παραγωγισ ενζργειασ από ανανεϊςιμεσ πθγζσ.  
 

 Επιδίωξθ και ςτόχοσ  τθσ προτεινόμενθσ αναμόρωωςθσ τθσ λιανικισ αγοράσ του ΦΑ, 
παραμζνει θ ταχφτερθ δυνατι μείωςθ του ενεργειακοφ κόςτουσ ςτθ βιομθχανία και 
ςτθν οικιακι κατανάλωςθ, θ αφξθςθ τθσ χριςθσ του ΦΑ με άμεςθ καφςθ, 
διαωοροποίθςθ των πθγϊν προμικειασ. Θ αφξθςθ τθσ διαςφνδεςθσ ςε  περιωερειακό 
και Ευρωπαϊκό επίπεδο, τθν επαναδιαπραγμάτευςθ των υωιςταμζνων ςυμβάςεων με 
ςτόχο τθ μείωςθ των τιμϊν. Θ επζκταςθ τθσ χριςθσ του ΦΑ ςε περιςςότερεσ περιοχζσ 
τθσ χϊρασ μαηί με τθ  διαςωάλιςθ  τθσ δυνατότθτασ των καταναλωτϊν να επιλζγουν 
προμθκευτι, οδθγοφν ςε εκλογίκευςθ των τιμϊν  με ςτόχο να προςεγγίςουν το μζςο 
Ευρωπαϊκό επίπεδο και οι μειωμζνεσ και τιμζσ του ΦΑ να ωτάςουν ςτουσ τελικοφσ 
καταναλωτζσ.  
 

 Ολοκλθρϊνεται θ διευκζτθςθ των ανοικτϊν κεμάτων ςχετικά με τον αγωγό ΤΑ 
προκειμζνου να διαςωαλιςκοφν ςε νζα βάςθ τα κατά το δυνατόν μεγαλφτερα οωζλθ 
τόςο δθμοςιονομικά όςο και για τισ τοπικζσ κοινωνίεσ. 
 

 Θ διατιρθςθ τθσ ςτρατθγικισ κζςθσ του Δθμοςίου ςτα ΕΛΡΕ επιτρζπει διεκνείσ 
ςυνεργαςίεσ, τθ μετεξζλιξθ τθσ εταιρείασ ςε διεκνι ενεργειακι εταιρεία με αυξθμζνο 
εξαγωγικό προςανατολιςμό και τθ ςυμβολι τθσ εταιρείασ ςτθν Εκνικι Ενεργειακι 
Στρατθγικι. Στθ βάςθ τθσ ςθμερινισ διυλιςτικισ ικανότθτασ των ΕΛΡΕ, τθσ τεχνολογικισ 
υποδομισ τουσ και τθσ υψθλισ τεχνογνωςίασ του εργατικοφ δυναμικοφ τουσ μποροφν 
να προωκθκοφν πολιτικζσ: 
--Ρεραιτζρω αξιοποίθςθσ επενδφςεων για τθ μεγαλφτερθ κακετοποίθςθ των 
δραςτθριοτιτων λιανικισ εμπορίασ και πετροχθμικϊν με κλάδο διφλιςθσ, με τθ 
προςζλκυςθ μεγάλων και ωερζγγυων διεκνϊν εταίρων. 
--Διαωοροποίθςθσ διεκνϊν  πθγϊν προμικειασ καυςίμων και πρϊτων υλϊν 
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--Βελτίωςθσ τθσ παραγωγικότθτασ τθσ εταιρείασ μζςω του εξορκολογιςμοφ 
λειτουργικϊν δαπανϊν, μείωςθσ του χρθματοδοτικοφ κόςτουσ, ενςωμάτωςθσ τθσ 
καινοτομίασ  

 
 

2.3.3. Βιομθχανία 
 
Τθν χρονικι περίοδο 2010 - 2015 ςτθν ΕΕ και ΘΡΑ δίνεται όλο και μεγαλφτερο βάροσ 
ςτθν βιομθχανία με ςτόχο τθν αφξθςθ του ποςοςτοφ τθσ βιομθχανίασ ςτο ΑΕΡ με 
ςυγκεκριμζνα μζτρα και δράςεισ.  
 
Στθν Ελλάδα δεν εωαρμόςτθκε καμία βιομθχανικι πολιτικι. Θ Μνθμονιακι πενταετία 
παρόξυνε τα παραδοςιακά ωαινόμενα βιομθχανικισ αποδόμθςθσ και απαξίωςθσ του 
παραγωγικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ. Εωαρμόςτθκαν μζτρα που αωοροφςαν τθν αγορά 
εργαςίασ με μείωςθ των μιςκϊν και απελευκζρωςθ ςτθν αγορά προϊόντων κλάδων που 
διευκόλυνε τισ μεγάλεσ ντόπιεσ επιχειριςεισ και τισ ξζνεσ ειςαγωγικζσ ςε βάροσ των 
μικρϊν ελλθνικϊν. 
 
Το αποτζλεςμα ιταν θ μείωςθ του ιδθ μικροφ ποςοςτοφ τθσ βιομθχανίασ ςτο ΑΕΡ από 
11% το 2010 ςε 8,8% το 2015. Θ απαςχόλθςθ ςτθ μεταποίθςθ ςυρρικνϊκθκε κατά 40%, 
χάκθκαν πάνω από 300000 κζςεισ εργαςίασ. Οι όποιεσ εξαγγελίεσ επενδφςεων ςτθν νζα 
και νεανικι επιχειρθματικότθτα ιταν επικοινωνιακοφ χαρακτιρα.  
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Πραμα μιασ ςφγχρονθσ και αποτελεςματικισ βιομθχανικισ πολιτικισ πρζπει να είναι θ 
ανάπτυξθ μιασ ςφγχρονθσ ελλθνικισ βιομθχανίασ, ωσ ζνασ από τουσ κφριουσ πόλουσ τθσ 
παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ χϊρασ, που κα παράγει προϊόντα υψθλισ ποιότθτασ 
και υψθλισ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ. Κεντρικι ςτρατθγικι κατεφκυνςθ είναι θ 
ανάπτυξθ παραγωγικϊν δραςτθριοτιτων που οριοκετοφνται με μια γενικότερθ 
αλλθλεπίδραςθ δραςτθριοτιτων από διαωορετικοφσ κλάδουσ και τομείσ. Κα πρζπει να 
αναπτφςςονται δθλ. κατά μικοσ αλυςίδων αξίασ με μεγάλθ προςτικζμενθ αξία για τθ 
χϊρα και να περιλαμβάνουν λειτουργικζσ υποδομζσ (τεχνικι υποςτιριξθ, πιςτοποίθςθ, 
…) όςο και λειτουργίεσ όπωσ ο εωοδιαςμόσ και οι μεταωορζσ.  
 
Θ αξιοποίθςθ  των δθμιουργικοφ και παραγωγικοφ δυναμικοφ τθσ ελλθνικισ κοινωνίασ  
μπορεί να εγγραωεί ςε μια ςυνεκτικι πολιτικι ενδογενοφσ ανάπτυξθσ, ςτθ βάςθ των 
παραδοςιακϊν και νζων τοπικϊν εργαςιακϊν εξειδικεφςεων, τεχνολογικϊν / τεχνικϊν 
γνϊςεων και εμπειρικϊν ικανοτιτων του εκκινϊντασ από τθν κλίμακα του τοπικοφ.  
 
Κφριοσ ςτόχοσ τθσ βιομθχανικισ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ  είναι θ αφξθςθ του ποςοςτοφ 
ςυμμετοχισ τθσ μεταποίθςθσ ςτο ΑΕΡ τθσ χϊρασ από  9%, που είναι ςιμερα, ςε 14,5%- 
15%, μζςα ςτα επόμενα επτά (7) ζτθ. Θ αφξθςθ αυτι εκτιμάται ότι κα οδθγιςει 
πολλαπλαςιαςτικά ςε αφξθςθ του ςυνολικοφ ΑΕΡ ςε ποςοςτό 1,5 -2% ανά ζτοσ. 
Συγχρόνωσ, όμωσ, θ αυξθμζνθ ςυμμετοχι τθσ μεταποίθςθσ ςτο ΑΕΡ, εκτιμάται ότι κα 
ζχει ςαν κετικι ςυνζπεια τθ δθμιουργία νζων κζςεων εργαςίασ ςτθ μεταποίθςθ τθσ 
τάξθσ των 200.000 και τθσ ςυνολικισ απαςχόλθςθσ (λόγω του πολλαπλαςιαςτικοφ 
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παράγοντα) κατά περίπου 500.000 νζεσ κζςεισ εργαςίασ (θ ΕΕ ζχει κζςει ωσ κφριο ςτόχο 
τθν αφξθςθ τθσ  ςυμμετοχισ τθσ βιομθχανίασ ςτο ΑΕΡ  ςτο 20%, μζχρι το 2020, από 16% 
που είναι ςιμερα). 
 
Για τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ πολιτικισ, θ δθμιουργία ςε μια επταετία 200.000 νζων 
κζςεων εργαςίασ ςτθ βιομθχανία, εκτιμάται ότι κα απαιτιςει ςυνολικά επενδυτικά 
κεωάλαια τθσ τάξθσ των 20 δις.€ περίπου, δθλαδι περίπου 3 δισ. € ετθςίωσ. Θ εξεφρεςθ 
των αναγκαίων επενδυτικϊν κεωαλαίων κα προζλκει από ιδιωτικά επενδυτικά 
κεωάλαια (ξζνα και ελλθνικά), από αξιοποίθςθ ευρωπαϊκϊν κονδυλίων (ΕΣΡΑ, 
πρόγραμμα Γιοφνγκερ)  και από κεωάλαια δθμοςίων επενδφςεων. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Με νομοκετικι ρφκμιςθ δόκθκε ανάςα ηωισ ςτθν Ελλθνικι Βιομθχανία Ηάχαρθσ, με τθν 
παροχι ρευςτότθτασ φψουσ 30 εκατομμυρίων ευρϊ και τθ διαςωάλιςθ τθσ ομαλισ 
λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ, προσ όωελοσ των εργαηομζνων τθσ αλλά και των χιλιάδων 
τευτλοπαραγωγϊν που ςυνεργάηονται μαηί τθσ. 

 Ρροκειμζνου να διαςωαλιςτεί θ νομιμότθτα και να προςτατευκεί το περιβάλλον και το 
δθμόςιο ςυμωζρον ανακλικθκαν για ζλεγχο δφο άδειεσ που αωοροφν το εργοςτάςιο 
εμπλουτιςμοφ τθσ «Ελλθνικόσ Χρυςόσ» ςτισ Σκουριζσ Χαλκιδικισ. Ανακλικθκαν οι 
τεχνικζσ μελζτεσ τθσ μεκόδου μεταλλουργίασ τθσ ακαριαίασ τιξθσ (Flash Smelting) του 
ζργου «Μεταλλευτικζσ – Μεταλλουργικζσ Εγκαταςτάςεισ Μεταλλείων Καςςάνδρασ» 
που είχε προκρικεί ωσ βαςικι ςυνιςτϊςα του επενδυτικοφ ςχεδίου μιασ οι ςχετικοί 
ςυμβατικοί όροι  δεν ζχουν εκπλθρωκεί από τθν εργολιπτρια εταιρεία Ελλθνικόσ 
Χρυςόσ.  

 Υποςτθρίχκθκε θ προςπάκεια επαναλειτουργίασ τθσ Ενωμζνθσ Κλωςτοχωαντουργίασ, 
ενταςςόμενθ ςτο  γενικότερο ςχζδιο ανάπτυξθσ τθσ βιομθχανίασ ςτθ χϊρα. 
Οργανϊκθκαν και προςδιορίςκθκαν τα αναγκαία βιματα που πρζπει όλοι οι 
εμπλεκόμενοι - εργαηόμενοι, Τράπεηεσ, Δθμόςιο-  να υλοποιιςουν, ϊςτε θ 
επαναλειτουργία τθσ εταιρείασ υπό το νζο ςυνεργατικό ςχιμα να είναι γεγονόσ ςτο 
ςυντομότερο δυνατό χρόνο.    
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 
Το κυβερνθτικό πρόγραμμα του ΣΥΛΗΑ δίνει ιδιαίτερθ ζμωαςθ: 

 Στα πεδία παραγωγισ που δθμιουργοφν ςτακερζσ κζςεισ απαςχόλθςθσ, αυξάνουν τθν 
εγχϊρια προςτικζμενθ αξία και περιορίηουν τθν εξωτερικι εξάρτθςθ τθσ οικονομίασ 
(π.χ. τρόωιμα, εξειδικευμζνεσ καλλιζργειεσ, οικονομικά βιϊςιμθ αξιοποίθςθ ορυκτοφ 
πλοφτου). 
 

 Στθν αξιοποίθςθ των ορυκτϊν πρϊτων υλϊν που διακζτει θ χϊρα μασ (μεταλλικά 
ορυκτά, βιομθχανικά ορυκτά και ενεργειακά κοιτάςματα).  
 

 Στθν ενίςχυςθ των ςτοιχείων τθσ αλυςίδασ “Γνώςεισ για ανταγωνιςτική παραγωγή-
ποιότητα-τεχνολογία-ζρευνα”, με τθν προϊκθςθ κινιτρων και μθχανιςμϊν ενίςχυςθσ 
τθσ ικανότθτασ των επιχειριςεων να ςτθρίξουν τθν οργάνωςθ μορωϊν παραγωγισ 
τζτοιων που να αξιοποιοφν περιςςότερεσ γνϊςεισ, τεχνολογίεσ, ποιοτικά ςτοιχεία κ.λ.π.  
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 Στθν προϊκθςθ τθσ καινοτομίασ ςε προϊόντα και παραγωγικζσ διαδικαςίεσ, με αφξθςθ 
τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ (δθμόςιασ και ιδιωτικισ) για Ε+Α   και επενδφςεισ ςε νζεσ 
τεχνολογίεσ, καινοτόμο  επιχειρθματικότθτα, ανκρϊπινο δυναμικό και δεξιότθτεσ. 
 

 Στθ δθμιουργία κζντρου (ωυτϊριο) καινοτομίασ και επιχειρθματικότθτασ ςτισ νζεσ 
τεχνολογίεσ ζτςι ϊςτε να επιλφονται κεντρικά από εξειδικευμζνα ςτελζχθ-ςυμβοφλουσ, 
ςθμαντικά ηθτιματα, όπωσ ζλλειψθ επιχειρθματικοφ περιβάλλοντοσ, ζλλειψθ 
εξειδικευμζνου προςωπικοφ, ζλλειψθ χρθματοδότθςθσ και επζνδυςθσ ςε νζεσ 
τεχνολογίεσ, ζλλειψθ ςτακερότθτασ νομοκετικοφ και ωορολογικοφ πλαιςίου.  
 

 Στθν ενίςχυςθ των Μικρομεςαίων Επιχειριςεων που αποτελοφν τη ραχοκοκαλιά του 
εγχώριου παραγωγικοφ δυναμικοφ με ςτόχο τθν παραγωγι προϊόντων υψθλισ αξίασ 
(κοινωνικισ και οικονομικισ) με περιβαλλοντικό πρόςθμο που τελικά ενιςχφουν τθ 
διεκνι ανταγωνιςτικότθτασ τθσ χϊρασ.  
 

 Στθ δθμιουργία “Σιματοσ Ελλθνικοφ Ρροϊόντοσ (ΣΕΡ)”, με αξιολογοφμενα 
χαρακτθριςτικά: τθν εγχϊρια παραγόμενθ προςτικζμενθ αξία, τθν προζλευςθ Αϋυλϊν, 
Βϋυλϊν και υλικϊν ςυςκευαςίασ, τθν εντοπιότθτα τθσ παραγωγικισ μονάδασ, τθν 
προζλευςθ πικανϊν ενδιάμεςων υλϊν (θμιζτοιμο προϊόν), τθ νομιμότθτα τθσ 
επιχείρθςθσ ςε ςχζςθ με τθν εργατικι νομοκεςία, τθν φπαρξθ ςυμωωνίασ δικαιωμάτων 
(royalties) με τθ μθτρικι εταιρία (ςε περίπτωςθ ξζνθσ μθτρικισ εταιρίασ).  
 

 Στθν προςζλκυςθ ξζνων άμεςων επενδφςεων, με αμοιβαία επωωελείσ όρουσ ςε τομείσ 
με ιςχυρό τεχνολογικό χαρακτιρα και αυξανόμενθ ηιτθςθ ςτισ παγκόςμιεσ αγορζσ, με 
τθν αξιοποίθςθ όλων των διακζςιμων εργαλείων οικονομικισ πολιτικισ.   
   

 Στθν αξιοποίθςθ του πιςτωτικοφ ςυςτιματοσ και δθμιουργία κατάλλθλου κεςμικοφ 
πλαιςίου για τθν ενίςχυςθ των προςπακειϊν παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ. 
 

 Στθ διαμόρωωςθ ρεαλιςτικϊν κινιτρων  με κφριο ςτόχο τθν επανάχρθςθ(ςτο βακμό που 
είναι δυνατόν) αργουςϊν Βιομθχανιϊν και βιομθχανικϊν κτιρίων.  Απαιτείται άμεςα θ 
καταγραωι τουσ, θ απελευκζρωςι τουσ από διάωορεσ δεςμεφςεισ (ο κφριοσ όγκοσ 
ανικει ςε Τράπεηεσ) και θ διάκεςι τουσ για τθν ανάπτυξθ νζων επενδφςεων με 
ιδιαίτερα κίνθτρα μζςω του επενδυτικοφ νόμου, και ςτα πλαίςια τθσ κατεφκυνςθσ 
ανάπτυξθσ τθσ κοινωνικισ οικονομίασ (ςυνεργατικά / ςυνεταιριςτικά ςχιματα 
εργαηομζνων). 
 
 

2.3.4. Μεταφορζσ 
 
Οι επιλογζσ διαχρονικά των προθγοφμενων κυβερνιςεων ςτον τομζα των μεταωορϊν 
περιγράωονται ωσ α) αντιαναπτυξιακζσ λόγω τθσ μθ αξιοποίθςισ των ςυγκριτικϊν 
πλεονεκτθμάτων τθσ χϊρασ με αντίςτοιχθ μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ του 
κλάδου ςτο ΑΕΡ, β) αντικοινωνικζσ –αντιπεριβαλλοντικζσ λόγω τθσ παντελοφσ απουςίασ 
ςτρατθγικοφ ςχεδιαςμοφ για βιϊςιμεσ αςτικζσ μεταωορζσ. Από το ςφνολο των 
μεταωορικϊν δικτφων θ νεοωιλελεφκερθ αντίλθψθ και θ πολιτικι των προθγοφμενων 
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κυβερνιςεων επικζντρωναν τισ επενδφςεισ ςχεδόν αποκλειςτικά ςτα μεγάλα οδικά 
ζργα, που προβάλλονται ςαν ο μοναδικόσ αναπτυξιακόσ μοχλόσ, με μοναδικό γνϊμονα 
τθν εξυπθρζτθςθ των ςυμωερόντων των εγχϊριων εργολαβικϊν ςυμωερόντων. Αξίηει να 
ςθμειϊςουμε ότι τα μεταωορικά ςυςτιματα ζωταςαν να λειτουργοφν οριακά λόγω 
ζλλειψθσ προςωπικοφ, κακισ ςυντιρθςθσ τθσ υποδομισ, μθ αναβάκμιςθσ των 
ςυςτθμάτων κ.α. 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ και οι ςτόχοι τθσ πολιτικισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Θ ωυςικι κζςθ τθσ χϊρασ ςτο καλάςςιο διάδρομο που ενϊνει τισ αγορζσ τθσ Αςίασ με 
εκείνεσ τθσ Ευρϊπθσ αποτελεί ςθμαντικό ςτρατθγικό πλεονζκτθμα ςτον τομζα των 
μεταωορϊν. Στθν Ελλάδα μόνο ο κλάδοσ τθσ εωοδιαςτικισ αλυςίδασ υπολογίηεται 
περίπου ςτο 10% του ΑΕΡ, τθ ςτιγμι που θ αξιοποίθςθ των δυνατοτιτων τθσ χϊρασ 
βρίςκεται ςε πολφ χαμθλό επίπεδο.  
 
Για τον ΣΥΛΗΑ θ ανάπτυξθ και επζκταςθ του ςυςτιματοσ μεταωορϊν επικεντρϊνεται 
ςτθν προϊκθςθ ςυνδυαςμζνων μεταωορϊν. Το ςιδθροδρομικό δίκτυο αποτελεί τον 
κορμό πάνω ςτον οποίο κα αναπτυχκοφν οι ςυνδυαςμζνεσ μεταωορζσ, βαςικι 
αναπτυξιακι προτεραιότθτα τθσ χϊρασ μασ. Σε ότι αωορά ςτισ αςτικζσ μεταωορζσ 
προωκοφμε  τισ βιϊςιμεσ μεταωορζσ οι οποίεσ πρζπει να διαςωαλίηουν 
προςβαςιμότθτα και κινθτικότθτα ςε όλουσ τουσ πολίτεσ ιςορροπϊντασ 
περιβαλλοντικι, οικονομικι και τεχνικι διάςταςθ. 
 
Στο πλαίςιο αυτό  οι ςτόχοι του ΣΥΛΗΑ για τον κλάδο των μεταωορϊν περιλαμβάνουν:   

 Συμβολι ςτθν ανάπτυξθ  βιϊςιμθσ αςτικισ κινθτικότθτασ και προϊκθςθ ςυςτθμάτων 
μεταωορϊν ωιλικϊν προσ το περιβάλλον. 

 Αναβάκμιςθ και βελτίωςθ των υποδομϊν μεταωορϊν με αξιοποίθςθ των πόρων του 
Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ «Υποδομζσ Μεταωορϊν, Ρεριβάλλον και Αειωόροσ 
Ανάπτυξθ 2014-2020» και άλλων χρθματοδοτικϊν εργαλείων όπωσ το Ρρόγραμμα CEF 
(Connecting Europe Facility) που αωορά ςε ζργα υποδομισ για τθν ολοκλιρωςθ των 
διευρωπαϊκϊν δικτφων μεταωορϊν.  

 Ρροϊκθςθ των ςυνδυαςμζνων μεταωορϊν με ολοκλιρωςθ του κεςμικοφ πλαιςίου για 
τθν λειτουργία των ςυνδυαςμζνων μεταωορϊν 

 Επενδφςεισ για τθν ανάπτυξθ και επζκταςθ του ςιδθροδρομικοφ δικτφου 
 Βελτιϊςεισ ςτο ςιδθροδρομικό τροχαίο υλικό και ςυντιρθςθ ςιδθροδρομικισ υποδομισ 
 Ενίςχυςθ τθσ χριςθσ των τεχνολογιϊν πλθροωορικισ και των επικοινωνιϊν (ΤΡΕ) 
 Βελτίωςθ τθσ αςωάλειασ των μεταωορϊν  
 Ρεριςτολι τθσ γραωειοκρατίασ και βελτίωςθ του κεςμικοφ και του νομικοφ πλαιςίου με 

ζμωαςθ ςτθν απλοποίθςθ διαδικαςιϊν με ςκοπό τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των 
πολιτϊν και των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον κλάδο των μεταωορϊν 

  Αντιμετϊπιςθ των παραβάςεων τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ και εναρμόνιςθ με το 
ευρωπαϊκό κοινοτικό δίκαιο ςτον τομζα των μεταωορϊν  

 Υλοποίθςθ πολιτικϊν για τθν μετατόπιςθ του μεταωορικοφ όγκου από το οδικό δίκτυο 
ςτον ςιδθρόδρομο. 
 

Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται  
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Θ κζςθ του ΣΥΛΗΑ είναι ότι όπου υπειςζρχεται ο ιδιωτικόσ τομζασ, είτε ωσ υποχρζωςθ 
ςτουσ κεςμοφσ είτε ωσ κετικι ςυνεργαςία δθμόςιου - ιδιωτικοφ τομζα, αυτό κα γίνεται 
με προχποκζςεισ : 
(α) διαωανείσ διαδικαςίεσ,  
(β) ουςιαςτικοφσ κανόνεσ διαςωάλιςθσ ποιότθτασ,  
(γ) αυςτθρό και ουςιαςτικό κοινωνικό ζλεγχο, 
(δ) αποκλειςμό μονοπωλιακισ ςυμπεριωοράσ και προςανατολιςμοφ 
Οι πιο πάνω προχποκζςεισ μζςα ςτο πλαίςιο τθσ ςυμωωνίασ διαωοροποιοφν ποιοτικά 
τισ   ιδιωτικοποιιςεισ  ζχοντασ ςαωζσ κοινωνικό πρόςθμο. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 
Κεντρικόσ ςτόχοσ τθσ δικισ μασ κυβερνθτικισ πολιτικισ υπιρξε θ ενίςχυςθ τθσ 
διαλειτουργικότθτασ όλων των ζργων υποδομισ, θ πάταξθ τθσ λακρεμπορίασ και 
γενικότερα του παράνομου μεταωορικοφ ζργου, θ προϊκθςθ τθσ αςτικισ κινθτικότθτασ 
και τθσ οδικισ αςωάλειασ. Ρολλζσ από αυτζσ τισ δράςεισ δεν ζχουν ακόμα ολοκλθρωκεί 
κι εκεί ακριβϊσ επικεντρϊνεται ο προγραμματιςμόσ μασ:  
 
Εμπορευματικζσ μεταφορζσ- Εφοδιαςτικι Αλυςίδα 
Ρροχωράμε και ολοκλθρϊνουμε τθν ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ ολόκλθρου του 
ςυςτιματοσ μεταωορϊν και  τθσ εωοδιαςτικισ αλυςίδασ με ςτόχο τθν ανάδειξθ τθσ 
Ελλάδασ ςε διαμετακομιςτικό κόμβο τθσ Νοτιοανατολικισ  Ευρϊπθσ. Ειδικόκετρα:  

 Ρροωκοφμε τθν αναβάκμιςθ των εμπορευματικϊν κζντρων και τθν διαγωνιςτικι 
διαδικαςία για το Κριάςιο Ρεδίο. 

 Ρροωκοφμε τθν πράςινθ εωοδιαςτικι αλυςίδα και τθν αγροτικι εωοδιαςτικι αλυςίδα 
ςυμβάλλοντασ ςτθν υλοποίθςθ του ςχεδίου τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ τθσ 
χϊρασ με ςεβαςμό ςτο περιβάλλον. 

 Αντιμετωπίηουμε μεκοδικά όλεσ τισ ελλείψεισ και τισ ςτρεβλϊςεισ  του κεςμικοφ και του 
νομικοφ πλαιςίου. 

 Κεςμοκετοφμε μικτά κλιμάκια για ελζγχουσ ςτα οδικά δίκτυα μεταωορϊν. Οι ζλεγχοι κα 
αωοροφν τόςο ςτθν οδικι  αςωάλεια όςο και ςτο μεταωορικό ζργο. 

 Αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίεσ για τθν ενίςχυςθ τθσ αποδοτικότθτασ και τθσ 
εξωςτρζωειασ τθσ ελλθνικισ εωοδιαςτικισ αλυςίδασ. 
 
Οδικι Αςφάλεια   
Στον τομζα τθσ οδικισ αςωάλειασ ο ΣΥΛΗΑ δεςμεφεται ςτθν υλοποίθςθ ςτρατθγικοφ 
ςχεδίου για τθ βελτίωςθ τθσ Οδικισ αςωάλειασ ςτθν Ελλάδα τθ δεκαετία 2011-2020 με 
ςτόχο τθ μείωςθ των κανάτων από τα τροχαία ατυχιματα κατά 50%. Ειδικότερα οι 
δράςεισ που ξεκινιςαμε και ολοκλθρϊνουμε περιλαμβάνουν: 

 Ανακεϊρθςθ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοωορίασ με ςτόχο τον εκςυγχρονιςμό των 
διατάξεων και τον εξορκολογιςμό των προςτίμων. 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ εκπαίδευςθσ και κακοριςμόσ αντικειμενικισ και διαωανοφσ 
διαδικαςίασ εξζταςθσ υποψθωίων οδθγϊν. 

 Ρροϊκθςθ τθσ ςυςτθματικισ και ςυνεχοφσ εκπαίδευςθσ οδικισ αςωάλειασ ιδίωσ ςτα 
ςχολεία όλων των βακμίδων εκπαίδευςθσ. 

 Ολοκλιρωςθ του ςυςτιματοσ ειςροϊν – εκροϊν ςτα πρατιρια καυςίμων με ςτόχο τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ λακρεμπορίασ καυςίμων. 
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 Ολοκλιρωςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου για τον κακοριςμό των προδιαγραωϊν, των 
όρων και προχποκζςεων για τθν εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων εναλλακτικϊν καυςίμων 
(LPG και CNG) ςτα ιδθ κυκλοωοροφντα οχιματα.   

 Επαναλειτουργία του ςυνόλου των δθμόςιων ΚΤΕΟ 
 
Αςτικι Κινθτικότθτα 
Ρροωκείται θ αςτικι κινθτικότθτα ςτισ πόλεισ μασ, μζςω του ςχεδιαςμοφ ενόσ 
κατευκυντιριου πλαιςίου που κα κακορίηει τισ προδιαγραωζσ για το ςχεδιαςμό 
ολοκλθρωμζνων παρεμβάςεων μετακινιςεων ςτα αςτικά κζντρα. Εργαλείο τα  Σχζδια 
Βιϊςιμθσ Αςτικισ Κινθτικότθτασ (ΣΒΑΚ) που ςκοπό ζχουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ 
ηωισ.   
 
Ευφυι υςτιματα Μεταφορϊν (ITS) 
Με τθν υπό εκπόνθςθ Εκνικι Αρχιτεκτονικι για τα ITS αναμζνεται να δθμιουργθκεί 
ςφντομα ζνα ενιαίο εκνικό πλαίςιο ανάπτυξθσ εωαρμογϊν Ευωυϊν Συςτθμάτων 
Μεταωορϊν (Λntelligent Τransport Systems, ITS).  Στόχοσ είναι θ παροχι καινοτόμων 
υπθρεςιϊν που ςχετίηονται με τουσ διαωόρουσ τρόπουσ μεταωοράσ και τθ διαχείριςθ 
τθσ κυκλοωορίασ ενϊ ταυτόχρονα επιτρζπουν ςτουσ χριςτεσ να ενθμερϊνονται 
καλφτερα και να κάνουν αςωαλζςτερθ, πιο ςυντονιςμζνθ και «εξυπνότερθ» χριςθ των 
δικτφων μεταωορϊν. 
 
Αερομεταφορζσ 
Οι άξονεσ τθσ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ  είναι:  

 Εκςυγχρονιςμόσ τθσ Υπθρεςίασ Ρολιτικισ Αεροπορίασ (ΥΡΑ), εντόσ του ςυγχρόνου 
κανονιςτικοφ πλαιςίου και με ςτόχο το μζγιςτο κοινωνικό αποτζλεςμα 

 Βελτίωςθ  του πλαιςίου λειτουργίασ των αερομεταωορϊν 

 Συμπλιρωςθ / τροποποίθςθ του υπάρχοντοσ νομοκετικοφ πλαιςίου για τα 
υδατοδρόμια, ϊςτε να βελτιςτοποιθκεί θ διαδικαςία αδειοδότθςθσ και να εξαςωαλιςτεί 
θ εφρυκμθ λειτουργία των υδατοδρομίων μετά τθν αδειοδότθςι τουσ. 

 Αναβάκμιςθ του Συςτιματοσ Επεξεργαςίασ Δεδομζνων μζςω του οποίου γίνεται θ 
παρακολοφκθςθ όλου του FIR τθσ χϊρασ μασ για τθ διαχείριςθ τθσ εναζριασ 
κυκλοωορίασ (Pallas).  

 Υλοποίθςθ νζασ διαδικαςίασ ςυντιρθςθσ των αεροςκαωϊν τθσ πολιτικισ αεροπορίασ 
από τουσ ίδιουσ τουσ εργαηόμενουσ τθσ, αποκομίηοντασ ςοβαρό όωελοσ ςτθν Υπθρεςία.  

 
Ναυτιλία  
Στο χϊρο τθσ ναυτιλίασ οι ϊριμοι και αναγκαίοι ςτόχοι είναι οι εξισ:  

 Επαναςχεδιαςμόσ ακτοπλοϊκοφ ςυςτιματοσ για τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των 
κοινωνικϊν και οικονομικϊν αναγκϊν τθσ νθςιωτικισ επικράτειασ 

 Εποπτεία και ζλεγχοσ τθσ λειτουργίασ των λιμανιϊν ςφμωωνα με τα Ευρωπαϊκά 
πρότυπα (δθμιουργία δθμόςιων λιμενικϊν αρχϊν ςε Ρειραιά και Κεςςαλονίκθ) και 
ταυτόχρονθ κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων του δθμοςίου, τθσ αυτοδιοίκθςθσ και των 
πόλεων με νζεσ ςυμβάςεισ παραχϊρθςθσ 

 Στοχευμζνεσ πρωτοβουλίεσ για τθν κατοχφρωςθ και αφξθςθ κζςεων εργαςίασ ελλινων 
ναυτικϊν ςτθν ποντοπόρο ναυτιλία  

 Ρεραιτζρω εξζλιξθ των δράςεων που ζχουν ιδθ αναλθωκεί για τθν εξάλειψθ του 
ωαινομζνου τθσ απλιρωτθσ ναυτικισ εργαςίασ 
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 Αναβάκμιςθ τθσ πλοθγικισ υπθρεςίασ με ενίςχυςθ τθσ ςτελζχωςθσ και των υποδομϊν 
τθσ για τθν υποςτιριξθ του αναπτυξιακοφ ρόλου ναυτιλίασ και λιμζνων  

 Αναςχεδιαςμόσ και αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ τθσ δθμόςιασ ναυτικισ εκπαίδευςθσ 
και εξαςωάλιςθ πόρων για τθν αντιμετϊπιςθ ελλείψεων ςε υποδομζσ και ανκρϊπινο 
δυναμικό 

 Σχεδιαςμόσ οδικοφ χάρτθ για τθν αναςυγκρότθςθ τθσ ναυπθγικισ βιομθχανίασ ςτθ 
χϊρα μασ  

 Ενίςχυςθ των υποδομϊν του Λιμενικοφ Σϊματοσ – Ελλθνικισ Ακτοωυλακισ, ςτιριξθ των 
αναγκϊν του προςωπικοφ του και κεςμοκζτθςθ ςυςτιματοσ ειςαγωγισ ςτο Σϊμα με 
διαωάνεια, ιςοτιμία και αξιοκρατία. 

 Αναβάκμιςθ του πολιτικοφ ρόλου του Υπουργείου και κατοχφρωςθ των δικαιωμάτων 
του πολιτικοφ προςωπικοφ 

 Επιτάχυνςθ τθσ μθχανοργάνωςθσ των υπθρεςιϊν και των εποπτευόμενων ωορζων του 
Υπουργείου μζςω των προγραμμάτων που είναι ςε εξζλιξθ και χρθματοδοτοφνται από 
το ΕΣΡΑ. 
 

 
2.3.5. Νζεσ τεχνολογίεσ  

Θ ανάπτυξθ των νζων τεχνολογιϊν αποτελεί προχπόκεςθ και για τθν ανάπτυξθ των 
παραγωγικϊν δυνατοτιτων τθσ χϊρασ ςυνολικά. Στθ ςθμερινι παγκοςμιοποιθμζνθ 
οικονομία θ χριςθ νζων τεχνολογιϊν είναι αναγκαία όχι μόνο ωσ ςτρατθγικό 
παραγωγικό πλεονζκτθμα αλλά και ωσ το βαςικό ανάχωμα ςτθ μείωςθ των μιςκϊν και 
τθν επιδείνωςθ των ςυνκθκϊν εργαςίασ του εργαηομζνου. 
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Ο ΣΥΛΗΑ πιςτεφει ότι ειδικά ςτθ ςθμερινι ςυγκυρία θ Ελλάδα δεν μπορεί να βαςιςτεί 
μόνο ςε παραγωγικά μοντζλα ζνταςθσ κεωαλαίου και κζλει να αποωφγει τον 
επιβαλλόμενο μονόδρομο των μοντζλων ζνταςθσ εργαςίασ. Θ οικονομία ζνταςθσ 
γνϊςθσ μπορεί να οδθγιςει ςε παραγωγι προϊόντων και υπθρεςιϊν υψθλισ 
προςτικζμενθσ αξίασ ενιςχφοντασ παράλλθλα τθν οικονομικι αυτοτζλεια τθσ χϊρασ και 
τισ τοπικζσ οικονομίεσ.  
 
Ο ΣΥΛΗΑ αναγνωρίηει ότι οι ιδιαίτερα δυναμικοί παραγωγικοί κλάδοι ζνταςθσ γνϊςθσ 
και κοινωνικισ αποτελεςματικότθτασ, που ςυναποτελοφν το πεδίο των νζων 
τεχνολογιϊν, μποροφν να απορροωιςουν μεγάλο αρικμό επιςτθμόνων ςταματϊντασ το 
αντιαναπτυξιακό ωαινόμενο τθσ διαρροισ τουσ ςτο εξωτερικό που ςυνοδεφεται από τθν 
υψθλι ανεργία ςτο εςωτερικό. Μποροφν επίςθσ να ςτθρίξουν τον εκςυγχρονιςμό και 
τθν ανάπτυξθ πολλϊν παραγωγικϊν κλάδων (πλθροωορικι, τθλεπικοινωνίεσ, γεωργικι 
παραγωγι, μεταλλουργία, βιομθχανίεσ δομικϊν υλικϊν, χθμικά και ωάρμακα, 
πετρελαιοειδι, βιοτεχνολογία, τεχνολογία υλικϊν κ.α.) ςυμβάλλοντασ ουςιωδϊσ ςτθν 
παραγωγι προϊόντων που είναι ποιοτικά, διαωοροποιθμζνα, υψθλισ προςτικζμενθσ 
αξίασ και χαμθλοφ οικολογικοφ αποτυπϊματοσ.  
 
Το παραγωγικό μοντζλο τθσ αριςτεράσ, προχωρά ζνα βιμα παραπζρα: επιδιϊκει τθν 
ενίςχυςθ εκείνων των οργανωτικϊν μοντζλων παραγωγισ που κάνουν χριςθ υψθλισ 
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τεχνολογίασ προκειμζνου να ςτθρίξουν τθν ομότιμθ παραγωγι. Θ αφξθςθ του ποςοςτοφ 
τθσ ομότιμθσ παραγωγικισ δραςτθριότθτασ είναι βαςικόσ αναπτυξιακόσ μασ ςτόχοσ. Γι’ 
αυτό το λόγο προωκοφμε εκείνα τα παραγωγικά μοντζλα που ςτθρίηουν και ςτθρίηονται 
ςε διαωορετικζσ μορωζσ κοινϊν αγακϊν, υλικϊν και αψλων, με ςτόχο να επιτφχουμε:  
--τθν πρόςβαςθ ςε κοινά αγακά ςτο μζγιςτο δυνατό βακμό  
--τθ μεγαλφτερθ δυνατι ικανοποίθςθ των ατομικϊν αναγκϊν και επικυμιϊν του κάκε 
εργαηομζνου.  
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Σχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ πολιτικϊν για τθν τεχνολογικι ανάπτυξθ βαςιςμζνων ςε 
τεκμθριωμζνα ςτοιχεία. 
 
Αξιοποίθςθ διακζςιμων χρθματοδοτικϊν πόρων (ΕΣΡΑ) και ευρείασ κλίμακασ κεςμικζσ 
παρεμβάςεισ για να ςτθρίξουμε και ενιςχφςουμε τα  παραγωγικά ςυςτιματα με 
ζμωαςθ μεταξφ άλλων ςτουσ ακόλουκουσ τομείσ: 
 
Σεχνολογίεσ για το περιβάλλον και τθν κλιματικι αλλαγι, όπωσ: 
--Τεχνολογίεσ αντιρφπανςθσ, οργανικϊν υλικϊν και εξοικονόμθςθσ πόρων 
--Διαχείριςθ ςτερεϊν αποβλιτων 
--Ρροςαρμογι ςτθν κλιματικι αλλαγι και μετριαςμόσ επιπτϊςεων 
--Μείωςθ εκπομπϊν από τθ βιομθχανία και τισ μεταωορζσ  
--Ελάττωςθ των επιπτϊςεων τθσ ρφπανςθσ ςε ευπακείσ ομάδεσ πλθκυςμοφ και τα 
οικοςυςτιματα. 
 
Φάρμακα – Βιοτεχνολογία - Ιατρικι, όπωσ: 
--Καινοτόμα ωάρμακα και επαναπροςδιοριςμόσ ωαρμακευτικϊν ουςιϊν.  
--Ανάπτυξθ καινοτόμων μοριακϊν διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν πρωτοκόλλων.   
--Ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ για τθν υποςτιριξθ τθσ παραγωγισ γενοςιμων με υψθλι 
προςτικζμενθ αξία, με λεπτομερι, πολυεπίπεδθ αξιολόγθςθ τθσ βιοϊςοδυναμίασ τουσ. 
--Ολοκλθρωμζνθ διαχείριςθ ιςτικϊν μοςχευμάτων (Τράπεηεσ ιςτϊν). 
--Καινοτόμα ωυςικά βιοκτόνα: ουςίεσ βιολογικισ προζλευςθσ και βιοτεχνολογικζσ 
μζκοδοι εωαρμογισ τουσ για τθν αντιμετϊπιςθ επιβλαβϊν εντομολογικϊν ειδϊν 
ιατρικισ, κτθνιατρικισ και γεωργικισ ςπουδαιότθτασ. 
--Φαρμακοτρόωιμα (nutraceuticals): Ζρευνα, Ανάπτυξθ και Ραραγωγι. Ρροζρχονται από 
ωυτά, αλλά ζχουν ςτοχευμζνθ δράςθ για διάωορεσ αςκζνειεσ. 

 
Σεχνολογίεσ Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν (ΣΠΕ)  
--Στοχευμζνθ χριςθ των δθμοςίων επενδφςεων για τθν ενίςχυςθ & δθμιουργία 
μικρομεςαίων καινοτόμων εταιριϊν/ςχθματιςμϊν ςτο αντικείμενο τθσ 
πλθροωορικισ/υψθλισ τεχνολογίασ.  
 
--Ανακεϊρθςθ των κριτθρίων και των όρων διάκεςθσ δθμοςίων πόρων με ςκοπό: 

 Τθν κατανομι των δθμόςιων πόρων με τρόπο διαωανι, που να προςτατεφει τισ 
μικρζσ και μεςαίεσ επιχειριςεισ και να εμποδίηει τθ δθμιουργία ολιγοπωλιακϊν 
ωαινομζνων ςε αυτι τθν αγορά. 

 Τθ διαςωάλιςθ ενόσ κοινωνικοφ ςυμβολαίου με τον κλάδο των εταιριϊν νζων 
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τεχνολογιϊν ςε ότι αωορά τθν εγχϊρια προςτικζμενθ αξία, το εργατικό δυναμικό, 
τισ ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ, το ςυνδικαλιςμό, κλπ. Ζτςι ϊςτε τα δθμόςια κίνθτρα να 
ςυνοδεφονται από αντίςτοιχεσ δεςμεφςεισ. 

 Eιςαγωγι υποχρεϊςεων υπαγωγισ ςτο πρόγραμμα Δι@υγεια όςων εταιρειϊν 
(νεοωυϊν ι άλλων) λαμβάνουν δθμόςια χρθματοδότθςθ, ςε ςχζςθ με τθ 
χρθματοδότθςι τουσ αυτι. 

 
--Βελτίωςθ νομικοφ πλαιςίου με ρυκμίςεισ όπωσ: 

 Δθμιουργία αποκετθρίου εωαρμογϊν για όςα ζργα πλθροωορικισ ζχουν 
δθμιουργθκεί με δθμοςίουσ πόρουσ.   

 Δθμιουργία αποκετθρίου ανοιχτϊν και επαναχρθςιμοποιιςεων τεχνολογιϊν και 
παροχι κινιτρων ςε εταιρείεσ για τθν ανάπτυξθ και διαμοιραςμό ανοικτϊν 
τεχνολογιϊν. 

 Ορκι διαςταςιολόγθςθ ζργων, ϊςτε να είναι ςε μζγεκοσ που να επιτρζπει τθ 
βιωςιμότθτά τουσ και μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ. 

 Δθμιουργία κλάςεων ζργων και εταιρειϊν, ϊςτε από κάποιο μζγεκοσ ζργου και 
κάτω να προτιμοφνται μικρζσ εταιρίεσ.  

 Χριςθ διαδικαςιϊν τφπου «αξιολογθμζνθσ επετθρίδασ» για γριγορεσ και 
διαωανείσ ανακζςεισ μικρϊν ζργων ςε πολλζσ μικρζσ εταιρείεσ. 

 Ρριμοδότθςθ τθσ εγχϊριασ προςτικζμενθσ αξίασ και τεχνογνωςίασ (π.χ. με χριςθ 
ελεφκερου λογιςμικοφ και ανοιχτϊν προτφπων). 

 Συνεκτικι και ενιαία πολιτικι ςτον τομζα τθσ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ με ςτόχο 
τθν αφξθςθ τθσ παραγωγισ ελλθνικισ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ και τθσ χριςθσ 
ανοικτϊν τεχνολογιϊν όπου κρίνεται μθ δυνατι/ ςυμωζρουςα θ παραγωγι 
εγχϊριασ διανοθτικι ιδιοκτθςίασ  

 Δθμιουργία εργαςτθρίων ανοιχτισ καταςκευισ και υλιςμικοφ ςε περιωζρειεσ με 
αυξθμζνθ ςυνειςωορά ςτθν πρωτογενι παραγωγι με ςτόχο τθσ διάχυςθ γνϊςθσ 
και τθν ενεργοποίθςθ τθσ τριπλισ ζλικασ (δθμόςιο – ζρευνα – ιδιωτικόσ τομζασ) 
προσ όωελοσ μιασ εξωςτρεωοφσ τοπικισ οικονομίασ. 

 
--Ειςαγωγι ειδικοφ κεςμικοφ πλαιςίου για τθν ενίςχυςθ τθσ ομότιμθσ ςυνεργατικισ 
οικονομίασ ςτο χϊρο των νζων τεχνολογιϊν, και δθμιουργία «πόλου» ζλξθσ παρόμοιων 
εγχειρθμάτων ςτθ χϊρα μασ. Κεςμοκζτθςθ μορωϊν και δομϊν ανοιχτισ αδειοδότθςθσ 
και αδειϊν ανοικτισ καταςκευισ και υλιςμικοφ (hardware) (όπωσ π.χ. θ CERN) ςτα 
«εργαλεία» για τθν αδειοδότθςθ βιομθχανικϊν ςχεδίων.  
 
--Χριςθ και υποςτιριξθ των δθμοςίων υποδομϊν και οργανιςμϊν που ςυγκεντρϊνουν, 
επεξεργάηονται και παρζχουν πλθροωορία που είναι απαραίτθτθ για τθν 
παρακολοφκθςθ και κατανόθςθ τθσ πορείασ τθσ ζρευνασ, τεχνολογικισ ανάπτυξθσ και 
καινοτομίασ.  
 
--Αναμόρωωςθ του νομικοφ πλαιςίου για τθ διανοθτικι ιδιοκτθςία με ςτόχουσ: 

 τθ διεφρυνςθ του πεδίου των γνωςιακϊν κοινϊν αγακϊν,   

 τθ διευκόλυνςθ δθμιουργίασ και ςτιριξθσ  εγχειρθμάτων ομότιμθσ και βαςιςμζνθσ 
ςτα κοινά αγακά παραγωγισ, 

 τθν ενίςχυςθ τθσ παραγωγισ εγχϊριασ διανοθτικισ ιδιοκτθςίασ ςε τομείσ κλειδιά 
για τθν οικονομία, 
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 το άνοιγμα και αξιοποίθςθ δθμόςιων πατεντϊν και πνευματικισ ιδιοκτθςίασ που 
παραμζνουν ανεκμετάλλευτεσ.  

 
 

2.3.6. Σουριςμόσ  
 
Οι επιπτϊςεισ των παρεμβάςεων των δφο μνθμονίων ςτο μεςο- και μακροπρόκεςμο 
διάςτθμα επζωεραν μια βίαιθ εςωτερικι υποτίμθςθ τθσ εργαςίασ ςε όλθ τθν αλυςίδα 
τθσ τουριςτικισ παραγωγισ και μια ανάλογθ βίαιθ αλλαγι του μζχρι ςιμερα προτφπου 
του ελλθνικοφ τουριςμοφ. Στόχοσ τθσ πρϊτθσ κυβζρνθςθσ τθσ αριςτεράσ ιταν θ  
αναςτροωι των επιπτϊςεων αυτϊν  ςτθν εργαςία αλλά και ςτο πρότυπο του 
τουριςτικοφ μοντζλου, ϊςτε να αρκεί θ ιςοπζδωςθ του τουριςτικοφ μασ προϊόντοσ και 
να αποωζρει ουςιαςτικά κζρδθ ςτθν ελλθνικι οικονομία και κοινωνία.  
 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 
Στο πλαίςιο τθσ δικισ μασ διακυβζρνθςθσ ζγιναν τα ακόλουκα: 

 Αντιμετϊπιςθ άμεςων αναγκϊν Τουριςμοφ για τθν τουριςτικι περίοδο του  2015 με 
αντικείμενα τθν  επίλυςθ  προβλθμάτων / αναγκϊν των επαγγελματικϊν 
ςυλλογικοτιτων, παρεμβάςεισ για  βελτιϊςεισ βαςικϊν υποδομϊν ςε αεροδρόμια και 
λιμάνια. 

 Άνοιγμα νζων αγορϊν ςτον τουριςμό και άμεςθ προϊκθςθ τθσ Ελλάδασ ωσ τουριςτικό 
προοριςμό ςε χϊρεσ ςτόχουσ, όπωσ Σαουδικι Αραβία, Εμιράτα & Κορζα. 

 Εξειδίκευςθ του Νζου ΕΣΡΑ για τον Τουριςμό ςε ςυνεργαςία με τισ περιωζρειεσ τθσ 
χϊρασ  και διευκζτθςθ και ολοκλιρωςθ εκκρεμϊν Επενδυτικϊν προτάςεων. 

 Επεξεργαςία ι/και ολοκλιρωςθ ςχεδίων Κ.Υ.Α. για τισ τεχνικζσ και λειτουργικζσ 
προδιαγραωζσ των ορειβατικϊν καταωυγίων,  για τα Κάμπινγκ,  για τθν διαδικαςία 
πρόςλθψθσ επιτόπιου προςωπικοφ ςτα Γραωεία Εξωτερικοφ του Ε.Ο.Τ., για τθν 
τροποποίθςθ τθσ 22212/2008 ΚΥΑ περί των ειδικϊν τουριςτικϊν λεωωορείων δθμόςιασ 
χριςθσ ανοικτοφ τφπου αςτικισ περιιγθςθσ πόλεων, για τα τουριςτικά τρζνα, για το 
πλαίςιο ενοικίαςθσ και κυκλοωορίασ των κλαςικϊν επιβατθγϊν οχθμάτων (αντικϊν), για 
τισ προδιαγραωζσ και τθ διαδικαςία αδειοδότθςθσ των ορειβατικϊν καταωυγίων, θ 
οποία εντάςςεται ςτα Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ Ρολιτϊν (Κ.Ε.Ρ.) που λειτουργοφν ωσ 
Ενιαία Κζντρα Εξυπθρζτθςθσ (Ε.Κ.Ε.), ϊςτε οι ενδιαωερόμενοι να μποροφν ςτο πλαίςιο 
τθσ εξυπθρζτθςθσ του πολίτθ και τθσ μείωςθσ των διοικθτικϊν βαρϊν να 
διεκπεραιϊνουν τθ διαδικαςία αυτι χωρίσ να πρζπει να προςκομίςουν τα απαραίτθτα 
δικαιολογθτικά ςτθν κεντρικι υπθρεςία του Υπουργείου.  

 Στο πλαίςιο απλοφςτευςθσ των διαδικαςιϊν καταργιςαμε τθ διαδικαςία ζκδοςθσ 
αυτοκόλλθτου νόμιμθσ λειτουργίασ τουριςτικϊν καταλυμάτων. 

 Δραςτθριότθτεσ ενίςχυςθσ τθσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ τθσ χϊρασ μασ ςε κζματα 
τουριςμοφ με τθν Τουρκία, το Λςραιλ, τθ Σερβία, τθ ωςία, τθν Ουκρανία, τθν Κίνα, τθ 
Γαλλία, τθν Κφπρο, τθν Τυνθςία, τθν Ελβετία, τθν Βενεηουζλα και τθν Κροατία,  Λράκ, ςτο 
Τόγκο, Αλβανία, Βραηιλία, Κίνα, Κζνυα. 

 Ρροϊκθςθ ίδρυςθσ για τθ ςυγκρότθςθ και λειτουργία του ςυςτιματοσ Δορυωόρων 
Λογαριαςμϊν  Τουριςμοφ 
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Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ και οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του 

ΤΡΙΗΑ 
 
Μετά τθν πρϊτθ,  κυβερνθτικι εμπειρία του ΣΥΛΗΑ, επιβεβαιϊνεται θ αρχικι μασ κζςθ 
ότι από τισ πρϊτεσ ενζργειεσ τθσ τουριςτικισ πολιτικισ μασ κα πρζπει να είναι θ πλιρθσ 
απογραωι και θ τιρθςθ μθτρϊου όλων των παραγωγικϊν, ωυςικϊν και πολιτιςτικϊν 
ςτοιχείων που ςυνδζονται με το τουριςτικό παραγωγικό κφκλωμα ςτθ χϊρα με ςτόχο 
τθν επίτευξθ τθσ. 
 
Το βαςικό ερϊτθμα που ζρχεται  να απαντιςει μια πολιτικι του ΣΥΛΗΑ για τον 
τουριςμό είναι επομζνωσ εάν με τθ ςτιριξθ του τουριςμοφ κα επιδιϊκεται θ 
μεγιςτοποίθςθ τθσ ςυμβολισ του ςτθν ανάπτυξθ τθσ χϊρασ  ι  θ υποςτιριξι του κα 
αποςκοπεί αποκλειςτικά και μόνον τθ ςυγκομιδι όλο και υψθλότερων μεγεκϊν ςε 
τουριςτικζσ  ειςπράξεισ  και αρικμοφσ  ειςερχομζνων τουριςτϊν, ανεξαρτιτωσ του 
κακαροφ αποτελζςματοσ του τουριςμοφ για το ςφνολο τθσ οικονομία και τθσ κοινωνίασ.   
Δθλαδι ότι θ τουριςτικι ανάπτυξθ κα πρζπει να είναι αναπόςπαςτο τμιμα τθσ 
ςυνολικισ ανάπτυξθσ τθσ οικονομίασ και κοινωνίασ ςυνδεδεμζνθ με τον πρωτογενι και 
δευτερογενι τομζα θ εάν κα ςτοχεφεται μια αυτόνομθ μεγζκυνςι του ανεξάρτθτα από 
τουσ άλλουσ τομείσ τθσ οικονομίασ. 
 
Μόνο με ζνα ςτρατθγικό πρόγραμμα διαχείριςθσ και εποπτείασ του τουριςμοφ μποροφν 
να αποτραποφν και να ςυντονιςτοφν οι ενδοκλαδικζσ δυςλειτουργίεσ και τα 
ςυγκρουόμενα ςυμωζροντα που ενυπάρχουν ςτο τουριςτικό παραγωγικό κφκλωμα ςτθ 
κατεφκυνςθ ενίςχυςθσ του ςυμωζροντοσ για το ςφνολο τθσ οικονομίασ και τθσ 
κοινωνίασ. 
 
Για τον ΣΥΛΗΑ  θ  τουριςτικι ανάπτυξθ ςτθν Ελλάδα δεν πρζπει να αποτελζςει όχθμα, 
για μια διαδικαςία «τουριςτικοποίθςθσ» του ΑΕΡ και μετατροπι τθσ χϊρασ ςε 
τουριςτικι αποικία, όπου ζνα μεγάλο μζροσ των τουριςτϊν κα διαμζνουν ςε 
αποκλειςμζνα από τον τοπικό πλθκυςμό «τουριςτικά χωριά» και το μεγαλφτερο ςχεδόν 
μζροσ των ςυςτατικϊν ςτοιχείων του τουριςτικοφ προϊόντοσ κα ειςάγονται ςε βάροσ τθσ 
εγχϊριασ παραγωγισ μετατρζποντασ τον   «προοριςμό Ελλάδα» ςε χϊρο εναπόκεςθσ 
και διάκεςθσ καταναλωτικϊν προϊόντων παραγόμενων ςε άλλεσ χϊρεσ. 
 
Για να αποωευχκεί μια τζτοιου είδουσ διαδικαςία και αντ’ αυτισ να διαςωαλιςτεί θ 
ανάπτυξθ του ελλθνικοφ τουριςμοφ με κοινωνικι ανταποδοτικότθτα θ πολιτικι του 
ΣΥΛΗΑ κα ενιςχφςει τθ δθμιουργία των αναγκαίων ςυνκθκϊν ςφνδεςθσ τθσ ετιςιασ 
τουριςτικισ κατανάλωςθσ με τθν εγχϊρια παραγωγι ςε εκνικό, περιωερειακό και 
τοπικό επίπεδο.  
 
Με αυτό το βαςικό ςκοπό, το ςτρατθγικό πρόγραμμα του ΣΥΛΗΑ κα κζςει ςε πρϊτθ 
προτεραιότθτα τθν αναγκαιότθτα διατιρθςθσ,  ανάπτυξθσ και περεταίρω βελτίωςθσ του 
μζχρι ςιμερα τουριςτικοφ προτφπου με κορμό τθ μικρι και μεςαία τουριςτικι 
επιχείρθςθ ςτθν κατεφκυνςθ όμωσ του εκςυγχρονιςμοφ και τθσ μεγαλφτερθσ 
ςυνειδθτοποίθςθσ από αυτι των υποχρεϊςεϊν τθσ απζναντι ςτο κράτοσ, ςτο 
περιβάλλον και τθν κοινωνία. 
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Για όλουσ τουσ παραπάνω λόγουσ το πρόγραμμα και θ πολιτικι μασ για τον τουριςμό 
για να διαςωαλίηεται θ μακροπρόκεςμθ ανταγωνιςτικότθτα του τομζα κα ζχει ςτακερά 
διττό χαρακτιρα: Αωενόσ κα ζχει ωσ ςτόχο τθ διαςωάλιςθ τθσ εφρυκμθσ διακίνθςθσ, 
διαβίωςθσ και αςωάλειασ των τουριςτϊν εντόσ του εκνικοφ ωυςικοφ και κοινωνικοφ 
χϊρου όπου οι πολιτικζσ για βιϊςιμθ τουριςτικι ανάπτυξθ κα εωαρμόηονται με 
κοινωνικι υπευκυνότθτα και προςταςία όςον αωορά τθν εργαςία,  το περιβάλλον και 
τον πολιτιςμό μασ λαμβάνοντασ υπόψθ το μικρό και ευαίςκθτο μζγεκοσ τθσ χϊρασ.  
Αωετζρου, κα ενιςχφει τον πυρινα τθσ ποιότθτασ του ελλθνικοφ τουριςμοφ 
αντιςτρζωοντασ τθ διαδικαςία τθσ τυποποίθςθσ και ομογενοποίθςθσ που παρατθρείται 
ςτθ διαμόρωωςθ του ευρωπαϊκοφ και του διεκνοφσ τουριςτικοφ προϊόντοσ, μζςα από 
τθ προςταςία και ανάδειξθ τθσ ποιοτικά ελεγχόμενθσ εγχϊριασ παραγωγισ 
 
Για τθν υλοποίθςθ των παραπάνω, ιδιαίτερθ ζμωαςθ κα δοκεί ςτα εξισ: 
 
• Στθν οργανικι ζνταξθ τθσ τουριςτικισ ανάπτυξθσ ςε ζνα Εκνικό Χωροταξικό και 
Συνολικό Σχζδιο Αναςυγκρότθςθσ τθσ παραγωγικισ βάςθσ τθσ χϊρασ. 
• Στθν ανάπτυξθ και εωαρμογι ενόσ ςτακεροφ, δίκαιου, κοινωνικά αναδιανεμθτικοφ και 
προοδευτικοφ ωορολογικοφ ςυςτιματοσ, με ταυτόχρονθ καταπολζμθςθ τθσ 
ωοροδιαωυγισ, τθσ ωοροαποωυγισ και τθσ διαωκοράσ, ςε όλα τα ςτάδια τθσ 
παραγωγικισ διαδικαςίασ. 
• Στθν αποκατάςταςθ τθσ εργαςιακισ αξιοπρζπειασ ςτον τομζα του τουριςμοφ, με βάςθ 
τθν αρχι ότι δεν είναι δυνατόν να αναπτφςςεται ο ελλθνικόσ τουριςμόσ με ποιότθτα 
ζναντι των τουριςτϊν χωρίσ θ ποιότθτα αυτι να αντανακλά τθν ποιότθτα ηωισ των 
κατοίκων τθσ χϊρασ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο, πράγμα που ςθμαίνει:  
α) Τθν εξάλειψθ ωαινομζνων και πρακτικϊν ελαςτικοποίθςθσ τθσ εργαςίασ,  
β) Τθν καταπολζμθςθ των ωαινομζνων «δουλεμπορίου», που παρατθρείται ζντονα ςε 
αναςωάλιςτουσ εργαηόμενουσ από εξωκοινοτικζσ χϊρεσ που χαρακτθρίηονται 
«ςπουδαςτζσ», υπό τθ κεςμικι κάλυψθ διμερϊν ι διακρατικϊν ςυμωωνιϊν μεταξφ τθσ 
Ελλάδασ και των εκτόσ τθσ Ε.Ε. χωρϊν.  
• Στθν ανάπτυξθ, περεταίρω διεφρυνςθ και κζςπιςθ ενιαίου πλαιςίου διενζργειασ όλων 
των προγραμμάτων Κοινωνικοφ Τουριςμοφ με ζμωαςθ ςε κοινωνικά ςτρϊματα που 
ζχουν ιδιαίτερα πλθγεί ςτθν παροφςα κρίςθ  
• Στθν εωαρμογι ςυνεποφσ και αξιόπιςτου προγράμματοσ αξιοποίθςθσ των μζχρι 
ςιμερα εγκαταλελειμμζνων και απαξιωμζνων δθμόςιων τουριςτικϊν ακινιτων με 
παράλλθλθ επανεξζταςθ και παρακολοφκθςθ των ςυμβάςεων παραχϊρθςθσ χριςθσ 
και ιδιοκτθςίασ που ζχουν ςυναωκεί με ςτόχο τθν εξυπθρζτθςθ του δθμόςιου 
ςυμωζροντοσ .   
• Στθν ενκάρρυνςθ και ενίςχυςθ των μικρϊν και πολφ μικρϊν τουριςτικϊν 
επιχειριςεων για τθ βελτίωςθ και τον εκςυγχρονιςμό των  λειτουργικϊν και ποιοτικϊν 
χαρακτθριςτικϊν τουσ και τθν εξαςωάλιςθ βιϊςιμων όρων, με τθ κεςμοκζτθςθ τθσ 
ςυμμετοχισ τουσ ςτθ διαδικαςία λιψθσ αποωάςεων με ςτόχο να ςυμβάλλουν πιο 
ενεργά ςτθν αναπτυξιακι προςπάκεια τθσ ςτρατθγικισ για τθν οικονομία και τον 
τουριςμό.  
• Στθν Μδρυςθ Τουριςτικοφ Επιμελθτθρίου ωσ ΝΡΔΔ (ι μετατροπι του υπάρχοντοσ 
Ξενοδοχειακοφ Επιμελθτθρίου ςε Τουριςτικό) και τθ κεςμικι του ςυνεργαςία με όλα τα 
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επίπεδα τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ και ςυναωείσ με τθν τουριςτικι πολιτικι ωορείσ και 
αρχζσ. 
• Στθν επανεξζταςθ λειτουργικι και χωρικι των ςυντελεςτϊν Φ.Ρ.Α. ςτισ άμεςα ι 
ζμμεςα ςυνδεόμενεσ με τον τουριςμό επιχειριςεισ. 
• Στθν ίδρυςθ μιασ αναπτυξιακισ τράπεηασ υπό δθμόςιο και κοινωνικό ζλεγχο, με 
μεταςχθματιςμό μιασ υπάρχουςασ ι δθμιουργία μιασ νζασ,  
• Στον επαναςχεδιαςμό του ςυςτιματοσ επαγγελματικισ τουριςτικισ εκπαίδευςθσ με 
ζνταξι του ςτο γενικότερο πλαίςιο επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κα είναι ςτθν 
αρμοδιότθτα ενόσ ανανεωμζνου υπουργείου Ραιδείασ και κα αποτελεί αυτόνομο 
γνωςτικό κλάδο, με ςθμαντικό ειδικό βάροσ και κεςμικι εκπροςϊπθςθ ςτθ λειτουργία 
του από το ΥΡΟΤ. Οι ςχολζσ ξεναγϊν εντάςςονται επίςθσ ςτθν μεταλυκειακι 
εκπαίδευςθ. Θ ειςαγωγι ςε αυτι απαιτεί ειδικά προςόντα, ανάμεςα ςτα οποία είναι και 
θ άριςτθ χριςθ μιασ τουλάχιςτον ξζνθσ γλϊςςασ, όπωσ αυτι κα διαπιςτϊνεται μζςω 
ειδικϊν εξετάςεων με ζμωαςθ ςτα προωορικά και ςε κζματα ςχετικά με τθν 
κακθμερινότθτα, τον τουριςμό, τθν ιςτορία και τον πολιτιςμό τθσ χϊρασ. Τθ κακολικι 
εωαρμογι του κεςμοφ τθσ πρακτικισ άςκθςθσ ωσ προχπόκεςθ λιψθσ οποιουδιποτε 
πτυχίου ςτα πλαίςια κεςμοκζτθςθσ «Γραωείων Ρρακτικισ Άςκθςθσ» ςε κάκε Τουριςτικι 
Σχολι, τα οποία κα κατανζμουν τουσ ςπουδαςτζσ ςε ςυνεργαςία με τισ κατά τόπουσ 
επιχειριςεισ του τουριςτικοφ κλάδου και κα μεριμνοφν  
• Στθν αναγνϊριςθ τθσ ςθμαντικισ κεςμικισ και αναπτυξιακισ αλλά και διοικθτικισ 
οντότθτασ του Τομζα Τουριςμοφ ςτο πλαίςιο του εκάςτοτε Υπουργείου Οικονομίασ, με 
εποπτευόμενουσ ωορείσ: α) ζναν αναδιαρκρωμζνο, ιςχυρό και με ουςιαςτικζσ 
λειτουργίεσ για τθν προϊκθςθ του τουριςμοφ δθμόςιο Οργανιςμό, τον ΕΟΤ και με 
ταυτόχρονθ κατά το δυνατόν άρςθ των αλλθλεπικαλφψεων και ςυναρμοδιοτιτων του 
με το ΥΡΟΤ. β) το Τουριςτικό Επιμελθτιριο ωσ αυτόνομο ι μετά από μετεξζλιξθ του ΞΕΕ, 
ςυνεργαηόμενο με το ΥπΤ και ενιςχυμζνο για τθν αξιόπιςτθ εποπτεία τθσ ποιότθτασ τθσ 
τουριςτικισ παραγωγισ. 
• Στθν ςτελζχωςθ των Γραωείων ΕΟΤ Εξωτερικοφ με τακτικοφσ υπαλλιλουσ αυξθμζνων 
τυπικϊν και ουςιαςτικϊν προςόντων, κατόπιν γραπτισ εξζταςθσ και ανοικτισ 
αξιοκρατικισ διαδικαςίασ που κα διενεργείται με ςυμμετοχι του ΕΟΤ και του 
Υπουργείου υπό τθν αιγίδα του ΑΣΕΡ  
• Στθν αναμόρωωςθ και ουςιαςτικι κωδικοποίθςθ τθσ τουριςτικισ νομοκεςίασ  
• Στθν ανάπτυξθ και εωαρμογι του ςυςτιματοσ Δορυωόρων Λογαριαςμϊν Τουριςμοφ 
για τθν αξιόπιςτθ πλζον μζτρθςθ του ετιςιου μεγζκουσ του και των πραγματικϊν 
επιπτϊςεων του τουριςμοφ ςτθν οικονομία και κοινωνία. 
 
 

2.3.7. Καταςκευζσ 
 
Θ εμμονι τθσ νεοωιλελεφκερθσ πολιτικισ ςτθν επικετικι προϊκθςθ των ορζξεων τθσ 
«αγοράσ» και, επομζνωσ, θ παντελισ ζλλειψθ μακρόπνοου αναπτυξιακοφ ςχεδιαςμοφ 
είχε ιδιαίτερα οδυνθρζσ ςυνζπειεσ και για το παραγωγικό ςφςτθμα των καταςκευϊν 
(δθμόςιων και ιδιωτικϊν). Θ οικονομικι κρίςθ οδιγθςε ςτθν κατάρρευςι του. Αυτι 
υπιρξε ςχεδόν ολοςχερισ εξαιτίασ, μεταξφ άλλων, των ακόλουκων λόγων: (i) 
εκτεταμζνθ ιδιωτικοποίθςθ των δθμόςιων υποδομϊν κατά τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ 
με αποτζλεςμα να επικρατιςει θ λογικι του γριγορου κζρδουσ (ii) ζλειψθ αξιόπιςτου, 
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μακρόπνου χωρικοφ ςχεδιαςμοφ και (iii) πανίςχυρα κυκλϊματα διαπλοκισ και 
διαωκοράσ που νζμονταν τουσ δθμόςιουσ πόρουσ για ζργα υποδομισ.  
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Ο ΣΥΛΗΑ επιδιϊκει να αναηωογονιςει τον καταςκευατικό κλάδο και να αποκτιςει θ 
χϊρασ μασ αξιόπιςτο και δθμοκρατικά αποωαςιςμζνο, μακρόπνοο αναπτυξιακό 
ςχεδιαςμό τόςο για τα δθμόςια ζργα υποδομισ όςο και για τα ιδιωτικά ζργα και τθν 
οικοδομι. Οι κατευκφνςεισ του ςχεδιαςμοφ αυτοφ είναι οι ακόλουκεσ:  
 

 Ζργα υποδομισ. Αυτά είναι απαραίτθτα για τθν κοινωνικι, παραγωγικι, 
περιβαλλοντικι και πολιτιςμικι ςυνοχι και ευθμερία. Ρρόκειται για επενδφςεισ μακράσ 
πνοισ, τισ οποίεσ ο ΣΥΛΗΑ εντάςςει οργανικά ςτο ςτρατθγικό ςχεδιαςμό του για τθν 
παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ. Ρροτεραιότθτα τθσ πολιτικισ 
μασ είναι: 
(α) Θ εξυγίανςθ όλου του ωάςματοσ παραγωγισ των ζργων υποδομισ, κακότι ςτον 
ςυγκεκριμζνο τομζα θ διαπλοκι και θ διαωκορά ζγιναν μζκοδοσ διακυβζρνθςθσ και 
υπερκερδοωορίασ.  
 (β) Να διαςωαλιςτοφν οι προχποκζςεισ ϊςτε ο ςχεδιαςμόσ, θ καταςκευι και θ 
ςυντιρθςι των ζργων υποδομισ να λαμβάνει υπόψθ το πολυδιαςπαςμζνο ωυςικό 
ανάγλυωο και τθ νθςιωτικότθτα τθσ χϊρασ μασ, και να δθμιουργεί νζεσ, ποιοτικζσ 
κζςεισ εργαςίασ.   
(γ) Ρζρα από τα ζργα υποδομισ για τισ μεταωορζσ (βλ. αντίςτοιχο κεωάλαιο), να δοκεί 
ζμωαςθ ςε ζργα περιβάλλοντοσ (θ ζλλειψθ τουσ είναι αιτία καταδίκθσ τθσ χϊρασ μασ) 
όπωσ π.χ. υποδομζσ ςυλλογισ και επεξεργαςίασ υγρϊν αποβλιτων, υποδομζσ για τθ 
διαχείριςθ των απορριμμάτων, κακϊσ επίςθσ και ςε ζργα αντιπλθμυρικισ προςταςίασ 
και αντιςειςμικισ κωράκιςθσ.  
 

 Ιδιωτικά ζργα – Οικοδομι: Αναπροςανατολίηουμε τα ζργα αυτά ςτισ ακόλουκεσ 
κατευκφνςεισ:  
(α)  Ροιοτικζσ παρεμβάςεισ ςε υωιςτάμενα κτιρια και κατοικίεσ με ςτόχο τθν 
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθν αντιςειςμικι τουσ κωράκιςθ και τθ βελτίωςθ τθσ 
λειτουργίασ τουσ. Οι ςυναωείσ παρεμβάςεισ κα εντάςςονται ςε ευρφτερα ςχζδια 
αναπλάςεων περιοχϊν μιασ πόλθσ. Επίςθσ, τζτοιου τφπου βελτιϊςεισ ςε ςυνδυαςμό με 
αλλαγι χριςθσ κενϊν κτιρίων είναι δυνατόν να καλφψουν ανάγκεσ ςχολικισ ςτζγαςθσ, 
ςτζγαςθσ αςτζγων , κζντρων υγείασ κ.ά.  
(β) Πςον αωορά τισ νζεσ κατοικίεσ και τα νζα κτιρια προωκοφμε τθ ςτροωι του κλάδου 
προσ τισ οικοκαταςκευζσ και τθ βιοκλιματικι αρχιτεκτονικι. Επιδιϊκουμε τθ μείωςθ του 
κόςτουσ καταςκευισ τουσ ενιςχφοντασ τθν ζρευνα και προωκϊντασ τθν καινοτομία ςε 
ςχζςθ με τα υλικά, τισ τεχνολογίεσ και τισ μεκόδουσ καταςκευισ.  
Κακϊσ θ πρόκλθςθ για αντιςειςμικά αςωαλείσ, περιβαλλοντικά και ενεργειακά ωιλικζσ 
κατοικίεσ και δθμόςια κτιρια απαιτεί υψθλι εξειδίκευςθ και ςοβαρι ερευνθτικι 
προςπάκεια, ο εν λόγω αναπροςανατολιςμόσ τθσ οικοδομισ είναι δυνατόν αν 
απορροωιςει μζγαλο αρικμό  άνεργων ςιμερα νζων επιςτθμόνων και τεχνιτϊν.  
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ  
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 Συγκροτιςαμε νομοπαραςκευαςτικι επιτροπι με ςτόχο τθν επεξεργαςία των 
παρεμβάςεων για τθ ιηικι αναμόρωωςθ και εξυγίανςθ του ςυςτιματοσ παραγωγισ 
δθμοςίων ζργων και μελετϊν. Το νζο κεςμικό πλαίςιο αντιμετωπίηει τα ωαινόμενα  τθσ 
διαωκοράσ, τθσ διαπλοκισ και των χρόνιων πακογενειϊν, διαςωαλίηοντασ κανόνεσ 
διαωάνειασ, νομιμότθτασ, ελζγχου και λογοδοςίασ. Οι άξονεσ των παρεμβάςεων είναι: 

 Υλοποίθςθ ενόσ Κεντρικοφ ςυςτιματοσ αδειοδοτιςεων 
 Δθμιουργία Ρροδιαγραωϊν Λειτουργίασ και Διαβάκμιςθσ Δθμόςιων Τεχνικϊν 

Υπθρεςιϊν και Υπθρεςιϊν Τεχνικοφ Αντικειμζνου 
 Αλλαγι του ςυςτιματοσ Δθμοπράτθςθσ Μελζτθσ – Καταςκευισ 
 Υποχρεωτικι ςφνταξθ μελζτθσ εωαρμογισ, ςφνταξθσ πραγματικϊν 

προχπολογιςμϊν για όλα τα ζργα 
 Δθμιουργία διεκνοφσ Φορζα διαιτθςιϊν 

 Εξετάςαμε διαγωνιςμοφσ δθμοςίων ζργων και δρομολογιςαμε τθν άμεςθ 
επαναδθμοπράτθςθ τουσ – Ανατρζψαμε τθν υπερςυγκζντρωςθ των ζργων ςτισ μεγάλεσ 
εργολθπτικζσ εταιρίεσ. Ρροχωριςαμε ςε ζλεγχο εκκρεμϊν ζργων, για τα οποία είχαν 
δρομολογθκεί διαγωνιςτικζσ διαδικαςίεσ και ολοκλθρϊςαμε ελζγχουσ βάςει μελετϊν 
ςκοπιμότθτασ και αποδοτικότθτασ των ζργων και των διαγωνιςτικϊν διαδικαςιϊν τουσ, 
των εγκρίςεων χρθμοτοδότθςθσ και ζνταξισ τουσ ςτο νζο ΕΣΡΑ (ΣΕΣ 2014-2020), ϊςτε 
να επαναδθμοπρατθκοφν. 

 Διαςωαλίςαμε τθν καταβολι χρθμάτων ςε πλθγζντεσ απο ςειςμοφσ -πλθμμφρεσ - 
πυρκαγιζσ . 

 Ρροκυριξαμε διαγωνιςμοφσ αντιπλθμμυρικϊν ζργων  ςτθν Αττικι Κθωιςό-Ν.Μάκρθ-
Μαρακϊνα.  

 Δϊςαμε εντολι ςτο Σϊμα Επικεωρθτϊν Δθμοςίων Ζργων για τθ διερεφνθςθ φποπτων 
ςυμβάςεων. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 

 Ρροωκοφμε το Στρατθγικό Σχεδιαςμό Ζργων Υποδομισ αναπροςανατολίηοντασ 
μεςομακροπρόκεςμα τον ςχεδιαςμό και τον προγραμματιςμό των υποδομϊν κατά 
τρόπο που να ςτθρίηει και να ενιςχφει τθν παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ ελλθνικισ 
οικονομίασ. Ειδικότερα, εκπονοφμε ζνα νζο Εκνικό Στρατθγικό Σχζδιο Υποδομϊν μζροσ 
του οποίου είναι το ςτρατθγικό ςχζδιο για τισ μεταωορζσ και τα ςχζδια για τουσ άλλουσ 
τομείσ των ζργων υποδομισ (ζργα υδραυλικά, αντιπλθμμυρικά, οικοδομικά κ.α.). 

 

 Ολοκλθρϊνουμε τθ κζςπιςθ ενόσ νζου, αποτελεςματικοφ και ςφγχρονου νομικοφ 
πλαιςίου, το οποίο, παράλλθλα και ςε ςυνδυαςμό με ζνα ειδικά διαμορωωμζνο πλζγμα 
δράςεων και κανόνων, κα ελαχιςτοποιεί τισ δυνατότθτεσ διαωκοράσ ςτο χϊρο των 
ζργων υποδομισ. Κομβικισ ςθμαςίασ εδϊ είναι το νζο κανονιςτικό πλαίςιο για τθ 
μελζτθ, τθν καταςκευι και τθ λειτουργία των ζργων υποδομισ που κα διαμορωϊςουμε 
ζπειτα από διαβοφλευςθ με όλουσ τουσ επιςτθμονικοφσ ωορείσ και τισ επαγγελματικζσ 
οργανϊςεισ όςων άμεςα ι ζμμεςα ςυμμετζχουν ςτα ζργα αυτά.  Στόχοσ μασ είναι να 
αποκτιςουμε ωσ χϊρα για τα δθμόςια ζργα υποδομισ ζνα κεςμικό πλαίςιο ςαωζσ, 
απλό και κωδικοποιθμζνο που κα διαςωαλίηει:  
- τθν τυποποίθςθ και τθ διαωάνεια ςτισ διαδικαςίεσ, 
- τον ποιοτικό και οικονομικό ζλεγχο, και τθν απόδοςθ ευκυνϊν  
- τθν απουςία «παρακφρων» και τθν κακολικι ιςχφ του, 
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- τθ ςτιριξθ τθσ θλεκτρονικισ διαδικαςίασ ςτισ δθμόςιεσ ςυμβάςεισ  
-ττθ διαωφλαξθ των ρυκμιςτικϊν αρμοδιοτιτων του . 
 
Για τθν επίτευξθ των παραπάνω ςτόχων ετοιμάηουμε νομοκετικζσ προτωβουλίεσ για τα 
ακόλουκα:  
 
*α+ Ρροδιαγραωζσ, πρότυπα και κανονιςμοφσ για τα ζργα υποδομισ  
 --Εξορκολογιςμό και εξιςορρόπθςθ των προεκτιμϊμενων αμοιβϊν. ιτρεσ ςτουσ 
Μελετθτζσ για προβλεπτι μθ-καταςκευαςιμότθτα. 
--Κεςμοκζτθςθ και επιβράβευςθ, κατά τθν εκπόνθςθ, του λεγόμενου value engineering, 
δθλαδι του ςχεδιαςμοφ με ςτόχο τθ μείωςθ του κόςτουσ χωρίσ να υποβακμιςτοφν θ 
ποιότθτα και τα λειτουργικά χαρακτθριςτικά του ζργου.  
--Ειςαγωγι αξιολογικϊν κριτθρίων ςτουσ διαγωνιςμοφ για τισ ανακζςεισ μελετϊν. 
--Κακιζρωςθ πακζτου υπθρεςιϊν για Μελετθτζσ («Μελζτθ και επί τόπου Επίβλεψθ 
Ζργου με Δζςμευςθ Τελικισ Δαπάνθσ»). 
--Αντιμετϊπιςθ των «προβλθμάτων» ςτθν περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ των ζργων: 
 --Δθμιουργία αρχείου μελετϊν, ΑΕΡΟ, ωακζλων ςυμμόρωωςθσ, ειδικϊν μελετϊν και 
τακτικι ανανζωςθ των ΑΕΡΟ  
--Δθμόςια διαβοφλευςθ για όλα τα μεγάλα ζργα, ιδθ από τθ ωάςθ του 
προγραμματιςμοφ. 
--Ενίςχυςθ τθσ επίβλεψθσ των ζργων ςτθν εωαρμογι περιβαλλοντικϊν δεςμεφςεων. 
-- Αυςτθρι τιρθςθ οικονομικϊν ςτοιχείων  
 
*β+ Λειτουργία και ςυντιρθςθ των ζργων υποδομισ 
--Υποχρζωςθ τθσ Διοίκθςθσ ανά τομζα ζργων να εκπονιςει ζνα ιεραρχθμζνο, χρονικά 
αναπτυςςόμενο και επαρκϊσ κοςτολογθμζνο ςχζδιο ςυντιρθςθσ,  
--Συγκεκριμζνεσ υποχρεϊςεισ για τουσ ωορείσ διαχείριςθσ των δθμόςιων υποδομϊν και 
ζλεγχοσ τιρθςισ τουσ 
--Αυςτθρι τιρθςθ και ενθμζρωςθ του Μθτρϊου Ζργου. 
--Συνζχιςθ τθσ καταγραωισ των προβλθμάτων αντιςειςμικισ κωράκιςθσ ςτρατθγικϊν 
υποδομϊν και αποωυγι μθ ανεκτισ επικινδυνότθτασ (π.χ. ςχολεία, κτίρια διοίκθςθσ, 
νοςοκομεία, γζωυρεσ). 
 

 Διαςωαλίηουμε ότι οι τεχνικζσ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του δθμοςίου (Κζμισ 
Καταςκευαςτικι, ΔΕΡΑΝΟΜ κ.λπ.) κα αποκτιςουν βιϊςιμο επιχειρθςιακό ςχζδιο και κα 
αξιοποιθκοφν ωσ ωορείσ αιχμισ και τεχνογνωςίασ (π.χ.με τθν ενίςχυςθ τθσ ςυμμετοχισ 
τουσ ςε μεγάλα ζργα του εξωτερικοφ ςε ρόλουσ project manager, Συμβοφλου 
Μθχανικοφ ι Ανεξάρτθτου Μθχανικοφ). Το ίδιο δαςωαλίηουμε για εταιρείεσ όπωσ ΕΥΑΚ 
και θ ΕΥΔΑΡ με ανάλογεσ ι και μεγαλφτερεσ τεχνικζσ δυνατότθτεσ.  
 

 Κεςπίηουμε τθ δυνατότθτα να εκτελεοφνται 
ζργα με ςυνευκφνθ δφο ι περιςςοτζρων δομϊν, ανάλογα με τθν περίπτωςθ (π.χ. ΟΣΚ 
και Διμοσ, δφο Ρεριωζρειεσ κλπ.) και παράλλθλα απλουςτεφουμε τισ ςυναωείσ 
διαδικαςίεσ.  
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 Κεςμποκετοφμε ςαωείσ κανόνεσ για τθ 
διεξαγωγι τθσ δθμόςιασ κοινωνικισ διαβοφλευςθσ τότε κατά τθ διαδικαςία 
προγραμματιςμοφ όςο και για τα ςτάδια τθσ μελζτθσ και τθσ λειτουργίασ των ζργων. 
 

 Επεκτείνουμε και ενιςχφουμε το κεςμό των 
ςυνεταιριςτικϊν – ςυνεργατικϊν επιχειριςεων τθσ κοινωνικισ οικονομίασ ςε ολόκλθρο 
το ωάςμα του παραγωγικοφ ςυςτιματοσ των καταςκευϊν.  
 

 Δθμιουργοφμε νζο ωορζα ι μεταςχθματίηουμε ιδθ υπαρκτό που κα ζχει ςκοπό να 
προκωεί τθν καινοτομία ςε όλοκλθρο το ωάςμα του τομζα των καταςκευϊν.  
 

 Δθμιουργοφμε ειδικι κυβερνθτικι δομι που κα ζχει ςκοπό να προωκεί τα ηθτιματα 
οικονομικισ διπλωματίασ που αωοροφν ςτισ εργολθπτικζσ και μελετθτικζσ ιδιωτικζσ 
τεχνικζσ εταιρείεσ και ςτισ ανϊνυμεσ εταιρείεσ του δθμοςίου.    
 
 
 

2.4. Προςταςία του περιβάλλοντοσ 
 
Ο ΣΥΛΗΑ αναγνϊριςε ζγκαιρα ςτο πολιτικό του πρόγραμμα ότι θ διεκνισ οικονομικι 
κρίςθ ζχει ωσ αναπόςπαςτθ, κεντρικι διάςταςθ τθν οικολογικι κρίςθ που εκδθλϊνεται 
βίαια ςε πλανθτικό (κλιματικι αλλαγι) και ςε τοπικό επίπεδο (περιβαλλοντικζσ 
καταςτροωζσ και υωαρπαγι πόρων).  
 
Σιμερα, ιδιαίτερα ςτισ χϊρεσ και περιοχζσ που υωίςτανται οικονομικι εξάρτθςθ και 
κυριαρχία, εντείνονται οι ςτρατθγικζσ του κεωαλαίου για τθν απαξίωςθ, μονοπϊλθςθ, 
υπερεκμετάλλευςθ και τα ωαινόμενα κακοδιαχείριςθσ του περιβάλλοντοσ. 
Αναπαράγεται και ιςχυροποιείται ζνα ςτρεβλό μοντζλο ανάπτυξθσ που γνωρίςαμε όλεσ 
τισ προθγοφμενεσ δεκαετίεσ τθσ νεοωιλελεφκερθσ αντεπίκεςθσ και παράγει “ωοφςκεσ” 
και ερείπια. 
 
Σο πλαίςιο των μνθμονίων 
 
Θ πολιτικι για το περιβάλλον και τθν χωροταξία ςτθν Ελλάδα υπιρξε ανζκακεν δζςμια 
μεγάλων ςυμωερόντων και του πελατειακοφ κομματικοφ ςυςτιματοσ ςε όλα τα 
επίπεδα. Αυτό ιςχφει ιδιαίτερα και για τθν περίοδο από το 2011, κατά τθν οποία 
απορυκμίςτθκε ςαρωτικά το πλαίςιο του χωροταξικοφ και πολεοδομικοφ ςχεδιαςμοφ 
και οι μθχανιςμοί εκτίμθςθσ των περιβαλλοντικϊν επιπτϊςεων. Με τα μνθμονιακά 
νομοκετιματα, ηωτικά αγακά όπωσ τα δάςθ, το νερό, οι αιγιαλοί, οι ελεφκεροι χϊροι, 
δζχκθκαν ςθμαντικότατα πλιγματα προσ όωελοσ των «επενδφςεων εκνικισ ςθμαςίασ». 
Το περιβάλλον βρζκθκε πολιτικά υποςκελιςμζνο, αλλά κοινωνικά θχθρό και ιςχυρό με 
δεκάδεσ τοπικά κινιματα και κεματικζσ δικτυϊςεισ. 
 
Επιπλζον, και παρά τθν περί του αντικζτου ρθτορικι, θ διαδικαςία περιβαλλοντικισ 
αδειοδότθςθσ και ελζγχου των επενδφςεων δεν ζχει απλοποιθκεί με τουσ μνθμονιακοφσ 
νόμουσ τθσ περιόδου 2011-14, ενϊ παρατθροφνται αρκετζσ αςάωειεσ και κενά 
ερμθνείασ διατάξεων. Οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του ΥΡΑΡΕΝ είναι όλο και πιο 
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υποςτελεχωμζνεσ και απαξιωμζνεσ, με αποτζλεςμα να παρατείνεται το κακεςτϊσ 
αδιαωάνειασ και αυκαιρεςίασ ςε πολλζσ περιπτϊςεισ ζργων και επενδφςεων.  
 
 

τρατθγικόσ προςανατολιςμόσ και ςτόχοι τθσ πολιτικισ του ΤΡΙΗΑ 
 
Στρατθγικόσ ςτόχοσ τθσ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ παραμζνει ο κοινωνικόσ και οικολογικόσ 
μεταςχθματιςμόσ του παραγωγικοφ μοντζλου, θ ουςιαςτικι ενςωμάτωςθ τθσ 
περιβαλλοντικισ διάςταςθσ ςτα προγράμματα για τθν βιϊςιμθ αναςυγκρότθςθ τθσ 
οικονομίασ. Θ χϊρα διακζτει ζνα μοναδικό ωυςικό και οικιςτικό περιβάλλον, με 
ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά, που προςδίδει αξία ςτο ςφνολο τθσ παραγωγικισ 
διαδικαςίασ, για μια ςειρά κλάδουσ τθσ οικονομίασ (τουριςμόσ, παραγωγι τροωίμων, 
μεταποίθςθ και βιομθχανία, ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ) και περιοχζσ τθσ χϊρασ. Θ 
καλι ποιότθτα του περιβάλλοντοσ αποτελεί ςθμαντικό ςυγκριτικό πλεονζκτθμα και 
αποτελεί όρο για τθν ικανοποίθςθ βαςικϊν αναγκϊν, ενϊ βελτιϊνει πολφπλευρα τθν 
ποιότθτα ηωισ όλων των κατοίκων. 
 
Το υπόδειγμα βιϊςιμθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ που κατακζτει ο ΣΥΛΗΑ προσ τθν 
κοινωνία βρίςκεται ςτον αντίποδα του μοντζλου υπερεκμετάλλευςθσ και αυκαιρεςίασ 
που γνωρίςαμε. Κζτει ςτο επίκεντρό του τθν περιβαλλοντικι προςταςία, τθ ςυμμετοχι 
των πολιτϊν, τθ δθμιουργία ποιοτικϊν κζςεων εργαςίασ. Επιδιϊκει τθν αποκατάςταςθ 
των εργαλείων του δθμόςιου ςχεδιαςμοφ που αποςακρϊκθκαν τα προθγοφμενα 
χρόνια. Εςτιάηει ςτθν αξιοποίθςθ των διακζςιμων ανανεϊςιμων πόρων, ςτθν εγχϊρια 
επιςτθμονικι γνϊςθ και τισ υπάρχουςεσ δυνατότθτεσ για κοινωνικι καινοτομία, 
ιδιαίτερα ςε τοπικό επίπεδο.  
 
Θ κυβερνθτικι πολιτικι του ΣΥΛΗΑ ςτα διάωορα πεδία τθσ περιβαλλοντικισ πολιτικισ 
ζχει οριςμζνουσ γενικοφσ, “οριηόντιουσ”, ςτόχουσ: 

  Εκςυγχρονιςμόσ των διαδικαςιϊν ςχεδιαςμοφ, αδειοδότθςθσ και ελζγχου τθσ 
ανάπτυξθσ: δθμιουργοφνται ςυνκικεσ αςωάλειασ δικαίου - αναγκαίεσ για τουσ πολίτεσ 
και τισ επενδφςεισ. 

  Αναδιάρκρωςθ του ςυςτιματοσ διακυβζρνθςθσ: περιςτολι γραωειοκρατίασ, ενίςχυςθ 
επιτελικϊν υπθρεςιϊν Υπουργείου ΡΑΡΕΝ, κοινωνικι λογοδοςία διοίκθςθσ, 
ανεξάρτθτοι μθχανιςμοί περιβαλλοντικισ δικαιοςφνθσ  

  Αξιοποίθςθ τθσ δθμόςιασ ακίνθτθσ περιουςίασ με αυςτθροφσ όρουσ που αωοροφν τθν 
οικολογικι ςθμαςία κάκε περιοχισ, τθν περιβαλλοντικι-χωροταξικι νομοκεςία και τθν 
εωαρμογι βζλτιςτων πρακτικϊν  

  Αντιμετϊπιςθ παραβάςεων κοινοτικισ νομοκεςίασ, εναρμόνιςθ με το προωκθμζνο 
ευρωπαϊκό κεςμικό κεκτθμζνο για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ  

  Ενίςχυςθ τθσ Συνταγματικισ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και των δθμόςιων κοινϊν 
αγακϊν - ιδιαίτερα του νεροφ ωσ ανκρϊπινο δικαίωμα. 

  Ενεργι ςυμμετοχι ςτισ διεκνείσ διαπραγματεφςεισ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ 
αλλαγισ με όρουσ δικαιοςφνθσ και αλλθλεγγφθσ μεταξφ γενιϊν και χωρϊν 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
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Με μια ςειρά από υπθρεςιακζσ αλλαγζσ ςτθ δομι του Υπουργείου ΡΑΡΕΝ, και με 
κινιςεισ όπωσ τθν ανάκλθςθ αδειοδοτιςεων που αωοροφν τθν επζνδυςθ τθσ 
«Ελλθνικόσ Χρυςόσ» ςτισ Σκουριζσ Χαλκιδικισ, θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ ζδειξε τθν 
αποωαςιςτικότθτά τθσ προκειμζνου να διαςωαλιςτεί θ νομιμότθτα και να προςτατευκεί 
το περιβάλλον και το δθμόςιο ςυμωζρον. Ειδικότερα, κατά τθ δικι μασ διακυβζρνθςθ:   

 Συγκροτικθκε ειδικι επιτροπι για τθ μελζτθ, επεξεργαςία και υποβολι προτάςεων για 
τθν αναμόρωωςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ, ςτο πλαίςιο αποκατάςταςθσ νομοκετικϊν 
ρυκμίςεων που ζωεραν ςε δυςχερι κζςθ τα δαςικά και ωυςικά οικοςυςτιματα τθσ 
χϊρασ. 

  Ζχει ςυγκροτθκεί ειδικι επιτροπι για τθν υποβολι προτάςεων για το εκνικό ςφςτθμα 
διοίκθςθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν και του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ.  

  Επεξεργάηεται το τελικό ςχζδιο Ρ.Δ προςταςίασ για τον Κυπαριςςιακό κόλπο, ενϊ ζχει 
ολοκλθρωκεί το Σχζδιο κυρωτικοφ νόμου διακρατικισ ςυμωωνίασ για τθν προςταςία και 
τθ βιϊςιμθ διαχείριςθ του Ράρκου Ρρεςπϊν. 

  Ρροκειμζνου να αποτρζψουμε τον κίνδυνο κατάρρευςθσ του δθμόςιου μθχανιςμοφ 
περιβαλλοντικισ προςταςίασ που υλοποιείται από τουσ Φορείσ Διαχείριςθσ, ζχει 
εγκρικεί το πρόγραμμα κεςμοκζτθςθσ – διαχείριςθσ των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν 
του δικτφου Natura 2000 ςτθ νζα προγραμματικι περίοδο  του ΕΣΡΑ. 

 Ανακεωρικθκε ο Εκνικόσ Σχεδιαςμόσ Διαχείριςθσ Αποβλιτων ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
ενίςχυςθσ τθσ εναλλακτικισ, αποκεντρωμζνθσ διαχείριςθσ, ακυρϊνοντασ τισ μεγάλεσ 
μονάδεσ επεξεργαςίασ ςφμμεικτων. Ρροχωράει θ προςαρμογι των Ρεριωερειακϊν 
Σχεδιαςμϊν ςτθ ςτοχοκεςία και κατευκφνςεισ του νζου εκνικοφ ςχεδιαςμοφ.  

 Εκπονείται, ςε ςυνεργαςία με τον ΓΓ Συντονιςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων και τθ ΜΟΔ, 
ςχζδιο πλιρουσ εξάλειψθσ των ανεξζλεγκτων χωματερϊν για τθν ελαχιςτοποίθςθ των 
χρθματικϊν κυρϊςεων κατά τθσ χϊρασ μασ που επιβλικθκαν το 2014 για παραβάςεισ 
τθσ κοινοτικισ νομοκεςίασ. 

 Εκδόκθκε ΚΥΑ που αωορά ςτισ άδειεσ χριςεισ νεροφ για να διευκολυνκεί θ 
ςυμμόρωωςθ με το υωιςτάμενο πλαίςιο, με ταυτόχρονεσ ενζργειεσ απλοποίθςθσ των 
διαδικαςιϊν και ενθμζρωςθσ του κοινοφ και τθν ςτιριξθ των αγροτϊν 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 
Προςταςία δαςϊν και φυςικοφ περιβάλλοντοσ 

 Επεξεργαηόμαςτε τθν αναμόρωωςθ τθσ δαςικισ νομοκεςίασ: πρζπει άμεςα να 
υιοκετθκεί οριςμόσ του δάςουσ και των δαςικϊν εκτάςεων που κα εξειδικεφει και δεν 
κα ανατρζπει τθν ερμθνευτικι διλωςθ του Άρκρου 24 του Συντάγματοσ. 

 Ρροχωράμε ςτθν αποςαωινιςθ του πλαιςίου των δυνατϊν παρεμβάςεων ςτα δάςθ και 
τισ δαςικζσ εκτάςεισ με γνϊμονα τθν ανάπτυξθ επενδφςεων που ςυμμορωϊνονται με 
τθν προςταςία, ανάπτυξθ και αξιοποίθςθ του δαςικοφ οικοςυςτιματοσ. υκμίηονται 
κζματα δαςικϊν ςυνεταιριςμϊν που ενιςχφονται με αντικείμενο όχι μόνο τθν υλοτομία 
αλλά και τθν προςταςία, τθ διαχείριςθ βιομάηασ και τθν ιπια εκμετάλλευςθ άλλων 
δαςικϊν προϊόντων. 

 Βελτίωςθ του ςυςτιματοσ διοίκθςθσ και διαχείριςθσ των προςτατευόμενων περιοχϊν 
του Δικτφου Natura 2000. Ραρζχουμε δθμόςια εγγφθςθ τθσ κεςμικισ οργάνωςθσ και 
χρθματοδότθςθσ του ζργου των Φορζων διαχείριςθσ των Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν 
τθσ χϊρασ, μζςα από τθν ενςωμάτωςθ ςτον, υπό ςφνταξθ, Κρατικό Ρροχπολογιςμό των 
αναγκϊν τουσ, τθν επανεξζταςθ του κεςμικοφ κακεςτϊτοσ και τθν αναβάκμιςι τουσ 



103 
 

λαμβάνοντασ υπόψθ τα πορίςματα του Εκνικοφ Διαλόγου για τθν ουςιαςτικι άςκθςθ 
μιασ Δθμόςιασ Ρεριβαλλοντικισ Ρολιτικισ 

 Ρροϊκθςθ νομοκετικισ ρφκμιςθσ, με ςτόχο τθν επιτάχυνςθ των διαδικαςιϊν και τθν 
επίλυςθ δυςλειτουργιϊν ςτθν διαδικαςία κφρωςθσ των δαςικϊν χαρτϊν που είναι 
προχπόκεςθ για τθν ολοκλιρωςθ τθσ κτθματογράωθςθσ τθσ χϊρασ αλλά και για τθν 
φπαρξθ δαςολογίου.  

 Στοχεφουμε ςτθ δθμιουργία μια ενιαίασ και κάκετθσ, διεπιςτθμονικά ςτελεχωμζνθσ 
περιβαλλοντικισ υπθρεςίασ, ςτα πρότυπα και με βάςθ τθ δαςικι υπθρεςία, που κα 
διαχειρίηεται ολιςτικά τα ωυςικά χερςαία και υδάτινα οικοςυςτιματα. 
 
Διαχείριςθ τερεϊν Αποβλιτων  

 Ρροωκοφνται μεταρρυκμίςεισ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ Ανακφκλωςθσ και 
Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ Αποβλιτων προσ όωελοσ των πολιτϊν και τθσ κοινωνίασ, με 
τθν τροποποίθςθ του Ν. 2939/2001 αναωορικά με τθ λειτουργία του Εκνικοφ 
Οργανιςμοφ Ανακφκλωςθσ (ΕΟΑΝ) και των Συςτθμάτων Εναλλακτικισ Διαχείριςθσ (ΣΕΔ). 

 Ζγκριςθ του Ειδικοφ Εκνικοφ Σχεδίου Διαχείριςθσ Επικινδφνων Αποβλιτων, του οποίου 
θ εκπόνθςθ ολοκλθρϊνεται και ςφντομα τίκεται ςε δθμόςια διαβοφλευςθ θ Στρατθγικι 
Μελζτθ Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων. 

 Ρροωκοφνται ρυκμίςεισ διευκόλυνςθσ των ΟΤΑ για τθν χωροκζτθςθ, μζςα από 
διαβοφλευςθ, υποδομϊν ιπιασ διαχείριςθσ αποβλιτων, ςε εωαρμογι του πρόςωατου 
Εκνικοφ Σχεδιαςμοφ Διαχείριςθσ Αποβλιτων . Δράςεισ τεχνικισ και διοικθτικισ 
υποςτιριξθσ των Διμων, ςε ςυνεργαςία με το Υπουργείο Εςωτερικϊν, για τθν 
κατάρτιςθ και τθν υλοποίθςθ των Τοπικϊν Δθμοτικϊν Σχεδίων. 

 Ενίςχυςθ του ρόλου των ωορζων κοινωνικισ οικονομίασ ςτθν υλοποίθςθ των ςχεδίων 
εναλλακτικισ διαχείριςθσ με ζμωαςθ ςτισ δράςεισ διαλογισ ςτθν πθγι 
 
Τδατικοί Πόροι 

 Ρροχωράει θ κεςμοκζτθςθ γενικϊν κανόνων κοςτολόγθςθσ, τιμολόγθςθσ και 
ανάκτθςθσ κόςτουσ υπθρεςιϊν φδατοσ. Το νερό προςτατεφεται από τθν ιδιωτικοποίθςθ 
ωσ δθμόςιο αγακό και κατοχυρϊνεται θ εγγυθμζνθ πρόςβαςθ όλων ςε υπθρεςίεσ 
φδρευςθσ/αποχζτευςθσ 

 Ρροωκοφμε τθν εξοικονόμθςθ και ορκολογικι διαχείριςθ των υδατικϊν πόρων ςτθν 
αγροτικι παραγωγι, τον τουριςμό, τθν παραγωγι ενζργειασ, τθ βιομθχανία. Ιδθ 
εκδόκθκε ΚΥΑ που αωορά ςτισ άδειεσ χριςθσ νεροφ, ταυτόχρονα με τθν απλοποίθςθ 
των διαδικαςιϊν και τθν ςτιριξθ των αγροτϊν. 

 Δρομολογείται θ ανακεϊρθςθ των ςχεδίων διαχείριςθσ ςτισ λεκάνεσ απορροισ και ο 
εκςυγχρονιςμόσ τθσ νομοκεςίασ για τα υδατορζματα. 
 
Περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ και ζλεγχοσ 

 Για τθ βελτίωςθ τθσ περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ζργων και δραςτθριοτιτων 
προωκοφμε τθν τροποποίθςθ του Ν. 4014/2011 με ςκοπό τθν επικαιροποίθςθ και 
βελτιςτοποίθςθ των προβλζψεων του, που κα οδθγιςει και ςτθν επικυμθτι 
απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν. Στόχοσ μασ είναι θ διαδικαςία ανακεϊρθςθσ του Ν. 4014 
να ολοκλθρωκεί εντόσ των επόμενων ζξι μθνϊν.  

 Εωαρμογι του Θλεκτρονικοφ Ρεριβαλλοντικοφ Μθτρϊου (Άρκρο 18 του  Ν. 4014/2011): 
Ρρόκειται για τθ μετάβαςθ των διαδικαςιϊν περιβαλλοντικισ αδειοδότθςθσ ςε πλιρωσ 
ψθωιακό περιβάλλον, κάτι που κα αποτελζςει πρωτοποριακι κίνθςθ ςε επίπεδο 
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Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ πιλοτικι λειτουργία του ζργου ζχει ξεκινιςει, ςε πολφ μικρι 
ζκταςθ και, υπό ςυγκεκριμζνεσ προχποκζςεισ, θ πλιρθσ λειτουργία του ΘΡΜ εκτιμάται 
ότι κα μποροφςε να υλοποιθκεί μζχρι τζλοσ 2015.  
Επανεξετάηουμε τθ ςκοπιμότθτα δθμιουργίασ του Μθτρϊου Ρεριβαλλοντικϊν Ελεγκτϊν 
και του Μθτρϊου Ριςτοποιθμζνων Αξιολογθτϊν μελετϊν Ρεριβαλλοντικϊν Επιπτϊςεων 
(αρ. 16 και 20 του Ν. 4014/2011), λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι αρμόδιεσ Υπθρεςίεσ του 
Υπουργείου (βάςει του πρόςωατου ΡΔ 100/ΦΕΚ 167/28-9-2014) λειτουργοφν 
ικανοποιθτικά και υπάρχουν περικϊρια περαιτζρω βελτιςτοποίθςθσ τθσ. Άλλωςτε, 
βάςει Νομολογίασ του Συμβουλίου Επικρατείασ (ΣτΕ), τα κζματα προςταςίασ 
περιβάλλοντοσ αποτελοφν αποκλειςτικι αρμοδιότθτα του Κράτουσ, θ οποία δεν μπορεί 
να μεταβιβαςτεί ςε άλλουσ ωορείσ λόγω τθσ υπερ-τοπικισ τθσ διάςταςθσ και ςθμαςίασ. 
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3. ΕΠΑΝΑΘΕΜΕΛΙΩΘ ΣΟΤ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤ ΚΡΑΣΟΤ 
 
Ο ςτρατθγικόσ ορίηοντασ του νεοωιλελευκεριςμοφ δεν είναι παρά θ ςυνζχιςθ τθσ 
υποβάκμιςθσ του κοινωνικοφ κράτουσ και θ αζναθ προςπάκεια για ςυρρίκνωςθ των 
κοινωνικϊν δικαιωμάτων. Θ κζςθ του ΣΥΛΗΑ βρίςκεται ςτον αντίποδα ενόσ τζτοιου 
ςχεδιαςμόυ. Επικεντρϊνεται ςτθν υπεράςπιςθ τθσ αναγκαιότθτασ του κοινωνικοφ 
κράτουσ με εξιςωτικό ορίηοντα, ςτθν ενίςχυςθ του κοινωνικοφ μιςκοφ, ςτθν παροχι 
ποιοτικϊν υπθρεςιϊν προσ όωελοσ όλων των πολιτϊν αλλα και μερολθπτικά προσ 
όωελοσ των οικονομικά αδφναμων. 
 
Ο προςανατολιςμόσ του ΣΥΛΗΑ είναι (α) να διαπραγματευτεί ϊςτε να προςτατευτοφν 
τα κοινωνικά δικαιϊματα ςτα ςθμεία που κίγει θ ςυμωωνία και (β) να υλοποιιςει μια 
πολιτικι ενίςχυςθσ των δικαιωμάτων και υπεράςπιςθσ του κοινωνικοφ κράτουσ ςτα 
ςθμεία που δεν άπτονται των ςυμωωνθκζντων. Είναι δθλαδι να ςυνεχίςει να δίνει 
διαρκι μάχθ με τουσ δανειςτζσ αλλά και με το άρχον ςυγκρότθμα ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ 
και να ςυνεχίςει να ςυγκροφεται με τθν κυρίαρχθ ιδεολογία ςτθν Ευρϊπθ και τθν 
Ελλάδα με ςκοπό όχι απλά τθν προάςπιςθ, αλλά και τθν ενίςχυςθ των κοινωνικϊν 
δικαιωμάτων.  

 
3.1. Ανκρωπιςτικι κρίςθ και προςταςία ευάλωτων κοινωνικϊν ομάδων  
 
Στρατθγικόσ ςτόχοσ του ΣΥΛΗΑ είναι θ κάλυψθ όλων όςοι ζχουν πλθγεί από τθν 
ανκρωπιςτικι κρίςθ, αλλά και θ προςταςία όλων των ευάλωτων ομάδων του 
πλθκυςμοφ.  Κα κινθκοφμε ςτο εξισ δίπολο: 
(α) Επεκτείνουμε το πρόγραμμα τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, δθμιουργϊντασ ζνα δίχτυ 

προςταςίασ για τα κφματα τθσ κρίςθσ και για τισ ευάλωτεσ οικονομικά ομάδεσ. 
(β) Αλλάηουμε τον χαρακτιρα όλου του προνοιακοφ ςυςτιματοσ ςτθ χϊρα : από το 
αδιαωανζσ, ιδρυματικό και επιδοματικό κράτοσ ςε ζνα προνοιακό ςφςτθμα δθμόςιου 
χαρακτιρα και δθμοκρατικοφ ελζγχου.  

 
Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται 

 
Οι εταίροι μασ επζμεναν ςτθν παροχι ενόσ ελάχιςτου κοινωνικοφ ειςοδιματοσ, δθλαδι 
ςτθν παροχι ενόσ χαμθλοφ χρθματικοφ επιδόματοσ.   Εμείσ με τθν γνϊςθ και εμπειρία 
που αποκομίςαμε από το πρόγραμμα για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, 
εκτόσ του επιδόματοσ, κα δϊςουμε ςτοχευμζνεσ υπθρεςίεσ και παροχζσ. 
 

 
Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 

 
 Ο νόμοσ 4320/2015, ο πρϊτοσ νόμοσ τθσ κυβζρνθςθσ τθσ Αριςτεράσ μετά τισ εκλογζσ τθσ 

25θσ Λανουαρίου, ψθωίςτθκε ομόωωνα και υλοποιικθκε ςε χρόνο ρεκόρ με χριςθ 
αδιάβλθτων κριτθρίων και θλεκτρονικζσ διαδικαςίεσ πανελλαδικά. Διατζκθκαν 200 
εκατομμφρια ευρϊ από τον κρατικό προχπολογιςμό για 9 μινεσ. Από τισ 300.226 
αιτιςεισ (633.288 άτομα) με βάςθ τα κριτιρια και τον προχπολογιςμό, δόκθκαν: 
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ΠΑΡΟΧH   ΔΙΚΑΙΟΤΧΟΙ 
ΤΝΟΛΟ ΑΣΟΜΩΝ 
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ 
ΔΙΚΑΙΟΤΧΩΝ 

ΜΘΝΙΑΙΑ 
ΩΦΕΛΕΙΑ 

ΕΝΟΙΚΙΟ 30.575 87.541 70-220 ευρϊ 

ΡΕΤΜΑ 89.288 212.216 300 KW 

ΙΣΙΘ 145.359 349.826 70-220 ευρϊ 

    
Μια πρϊτθ βοικεια ιταν θ δωρεάν επαναςφνδεςθ του κομμζνου ρεφματοσ ςε 
δικαιοφχουσ. 
Καινοτομία αποτζλεςε θ Κάρτα Αλλθλεγγφθσ, θ οποία πιςτϊνεται κάκε μινα για 9 μινεσ 
με 70-220 ευρϊ, για χριςθ ςε όλα τα καταςτιματα εμπορίασ τροωίμων. 
 

 Για πρϊτθ ωορά ενεργοποιικθκε το επιχειρθςιακό πρόγραμμα ΤΕΒΑ (Ταμείο 
Ευρωπαϊκισ Βοικειασ για τουσ Απόρουσ), με ςυνολικό προχπολογιςμό 330 εκατ. ευρϊ 
για επτά χρόνια.  Από αυτά κα χρθςιμοποιθκοφν άμεςα 135 εκατ. ευρϊ για το 2015 και 
2016. Το ΤΕΒΑ χρθςιμοποιείται για να ενιςχφςει περαιτζρω τα κφματα τθσ 
ανκρωπιςτικισ κρίςθσ και ςυγχρόνωσ για να δθμιουργθκεί ομπρζλα προςταςίασ, 
ςυνεργαςίασ και δθμοκρατικοφ ελζγχου ςε τοπικό επίπεδο. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει παροχζσ ςε είδοσ, όπωσ τρόωιμα, είδθ γενικισ κακαριότθτασ και 
προςωπικισ υγιεινισ, αλλά και κρίςιμεσ ςυνοδευτικζσ υπθρεςίεσ όπωσ υπθρεςίεσ 
ψυχοκοινωνικισ ςτιριξθσ, νομικι ςυνδρομι, κοινωνικά ωροντιςτιρια, κ.α. 
Ζχουν ιδθ ολοκλθρωκεί: 

 Ρλικοσ νομοκετικϊν ρυκμίςεων για τθν εωαρμογι του, που αωοροφν ςε όλεσ τισ 
τεχνικζσ πλευρζσ του προγράμματοσ, προκειμζνου να μθν χακεί οφτε μια θμζρα, 
οφτε ζνα ευρϊ. 

 Θ ςφςταςθ 57 ςυμπράξεων ςε όλθ τθν χϊρα, ςτισ οποίεσ ςυμμετζχουν 
Ρεριωζρειεσ, Διμοι, ΜΚΟ, ΝΡΛΔ, καταναλωτικζσ οργανϊςεισ, Εκκλθςία, αλλά και 
άτυπεσ δομζσ κοινωνικισ αλλθλεγγφθσ. 

 Θ θλεκτρονικι καταγραωι των ωωελουμζνων επί τθ βάςει 233.797 αιτιςεων, 
που αντιςτοιχοφν ςε 500.309 άτομα. 

 
Καινοτομίεσ αποτελοφν: 

 Το γεγονόσ ότι θ παροχι τροωίμων κα περιλαμβάνει και ωρζςκα προϊόντα (νωπά 
κρζατα, ωροφτα και λαχανικά). 

 Το γεγονόσ ότι για τα 105 εκατ. ευρϊ που προβλζπονται για το ζτοσ 2016, οι 
προμικειεσ κα γίνουν από τισ κοινωνικζσ  ςυμπράξεισ, προκειμζνου να τονωκεί 
ςθμαντικά θ τοπικι αγορά (θ κεντρικι διαχείριςθ των πρϊτων προμθκειϊν 
φψουσ 30 εκατ. ευρϊ ανελιωκθ από τθ Γενικι Γραμματεία Εμπορίου).  

 
 Στο πλαίςιο του Εθνικοφ Στρατηγικοφ Σχεδίου για την Κοινωνική Ένταξη προχωριςαμε 

άμεςα και ολοκλθρϊςαμε μζςα ςτισ κακοριςμζνεσ προκεςμίεσ (30/6/2015): 
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 Τθν ανακεϊρθςθ των πολιτικϊν και ςτρατθγικϊν ςτόχων του Εκνικοφ 
Στρατθγικοφ Σχεδίου για τθν Κοινωνικι Ζνταξθ με ςφγχρονθ, ανκρωποκεντρικι 
προςζγγιςθ. Ταυτόχρονα, εξειδικεφςαμε αυτό το Σχζδιο ϊςτε ο άξονάσ του να 
μετατοπιςτεί από τθν παραδοςιακι προςζγγιςθ  κατά κατθγορία, ςτθν 
κακολικότθτα τθσ κάλυψθσ.  

 To ςχζδιο δράςθσ για τον μθχανιςμό παρακολοφκθςθσ των πολιτικϊν για τθν 
κοινωνικι ζνταξθ και τθν κοινωνικι ςυνοχι. 

 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 
Με τθν εμπειρία και γνϊςθ που αποκτιςαμε, για πρϊτθ ωορά καταρτίηουμε τον 
πανελλαδικό χάρτθ τθσ ωτϊχειασ και προχωράμε με ςτοχευμζνεσ  δράςεισ με ςκοπό τθν 
περαιτζρω αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ. Για το αμζςωσ επόμενο διάςτθμα 
ζχουν προγραμματιςτεί: 
 

 Θ ζκδοςθ καρτϊν μετακίνθςθσ για ΑμεΑ, πολφτεκνουσ, τριτζκνουσ, ανζργουσ και 
χαμθλοςυνταξιοφχουσ άνω των 65 ετϊν. 
 

 Θ ενεργοποίθςθ των καρτϊν υγείασ αναςωάλιςτων. 
 

 Σχολικά γεφματα για τουσ μακθτζσ δθμοτικϊν ςχολείων: Κεντρικι δράςθ για τθν 
αντιμετϊπιςθ τθσ παιδικισ ωτϊχειασ είναι θ ειςαγωγι των ςχολικϊν γευμάτων ςτα 
δθμοτικά ςχολεία τθσ χϊρασ, κατά προτεραιότθτα με βάςθ τον χάρτθ τθσ ωτϊχειασ. Το 
πρόγραμμα κα ξεκινιςει το τελευταίο τρίμθνο του 2015 με υγιεινό κολατςιό ςτα 
δθμοτικά ςχολεία των μεγάλων αςτικϊν κζντρων, το οποίο κα διευρυνκεί ςταδιακά ςε 
όλα τα ςχολεία. Για αυτό το ςκοπό ςυντονίηουμε χριματα του ΤΕΒΑ και, ςε ςυνεργαςία 
με προςωερκείςα μεγάλθ Τράπεηα, προχωράμε ςτθ δθμιουργία ειδικοφ λογαριαςμοφ 
για τθ ςυγκζντρωςθ κατακζςεων από ιδιϊτεσ, επιχειριςεισ ι οργανιςμοφσ, ςε Ελλάδα 
και εξωτερικό. Αυτόσ ο λογαριαςμόσ ξεκινάει με πρϊτεσ ειςωορζσ από ςυςτθμικζσ 
τράπεηεσ και τθν ΓΕΝΟΡ-ΔΕΘ. 
 

 Διαχείριςθ του αγακοφ τθσ τροωισ: Θ τροωι είναι πολφτιμθ για να κάβεται ι να 
πετιζται. Εκδϊςαμε κοινι υπουργικι απόωαςθ με το Υπουργείο Αγροτικισ Ανάπτυξθσ 
για τα αδιάκετα οπωροκθπευτικά και τθν διανομι με τρόπο διαωανι και αδιάβλθτο, 
μζςω των 57 ςυμπράξεων. Κα προχωριςουμε ςτθν κατάκεςθ και ψιωιςθ τροπολογίασ 
που κα υπαγορεφει ςτισ μεγάλεσ αλυςίδεσ ςοφπερ μάρκετ να διακζτουν τρόωιμα που 
μποροφν να καταναλωκοφν με αςωάλεια και πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τουσ ςε δομζσ 
αλλθλεγγφθσ, ςε ωιλανκρωπικζσ οργανϊςεισ και ιδρφματα.  
 

 Σε αυτό το πλαίςιο εντάςςεται και τροπολογία, που αωορά τθν κατάργθςθ των 
πλθκυςμιακϊν κριτθρίων για τθ λειτουργία νόμιμων αγορϊν χωρίσ μεςάηοντεσ. Οι 
υπαίκριεσ αγορζσ χωρίσ μεςάηοντεσ, εωόςον πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προδιαγραωζσ, 
κα μποροφν να λειτουργοφν ςε όλεσ τισ περιοχζσ, χωρίσ τισ πλθκυςμιακζσ απαγορεφςεισ 
που ιςχφουν ςιμερα (μόνο ςε περιοχζσ κάτω των 3.000 κατοίκων). Στόχοσ είναι θ 
διάκεςθ αγροτικϊν προϊόντων ςε χαμθλζσ τιμζσ από τουσ ίδιουσ τουσ παραγωγοφσ και 
ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα. 
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χεδιαςμόσ Εκνικοφ υςτιματοσ Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ 
Σε ςυνεργαςία με διεκνείσ οργανιςμοφσ αλλά και με τθ ςυνδρομι επιςτθμονικϊν 
ομάδων εργαςίασ, ςυγκροτοφμε νζο νομοκετικό πλαίςιο για τθν Ραιδικι Ρροςταςία, 
τθν Τρίτθ Θλικία και τα ΑμεΑ, που κα κακορίηει: 

 τισ προδιαγραωζσ ίδρυςθσ και λειτουργίασ δομϊν παιδικισ προςταςίασ και 
δομϊν κλειςτισ προςταςίασ θλικιωμζνων,  

 τθν ανακεϊρθςθ του πλαιςίου αναδοχισ και υιοκεςίασ ανθλίκων,τθν κατάκεςθ 
νόμου-πλαιςίου/ομπρζλα για όλα τα παιδιά ανεξαρτιτωσ προζλευςθσ, θλικίασ, 
ωφλου, ωυςικισ, νοθτικισ και ψυχικισ κατάςταςθσ, 

 τθ δθμιουργία πλαιςίου αναδοχισ θλικιωμζνων, 

 τθν ανακεϊρθςθ του ςυςτιματοσ ανοιχτισ προςταςίασ θλικιωμζνων (ΚΑΡΘ, 
ΚΘΦΘ και Βοικεια ςτο Σπίτι). 

 
Δίχτυ προςταςίασ (κοινωνικό ειςόδθμα) για τισ ευάλωτεσ ομάδεσ 
Ο ΣΥΛΗΑ αποςκοπεί, και ςτθ δεφτερθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ, να ςυνεχίςει να 
υωαίνει το δίχτυ κοινωνικισ προςταςίασ, με κφριουσ άξονεσ τθν ειςοδθματικι ςτιριξθ 
και τισ παροχζσ ςε είδοσ (ςτζγθ, ενζργεια, υγεία, μετακίνθςθ), και τθ ςτοχευμζνθ 
εκτίμθςθ των προςωπικϊν αναγκϊν των οικονομικά ευάλωτων ομάδων. Θ δράςθ αυτι 
κα ςυνδυαςτεί με μείωςθ τθσ γραωειοκρατίασ και απλοφςτευςθ των διαδικαςιϊν, με 
ςφνδεςθ των ωωελουμζνων με τθν αγορά εργαςίασ, αλλά και με ςφνταξθ ενόσ 
θλεκτρονικοφ αρχείου δικαιοφχων, προκειμζνου να είναι δυνατόσ ο ζλεγχοσ, θ 
διαωάνεια και ο αποκλειςμόσ πικανϊν πελατειακϊν ςχζςεων. 
 

 
3.2. Δθμόςιο φςτθμα Τγείασ με κακολικότθτα και αποτελεςματικότθτα  
 
 
Ο ΣΥΛΗΑ επιδιϊκει να οικοδομιςει ζνα νζο δθμόςιο ςφςτθμα υγείασ , ςφγχρονο και 
λειτουργικό, το οποίο αντιμετωπίηει  αποτελεςματικά τισ αυξανόμενεσ υγειονομικζσ 
ανάγκεσ του πλθκυςμοφ.  Ζνα Σφςτθμα Υγείασ αξιόπιςτο, ανκρωποκεντρικό και 
οικονομικά βιϊςιμο, ικανό να παρζχει κακολικι πρόςβαςθ, ιςότιμθ και  ποιοτικι 
ωροντίδα υγείασ .  
 
Το ςφνολο των μεταρρυκμίςεων, δράςεων και επενδφςεων για τθν ενίςχυςθ τθσ 
κακολικισ κάλυψθσ που ζχουν ςχεδιαςτεί για το 2015-2019 ομαδοποιοφνται ςε 3 
άξονεσ: 

 Ουςιαςτικό δικαίωμα κακολικισ πρόςβαςθσ ςε ποιοτικι ωροντίδα υγείασ και δθμόςια 
υγεία, με οικονομικι προςταςία. 

 Διαωανισ και ςφγχρονθ διακυβζρνθςθ του Συςτιματοσ υγείασ.  
 Βιϊςιμθ χρθματοδότθςθ τθσ Δθμόςιασ Ρερίκαλψθσ.  

 
Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται  

 
Οι κφριεσ δεςμεφςεισ τθσ ςυμωωνίασ αωοροφν τθν επανατιμολόγθςθ γενοςιμων και 
off-patent ωαρμάκων, τθν θλεκτρονικι διακυβζρνθςθ και ζλεγχο ςυνταγογράωθςθσ και 
παραπεμπτικϊν εξετάςεων, τθν είςπραξθ οωειλόμενων clawback, τθν ανάπτυξθ τθσ 
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αξιολόγθςθσ τεχνολογιϊν υγείασ για τθ διαπραγμάτευςθ τιμϊν ωαρμάκων. Στο 
πρόγραμμά μασ είναι ενςωματωμζνεσ αυτζσ οι ρυκμίςεισ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ 
προςταςίασ τθσ δθμόςιασ χρθματοδότθςθσ του ΕΣΥ και τθσ ελαχιςτοποίθςθσ τθσ 
οικονομικισ ςυμμετοχισ των αςκενϊν. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Κατάργθςθ του «ειςιτιριου πρόςβαςθσ» των 5 ευρϊ ςτα εξωτερικά ιατρεία των 
νοςοκομείων και των Κζντρων Υγείασ . 

 Σχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθ διαςωάλιςθ τθσ λειτουργίασ των δθμόςιων δομϊν με 
παράταςθ τθσ κθτείασ όλου του επικουρικοφ προςωπικοφ μζχρι 31/12/2015 και 
ςυνολικό προγραμματιςμό 4500 μόνιμων προςλιψεων γιατρϊν και λοιποφ 
νοςθλευτικοφ-παραϊατρικοφ προςωπικοφ , για πρϊτθ ωορά μετά από 6 χρόνια  . Ιδθ 
ζχει δρομολογθκεί θ 1θ δζςμθ προκθρφξεων μζςω ΑΣΕΡ περίπου 1000 κζςεων 
εργαηομζνων ςτα νοςοκομεία, ενϊ ζχει εγκρικεί με ΡΥΣ  θ 2θ δζςμθ με περίπου 2500 
γιατροφσ -νοςθλευτζσ- λοιπό παραϊατρικό και διοικθτικό προςωπικό  για τον ευρφτερο 
χϊρο τθσ Υγείασ .   

 Επίςπευςθ των κρίςεων και των διοριςμϊν μονίμων γιατρϊν του ΕΣΥ από προκθρφξεισ 
προθγουμζνων ετϊν που είχαν «παγϊςει» .  

 Διευκόλυνςθ τθσ διαδικαςίασ  πρόςλθψθσ  επικουρικϊν γιατρϊν και αφξθςθ του χρόνου 
τθσ ςφμβαςθσ από 1 ςε 2 χρόνια ( για τα επαρχιακά νοςοκομεία) ι ςε 3 χρόνια για 
ειδικά τμιματα ( ΜΕΚ. ΜΕΝΝ, ΜΤΝ, ΤΕΡ, Ογκολογικά Τμιματα, δομζσ Ψυχικισ Υγείασ , 
ΕΚΑΒ ).  

 Ρροκιρυξθ 3025 κζςεων ανζργων για τουσ ωορείσ του Υπουργείου Υγείασ μζςω 
προγραμμάτων Κοινωωελοφσ Εργαςίασ του ΟΑΕΔ .   

 Συνεργαςία του Υπουργείου Υγείασ με το Υπουργείο  Άμυνασ για τθν ςτελζχωςθ με  
οπλίτεσ ιατροφσ ακάλυπτων περιωερειακϊν ιατρείων ςε  δυςπρόςιτεσ , 
απομακρυςμζνεσ  και νθςιωτικζσ περιοχζσ.  

 Ρροςπάκεια ομαλοποίθςθσ τθσ ροισ πλθρωμϊν για τισ εωθμερίεσ των γιατρϊν και τισ 
υπερωρίεσ του προςωπικοφ,  που χάρισ ςτο ηιλο και το ωιλότιμό τουσ κρατοφν ακόμα 
όρκιο το ΕΣΥ    

 Ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου ( με υπό ζκδοςθ ΚΥΑ) για τθν υγειονομικι κάλυψθ 
των αναςωάλιςτων ανκρϊπων , χωρίσ ειςοδθματικά κριτιρια και γραωειοκρατικά 
εμπόδια.  

 Κατάργθςθ τθσ υγειονομικισ διάταξθσ 39Α που είχε ευνοιςει το ςτιγματιςμό αςκενϊν 
και τον κοινωνικό ρατςιςμό  

 Συντονιςμόσ τθσ υγειονομικισ ωροντίδασ των προςωφγων-μεταναςτϊν και υποςτιριξθ 
μζςω του ΚΕΕΛΡΝΟ των ιατρείων ςτισ περιοχζσ  πρϊτθσ υποδοχισ και ςτο  χϊρο 
ωιλοξενίασ ςτον Ελαιϊνα.    
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 

 Εξαςωάλιςθ κακολικισ  πρόςβαςθσ ςτισ δθμόςιεσ δομζσ υγείασ για όλουσ τουσ πολίτεσ, 
αναςωάλιςτουσ , μετανάςτεσ και πρόςωυγεσ. Κανζνασ πολίτθσ χωρίσ πρόςβαςθ ςτο 
ωάρμακο και ςτισ αναγκαίεσ υπθρεςίεσ υγείασ. Κακολικι και ιςότιμθ κάλυψθ των 
αναγκϊν του πλθκυςμοφ με κάρτα υγείασ και αςωαλιςτικι κάλυψθ για όλουσ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων των αναςωάλιςτων. 
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 Ριλοτικι εωαρμογι και ςταδιακι επζκταςθ του δικτφου Ρρωτοβάκμιασ Φροντίδασ 
Υγείασ (ΡΦΥ), με  αποκεντρωμζνεσ μονάδεσ υγείασ γειτονιάσ, οικογενειακοφσ γιατροφσ 
και διεπιςτθμονικζσ ομάδεσ υγείασ  που ζχουν ςυγκριμζνο πλθκυςμό ευκφνθσ , 
αποτελοφν το πρϊτο ςθμείο επαωισ του πολίτθ  με το Σφςτθμα Υγείασ , ςυντονίηουν τθ 
ςυνολικι  υγειονομικι του  ωροντίδα και διαχειρίηονται τα  προβλιματα υγείασ.  
 

 Διαςωάλιςθ πρόςβαςθσ για όλουσ ςε εξειδικευμζνθ πρωτοβάκμια περίκαλψθ, μζςα 
από μεταςχθματιςμζνεσ και επαναςτελεχωμζνεσ μονάδεσ ΡΕΔΥ. 
 

 Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ, ενίςχυςθ τθσ αςωάλειασ και εξορκολογιςμόσ τθσ 
νοςοκομειακισ ωροντίδασ. Στιριξθ του ΕΣΥ με ςχζδιο ζκτακτθσ ανάγκθσ για τθν κάλυψθ 
των λειτουργικϊν αναγκϊν  και των τεράςτιων κενϊν  ςε ανκρϊπινο δυναμικό . 
Ολοκλιρωςθ των προςλιψεων  μόνιμου προςωπικοφ όλων των κατθγοριϊν . 
Αναδιοργάνωςθ των δθμόςιων νοςοκομείων με : 1. Δθμιουργία αυτόνομων Τμθμάτων 
Επειγόντων Ρεριςτατικϊν ( ΤΕΡ) - κζςπιςθ τθσ εξειδίκευςθσ ςτθν Επείγουςα Λατρικι- 
διαςφνδεςθ ΤΕΡ-ΕΚΑΒ.  2. Αναβάκμιςθ του πλθροωοριακοφ ςυςτιματοσ των ραντεβοφ 
και  τθσ λειτουργίασ των Τακτικϊν Εξωτερικϊν Λατρείων , διαωανισ λίςτα χειρουργείου 
και διαχείριςθσ των κλινϊν ΜΕΚ  με ςτόχο  τθν ιςότιμθ , ζγκαιρθ  και  χωρίσ ςυναλλαγζσ 
εξυπθρζτθςθ  των αςκενϊν.  
 

 Αναμόρωωςθ του ςυςτιματοσ προμθκειϊν και τθσ εωοδιαςτικισ αλυςίδασ των 
νοςοκομείων – «Ραρατθρθτιριο αςτοχίασ υλικϊν»  και «θλεκτρονικι αποκικθ» για 
όλεσ τισ δθμόςιεσ δομζσ 4. Γραωεία δικαιωμάτων των αςκενϊν ςτα νοςοκομεία 5. 
Ρροϊκθςθ μορωϊν κοινωνικισ οικονομίασ ςτον τομζα των υποςτθρικτικϊν υπθρεςιϊν 
των νοςοκομείων 6.   Εδραίωςθ ενόσ άλλου κοινωνικοφ ικουσ ςτο ΕΣΥ , ςε ςυνεργαςία 
με τισ πιο ζντιμεσ  και αξιόπιςτεσ δυνάμεισ του.   
 

 Ολοκλιρωςθ τθσ ψυχιατρικισ μεταρρφκμιςθσ,  ςτθν κατεφκυνςθ του μεταςχθματιςμοφ 
του αςφλου και τθσ ανάπτυξθσ τομεοποιθμζνων, πρωτοβάκμιων και κοινοτικϊν 
υπθρεςιϊν  ψυχικισ υγείασ , με ςεβαςμό των  δικαιωμάτων των ψυχικϊν αςκενϊν.  
Διοικθτικι Μεταρρφκμιςθ του Συςτιματοσ Υπθρεςιϊν Ψυχικισ Υγείασ με μετατόπιςθ 
του κζντρου βάρουσ του ςυςτιματοσ λιψθσ αποωάςεων από τθν κεντρικι διοίκθςθ ( 
ΔΨΥ) ςτισ ΥΡΕ και ςτισ ςχεδιαηόμενεσ Τομεακζσ Διευκφνςεισ Ψυχικισ Υγείασ (Το.ΔΛ.Ψ.Υ).  
 

 Ενίςχυςθ τθσ αποτελεςματικότθτασ των παρεμβάςεων ςτα κζματα δθμόςιασ υγείασ ςε 
τοπικό επίπεδο- διατομεακι ςυνεργαςία με τουσ ωορείσ των τοπικϊν κοινωνιϊν και 
ςυντονιςμζνεσ προλθπτικζσ δράςεισ ςτουσ κοινωνικοφσ προςδιοριςτζσ τθσ υγείασ 
(εργαςία, ειςόδθμα, διατροωι, κατοικία, φδρευςθ, αποχζτευςθ , κζρμανςθ , υγιεινι και 
αςωάλεια ςτουσ χϊρουσ δουλειάσ , περιβαλλοντικι προςταςία, οδικι αςωάλεια κλπ).  
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 Στθν πολιτικι για τισ εξαρτιςεισ δίνουμε ζμωαςθ ςτον τομζα τθσ πρόλθψθσ με 
προτεραιότθτα τθν  αναχαίτιςθ τθσ αυξθτικισ τάςθσ  τθσ χριςθσ εξαρτθςιογόνων 
ουςιϊν που παρατθρείται ςτο νεανικό πλθκυςμό. Επίλυςθ του κεςμικοφ προβλιματοσ 
των  Κζντρων Ρρόλθψθσ, ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εωαρμογισ μιασ εκνικισ ςτρατθγικισ για 
τισ εξαρτιςεισ με ενιαία επιςτθμονικι εποπτεία και ςυντονιςμό των επιμζρουσ 
δράςεων.  Διαςωάλιςθ του δικαιϊματοσ των εξαρτθμζνων ςτθ κεραπεία , μζςα από ζνα 
ολιςτικό μοντζλο που ςυνδυάηει και ενςωματϊνει όλεσ τισ επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ 
κεραπευτικζσ προςεγγίςεισ και διαςυνδζει λειτουργικά όλεσ τισ δομζσ.  Εξάλειψθ τθσ 
λίςτασ για ζνταξθ ςε προγράμματα  υποκατάςταςθσ μζςω τθσ δθμιουργίασ Μονάδων 
Άμεςθσ Ρρόςβαςθσ του ΟΚΑΝΑ .  
 

 Εξορκολογιςμόσ ςυνταγογράωθςθσ ωαρμάκων και διαγνωςτικϊν εξετάςεων με 
εωαρμογι θλεκτρονικϊν κεραπευτικϊν και διαγνωςτικϊν πρωτοκόλλων. 
 

 Διαωανισ, χωρίσ αποκλειςμοφσ και ςφγχρονθ διακυβζρνθςθ υγείασ μζςω μιασ 
αποδοτικισ και αποτελεςματικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ  
 

 Συμμετοχικι διακυβζρνθςθ των νοςοκομείων, με ενίςχυςθ τθσ ωωνισ των αςκενϊν και 
των εργαηομζνων  - Διαωάνεια και λογοδοςία ςε όλα τα επίπεδα διοίκθςθσ - Νζο 
ςφςτθμα Διοίκθςθσ των νοςοκομείων, με διαςωάλιςθ τθσ αξιοκρατίασ, τθσ  
δθμοκρατικισ λειτουργίασ, τθσ εκπροςϊπθςθσ των εργαηομζνων , των αςκενϊν και των 
τοπικϊν κοινωνιϊν, τθσ διαωάνειασ , τθσ δθμόςιασ λογοδοςίασ και του κοινωνικοφ  
ελζγχου ,  με τελικό ςτόχο τθν ιςότθτα, τθν ποιότθτα και τθν αποτελεςματικότθτα  τθσ 
παρεχόμενθσ ωροντίδασ υγείασ.   
 

 Επζνδυςθ ςτθν Θλεκτρονικι Διακυβζρνθςθ του τομζα Υγείασ - προϊκθςθ και διαχείριςθ 
καινοτομιϊν - Ραροχι θλεκτρονικισ κάρτασ υγείασ για όλουσ, με δθμιουργία 
θλεκτρονικοφ μθτρϊου για αςκενείσ και παρόχουσ υπθρεςιϊν, με τθν εγκακίδρυςθ 
θλεκτρονικισ διακυβζρνθςθσ ςτθν υγεία, ολοκλιρωςθ και λειτουργία του Χάρτθ Υγείασ 
για το δθμοκρατικό προγραμματιςμό των υπθρεςιϊν του ΕΣΥ ,  μείωςθ τθσ 
γραωειοκρατίασ και τθσ ταλαιπωρίασ των πολιτϊν, δραςτικι αντιμετϊπιςθ τθσ 
προκλθτισ ηιτθςθσ , τθσ  ςπατάλθσ και τθσ διαωκοράσ ςτο Σφςτθμα Υγείασ.   
 

 Αναβάκμιςθ  τθσ εκπαίδευςθσ των επαγγελματιϊν υγείασ. 
 
ΔΙΚΑΙΘ ΚΑΙ ΒΙΩΙΜΘ ΧΡΘΜΑΣΟΔΟΣΘΘ 
Θ βιϊςιμθ χρθματοδότθςθ του Συςτιματοσ  Υγείασ προχποκζτει τθν ενιαία διαχείριςθ 
των πθγϊν  χρθματοδότθςθσ ,  δθλαδι των αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν υγείασ και των 
πόρων από τθ  γενικι  ωορολογία. Οι ςτόχοι του ΣΥΛΗΑ για τα επόμενα τζςςερα χρόνια 
είναι: 
 

 Ρροςταςία του πλθκυςμοφ ζναντι των οικονομικϊν ςυνεπειϊν τθσ αςκζνειασ, 
μειϊνοντασ τισ άμεςεσ επιβαρφνςεισ των αςκενϊν ωσ ποςοςτό τθσ ςυνολικισ δαπάνθσ 
Υγείασ  
 

 Σταδιακι επαναωορά τθσ δθμόςιασ δαπάνθσ υγείασ ςτα μζςα επίπεδα τθσ ΕΕ, με 
διαωανι χρθματοδότθςθ των δομϊν υγείασ 
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 Επανεπζνδυςθ ςτθν ΡΦΥ, τθν πρόλθψθ και τθ Δθμόςια Υγεία που μακροπρόκεςμα 
μειϊνουν το κόςτοσ περίκαλψθσ . 
 

 Βιϊςιμθ ωαρμακευτικι πολιτικι προσ όωελοσ  των αςκενϊν, των δθμόςιων 
οικονομικϊν και τθσ εγχϊριασ παραγωγισ ωαρμάκου. Αναβάκμιςθ τθσ δθμόςιασ 
ωαρμακευτικισ πολιτικισ με ενίςχυςθ – αναδιοργάνωςθ των  ΕΟΦ-ΛΦΕΤ , αφξθςθ τθσ 
διείςδυςθσ ποιοτικϊν γενοςιμων και μείωςθ του ποςοςτοφ ςυμμετοχισ των αςκενϊν 
ςτο κόςτοσ των ωαρμάκων με κοινωνικά και νοςολογικά κριτιρια. 
 

 Αναςυγκρότθςθ του ΕΟΡΥΥ , αναδιάρκρωςθ των υπθρεςιϊν και του ελεγκτικοφ 
μθχανιςμοφ του,  ενίςχυςθ του ρόλου και των αρμοδιοτιτων τθσ Επιτροπισ  
Διαπραγμάτευςθσ του ΕΟΡΥΥ για τθ βελτίωςθ των οικονομικϊν όρων ςυνεργαςίασ με 
τουσ επαγγελματίεσ υγείασ, τουσ παρόχουσ , τθ ωαρμακευτικι βιομθχανία και άλλουσ 
προμθκευτζσ υπθρεςιϊν. Διαςωάλιςθ τθσ άμεςθσ απόδοςθσ των αςωαλιςτικϊν 
ειςωορϊν υγείασ . Κακοριςμόσ κλειςτοφ προχπολογιςμοφ για τα πολφ ακριβά 
καινοτόμα ωάρμακα (Φάρμακα Υψθλοφ Κόςτουσ - ΦΥΚ) και διαπραγμάτευςθ τιμϊν με 
βάςθ τον όγκο και το αποδεδειγμζνο κεραπευτικό όωελοσ. Ανατιμολόγθςθ 
εργαςτθριακϊν εξετάςεων ςε ςυνδυαςμό με κλιμακωτζσ εκπτϊςεισ (rebate) με βάςθ 
τον όγκο, κακϊσ και με  κατευκυντιριεσ διαγνωςτικζσ οδθγίεσ και ζλεγχο των 
παραπεμπτικϊν ςε πραγματικό χρόνο. Ενςωμάτωςθ διαγνωςτικϊν και κεραπευτικϊν 
πρωτοκόλλων ςτο ςφςτθμα θλεκτρονικισ ςυνταγογράωθςθσ για τθν αποτελεςματικι 
αντιμετϊπιςθ τθσ προκλθτισ ηιτθςθσ, τθσ ςπατάλθσ και τθσ διαωκοράσ.  

 
 

3.3. Βιϊςιμθ και αξιοπρεπισ Κοινωνικι Αςφάλιςθ 
 
Βαςικι ςτρατθγικι του νεοωιλελευκεριςμοφ είναι θ ςυρρίκνωςθ του αναδιανεμθτικοφ 
ρόλου του ςυςτιματοσ κοινωνικισ αςωάλιςθσ μζςα από τθ μετάλλαξθ ενόσ ςυςτιματοσ 
βαςιςμζνου ςτθν αλλθλεγγφθ των γενεϊν ςε ζνα νεοωιλελεφκερο μοντζλο ςφγκρουςθσ 
των γενεϊν και ςε εξατομικευμζνο ςφςτθμα κοινωνικισ αςωάλιςθσ με ιςχυρι παρουςία 
ιδιωτικϊν ςυνταξιοδοτικϊν ςχθμάτων.  
 
Το ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα και πριν από τα μνθμόνια δεν ιταν οφτε δίκαιο οφτε 
αποτελεςματικό. Ιταν κατακερματιςμζνο και άδικο, με πολλαπλζσ κατϊτατεσ 
ςυντάξεισ, πολλζσ από τισ οποίεσ δεν ανταποκρίνονταν και τότε ςε αυτό που πρζπει να 
είναι θ ουςία κάκε ςφνταξθσ, θ κάλυψθ, δθλαδι, των αναγκϊν αξιοπρεποφσ διαβίωςθσ 
των ςυνταξιοφχων. Κυριαρχοφςε και κυριαρχεί ζνα μωςαϊκό διαωορετικϊν κανόνων που 
αντανακλά τον πελατειακό τρόπο με τον οποίο οικοδομικθκε το ςυνταξιοδοτικό 
ςφςτθμα.  
 
Αυτι θ κατάςταςθ επιδεινϊκθκε με τθν εωαρμογι των μνθμονιακϊν νόμων, το νόμο 
3863/10 για τθν Κοινωνικι Αςωάλιςθ και το νόμο 3865/10 για τθ ςυνταξιοδότθςθ ςτο 
Δθμόςιο του πρϊτου μνθμονίου και το νόμο 4093/12 του δεφτερου. Θ εωαρμογι των 
νόμων αυτϊν οδθγεί ςε περικοπζσ ςυντάξεων, χωρίσ να εξαςωαλίηει τθ βιωςιμότθτα 
του ςυςτιματοσ και κα καταδικάςει πολλοφσ ςυνταξιοφχουσ ςτθ ωτϊχεια κα τθν 
ανζχεια.  
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Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ 

 
Θ διεκδίκθςθ του ΣΥΛΗΑ για ζνα δθμόςιο και κακολικό ςφςτθμα κοινωνικισ αςωάλιςθσ 
με αναδιανεμθτικό χαρακτιρα δεν περιορίηεται ςτισ εγγυιςεισ για τθν επαρκι 
χρθματοδότθςθ. Θ μεταρρφκμιςθ του αςωαλιςτικοφ αποτελεί τμιμα μιασ 
ςυνολικότερθσ προςπάκειασ ενίςχυςθσ του κράτουσ πρόνοιασ, των κοινωνικϊν δομϊν, 
καταπολζμθςθσ των κοινωνικϊν ανιςοτιτων και εξάλειψθ τθσ ωτϊχειασ. Θ 
ωερεγγυότθτα του αςωαλιςτικοφ ςυςτιματοσ μπορεί να εξαςωαλιςτεί μόνο μζςα από 
τθ ςυνδυαςμζνθ εωαρμογι πολιτικϊν μείωςθσ τθσ ανεργίασ,  κεςμοκζτθςθσ του 
ελάχιςτου εγγυθμζνου ειςοδιματοσ, τθν προάςπιςθ των εργαςιακϊν δικαιωμάτων 
χωρίσ διακρίςεισ, ενίςχυςθ τθσ πλιρουσ απαςχόλθςθσ και τθν καταπολζμθςθ τθσ 
αναςωάλιςτθσ εργαςίασ. 
 

Ο ςυμβιβαςμόσ και οι προοπτικζσ που διανοίγονται 
 
Με τθ νζα ςυμωωνία, θ κυβζρνθςθ ανζλαβε δθμοςιονομικζσ δεςμεφςεισ για το 
αςωαλιςτικό που αντιςτοιχοφν ςτο 0,25% του ΑΕΡ για το 2015 και 1% του ΑΕΡ για το 
2016.  
 
Άμεςεσ μειϊςεισ ςυντάξεων προιλκαν από: (α) τθ δζςμευςθ για παροχι κατϊτατων 
ορίων ςφνταξθσ και ΕΚΑΣ μόνο ςε όςουσ ζχουν ςυμπλθρϊςει τα 67 ζτθ και  περικοπι 
του μθ ανταποδοτικοφ μζρουσ κακϊσ και (β) από τθν αφξθςθ τθσ ειςωοράσ του κλάδου 
υγείασ από 4% ςε 6% και τθν κακιζρωςθ ειςωοράσ 6% ςτισ επικουρικζσ.  
 
Κεςπίςτθκε θ ςταδιακι αφξθςθ των ορίων θλικίασ, ϊςτε από το 2022 θ θλικία 
ςυνταξιοδότθςθσ να είναι τα 67 ζτθ για πλιρθ ςφνταξθ ι τα 62 ζτθ με 40 ζτθ 
αςωάλιςθσ, εξαιρουμζνων των βαρζων και ανκυγιεινϊν επαγγελμάτων κακϊσ και 
γονζων ανίκανων για εργαςία τζκνων.  
  
Θ ενοποίθςθ όλων ταμείων ςε ζνα ταμείο κφριασ και ςε ζνα ταμείο επικουρικισ 
αςωάλιςθσ, μπορεί να αποβεί προσ όωελοσ του αςωαλιςτικοφ ςυςτιματοσ κακϊσ θ 
ενοποίθςθ, αν αποωφγει τα λάκθ του παρελκόντοσ, μπορεί να επιωζρει μείωςθ του 
διοικθτικοφ/λειτουργικοφ κόςτουσ αλλά και απλοποίθςθ των διαδικαςιϊν και ταχφτερθ 
εξυπθρζτθςθ για τουσ αςωαλιςμζνουσ. Σε κάκε περίπτωςθ θ κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ 
εγγυάται ότι δεν κα προκφψουν νζεσ μειϊςεισ ςυντάξεων εξαιτίασ των ενοποιιςεων. 
 
Θ εωαρμογι τθσ ριτρασ μθδενικοφ ελλείμματοσ, που θ κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ είχε 
ςταματιςει επί ζνα 7μθνο τθν εωαρμογι τθσ, μπορεί να αντικαταςτακεί με ιςοδφναμα 
μζτρα που κα εξοικονομιςουν τουσ ανάλογουσ πόρουσ για το αςωαλιςτικό ςφςτθμα.  
 
Θ κατάργθςθ του ΕΚΑΣ αποτελοφςε μόνιμο ςτόχο των δανειςτϊν και θ ελλθνικι 
κυβζρνθςθ κατάωερε να πετφχει τθν προςωρινι διατιρθςι του ενϊ θ ςταδιακι 
κατάργθςθ κα ολοκλθρωκεί το 2019, εκκινϊντασ από το 20% των δικαιοφχων με τα 
αναλογικά πιο υψθλά ειςοδιματα. Εντόσ τθσ ςυμωωνίασ αναωζρεται ρθτά ότι θ 
ελλθνικι κυβζρνθςθ πρζπει να υιοκετιςει παράλλθλα μζτρα ςτιριξθσ των ομάδων 
αυτϊν. Κομβικό ςθμείο για τθ ςτιριξι τουσ αποτελεί θ ριηικι αναδιαμόρωωςθ του 
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Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ ϊςτε να καλφπτει πλιρωσ τισ παραπάνω 
κατθγορίεσ χαμθλοςυνταξιοφχων. 
 
Θ δζςμευςθ για μείωςθ των ςυντάξεων του ΟΓΑ για το μθ ανταποδοτικό μζροσ τουσ 
μπορεί να οδθγιςει ςε μειϊςεισ ακόμα και ςτισ κατϊτατεσ ςυντάξεισ των 360 ευρϊ. 
Είναι αυτονόθτο ότι για τθν κυβζρνθςθ ΣΥΛΗΑ θ υιοκζτθςθ ενόσ τζτοιου μζτρου δεν 
μπορεί να γίνει χωρίσ τθν διεφρυνςθ του Ελάχιςτου Εγγυθμζνου Ειςοδιματοσ που κα 
καλφψει τισ απϊλειεσ για αυτι τθν κατθγορία χαμθλοςυνταξιοφχων. 
 
Θ εωαρμογι των ειςοδθματικϊν κριτθρίων για τισ αςωαλιςτικζσ ειςωορζσ των 
ελεφκερων επαγγελματιϊν (ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ, ΟΓΑ) μπορεί να οδθγιςει ςε ςθμαντικι μείωςθ 
ειςωορϊν για τισ χαμθλότερεσ κατθγορίεσ αυτοαπαςχολοφμενων και αφξθςθ των 
ειςωορϊν για τα υψθλά ειςοδιματα. 
 
Στθν διαπραγμάτευςθ πετφχαμε να μασ δοκεί θ δυνατότθτα να διαμορωϊςουμε μια 
δικι μασ εναλλακτικι πρόταςθ μεταρρφκμιςθσ του αςωαλιςτικοφ ςε αντικατάςταςθ των 
μνθμονιακϊν μζτρων που προβλζπουν εωαρμογι τθσ αντιαςωαλιςτικισ νομοκεςίασ 
ΡΑΣΟΚ-Νζασ Δθμοκρατίασ του 2010 (ν. 3863 και 3865) και 2012 (ν. 4093/2012). Θ 
εωαρμογι και μόνο αυτισ τθσ αντι-αςωαλιςτικισ νομοκεςίασ κα οδθγιςει ςε μειϊςεισ 
ςυντάξεων χωρίσ να διαςϊςει τθ βιωςιμότθτα του ςυςτιματοσ. Θ δικι μασ αντίλθψθ 
κζλει να ενιςχφςει τον κοινωνικό, αναδιανεμθτικό ρόλο του ςυνταξιοδοτικοφ 
ςυςτιματοσ και βρίςκεται ςτον αντίποδα τθσ λογικισ των δανειςτϊν που επιμζνουν 
ςτθν ενίςχυςθ του ανταποδοτικοφ του χαρακτιρα. Γι αυτό τον λόγο ςυγκροτικθκε ςτο 
υπουργείο Εργαςίασ μια ειδικι επιτροπι με αντικείμενο τθν υποβολι εναλλακτικϊν 
προτάςεων – ςεναρίων ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. Οι προτάςεισ αυτζσ κα  τεκοφν ςε 
ευρφτατθ διαβοφλευςθ και να αποτελζςουν τθ βάςθ ενόσ εκνικοφ ςχεδίου για ζνα 
δίκαιο και βιϊςιμο ςυνταξιοδοτικό ςφςτθμα.  
 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Απλοποίθςθ τθσ λειτουργίασ των ΚΕΡΑ με τθν κακιζρωςθ νζου, βελτιωμζνου 
ςυςτιματοσ παροχισ και παρακολοφκθςθσ των αναπθρικϊν ςυντάξεων.  

 Συγκρότθςθ τθσ Ειδικισ Επιςτθμονικισ Επιτροπισ με ςκοπό τθν επικαιροποίθςθ και 
αναπροςαρμογι του Ενιαίου Ρίνακα Ρροςδιοριςμοφ Ροςοςτϊν Αναπθρίασ και τθν 
επανεξζταςθ του καταλόγου των μθ αναςτρζψιμων πακιςεων ςε κατεφκυνςθ 
διεφρυνςισ του. 

 Ραράταςθ ςυνταξιοδότθςθσ λόγω αναπθρίασ κακϊσ και χοριγθςθ προνοιακοφ 
επιδόματοσ και ιατροωαρμακευτικισ περίκαλψθσ ςε περιπτϊςεισ λιξθσ του 
ςυνταξιοδοτικοφ δικαιϊματοσ λόγω αναπθρίασ και εωόςον εκκρεμεί  ςτα ΚΕΡΑ ιατρικι 
κρίςθ, χωρίσ υπαιτιότθτα των αςωαλιςμζνων. 

 Με τα ζςοδα από τθ ρφκμιςθ των 100 δόςεων ςτα αςωαλιςτικά ταμεία, δόκθκε 
κακοριςτικι «ανάςα» ςτισ μικρομεςαίεσ επιχειριςεισ, ςτουσ αυτοαπαςχολοφμενουσ και 
ςτα αςωαλιςτικά ταμεία.  Μζχρι τα μζςα Αυγοφςτου περί τουσ 300.000 πολίτεσ και 
επιχειριςεισ είχαν ρυκμίςει οωειλζσ προσ τα αςωαλιςτικά ταμεία φψουσ 5,6 δισ ευρϊ 
και τα ποςά που ειςζρευςαν ςτα αςωαλιςτικά ταμεία αγγίηουν τα 269  εκατ. ευρϊ. 
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 Απεγκλωβιςμόσ  χιλιάδων αςωαλιςμζνων του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, που ενϊ πλθροφςαν 
τισ προχποκζςεισ ςυνταξιοδότθςθσ  λόγω των οωειλϊν τουσ δεν μποροφςαν να βγουν 
ςε ςφνταξθ.  

 Αποποινικοποίθςθ των οωειλϊν των αυτοαπαςχολουμζνων προσ τα αςωαλιςτικά 
ταμεία και μείωςθ των αςωαλιςτικϊν τουσ ειςωορϊν με τθ κεςμοκζτθςθ τθσ 
δυνατότθτασ να επιλζγουν ωσ τρεισ χαμθλότερεσ αςωαλιςτικζσ κλάςεισ 

 Διατιρθςθ των ίδιων ειςοδθματικϊν κριτθρίων για χοριγθςθ ΕΚΑΣ και για το 2015. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 

 Κακιζρωςθ ενόσ νζου κοινωνικά δίκαιου αςωαλιςτικοφ ςυςτιματοσ με καλφτερθ 
ιςορροπία μεταξφ των γενεϊν και εξαςωάλιςθ όλων των ςυνταξιοφχων από τον κίνδυνο 
τθσ ωτϊχειασ και του κοινωνικοφ αποκλειςμοφ. 
 

 Καταπολζμθςθ τθσ μαφρθσ και αναςωάλιςτθσ εργαςίασ που αγγίηει το 25% με τθ 
ςτιριξθ, ςτελζχωςθ και ενίςχυςθ των δθμοςίων ελεγκτικϊν μθχανιςμϊν (Σϊμα 
Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ, ΕΥΡΕΑ του ΛΚΑ και ελεγκτικά κζντρα των αςωαλιςτικϊν 
ταμείων), με ενεργι και κεςμοκετθμζνθ ςυμμετοχι των ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων 
των εργαηομζνων ςτουσ ελζγχουσ, με τθν πλιρθ νομικι και υπθρεςιακι κάλυψθ των 
ελεγκτϊν από αςφδοτουσ εργοδότεσ, με κατάργθςθ νομοκετικϊν ρυκμίςεων ι 
εγκυκλίων, που άωθναν «παράκυρα» για αδιλωτθ εργαςία ι δυςχεραίνουν 
αδικαιολόγθτα τον ζλεγχο των υπθρεςιϊν ι που αωινουν ατιμϊρθτουσ όςουσ 
παραβαίνουν τθν εργατικι και κοινωνικοαςωαλιςτικι νομοκεςία. 
 

 Ρλιρθσ διαςωάλιςθ ευαίςκθτων κοινωνικϊν ομάδων όπωσ τα ΑμεΑ  και των 
εργαηομζνων ςε Βαρζα και Ανκυγιεινά Επαγγζλματα. 
 

 Ρλιρθσ θλεκτρονικι διαςφνδεςθ των πλθροωοριακϊν ςυςτθμάτων των αςωαλιςτικϊν 
ταμείων και διαςφνδεςι τουσ με τα ΚΕΡ προκειμζνου να επιτευχκεί θ ταχφτερθ 
εξυπθρζτθςθ των αςωαλιςμζνων. 
 

 Σφνδεςθ αςωαλιςτικϊν ειςωορϊν με ειςοδθματικά κριτιρια για τουσ 
αυτοαπαςχολοφμενουσ με κατεφκυνςθ των επιβάρυνςθ των υψθλϊν ειςοδθμάτων  και 
τθ μείωςθ ειςωορϊν για όςουσ ζχουν χαμθλά ειςοδιματα. 
 

 Στόχευςθ του ΚΕΑΟ ςε μεγαλοοωειλζτεσ μζςα από τθν αξιοποίθςθ τθσ λίςτασ των 
μεγαλοοωειλετϊν των αςωαλιςτικϊν ταμείων για τθν αφξθςθ των εςόδων τουσ. 
 

 Δυνατότθτα ςυμψθωιςμοφ απαιτιςεων μεταξφ αςωαλιςμζνων και Δθμοςίου ϊςτε να 
διευκολφνεται θ εκπλιρωςθ των κοινωνικοαςωαλιςτικϊν τουσ υποχρεϊςεων. 
 

 Ραροχι κινιτρων ςτουσ εργαηόμενουσ ϊςτε να διεκδικοφν το δικαιϊμά τουσ για 
δθλωμζνθ και πλιρωσ αςωαλιςμζνθ εργαςία κακϊσ και πρόβλεψθ δικαιϊματοσ των 
εκπροςϊπων των εργαηομζνων για παρζμβαςθ και ζλεγχο μζςα ςτισ επιχειριςεισ και 
ςτα εργοτάξια. 
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 Διευκόλυνςθ επιχειριςεων με παροχι κατάλλθλθσ υποδομισ για να μποροφν να τθροφν 
τισ υποχρεϊςεισ τουσ ζναντι των αςωαλιςτικϊν ταμείων. 
 

 Διεφρυνςθ των κοινωνικϊν παροχϊν προσ τουσ ςυνταξιοφχουσ (δωρεάν διανομι 
ετιςιων καρτϊν μετακίνθςθσ ςτα ΜΜΜ με ειςοδθματικά κριτιρια, διεφρυνςθ των 
κοινωνικϊν τιμολογίων τθσ ΔΕΘ, ειδικι επιδότθςθ για είδθ πρϊτθσ ανάγκθσ ςε 
ςυγκεκριμζνεσ κατθγορίεσ των χαμθλοςυνταξιοφχων που βρίςκονται ςτο όριο  τθσ 
ωτϊχειασ κλπ). 
 

 Κωδικοποίθςθ κανόνων αςωαλιςτικισ νομοκεςίασ. 
 

 Αποωαςιςτικι αντιμετϊπιςθ ωαινομζνων διαωκοράσ όπου αυτά εμωανίηονται. 
 
 

3.4. Δθμοκρατικι αναδιάρκρωςθ τθσ εκπαίδευςθσ 
 
Στόχοσ τθσ κυβερνθτικισ πολιτικισ του ΣΥΛΗΑ είναι να υλοποιιςει μια μεγάλθ 
δθμοκρατικι ριηοςπαςτικι μεταρρφκμιςθ ςε όλεσ τισ βακμίδεσ τθσ εκπαίδευςθσ, από 
τθν προςχολικι αγωγι μζχρι και τα μεταπτυχιακά. Θ μεταρρφκμιςθ κα ςυνίςταται ςτισ 
αναγκαίεσ μεγάλεσ τομζσ που κα ςυγκροτοφν τον αντίποδα του ςτρατθγικοφ ορίηοντα 
του νεοωιλελευκεριςμοφ και κα αποκακιςτοφν όλουσ τουσ όρουσ για μια γνθςία 
πολιτιςμικι αναγζννθςθ τθσ χϊρασ.   
 

Ο ςτρατθγικόσ προςανατολιςμόσ του ΤΡΙΗΑ  
 
Ο ΣΥΛΗΑ αποςκοπεί ςε ζνα ςφςτθμα  παιδείασ δθμόςιασ, δωρεάν, δθμοκρατικισ και 
ποιοτικά αναβακμιςμζνθσ, που κα βαςίηεται ςτισ αρχζσ τθσ ιςότθτασ και τθσ 
ελευκερίασ. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ. 
 
Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ ανζλαβε μια ςειρά από πρωτοβουλίεσ ςε 
πρωτοβάκμια, δευτεροβάκμια και τριτοβάκμια εκπαίδευςθ προκειμζνου να περιορίςει 
τισ δυςλειτουργίεσ και τα προβλιματα που είχαν δθμιουργθκεί ςτο δθμόςιο 
εκπαιδευτικό ςφςτθμα από τθσ προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ και να ανοίξει το δρόμο για 
τθν επιβεβλθμζνθ ςιμερα δθμοκρατικι ριηοςπαςτικι μεταρρφκμιςθ  του εκπαιδευτικοφ  
τθσ ςυςτιματοσ. 
 
Πρωτοβάκμια και Δευτεροβάκμια εκπαίδευςθ 

 Κατάργθςθ τθσ Τράπεηασ κεμάτων, που επζτεινε τον εξεταςιοκεντρικό χαρακτιρα του 
Λυκείου, και μετατροπι τθσ ςε εργαλείο ςυμβουλευτικό για τουσ εκπαιδευτικοφσ. 

 Κατάργθςθ των πανελλαδικϊν εξετάςεων τθσ Α και Β λυκείου, ενζργεια που μείωςε 
αιςκθτά τον εξεταςτικό ωόρτο των μακθτϊν/τριων και ανακοφωιςε οικονομικά τισ 
οικογζνειζσ τουσ. 

  Κατάργθςθ του υπολογιςμοφ τθσ βακμολογίασ όλων των τάξεων του Λυκείου ςτο 
ςφςτθμα πρόςβαςθσ ςτθν Τριτοβάκμια Εκπαίδευςθ. Αποςυνδζκθκαν με αυτό τον τρόπο 
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οι εξετάςεισ ειςαγωγισ ςε ΑΕΛ από τισ εξετάςεισ για τθν απόκτθςθ απολυτιριου 
Λυκείου. 

 Αλλαγι του εξεταςτικοφ ςυςτιματοσ των πανελλαδικϊν εξετάςεων με μείωςθ των 
εξεταηομζνων μακθμάτων, με δυνατότθτα επικοινωνίασ των επιςτθμονικϊν πεδίων 
μεταξφ τουσ και με διεφρυνςθ των επιλογϊν των υποψθωίων για τθν πρόςβαςθ ςτθν 
τριτοβάκμια εκπαίδευςθ.  

 Κατάργθςθ τθσ αντιεπιςτθμονικισ και αντιεκπαιδευτικισ ενοποίθςθσ πρότυπων και 
πειραματικϊν ςχολείων αποδίδοντασ ςτο κακζνα τον διακριτό του  ρόλο. Ραράλλθλα 
καταργικθκαν ςτα πειραματικά οι εξετάςεισ ειςαγωγισ διαςωαλίηοντασ με κλιρωςθ το 
τυχαίο δείγμα μακθτων που πρζπει να ζχουν για να επιτελζςουν τον ρόλο τουσ. 

 Ζνταξθ του γραμμικοφ και του ελεφκερου ςχεδίου ωσ μακιματοσ επιλογισ ςτθ Γ’ 
Λυκείου, ϊςτε να μποροφν να προετοιμαςτοφν ςτο δθμόςιο ςχολείο οι μακθτζσ που 
ενδιαωζρονται να εξεταςτοφν πανελλαδικά ςτα ειδικά αυτά μακιματα 

 Κεςμοκζτθςθ μζτρων για  τθν εμπζδωςθ κλίματοσ δθμοκρατίασ ςτα ςχολεία όπωσ: 
--Διατιρθςθ των αντικειμενικϊν κριτιριων προςόντων και αντικατάςταςθ τθσ 
αδιαωανοφσ “ςυνζντευξθσ“ ςτθν διαδικαςία εκλογισ διευκυντϊν ςχολικϊν μονάδων με 
τθν ψιωο του Συλλόγου διδαςκόντων. Θ “ςυνζντευξθ“ ιταν το κφριο μζςο με το οποίο 
οι προθγοφμενεσ κυβερνιςεισ διόριηαν αυκαίρετα τουσ διευκυντζσ που ικελαν. 
--Κατάργθςθ τθσ αυτοδίκαιθσ αργίασ των εκπαιδευτικϊν και τθσ Ρράξθσ Νομοκετικοφ 
Ρεριεχομζνου για διϊξεισ μακθτϊν ςε περιπτϊςεισ καταλιψεων.  
--Ράγωμα του νομοκετικοφ πλαιςίου τθσ τιμωρθτικισ αξιολόγθςθσ των εκπαιδευτικϊν.  
 
Σεχνικι – Επαγγελματικι Εκπαίδευςθ 

 Επαναςφςταςθ των τομζων και ειδικοτιτων  που καταργικθκαν ςτθν τεχνικι και 
επαγγελματικι εκπαίδευςθ και επαναπρόςλθψθ όλων των κακθγθτϊν και κακθγθτριϊν  
που είχαν τεκεί ςε διακεςιμότθτα, μετατάχκθκαν ι απολφκθκαν και επανατοποκζτθςι 
τουσ ςτα ΕΡΑΛ. Εκπονικθκαν προγράμματα ςπουδϊν όλων των τάξεων ςτουσ 
παραπάνω τομείσ και ειδικότθτεσ,  που επαναλειτουργοφν ιδθ από τον Σεπτζμβρθ του 
2015. Να ςθμειϊςουμε πωσ από τθν κατάργθςι τουσ το 2013 πλιττονταν 20.000 
μακθτζσ και μακιτριεσ κάκε ςχολικι χρονιά. 
 
 Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ 

 Δρομολογικθκαν τομζσ ςτο ηιτθμα των μετεγγραωϊν των ωοιτθτϊν. Με νομοκετικι 
ρφκμιςθ ορίςτθκε ανϊτατο όριο 15% και ειςιχκθ ζνα αντικειμενικό ςφςτθμα 
μοριοδότθςθσ με κριτιρια οικονομικά και κοινωνικά. 

 υκμίςτθκαν κζματα ςπουδϊν με κατάργθςθ του μζτρου τθσ διαγραωισ των 
ωοιτθτϊν/τριων .  

 Αντιμετωπίςκθκαν πακογζνειεσ ςτο τομζα των ςυγγραμμάτων και ετοιμάςτθκε ςχζδιο 
μείωςθσ του κόςτουσ τουσ. 

 Ολοκλιρωςθ ςχεδίου νόμου που αίρει εμπόδια για τθ λειτουργία των Ανωτάτων 
Εκπαιδευτικϊν και Ερευνθτικϊν Λδρυμάτων, το οποίο θ προκιρυξθ των εκλογϊν βρικε 
ςτα πρόκυρα τθσ Επιτροπισ Μορωωτικϊν Υποκζςεων τθσ Βουλισ. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ. 
 
Με τθν εμπειρία και γνϊςθ που αποκτιςαμε  κα ςυνεχίςουμε τθ δθμοκρατικι 
μεταρρφκμιςθ όλων των βακμίδων τθσ εκπαίδευςθσ με ςτόχο, μζςα από τον αναγκαίο 
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διάλογο με τθν εκπαιδευτικι κοινότθτα και το ςφνολο των εμπλεκομζνων, τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ εκπαιδευτικισ μεταρρφκμιςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εδραίωςθσ τθσ 
ιςότθτασ ςτθν πρόςβαςθ ςτθν παιδεία και ςτα εκπαιδευτικά αποτελζςματα  κακϊσ και 
τθσ ελευκερίασ ςτθν ζκωραςθ, ςτθ ςκζψθ, ςτθν ζρευνα.  
 
Ρροσ το ςκοπό αυτό προγραμματίηουμε μια ςειρά από τομζσ με πρϊτθ άμεςθ δζςμευςθ 
τθν ψιωιςθ του πολυνομοςχεδίου το οποίο είχαμε κζςει ςε δθμόςια διαβοφλευςθ και 
το οποίο ζχει ιδθ κατατεκεί ςτθ Βουλι προσ ψιωιςθ. 
 
Προςχολικι Αγωγι - Πρωτοβάκμια - Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ. 

 H αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων και θ ανακεϊρθςθ του κεςμικοφ πλαιςίου τθσ 
προςχολικισ αγωγισ.  

 Θ αναβάκμιςθ του Λυκείου ωσ αυτόνομθσ εκπαιδευτικισ βακμίδασ, με απολυτιριο 
πιςτοποιθμζνο και αναγνωριςμζνο ςτο εξωτερικό. 

 Θ ςυνολικι αναδιάρκρωςθ του ςχολικοφ προγράμματοσ και θ δθμιουργία νζων 
ςχολικϊν προγραμμάτων και βιβλίων ςτθν πρωτοβάκμια και δευτεροβάκμια 
εκπαίδευςθ που να εξυπθρετοφν:  
--Τθν ανάπτυξθ τθσ ελεφκερθσ κριτικισ ςκζψθσ του μακθτι, τθ ςυςτθματοποίθςθ των 
γνϊςεϊν του, τθν αγάπθ του για τθ μόρωωςθ, το ενδιαωζρον του για τισ τζχνεσ και τον 
πολιτιςμό, τθν εκγφμναςθ του ςϊματόσ του και τθ ςυμμετοχι του ςε ακλθτικζσ 
δραςτθριότθτεσ ςτο ςχολείο. 
--Τθν κατανόθςθ του κοινωνικοφ του πολιτιςτικοφ και του ωυςικοφ περιβάλλοντοσ  και 
τισ δράςεισ για τθ βελτίωςι του (Ρεριβαλλοντικι Εκπαίδευςθ, Εκπαίδευςθ ςτα 
ανκρϊπινα δικαιϊματα, Αγωγι Υγείασ, Καλλιτεχνικι Ραιδεία και Αιςκθτικι Αγωγι, 
Άκλθςθ, Ρολιτιςμόσ κ.λπ.) 
--Τθν ενκάρρυνςθ των ιδιαίτερων ενδιαωερόντων κάκε μακθτι και τθν ανάδειξθ  και 
καλλιζργεια τθσ ιδιαίτερθσ  κλίςθσ του. 
Στουσ ωορείσ αυτοφ του εγχειριματοσ, μακθτζσ και δάςκαλουσ πρζπει να δοκεί ςτουσ 
μεν πρϊτουσ περιςςότεροσ ελεφκεροσ χρόνοσ για τθν ανάπτυξθ των ενδιαωερόντων 
τουσ ςτουσ δε δεφτερουσ κίνθτρα και ελευκερία δράςεων ϊςτε να ανταποκρικοφν 
δθμιουργικά και να κρικοφν για το ζργο τουσ.  

 Αλλαγζσ ςτα ςχολικά βιβλία ϊςτε να εξυπθρετοφν τουσ παραπάνω ςτόχουσ και 
κακιζρωςθ ενιαίου βιβλίου ανά μάκθμα, όπου αυτό απαιτείται, με διδακτικι ροι 
τριετίασ με ταυτόχρονθ πρόβλεψθ για παροχι υποδειγματικϊν εργαςιϊν με ςτόχο τθν 
βακφτερθ κατανόθςθ τθσ φλθσ. Ταφτιςθ διδακτζασ-εξεταςτζασ φλθσ και περιεχομζνων 
του βιβλίου. Στο πλαίςιο αυτό, κρίνεται απαραίτθτο τα προγράμματα και τα βιβλία να 
γίνουν κελκτικότερα ϊςτε να προκαλοφν το ενδιαωζρον του μακθτι (π.χ. 
αποκατάςταςθ αωθγθματικότθτασ και εμβάκυνςθσ ςτο μάκθμα τθσ ιςτορίασ και 
ςφνδεςθ τθσ με το παράλλθλα παγκόςμιο ιςτορικό γίγνεςκαι, τοπικι ιςτορία με 
εγκεκριμζνα προγράμματα, ενιαία αντιμετϊπιςθ ωυςικϊν επιςτθμϊν ςτο γυμνάςιο, νζα 
αντίλθψθ ςτθν διδαςκαλία αρχαίασ και νζασ Ελλθνικισ γλϊςςασ και γραμματείασ, 
γλϊςςα – μακθματικά – ιςτορία – ωυςικόσ κόςμοσ – γεωγραωία – ανκρϊπινο ςϊμα – 
καλλιτεχνικι ζκωραςθ – άκλθςθ,   ςτακερι ηϊνθ πολιτιςμοφ με ζμωαςθ ςτο  βιβλίο, τον 
κινθματογράωο το κζατρο, τθν μουςικι, τα εικαςτικά, τον χορό).  

 Κακιζρωςθ νζων τρόπων αποτίμθςθσ τθσ γνϊςθσ με μείωςθ του χρόνου των 
εξετάςεων ςτα Γυμνάςια προσ όωελοσ του διδακτικοφ χρόνου. 
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 Κρατικό πιςτοποιθτικό γλωςςομάκειασ ςε δφο ξζνεσ γλϊςςεσ και κρατικοφ 
πιςτοποιθτικοφ πλθροωορικισ από το δθμόςιο ςχολείο. Απαραίτθτεσ αλλαγζσ ςτο 
ςχολικό ωρολόγιο πρόγραμμα, αναδιάρκρωςθ φλθσ και νζα διδακτικά εγχειρίδια. 

 Ριλοτικι κεςμοκζτθςθ μιασ κατεφκυνςθσ ςτο Λφκειο ςχετικισ με τισ τζχνεσ (κζατρο, 
κινθματογράωοσ, χορόσ, μουςικι) και ενςωμάτωςισ τουσ ςτο πρόγραμμα του Λυκείου.    

 Ριλοτικι κεςμοκζτθςθ ακλθτικϊν ςχολείων και ενίςχυςθ του ςχολικοφ ακλθτιςμοφ.  

 Σταδιακι εωαρμογι τθσ δυνατότθτασ για ελεφκερθ πρόςβαςθ ςτθν τριτοβάκμια 
εκπαίδευςθ ξεκινϊντασ από τισ ςχολζσ για τισ οποίεσ παρατθρείται χαμθλι ηιτθςθ. 

 Αναβάκμιςθ του ΛΕΡ ωσ μοχλοφ ζρευνασ και οργάνωςθσ τθσ μεταρρφκμιςθσ και τθσ 
ςυγγραωισ των νζων βιβλίων  

 Άμβλυνςθ των εκπαιδευτικϊν και κοινωνικϊν ανιςοτιτων. 
--Επαναωορά αναβακμιςμζνθσ τθσ ενιςχυτικισ διδαςκαλίασ και τθσ πρόςκετθσ 
διδακτικισ ςτιριξθσ. 
--Εωαρμογι  προγραμμάτων παράλλθλθσ ςτιριξθσ των παιδιϊν με μακθςιακζσ και 
άλλεσ δυςκολίεσ,  
--Ενίςχυςθ των κεςμϊν αντιςτακμιςτικισ εκπαιδευτικισ πολιτικισ.  

 Ειδικι αγωγι: Το πρόγραμμα του ΣΥΛΗΑ προβλζπει ζνα τουλάχιςτον ειδικό ςχολείο  
ανά διεφκυνςθ εκπαίδευςθσ και παράλλθλα ςαωείσ ςχετικζσ δομζσ, διαωοροποιθμζνα 
και εξατομικευμζνα εκπαιδευτικά προγράμματα ςε Τμιματα Ζνταξθσ ςε κάκε ςχολείο. 

 Διαρκισ επιμόρωωςθ και πολφπλευρθ ςτιριξθ των εκπαιδευτικϊν. Αναβάκμιςθ του 
ρόλου του Σχολικοφ Συμβοφλου. 

 Δθμιουργία νζου χάρτθ ανακζςεων ανά ειδικότθτα και ομαδοποίθςθ ειδικοτιτων, όπου 
κρίνεται απαραίτθτο. Κζςπιςθ αντικειμενικϊν κριτθρίων για τθν ανάκεςθ με βάςθ 
πτυχίο, μεταπτυχιακό ι διδακτορικό τίτλο.  

 Επαναωορά τθσ  εποπτείασ των εργαςιακϊν ςχζςεων των ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ςτο 
Υπουργείο Ραιδείασ από το Υπουργείο Εργαςίασ. 

 Άμεςθ και ςυνολικι αναδιάρκρωςθ   του κεςμικοφ πλαιςίου και τθσ δομισ τθσ 
διοίκθςθσ και τθσ οργάνωςθσ τθσ εκπαίδευςθσ μετά από διάλογο με τθν εκπαιδευτικι 
κοινότθτα.  

 Διαρκισ αποτίμθςθ του ςχολικοφ ζργου. Τα ςχολεία πρζπει άμεςα να μετατραποφν ςε 
ηωντανό κφτταρο τθσ τοπικισ κοινωνίασ και να λειτουργοφν ωσ κζντρα καινοτόμων 
πρωτοβουλιϊν, δθμιουργικισ απαςχόλθςθσ και πολιτιςμοφ ςε ςυνεργαςία με γονείσ και 
κοινωνικοφσ ωορείσ. 

 Κεςμοκζτθςθ νζου ςυςτιματοσ μονίμων διοριςμϊν. 
 
Το πολυνομοςχζδιο του Υπ. Ραιδείασ, το οποίο βρίςκεται ιδθ κατατεκειμζνο ςτθ Βουλι 
και θ ψιωιςθ του οποίου αποτελεί δζςμευςθ μασ, περιλαμβάνει τθν κατάργθςθ του 
από κάκε άποψθ προβλθματικοφ πλζγματοσ νόμων για τθν τιμωρθτικι αξιολόγθςθ των 
εκπαιδευτικϊν και κεςμοκετεί νζο εναλλακτικό τρόπο αποτίμθςθσ του εκπαιδευτικοφ 
ζργου μζςα από τισ ςυλλογικζσ δομζσ των ςυλλόγων των διδαςκόντων. Επιλφονται 
επίςθσ με κετικό τρόπο εργαςιακά ηθτιματα που απαςχολοφν μόνιμουσ και 
αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοφσ. 
 
Σεχνικι – επαγγελματικι εκπαίδευςθ  
Κεντρικόσ άξονασ του προγράμματοσ του ΣΥΛΗΑ, για τα άμεςα μζτρα ςτιριξθσ τθσ 
τεχνικισ και επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ, είναι θ διαμόρωωςθ ενόσ ενιαίου ςχετικοφ 
πλαιςίου με δράςεισ όπωσ: 
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 Θ κεςμοκζτθςθ μεταλυκειακισ τεχνικισ-επαγγελματικισ εκπαίδευςθσ και κατάρτιςθσ. 

 Θ κατάργθςθ των ΣΕΚ και θ ζνταξθ των προγραμμάτων τουσ ςτισ δομζσ των ΛΕΚ 

 Θ ενίςχυςθ τθσ λειτουργίασ των ΕΡΑΛ με αλλαγζσ ςτθ δομι τουσ, όπωσ περιγράωεται 
ςτο πολυνομοςχζδιο που ζχει κατατεκεί 

 Θ προϊκθςθ του κεςμοφ τθσ μακθτείασ κατά τθν επαγγελματικι κατάρτιςθ με 
πιςτοποίθςθ και διαρκι ζλεγχο των επιχειριςεων και των εκπαιδευτϊν, ϊςτε να 
διαςωαλίηεται ο εκπαιδευτικόσ χαρακτιρασ τθσ μακθτείασ. 

 Θ δθμιουργία ενόσ δθμόςιου ενιαίου ςυςτιματοσ επαγγελματικισ κατάρτιςθσ με 
βελτίωςθ των εργαςιακϊν ςχζςεων του ωρομίςκιου εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςτα 
Σχολεία Δεφτερθσ Ευκαιρίασ και ςτισ δομζσ Συνεχιηόμενθσ Κατάρτιςθσ.  

 Ραράταςθ λειτουργίασ κακϊσ και ενίςχυςθ του κεςμοφ των Κζντρων Δια Βίου 
Μάκθςθσ. 
 
Σριτοβάκμια Εκπαίδευςθ  

 Δζςμευςθ για άμεςθ ψιωιςθ του πολυνομοςχεδίου το οποίο αποκακιςτά τθ 
δθμοκρατικι νομιμότθτα ςτα ΑΕΛ, ζχει ιδθ ειςαχκεί ςτθ Βουλι και το οποίο 
περιλαμβάνει τα παρακάτω : 
--Κατάργθςθ των Συμβουλίων Λδρφματοσ ςτα Α.Ε.Λ. 
--Συμμετοχικι και δθμοκρατικι λειτουργία των ςυλλογικϊν οργάνων με ςυμμετοχι 
όλων των μελϊν τθσ πανεπιςτθμιακισ κοινότθτασ (μζλθ ΔΕΡ, ωοιτθτζσ και εργαηόμενοι) 
--Αποκατάςταςθ των Τμθμάτων και των Τομζων ωσ κυττάρων τθσ ακαδθμαϊκισ ηωισ 
--Κεςμοκζτθςθ διευρυμζνων και διαωανϊν εκλεκτορικϊν ςωμάτων για τθν εκλογι 
μελϊν ΔΕΡ ςτα Α.Ε.Λ.  
--Αναβάκμιςθ πτυχίων με προγράμματα ολοκλθρωμζνων ςπουδϊν (Integrated Master) 
--Επαναωορά του ακαδθμαϊκοφ αςφλου. 

 Αναδιαμόρωωςθ του χάρτθ τθσ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και τθσ Ζρευνασ με ςτόχο τθ 
ςυγκρότθςθ ενόσ Ενιαίου Χϊρου Δθμόςιασ Ανϊτατθσ Εκπαίδευςθσ και Ζρευνασ με 
ακαδθμαϊκά και γεωγραωικά κριτιρια ςυναρτθμζνα με το αναπτυξιακό ςχζδιο τθσ 
χϊρασ.  

 Νζοσ Νόμοσ Ρλαίςιο για τα Ανϊτατα Εκπαιδευτικά Λδρφματα με κριτιρια δθμοκρατίασ, 
ακαδθμαϊκότθτασ και εξωςτρζωειασ (ανακεϊρθςθ προγραμμάτων ςπουδϊν, 
πριμοδότθςθ εκπαιδευτικοφ ζργου, αξιοποίθςθ επιςτθμονικοφ προςωπικοφ, 
οργανιςμοί – εςωτερικοί κανονιςμοί, εποπτικό όργανο οικονομικοφ και διοικθτικοφ 
ελζγχου κ.λπ.) 

 Άμεςθ αξιοποίθςθ των νζων επιςτθμόνων ςτθν εκπαιδευτικι και ερευνθτικι 
δραςτθριότθτα των Α.Ε.Λ. με εκνικοφσ και ευρωπαϊκοφσ πόρουσ και με ςτόχο τθν 
αναςτροωι τθσ διαρροισ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτο εξωτερικό. Καταπολζμθςθ τθσ 
«μαφρθσ» εργαςίασ νζων επιςτθμόνων ςτα πανεπιςτιμια και τα άλλα ερευνθτικά 
ιδρφματα.  

 Αναδιαμόρωωςθ των πανεπιςτθμιακϊν ςπουδϊν, άρςθ του εξεταςιοκεντρικοφ 
προςανατολιςμοφ. Δθμιουργία θλεκτρονικϊν μακθμάτων (e-classes) και αξιοποίθςθ 
άλλων δυνατοτιτων που παρζχει το διαδίκτυο.  

 Εξάλειψθ των πακογενειϊν και μείωςθ του κόςτουσ ςτο ςφςτθμα διανομισ 
ακαδθμαϊκϊν ςυγγραμμάτων. 

 Αντιμετϊπιςθ των ωαινομζνων εκωυλιςμοφ των ωοιτθτικϊν εργαςιϊν όπου εργαςίεσ, 
ςε όλα τα επίπεδα ςπουδϊν, εκπονοφνται ζναντι αμοιβισ από ιδιϊτεσ ι και εταιρείεσ.   
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 Αναςυγκρότθςθ τθσ  ωοιτθτικισ μζριμνασ, με προγράμματα ςίτιςθσ, ςτζγαςθσ και 
ενίςχυςθσ των ωοιτθτικϊν εςτιϊν με ςτόχο  τθν κάλυψθ των αναγκϊν τουλάχιςτον των 
πρωτοετϊν ωοιτθτϊν που αντιμετωπίηουν οικονομικζσ δυςχζρειεσ.  

 
 

3.5. Μακρόπνοθ πολιτικι για τθν επιςτθμονικι ζρευνα  
 
Πραμα και μακροπρόκεςμοσ ςτόχοσ τθσ πολιτικισ μασ είναι θ επιςτθμονικι Ζρευνα που 
διεξάγεται ςτθν Ελλάδα:  

 Να αποτελζςει ςτιριγμα για τθν Ραιδεία και τον Ρολιτιςμό  
 Να ςυμμετζχει ςυςτθματικά και ενεργά ςτο διεκνζσ επιςτθμονικό γίγνεςκαι  
 Να αποτελζςει μοχλό ανάπτυξθσ και καινοτομίασ, πυλϊνα τθσ παραγωγικισ 

αναςυγκρότθςθσ 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ. 
 

 Κακιερϊςαμε πρϊτθ ωορά κζςθ Αναπλθρωτι Υπουργοφ Ζρευνασ και Καινοτομίασ ςτο 
Υπουργείο Ρολιτιςμοφ Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (ΥΡΟΡΑΛΚ), δθμιουργϊντασ ζτςι τισ 
προχποκζςεισ για τθ ςυγκρότθςθ ενόσ Ενιαίου χϊρου Ραιδείασ και Ζρευνασ. Σε ςτενι 
ςυνεργαςία με τθ Γενικι Γραμματεία Ζρευνασ και Τεχνολογίασ, ο νζοσ τομζασ που 
δθμιουργικθκε ςτο ΥΡΟΡΑΛΚ ανζλαβε τθν ευκφνθ για τθ χάραξθ μιασ μακροπρόκεςμθσ 
εκνικισ πολιτικισ ζρευνασ που κα αξιοποιεί το αξιόλογο επιςτθμονικό δυναμικό και τισ 
ανεπτυγμζνεσ ερευνθτικζσ υποδομζσ που διακζτει θ χϊρα ςτθ διαδικαςία τθσ 
παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ.  

 Αναλάβαμε ςυγκεκριμζνεσ πρωτοβουλίεσ που αωοροφν το κεςμικό πλαίςιο και τθ 
χρθματοδότθςθ τθσ επιςτθμονικισ Ζρευνασ. Ριο ςυγκεκριμζνα:  
 
το κεςμικό επίπεδο, ο τομζασ Έρευνασ και Καινοτομίασ:  

 Διατφπωςε ζνα ςφνολο τροπολογιϊν, που περιλαμβάνονται ςτο υπό ψιωιςθ 
πολυνομοςχζδιο του ΥΡΟΡΑΛΚ και ζχουν ωσ ςτόχο τθν πλιρθ ανακεϊρθςθ του  
ιςχφοντοσ νόμου 4310/2014. Ζχει γίνει επίςθσ προετοιμαςία για τθ διατφπωςθ ενόσ 
νζου νόμου-πλαιςίου για τθν Ζρευνα που κα αντικαταςτιςει ολοκλθρωτικά τον 
ιςχφοντα νόμο. 

 Ειςιγαγε επείγουςεσ ρυκμίςεισ για μια ςειρά εκκρεμοφντων κεμάτων, όπωσ θ 
ςυγκρότθςθ οργάνων αξιολόγθςθσ και πιςτοποίθςθσ ζργων, θ νομιμότθτα οργάνων 
διοίκθςθσ και θ επικαιροποίθςθ του πλαιςίου λειτουργίασ εποπτευομζνων ωορζων.  
 
Για τα προγράμματα ΕΠΑ και τη νζα προγραμματική περίοδο (ΣΕΣ 2014-2020): 

 Σθμαντικι προτεραιότθτα του τομζα Ζρευνασ και Καινοτομίασ αποτζλεςε θ υποςτιριξθ 
του διεκνϊσ ανταγωνιςτικοφ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ τθσ χϊρασ, που αποτελεί 
ςυγκριτικό τθσ πλεονζκτθμα. Για αυτόν τον λόγο, ζγιναν ςφντονεσ ενζργειεσ ϊςτε να 
αποςαωθνιςτεί ο οδικόσ χάρτθσ μζςω του οποίου κα αξιοποιθκοφν τα νζα 
προγράμματα. Οι παρεμβάςεισ που ζγιναν από το επιτελείο του τομζα και τθ ΓΓΕΤ ςτθν 
κοινοτικι ςτρατθγικι τθσ «ζξυπνθσ εξειδίκευςθσ» αντιμετωπίηουν αποωαςιςτικά το 
ωαινόμενο τθσ διαρροισ επιςτθμονικοφ δυναμικοφ (brain drain) που ζχει προςλάβει 
τεράςτιεσ διαςτάςεισ με περιςςότερουσ από 20.000 εξειδικευμζνουσ επιςτιμονεσ να 
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ζχουν μεταναςτεφςει ςτο εξωτερικό κατά τθν 5ετία 2009-2014 -αρικμόσ 10πλάςιοσ από 
τον αντίςτοιχο των προθγοφμενων 5ετιϊν.  

 Στο πλαίςιο του νζου ΕΣΡΑ ζχουν προγραμματιςτεί εξειδικευμζνεσ  δράςεισ ςυνολικισ 
δαπάνθσ μεγαλφτερθσ από 80 εκατομμφρια ευρϊ, εςτιαςμζνεσ επίςθσ ςτθν ανάςχεςθ 
τθσ διαρροισ νζων επιςτθμόνων ςτο εξωτερικό. Οι δράςεισ αυτζσ απευκφνονται ςε 
περιςςότερουσ από 2.500 νζουσ επιςτιμονεσ (μεταπτυχιακοφσ, υποψιωιουσ διδάκτορεσ 
και μεταδιδάκτορεσ).  

 Πςον αωορά τα τρζχοντα προγράμματα ΕΣΡΑ, προκειμζνου να αντιμετωπιςτοφν οι 
τεράςτιεσ ανάγκεσ των ζργων που ολοκλθρϊνονται εντόσ 2015, επιτεφχκθκε, ςε πρϊτθ 
ωάςθ, θ αφξθςθ του ετιςιου ορίου πιςτϊςεων κατά 42 εκατ. Ευρϊ. Ραράλλθλα, 
εγκρίκθκε αφξθςθ πιςτϊςεων που αωοροφν τθ ςυγχρθματοδότθςθ των ανταγωνιςτικϊν 
προγραμμάτων (Matching Funds) κατά 11 εκατομμφρια Ευρϊ. Ελιωκθςαν επίςθσ μζτρα 
όπωσ θ παράταςθ τθσ λιξθσ των ζργων «Συνεργαςία», «Αριςτεία», «Καλισ» και ERC.  
 
Για τθν εξαςφάλιςθ μακροπρόκεςμθσ χρθματοδότθςθσ τθσ Ζρευνασ και τησ 
βιωςιμότητασ του ερευνητικοφ ιςτοφ: 

 Σθμαντικό βιμα αποτζλεςε θ προετοιμαςία για τθ δθμιουργία ειδικοφ ταμείου Ζρευνασ 
και Καινοτομίασ αωιερωμζνου αποκλειςτικά ςτθν υποςτιριξθ του ακαδθμαϊκοφ και 
ερευνθτικοφ οικοςυςτιματοσ τθσ χϊρασ. Το ταμείο αυτό κα βαςίηεται ςτθ μόχλευςθ 
δθμόςιων και ιδιωτικϊν πόρων με ςαωείσ και κακαροφσ κανόνεσ που κα διαςωαλίηουν 
το δθμόςιο ςυμωζρον και ταυτόχρονα κα ανταποκρίνονται ςτισ ανάγκεσ τθσ Ζρευνασ. Οι 
δθμόςιοι πόροι κα προζρχονται κυρίωσ από τα Διαρκρωτικά Ταμεία (νζο «ΕΣΡΑ») και οι 
ιδιωτικοί από χρθματοδοτικά εργαλεία τθσ Ευρωπαϊκισ Τράπεηασ Επενδφςεων (ΕΛΒ). Σε 
πρϊτθ ωάςθ εκτιμάται ότι κα ςυγκεντρωκεί ςυνολικό κεωάλαιο μεγαλφτερο από 1 δισ 
ευρϊ για τουσ ςκοποφσ του ταμείου.  
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ. 
 
Ο ΣΥΛΗΑ δεςμεφεται να εωαρμόςει μιά μακρόπνοθ ερευνθτικι πολιτικι που 
ςυναρκρϊνεται ςτουσ ακόλουκουσ άξονεσ: 
 

 Αξιοποίθςθ του εξαιρετικοφ ακαδθμαϊκοφ και ερευνθτικοφ δυναμικοφ που διακζτει θ 
χϊρα, ςτθ βάςθ μιασ ολιςτικισ λογικισ που κα περιλαμβάνει ςυνζργειεσ των ΑΕΛ και 
των Ερευνθτικϊν Κζντρων ςε διαωορετικζσ γεωγραωικζσ περιοχζσ ςφμωωνα με τα 
ςυγκριτικά τουσ πλεονεκτιματα.  
 

 Κεςμικι κωράκιςθ του ερευνθτικοφ ςυςτιματοσ μζςω ενόσ νόμου-πλαιςίου που κα 
διαςωαλίηει τον δθμόςιο και ακαδθμαϊκό χαρακτιρα των ερευνθτικϊν ωορζων, αλλά 
ταυτόχρονα κα παρζχει τθν απαραίτθτθ ευελιξία που χρειάηεται θ διοίκθςθ και θ 
εποπτεία τουσ. 
 

 Χρθςτι διαχείριςθ των διακζςιμων πόρων τθ νζα προγραμματικι περίοδο, ϊςτε να 
εξαςωαλίηεται θ βιωςιμότθτα των ερευνθτικϊν υποδομϊν, θ παραγωγι πρωτότυπου 
επιςτθμονικοφ ζργου και θ μεγαλφτερθ δυνατι ςυμμετοχι νζων επιςτθμόνων ςτθν 
ερευνθτικι διαδικαςία. 
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 Επινόθςθ νζων χρθματοδοτικϊν ςχθμάτων και εργαλείων, μζςω των οποίων κα 
προωκείται θ αξιοποίθςθ των ερευνθτικϊν αποτελεςμάτων, ϊςτε, με τθν καινοτομία 
που προκφπτει, θ επιςτθμονικι ζρευνα να αποτελζςει μοχλό για τθν αλλαγι του 
παραγωγικοφ μοντζλου τθσ χϊρασ. Σε αυτό ακριβϊσ το πλαίςιο εντάςςονται οι 
ενζργειεσ μασ για τθ δθμιουργία μεικτοφ ταμείου χρθματοδοτθςθσ που αναωζρκθκε 
παραπάνω. Το νζο ταμείο κα αποτελζςει τον πρόδρομο ενόσ ανεξάρτθτου ωορζα 
χρθματοδότθςθσ τθσ Ζρευνασ και κα διαςωαλίςει τόςο τθ ςυνζχεια ςτθ ροι τθσ 
χρθματοδότθςθσ όςο και τθ διαςφνδεςθ τθσ ερευνθτικισ παραγωγισ με τθ νεοωυι 
επιχειρθματικότθτα προσ όωελοσ τθσ κοινωνίασ.  
 
 

3.6. Πολιτιςμόσ και ακλθτιςμόσ για όλουσ/εσ 
 
3.6.1 Πολιτιςμόσ  
  
Το προγραμματικό πλαίςιο του ΣΥΛΗΑ για τον πολιτιςμό διζπεται από τισ κεμελιϊδεισ 
αρχζσ ότι ο πολιτιςμόσ είναι αυταξία και κοινό αγακό. Αποτελεί πθγι γνϊςθσ, 
αυτοςυνείδθςθσ και διαπαιδαγϊγθςθσ για τουσ πολίτεσ,  εργαλείο για τθν 
καταπολζμθςθ κοινωνικϊν ανιςοτιτων και διακρίςεων και τον εμπλουτιςμό τθσ 
κακθμερινισ ηωισ. Ταυτοχρόνωσ όμωσ, ςυνιςτά και πθγι παραγωγισ πλοφτου και 
κζςεων εργαςίασ, μζγα ηθτοφμενο ςε μια περίοδο βακιάσ οικονομικισ κρίςθσ. 
Τρεισ είναι οι βαςικοί άξονεσ, πάνω ςτουσ οποίουσ κινικθκε θ κυβζρνθςθ και 
αναπτφςςεται το πρόγραμμα του ΣΥΛΗΑ για τον Ρολιτιςμό: 

 Αξιοποίθςθ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ ωσ δθμόςιου αγακοφ. 
 Εξυγίανςθ, αναμόρωωςθ και εκδθμοκρατιςμόσ των εποπτευόμενων ωορζων του 

Υπουργείου Ρολιτιςμοφ, που αωοροφν τον ςφγχρονο πολιτιςμό. 
 Υποςτιριξθ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ με κάκε πρόςωορο μζςο. 

  
Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 

 
Στισ παραπάνω κατευκφνςεισ, τουσ προθγοφμενουσ μινεσ δρομολογικθκαν τα 
ακόλουκα:  

 ιηικι αναμόρωωςθ του Οργανιςμοφ και του κεςμικοφ πλαιςίου του Ταμείου 
Αρχαιολογικϊν Ρόρων, αρμόδιου ωορζα για τα ζςοδα από τθ διαχείριςθ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, διαςωαλίηοντασ πλιρωσ τον δθμόςιο χαρακτιρα του και 
βάηοντασ τζλοσ ςτθν απαξίωςθ και τισ πακογζνειεσ του παρελκόντοσ. Σκοπόσ είναι όχι 
μόνο θ βζλτιςτθ ανάδειξθ αρχαιολογικϊν χϊρων και μουςείων, αλλά και θ αφξθςθ των 
εςόδων και θ διεκνισ προβολι τθσ χϊρασ. 

 Εναρμόνιςθ τθσ τιμολογιακισ πολιτικισ των επιςκζψιμων αρχαιολογικϊν χϊρων και 
μουςείων με τα επίπεδα των άλλων ευρωπαϊκϊν χωρϊν, με μζριμνα να υπάρξουν 
κοινωνικά κριτιρια για τθ μθ επιβάρυνςθ ειδικϊν ομάδων όπωσ μακθτζσ, ωοιτθτζσ, 
άνεργοι κτλ., και να δίνεται θ δυνατότθτα δωρεάν πρόςβαςθσ δφο ι περιςςότερεσ 
Κυριακζσ το μινα ςε περιόδουσ με χαμθλι επιςκεψιμότθτα. 

 Ειςαγωγι θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου και κεντρικοφ ςυςτιματοσ ελζγχου πωλιςεων ςε 
αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, μουςεία και πωλθτιρια. 
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 Ανάπτυξθ προγραμμάτων διεκνοφσ προβολισ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και 
αναβάκμιςθ των τμθμάτων επικοινωνίασ και εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων των 
κρατικϊν μουςείων. Σφνδεςθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με τθ ςφγχρονθ δθμιουργία. 

 Στοχευμζνεσ δράςεισ ϊςτε να ςυνδεκεί θ προβολι τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ με τθν 
τουριςτικι ανάπτυξθ, και ολοκλθρωμζνεσ χωρικζσ παρεμβάςεισ ϊςτε οι υποδομζσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ και ςφγχρονου πολιτιςμοφ να λειτουργοφν ςυνδυαςτικά και 
πολλαπλαςιαςτικά με όλεσ τισ άλλεσ μορωζσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, τοπικά, 
κλαδικά και περιωερειακά. 

 Δζςμευςθ για εγγραωι ςτον προχπολογιςμό του Υπουργείου Ρολιτιςμοφ ποςοφ ίςου με 
το ποςοςτό του ωόρου που αωαιρζκθκε από τα ειςιτιρια του κινθματογράωου, το 
οποίο κα πθγαίνει ςε ειδικό κωδικό υπζρ τθσ Ελλθνικισ Κινθματογραωίασ. 
 

Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 
 
Πολιτιςτικι Κλθρονομιά 
Θ χϊρα μασ διακζτει το τεράςτιο πλεονζκτθμα μιασ μοναδικισ πολιτιςτικισ 
κλθρονομιάσ, αρχαίασ και νεότερθσ. Τα τελευταία χρόνια είδαμε τισ προθγοφμενεσ 
Κυβερνιςεισ να ενςτερνίηονται το νεοωιλελεφκερο υπόδειγμα και το Κράτοσ να 
αποςφρεται από τισ ςυνταγματικά επιβεβλθμζνεσ υποχρεϊςεισ του για ςτιριξθ τθσ 
πολιτιςτικισ και πολιτιςμικισ ηωισ. Στόχοσ ιταν ςταδιακά θ διαχείριςθ μουςείων και 
αρχαιολογικϊν χϊρων να εκχωρθκεί ςε ιδιϊτεσ με όλεσ τισ ςυνζπειεσ που μπορεί να 
ζχει κάτι τζτοιο. 
 

 Για τον ΣΥΛΗΑ και τθν Αριςτερά το κράτοσ μπορεί και οωείλει να δρα όχι μόνο ωσ 
κεςμικόσ εγγυθτισ, ρυκμιςτισ, ελεγκτισ και ςυντθρθτισ, αλλά και ωσ διαχειριςτισ τθσ 
πολιτιςτικισ κλθρονομιάσ, όπωσ επιτάςςει το άρκρο 24 του Συντάγματοσ. Για τον 
ΣΥΛΗΑ, το Υπουργείο Ρολιτιςμοφ μπορεί και οωείλει να γίνει αποτελεςματικόσ και 
δθμιουργικόσ παραγωγόσ πλοφτου, προςτατεφοντασ ταυτοχρόνωσ τθν πολιτιςτικι μασ 
κλθρονομιά από ανοίκειεσ και αποκλειςτικά κερδοςκοπικζσ χριςεισ. Αυτό δεν αποκλείει 
τθ ςυνεργαςία με τον ιδιωτικό τομζα, υπό τον όρο ότι αυτι κα τίκεται ςε υγιείσ βάςεισ 
και κα τθροφνται αυςτθροί όροι και προχποκζςεισ. 
 
 Εποπτευόμενοι φορείσ ςφγχρονου πολιτιςμοφ 
Στόχοι μασ είναι θ αντιμετϊπιςθ των χρόνιων πακογενειϊν του χϊρου, αλλά και τθσ 
πρόςωατθσ ςχεδόν ολοκλθρωτικισ εγκατάλειψθσ του ςφγχρονου πολιτιςμοφ από το 
κράτοσ, και ειδικότερα: 
 

 Αναδιάρκρωςθ των εποπτευόμενων ωορζων ςφγχρονου πολιτιςμοφ που λειτουργοφν 
ςτο χϊρο τθσ μουςικισ, του κεάτρου, του χοροφ και των εικαςτικϊν με ςτόχο τον τθ 
βελτίωςθ των υπθρεςιϊν που παρζχουν, το άνοιγμά τουσ ςτθν κοινωνία και τον 
εξορκολογιςμό του κόςτουσ λειτουργίασ τουσ, διαςωαλίηοντασ ςυγχρόνωσ τισ 
προβλεπόμενεσ από τον νόμο κζςεισ εργαςίασ.  

 

 Αλλαγι του κεςμικοφ πλαιςίου και προκιρυξθ διαγωνιςμϊν με διαωανείσ διαδικαςίεσ 
και αξιοκρατία για τουσ επικεωαλισ των εποπτευόμενων οργανιςμϊν. Οι καλλιτεχνικοί 
διευκυντζσ κα επιλζγονται μετά από προκιρυξθ από τα διοικθτικά ςυμβοφλια.  
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 Αξιολόγθςθ και περιοδικόσ ζλεγχοσ των εποπτευόμενων ωορζων από όργανα 
Εςωτερικοφ Ελζγχου του ΥΡΡΟ. Κατάρτιςθ εςωτερικϊν κανονιςμϊν και 
οργανογραμμάτων.  

 

 Αναδιάρκρωςθ των εποπτευόμενων ωορζων Αποκζντρωςθ, ςυνζργειεσ με τθν τοπικι 
αυτοδιοίκθςθ (Διμουσ, Ρεριωζρειεσ) και δικτφωςθ οργανιςμϊν με κοινι κεματικι ι 
ςτόχουσ.  
 

 Σχεδιαςμόσ μιασ εκνικισ αναπτυξιακισ πολιτικισ για τον κινθματογράωο, που κα 
ενκαρρφνει τισ επενδφςεισ ςτθν παραγωγι ελλθνικϊν ταινιϊν, αλλά και τθν 
προςζλκυςθ ξζνων παραγωγϊν ςτθ χϊρα μασ, κα προςελκφςει ξζνεσ παραγωγζσ ςτθ 
χϊρα μασ, κα ςυνδζςει ςε δίκτυο όλα τα κινθματογραωικά ωεςτιβάλ και κα διευκολφνει 
το ςυντονιςμό διαωορετικϊν τομζων και τθ δθμιουργία παραγωγικϊν ςυνεργειϊν. 
Διαςωάλιςθ τθσ είςπραξθσ του 1,5% από τα κανάλια. Κατοχφρωςθ τθσ υποχρζωςθσ τουσ 
για τθν παραγωγι ποιοτικοφ ελλθνικοφ προγράμματοσ μυκοπλαςίασ 
(τθλεταινίεσ/ςειρζσ). 
 

 Αναβάκμιςθ τθσ κρατικισ πολιτικισ για το βιβλίο και τισ βιβλιοκικεσ, ςτιριξθ των 
μικρϊν και μεςαίων επιχειριςεων ςτο χϊρο του βιβλίου, προβολι τθσ ελλθνικισ 
βιβλιοπαραγωγισ ςτο εξωτερικό μζςω τθσ χρθματοδότθςθσ μεταωράςεων. Δθμιουργία 
ενόσ ολοκλθρωμζνου δικτφου των δθμόςιων βιβλιοκθκϊν.  
 
Τποςτιριξθ των νζων καλλιτεχνϊν και προϊκθςθ τθσ δθμιουργικισ οικονομίασ 
Τα τελευταία χρόνια, οι καλλιτζχνεσ, παρά τισ δεινζσ οικονομικζσ ςυνκικεσ, ςυνεχίηουν 
να παράγουν, με πενιχρά μζςα και μικρι ανταποδοτικότθτα, πλοφςιο και πολυςχιδζσ 
ζργο. Κα μποροφςαμε να μιλιςουμε για μια καλλιτεχνικι αναγζννθςθ, που παραμζνει 
όμωσ ςτο περικϊριο, χωρίσ μθχανιςμοφσ ςτιριξθσ, ανάδειξθσ και προβολισ.  
 
Στόχοι μιασ προοδευτικισ πολιτιςτικισ πολιτικισ δεν μπορεί παρά να είναι θ διάχυςθ 
του προϊόντοσ ςτθν κοινωνία, θ άρςθ των κοινωνικϊν και οικονομικϊν αποκλειςμϊν, 
όςον αωορά τθν πρόςβαςθ τόςο ςτθν απόλαυςθ του πολιτιςτικοφ προϊόντοσ, όςο και 
ςτθν ίδια τθ δθμιουργία, θ ςυνάντθςθ τθσ υψθλισ τζχνθσ με τθ βιωμζνθ κουλτοφρα, τον 
πολιτιςμό τθσ κακθμερινότθτασ και τον λαϊκό πολιτιςμό, θ εκπόνθςθ μιασ 
ολοκλθρωμζνθσ αρχειακισ πολιτιςτικισ πολιτικισ και θ ενκάρρυνςθ όλων των 
κοινωνικϊν ομάδων να ςυμμετζχουν ςτθν πολιτιςτικι ηωι. Ειδικότερα: 
 

 Στθ κζςθ μιασ πελατειακισ και αδιαωανοφσ πολιτικισ χρθματοδότθςθσ τθσ ςφγχρονθσ 
δθμιουργίασ, ςτόχοσ μασ είναι, με επινοθτικότθτα και αξιοποιϊντασ κάκε μζςο που 
διακζτουμε, να προςωζρουμε υποδομζσ, ςτιριξθ και προβολι τθσ δουλειάσ των νζων 
δθμιουργϊν.  
 

 Ενκάρρυνςθ τθσ ανάπτυξθσ μιασ εναλλακτικισ, ςυνεργατικισ οικονομίασ ςτο χϊρο του 
πολιτιςμοφ, προςωζροντασ χϊρουσ, εντάςςοντασ ςυνεργατικζσ επιχειριςεισ ςε 
προγράμματα δθμιουργίασ κζςεων εργαςίασ, αξιοποιϊντασ ευρωπαϊκά προγράμματα, 
χρθςιμοποιϊντασ τισ νζεσ τεχνολογίεσ και το διαδίκτυο για τθν προβολι τθσ ςφγχρονθσ 
καλλιτεχνικισ και λογοτεχνικισ παραγωγισ, διευκολφνοντασ τισ διεκνείσ ανταλλαγζσ και 
τον διάλογο των Ελλινων δθμιουργϊν με τουσ ξζνουσ ςυναδζλωουσ τουσ.  
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 Αντιμετϊπιςθ του ωαινομζνου τθσ μαφρθσ και αναςωάλιςτθσ εργαςίασ ςτο χϊρο τθσ 
τζχνθσ που τα τελευταία χρόνια ζχει πάρει γιγαντωκεί. 
 

 Απαραίτθτθ για τθ γενικότερθ ανάπτυξθ μιασ πολφπλευρθσ πολιτιςτικισ πολιτικισ είναι 
θ τροποποίθςθ του Nόμου 3525/2007 για τθν πολιτιςτικι χορθγία. Διαμόρωωςθ ενόσ 
υγιοφσ και λειτουργικοφ κεςμικοφ πλαιςίου για τισ πολιτιςτικζσ χορθγίεσ, με διαωάνεια 
και διαςωάλιςθ του δθμοςίου ςυμωζροντοσ, με κανόνεσ και όρια, χωρίσ αιςκθτικζσ 
παρεμβάςεισ ςτο καλλιτεχνικό ζργο του χορθγοφ, αλλά ταυτόχρονα με ςεβαςμό και 
αναγνϊριςθ τθσ προςωοράσ του. Ενκάρρυνςθ τθσ μικρισ πολιτιςτικισ χορθγίασ για 
ιδιωτικζσ παραγωγζσ με τθ δθμιουργία ωορολογικϊν κινιτρων. 
 

 Διαβάκμιςθ των πτυχίων των ςχολϊν κεάτρου, κινθματογράωου, χοροφ. Συνολικά 
αναβάκμιςθ του επιπζδου των παρεχόμενων καλλιτεχνικϊν ςπουδϊν με ςτόχο τθν 
δθμιουργία Ανϊτατθσ Σχολισ  Ραραςτατικϊν Τεχνϊν. 
 
 

3.6.2. Ακλθτιςμόσ  
 
Βαςικόσ ςτόχοσ είναι θ αφξθςθ του πραγματικοφ αρικμοφ των ακλοφμενων ςε όλεσ τισ 
μορωζσ των ακλθτικϊν δραςτθριοτιτων, θ ςυντιρθςθ και βελτίωςθ των δθμόςιων και 
δθμοτικϊν ακλθτικϊν υποδομϊν, θ ςτιριξθ του ανκρϊπινου δυναμικοφ  και θ 
εμπζδωςθ ςυνκθκϊν διαωάνειασ, ιςονομίασ και δθμοκρατίασ ςυνολικά ςτον ακλθτιςμό. 
Δθμιουργοφμε ζνα ακλθτικό ςφςτθμα ςυμβατό με τον ελεφκερο χρόνο των πολιτϊν, με 
μια άλλθ οικολογικι πολιτικι, μζροσ ενόσ διαωορετικοφ μοντζλου οικιςτικισ ανάπτυξθσ 
κι εξυπθρζτθςθσ των άμεςων αναγκϊν τθσ κοινωνίασ. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Ξεκίνθςε ςυςτθματικά και αποτελεςματικά θ πάταξθ τθσ βίασ και τθσ διαωκοράσ ςτουσ 
ακλθτικοφσ χϊρουσ, μζςα από το Νόμο: «Επείγοντα μζτρα για τθν πάταξθ τθσ βίασ ςτον 
ακλθτιςμό και άλλεσ διατάξεισ», το οποίο αποτελεί νόμο του κράτουσ.  

 Ενιςχφκθκαν ςθμαντικά τα Ρρογράμματα Άκλθςθσ για Πλουσ ενϊ διπλαςιάςτθκε το 
διακζςιμο ποςό από τον τακτικό προχπολογιςμό.  

 Σχεδιάςτθκε, ςε ςυνεργαςία με 30 διμουσ, ζνα πιλοτικό πρόγραμμα εκμάκθςθσ 
κολφμβθςθσ για παιδιά του δθμοτικοφ, που κα ξεκινιςει από τον Μάρτιο.  

 Ενιςχφκθκε το Εκνικό Συμβοφλιο Καταπολζμθςθσ Ντόπινγκ και ζχει ιδθ ετοιμαςτεί θ 
χάρτα του Ραγκόςμιου Οργανιςμοφ Αντιντόπινγκ, που πρζπει να υιοκετθκεί από τθν 
Ελλθνικι πολιτεία.   

 Επαναλειτοφργθςε θ Επιτροπι Λςοτιμιϊν τθσ Γενικισ Γραμματείασ Ακλθτιςμοφ.  
 Τζκθκε ςε εωαρμογι ο νόμοσ και το νομοκετικό πλαίςιο όπωσ αυτό ψθωίςτθκε από τον 

3036, όςον αωορά τθ λειτουργία του θλεκτρονικοφ ειςιτθρίου, τθ λειτουργία του 
εποπτικοφ ελζγχου των γθπζδων, των τουρνικζ και τθσ κάρτασ ωιλάκλου.  

 
Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ 

 

 Ενίςχυςθ των Ρρογραμμάτων Άκλθςθσ για Πλουσ  
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 Ριλοτικό πρόγραμμα εκμάκθςθσ κολφμβθςθσ για παιδιά του δθμοτικοφ. Στόχοσ είναι 
ζωσ το τζλοσ τθσ τετραετίασ να ζχουν ςυμμετάςχει όλα τα παιδιά τθσ Γϋ και Δϋ 
Δθμοτικοφ και να μποροφν να κολυμποφν με αςωάλεια.     

 Εργαςιακόσ ακλθτιςμόσ. Ζνταξθ για πρϊτθ ωορά υπό τθν αιγίδα τθσ ΓΓΑ όλων των 
πρωτακλθμάτων του εργαςιακοφ ακλθτιςμοφ.  

 Υλοποίθςθ προγραμμάτων πρόλθψθσ και επιμόρωωςθσ αντιντόπινγκ ςε ακλθτζσ, και 
ςτθν εκπαίδευςθ. 

 Κεςμικά μζτρα για τθ ςτιριξθ του ςωματειακοφ ακλθτιςμοφ 

 Αναςυγκρότθςθ του Εκνικοφ κζντρου Ακλθτικϊν Ερευνϊν (ΕΚΑΕ) με προςανατολιςμό τθ 
ςτιριξθ του ςωματειακοφ ακλθτιςμοφ και των εκνικϊν ομάδων. Επαναςτελζχωςθ με 
κατάλλθλο ανκρϊπινο δυναμικό και ανανζωςθ του εξοπλιςμοφ του. 

 Ρρωτοβουλίεσ και δράςεισ για τθν ανάπτυξθ του Ακλθτικοφ Τουριςμοφ με αξιοποίθςθ 
των γεωωυςικϊν και κλιματικϊν τοπικϊν χαρακτθριςτικϊν (Χιονοδρομικά Κζντρα πχ. 
Καλαβρφτων, Ναυτακλθτικζσ υποδομζσ, ορεινζσ εγκαταςτάςεισ) 

 Συντιρθςθ και χωροταξικόσ ςχεδιαςμόσ ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων  

 Ορκολογικι κατανομι του ανκρϊπινου δυναμικοφ που αςχολείται επαγγελματικά με 
τον ακλθτιςμό.  

 Νζο οργανόγραμμα τθσ ΓΓΑ με βάςθ τισ πραγματικζσ λειτουργικζσ ανάγκεσ με 
αξιολόγθςθ και κρίςθ ςτελεχϊν. 

 Ολοκλιρωςθ θλεκτρονικισ πλατωόρμασ τθσ ΓΓΑ και ςτατιςτικισ ακτινογραωίασ των 
δεδομζνων του ελλθνικοφ ακλθτιςμοφ (2015-16) 

 Δθμιουργία Ενιαίου Συςτιματοσ Ρρομθκειϊν ακλθτικοφ εξοπλιςμοφ 
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4. ΦΙΛΕΙΡΘΝΙΚΘ ΑΜΤΝΣΙΚΘ ΚΑΙ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ 
 

4.1. Αναδιοργάνωςθ των ενόπλων δυνάμεων 
 
Οι  Ζνοπλεσ Δυνάμεισ που ο ΣΥΛΗΑ πιςτεφει ότι χρειάηεται θ χϊρα μασ:  

 Ζχουν πιο ευζλικτο ςχιμα, κοςτίηουν λιγότερο, και εςτιάηουν ςε ποιοτικοφσ δείκτεσ 
αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ,  

 Αξιοποιοφν ςτο μζγιςτο το αμυντικό δυναμικό και τθν αμυντικι  βιομθχανία  
 Ζχουν ςτζρεο δθμοκρατικό προςανατολιςμό όπωσ και ιςχυροφσ δεςμοφσ με τθν 

κοινωνία. 
 

Θ πρϊτθ κυβζρνθςθ τθσ Αριςτεράσ 
 

 Δθμιουργιςαμε τθν υπθρεςίασ Διοίκθςθσ Αεροπορικϊν Επιχειριςεων Κοινισ Ωωζλειασ 
όπου κα εντάςςονται  όλα τα πτθτικά μζςα κοινισ ωωζλειασ με ενιαίο νομικό πλαίςιο, 
με ςκοπό τθν παροχι υπθρεςιϊν Ζρευνασ-Διάςωςθσ, Αεροδιακομιδϊν, 
Αεροπυρόςβεςθσ, Μεταωοράσ οργάνων για μεταμοςχεφςεισ εντόσ-εκτόσ Ελλάδασ. 
 

 Δθμιουργιςαμε τθ Διακλαδικι Υπθρεςία  Εκτζλεςθσ Ζργων Ενόπλων Δυνάμεων, με 
ςτόχο τθν αξιοποίθςθ  των δυνατοτιτων των Ενόπλων Δυνάμεων για υλοποίθςθ ζργων  
ςε παραμεκόριεσ–ακριτικζσ περιοχζσ τθσ θπειρωτικισ–νθςιϊτικθσ χϊρασ Ζχει ιδθ 
ξεκινιςει θ λειτουργία τθσ με τθν αποκατάςταςθ του οδικοφ άξονα για τθν ςφνδεςθ 
χωριϊν με τθν πρωτεφουςα ςτθν Λκαρία. 
  

 Συςτιςαμε τθν Υπθρεςία Αξιοποίθςθ τθσ Ακίνθτθσ Ρεριουςίασ των Ενόπλων Δυνάμεων, 
ϊςτε με τθν αξιοποίθςθ αυτι να χρθματοδοτθκοφν ζργα και δράςεισ επ’ωωελεία τθσ 
διοικθτικισ μζριμνασ των ςτελεχϊν.  
 

 Φροντίςαμε για τθ ςυμβολθ των ΕΔ ςτθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, με τθ 
παροχι, μεταξφ των άλλων, διευκολφνςεων ςίτιςθσ ςε επαγγελματικζσ ομάδεσ, εντόσ 
των ςτρατιωτικϊν υπθρεςιϊν και καταςτθμάτων. Επίςθσ, αναλάβαμε τθ μζριμνα για τθ 
ςίτιςθ ςτον Ανοιχτό Χϊρο Ρροςωρινισ Φιλοξενίασ ςτον Ελαιϊνα. 
 

 Κατακζςαμε ςχζδιο νόμου που, μεταξφ άλλων, ρυκμίηει τα ακόλουκα: 
 Κεςπίηει αξιοκρατικό και αδιάβλθτο ςφςτθμα μετακζςεων οπλιτϊν 

κακορίηοντασ αντικειμενικό ςφςτθμα μοριοδότθςθσ. Με το ςφςτθμα αυτό 
αντιμετωπίηεται μια πακογζνεια δεκαετιϊν: οι μετακζςεισ οπλιτϊν με διαβλθτά 
κριτιρια.  

 Κεςμοκετεί τθ δυνατότθτα οπλίτεσ ιατροί να καλφπτουν κενζσ κζςεισ αγροτικϊν 
ιατρείων ςε δφςβατεσ περιοχζσ. Αντίςτοιχθ δυνατότθτα κεςπίηεται για τουσ 
δικθγόρουσ αλλά και για όλεσ τισ επαγγελματικζσ ομάδεσ. Στόχοσ μασ είναι να 
υπάρξει ςυμωιλίωςθ τθσ κθτείασ με τθν επαγγελματικι ηωι.  

 Επιλφει κζματα ανυπότακτων ϊςτε να δοκεί κίνθτρο να υπθρετιςουν και 
παράλλθλα να μειωκεί ο όγκοσ ςτα ςτρατιωτικά δικαςτιρια. 

 Επιτρζπει να λθωκοφν μζτρα μζριμνασ υπζρ προςωπικοφ με ςοβαρά κοινωνικά 
προβλιματα. 
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Οι προγραμματικζσ δεςμεφςεισ του ΤΡΙΗΑ  
 

 Αναδιοργάνωςθ των ΕΔ με ςτόχο τθ δθμιουργία μικρότερου, ευζλικτου, 
οικονομικότερου και αποτελεςματικότερου ςχιματοσ. Ολιςτικι και ςυνκετικι 
αντιμετϊπιςθ των αναγκϊν - ενίςχυςθ των ποιοτικϊν χαρακτθριςτικϊν με ειςαγωγι 
δεικτϊν ποιότθτασ, αποτελεςματικότθτασ και αποδοτικότθτασ ςε όλεσ τισ ηωτικζσ 
λειτουργίεσ  των ΕΔ. 
 

 Νζο κεςμικό πλαίςιο για τον δθμοκρατικό και κοινωνικό ζλεγχο των ΕΔ, ςτα πρότυπα 
των πλζον προθγμζνων χωρϊν ςτον τομζα αυτό, με ςτόχο τθν ενίςχυςθ τθσ διαωάνειασ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ διαωκοράσ ςτισ προμικειεσ και τθν κακιζρωςθ δθμοκρατικισ 
λογοδοςίασ για ςθμαντικζσ πτυχζσ λειτουργίασ των ΕΔ.  Το νζο αυτό πλαίςιο, κα 
περιλαμβάνει νζουσ-καινοτόμουσ κεςμοφσ που κα αςκοφν ζλεγχο και επίβλεψθ ςε 
επιμζρουσ τομείσ των ΕΔ και κα ανακζτει ουςιαςτικζσ αρμοδιότθτεσ ςτο κοινοβοφλιο ςε 
ότι αωορά τθν ζγκριςθ του ςχεδιαςμοφ και των προμθκειϊν αμυντικοφ υλικοφ κακϊσ 
και τον ζλεγχο τθσ λειτουργίασ των ΕΔ.  
 

 Bάκεμα του εκδθμοκρατιςμοφ, ενίςχυςθ τθσ αξιοκρατίασ, βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ  του προςωπικοφ των ΕΔ με δζςμθ μζτρων που περιλαμβάνει: ανακεϊρθςθ 
του κεςμικοφ πλαιςίου για τθν υπθρεςιακι κατάςταςθ, τθν ιεραρχία και τισ προαγωγζσ 
κακϊσ και για τισ μετακζςεισ και τισ τοποκετιςεισ των ςτελεχϊν ςε κζςεισ ευκφνθσ, 
κακιζρωςθ κεςμοφ Συνιγορου του Στρατιωτικοφ (ombudsman), κακιζρωςθ αρχϊν 
ιςότθτασ και διαωάνειασ ςτισ τοποκετιςεισ/μετακζςεισ  και  βελτίωςθ των ςυνκθκϊν 
διαβίωςθσ των ςτρατευμζνων,  ριηικι και ουςιαςτικι ανακεϊρθςθ του Οργανιςμοφ για 
το πολιτικό προςωπικό  και επιτάχυνςθ των προγραμμάτων ςτζγαςθσ του προςωπικοφ 
ςτισ μονάδεσ τθσ μεκορίου. 
 

 Διαςφάλιςθ τθσ βιωςιμότθτασ – παραγωγικι αναςυγκρότθςθ τθσ αμυντικισ 
βιομθχανίασ με εςτίαςθ κατά προτεραιότθτα ςτουσ παραγωγικοφσ τομείσ που είναι 
ςτρατθγικισ ςθμαςίασ για τθν προςταςία των ηωτικϊν ςυμωερόντων αςωαλείασ τθσ 
χϊρασ. Οι τομείσ αυτοί κα εξειδικευτοφν ςτθ Εκνικι Αμυντικι Βιομθχανικι Στρατθγικι 
(ΕΑΒΣ) κακϊσ και οι ςυγκεκριμζνεσ πολιτικζσ και δράςεισ που κα δρομολογθκοφν για 
τον κακζνα από αυτοφσ. Τόςο ςτθν ΕΑΒΣ όςο και ςτον υπό ανακεϊρθςθ νόμο για τισ 
προμικειεσ των ΕΔ, κα υπάρχει ρθτι πρόβλεψθ ότι θ χϊρα κα  διεκδικεί εγχϊρια 
βιομθχανικι ςυμμετοχι από τουσ υποψιωιουσ προμθκευτζσ/καταςκευαςτζσ, ςτο 
πλαίςιο τθσ ευρωπαϊκισ νομοκεςίασ και ιδιαίτερα του άρκρου 346 τθσ Συνκικθσ 
Λειτουργίασ τθσ ΕΕ,  εάν δεν διακζτει άλλουσ τρόπουσ για να αναπτφξει/ςυντθριςει 
τουσ τομείσ αυτοφσ. 
 
 

4.2. Πολυδιάςτατθ εξωτερικι πολιτικι 
 
Θ διζξοδοσ τθσ χϊρασ από τθν ολόπλευρθ κρίςθ ςυνδζεται άρρθκτα με τθν άςκθςθ μιασ 
νζασ, πολυδιάςτατθσ, ενεργθτικισ και ωιλειρθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ. Θ κυβζρνθςθ 
του ΣΥΛΗΑ προϊκθςε και κα ςυνεχίςει να προωκεί ζνα νζο μοντζλο εξωτερικισ 
πολιτικισ, που αξιοποιεί τθν πολιτικι και γεωπολιτικι κζςθ τθσ χϊρασ, και προωκεί τισ 
διεκνείσ τθσ ςχζςεισ, πολιτικζσ και οικονομικζσ, με τρόπο που να ανταποκρίνεται ςτισ 
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μεγάλεσ ανακατατάξεισ που ςυντελοφνται τόςο ςε περιωερειακό όςο και ςε παγκόςμιο 
επίπεδο.   
 
Στουσ  επτά μινεσ διακυβζρνθςισ μασ και παρά τισ υπαρκτζσ περιοριςτικζσ ςυνκικεσ θ 
χϊρα μασ απζκτθςε τθ δικι τθσ, ανεξάρτθτθ ωωνι ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (ΕΕ), κακϊσ 
και ςτθν ευρφτερθ περιοχι και ςε παγκόςμιο επίπεδο. Θ εξωτερικι πολιτικι, που κα 
ςυνεχίςει να αςκείται ςε αυτι τθν κατεφκυνςθ, ζχει ςτόχο τθν προϊκθςθ των 
ςυμωερόντων του ελλθνικοφ λαοφ, τθν επίλυςθ των ανοιχτϊν κεμάτων εξωτερικισ 
πολιτικισ, άμυνασ και αςωάλειασ ςτθ βάςθ του διεκνοφσ δικαίου, τθν αναβάκμιςθ του 
διεκνοφσ, ευρωπαϊκοφ και περιωερειακοφ ρόλου τθσ Ελλάδασ ωσ πόλου ειρινθσ, 
ςτακερότθτασ, οικονομικισ ανάπτυξθσ και δικαιοςφνθσ. 
 
Θ Ελλάδα διαπραγματεφεται ςε όλουσ τουσ διεκνείσ οργανιςμοφσ και τα fora ςτα οποία 
ςυμμετζχει, ενίοτε με ριξεισ ι και ςυμβιβαςμοφσ, αλλά πάντα με τθ δικι τθσ ωωνι. 
Χωρίσ άκριτεσ ευκυγραμμίςεισ με τουσ ςχεδιαςμοφσ μεγάλων δυνάμεων, που δεν 
εξυπθρετοφν τα εκνικά ςυμωζροντα. Χωρίσ γεωπολιτικζσ ιδεολθψίεσ που οδθγοφν τθ 
χϊρα ςε διπλωματικι ι οικονομικι απομόνωςθ. 
 

Ελλάδα και Ευρωπαϊκι Ζνωςθ 
 
Θ ςυμμετοχι τθσ Ελλάδασ ςτθν ΕΕ αποτελεί κεντρικό παράγοντα τθσ εξωτερικισ τθσ 
πολιτικισ, όςον αωορά το διεκνι τθσ ρόλο και τθ διαπραγματευτικι τθσ δφναμθ, τισ 
διεκνείσ τθσ οικονομικζσ ςχζςεισ και τθν αντιμετϊπιςθ των διεκνϊν προκλιςεων, όπωσ 
θ διαχείριςθ των προςωυγικϊν και μεταναςτευτικϊν ροϊν. Θ επίμονθ ςτάςθ τθσ 
κυβζρνθςισ μασ ςε ςυνεργαςία με άλλεσ χϊρεσ του Νότου, κατόρκωςε να τίκεται 
ςιμερα υπό επανεξζταςθ θ ευρωπαϊκι πολιτικι για τθ μετανάςτευςθ και τθ 
μεταχείριςθ των προςωφγων. 
 
Θ πολιτικι που επιβάλλεται ςιμερα ςτθν ΕΕ από τθ νεοωιλελεφκερθ πολιτικι 
πλειοψθωία υπό τθν θγεμονία τθσ γερμανικισ κυβζρνθςθσ, ενιςχφει τθν αςυμμετρία 
ιςχφοσ ςε βάροσ των χωρϊν του ευρωπαϊκοφ Νότου. Βαςικό ςτοιχείο τθσ κυρίαρχθσ, 
νεοωιλελεφκερθσ πολιτικισ των Βρυξελλϊν είναι το μεγάλο δθμοκρατικό ζλλειμμα που 
αναδείχτθκε με τον πιο ςκλθρό τρόπο ςτισ πρόςωατεσ εξελίξεισ για το «ελλθνικό 
ηιτθμα». 
 
Ο ΣΥΛΗΑ απορρίπτει τθν εκνικιςτικι αναδίπλωςθ ωσ δικεν απάντθςθ ςτθν πολιτικι τθσ 
ΕΕ. Ταυτόχρονα κεωρεί ότι  είναι θ ίδια θ κυρίαρχθ πολιτικι τθσ θγεςίασ τθσ ΕΕ που 
απειλεί τθν Ευρϊπθ με διάλυςθ και αναηωπυρϊνει τον ακροδεξιό εκνικιςμό.   Θ 
κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ κα ςυνεχίςει να αγωνίηεται για τθν ανάςχεςθ του 
νεοωιλελεφκερου αυταρχιςμοφ ςτθν ΕΕ, ςε οικονομικό, πολιτικό και γεωπολιτικό 
επίπεδο, με ςτόχο τθν αλλαγι των ςυςχετιςμϊν υπζρ των ςυμωερόντων των 
ευρωπαϊκϊν λαϊν, αλλά και τθν προϊκθςθ μιασ ανεξάρτθτθσ ευρωπαϊκισ πολιτικισ 
υπζρ τθσ ειρινθσ και τθσ ςτακερότθτασ ςτθν ευρφτερθ περιοχι. Στόχοσ τθσ πολιτικισ 
μασ, μια κοινωνικι και δθμοκρατικι Ευρϊπθ τθσ ευθμερίασ για τουσ λαοφσ τθσ, που κα 
ςζβεται τθν εκνικι και λαϊκι κυριαρχία των κρατϊν-μελϊν τθσ και κα αποτελεί 
παράγοντα ειρινθσ και διεκνοφσ ςυνεργαςίασ.  
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Αμυντικι πολιτικι και πολιτικι αςφάλειασ  
 
Θ Ελλάδα βρίςκεται ςτο κζντρο ενόσ τριγϊνου κρίςεων και εςτιϊν αποςτακεροποίθςθσ, 
που περιλαμβάνει τθν Ουκρανία ςτο Βορρά, τθ Λιβφθ ςτα νοτιανατολικά και τθ Συρία 
και το Λράκ ςτα νοτιοδυτικά, με τθν ανάδυςθ των επικίνδυνων δυνάμεων του ιςλαμικοφ 
ωονταμενταλιςμοφ. Ραράλλθλα, ςυνορεφει με χϊρεσ τθσ Ανατολικισ Μεςογείου και 
των Βαλκανίων ςτισ οποίεσ ςθμειϊνονται ςυχνά εκνικιςτικζσ εντάςεισ.   
 
Τθν ίδια ςτιγμι, το ΝΑΤΟ ςυντελεί ςτθν περιωερειακι αποςτακεροποίθςθ 
πρωτοςτατϊντασ ςε δικεν «ανκρωπιςτικζσ επιχειριςεισ», που ζχουν υποδαυλίςει τθν 
ζκρθξθ κρίςεων ςτθν ευρφτερθ περιοχι, αλλά και προωκϊντασ τθν ςτρατιωτικοποίθςθ 
τθσ Ανατολικισ Ευρϊπθσ με τθν παράλλθλθ καλλιζργεια ψυχροπολεμικοφ κλίματοσ.  
 
Ο ΣΥΛΗΑ υποςτθρίηει τθν ανάγκθ διαςωάλιςθσ τθσ αμυντικισ και αποτρεπτικισ 
ικανότθτασ τθσ Ελλάδασ. Αξιοποιοφμε τισ διμερείσ ςχζςεισ και τθ κζςθ τθσ χϊρασ μασ ςε 
διεκνείσ οργανιςμοφσ, με ςκοπό τθν προάςπιςθ των κυριαρχικϊν τθσ δικαιωμάτων, το 
ςεβαςμό του διεκνοφσ δικαίου και των αποωάςεων του ΟΘΕ, κακϊσ και τθν προάςπιςθ 
τθσ ειρινθσ και τθσ ςτακερότθτασ ςε περιωερειακό και παγκόςμιο επίπεδο. 
  
Θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ προϊκθςε και κα ςυνεχίςει να προωκεί μια ςυγκροτθμζνθ 
ςτρατθγικι που αναδεικνφει και ενιςχφει το ρόλο τθσ χϊρασ μασ ωσ πυλϊνασ 
ςτακερότθτασ και ειρινθσ ςτθν περιοχι, με ενεργό ρόλο ςτθ διπλωματικι 
διαμεςολάβθςθ και ςτθν πολυμερι ςυνεργαςία. Στόχοσ μασ θ επίτευξθ μιασ ςυλλογικισ 
πολιτικισ αςωάλειασ που κα περιλαμβάνει τθ ωςία και κα διαςωαλίηει τθν αποτροπι 
εντάςεων και τθν επίλυςθ των διαωορϊν με πολιτικά μζςα.    
 
Στο πλαίςιο αυτισ τθσ ςτρατθγικισ, ο ΣΥΛΗΑ υποςτθρίηει μια ενεργθτικι πολιτικι για τα 
Βαλκάνια, μζςω τθσ ενίςχυςθσ τθσ διμεροφσ και πολυμεροφσ διαβαλκανικισ 
ςυνεργαςίασ και τθσ υποςτιριξθσ τθσ ενταξιακισ πορείασ των χωρϊν των Δυτικϊν 
Βαλκανίων ςτθν ΕΕ που κα διαςωαλίηει το απαραβίαςτο των ςυνόρων, τθν επίλυςθ 
διαωορϊν ςτθ βάςθ του διεκνοφσ δικαίου και τον πλιρθ ςεβαςμό των ανκρωπίνων και 
μειονοτικϊν δικαιωμάτων.  
 
Υποςτθρίηουμε ςτακερά τθν εξεφρεςθ, ςτο πλαίςιο ςυνομιλιϊν υπό τον ΟΘΕ, μιασ 
αμοιβαία αποδεκτισ λφςθσ για το ηιτθμα τθσ ονομαςίασ τθσ ΡΓΔΜ, ςτθ βάςθ μιασ 
ςφνκετθσ ονομαςίασ με γεωγραωικό προςδιοριςμό για όλεσ τισ χριςεισ, ενάντια ςτισ 
εκνικιςτικζσ εντάςεισ και τουσ αλυτρωτιςμοφσ από κάκε πλευρά των ςυνόρων. 
Ραράλλθλα, αποδίδουμε ιδιαίτερθ ςθμαςία ςτθν προάςπιςθ των δικαιωμάτων τθσ 
ελλθνικισ μειονότθτασ ςτθν Αλβανία. 
 

Μζςθ Ανατολι - Βόρεια Αφρικι 
 
Κλειδί για τθν ειρινθ ςτθν περιοχι τθσ Μζςθσ Ανατολισ είναι θ επίλυςθ του 
παλαιςτινιακοφ ςτθ βάςθ των αποωάςεων του ΟΘΕ. Ο ΣΥΛΗΑ υποςτθρίηει ςτακερά τθν 
ίδρυςθ παλαιςτινιακοφ κράτοσ ςτα ςφνορα του 1967 με πρωτεφουςα τθν Ανατολικι 
Λερουςαλιμ και τθ ςφναψθ ςυμωωνίασ αμοιβαίασ αςωάλειασ μεταξφ του Λςραιλ και 
των αραβικϊν κρατϊν. Ταυτόχρονα, επιδιϊκουμε τθν παραπζρα ανάπτυξθ τόςο των 
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ςχζςεων με τισ αραβικζσ χϊρεσ, όςο και με το Λςραιλ, υπό όρουσ που δεν επιβαρφνουν 
ωιλικζσ προσ τθν Ελλάδα χϊρεσ και λαοφσ.    
 
Ραράλλθλα, υποςτθρίηουμε διεκνείσ πρωτοβουλίεσ υπό τθν θγεςία του ΟΘΕ για τθ 
εξαςωάλιςθ τθσ ειρινθσ και τθσ ςτακερότθτασ ςτθ Λιβφθ, το Λράκ και τθ Συρία, τθν 
αντιμετϊπιςθ του ιςλαμικοφ ωονταμενταλιςμοφ και τθν προςταςία των εκνοτικϊν και 
κρθςκευτικϊν μειονοτιτων. Επιπλζον, κεωροφμε ηιτθμα άμεςθσ προτεραιότθτασ τον 
τερματιςμό των ςυγκροφςεων ςτθν Τουρκία και τθν επανζναρξθ τθσ ειρθνευτικισ 
διαδικαςίασ για το Κουρδικό.  
 
Τζλοσ, ο ΣΥΛΗΑ καλωςορίηει τθν πρόςωατθ ςυμωωνία για το πυρθνικό πρόγραμμα του 
Λράν, θ οποία πρζπει να αποτελζςει εωαλτιριο για τθν προϊκθςθ τθσ ειρινθσ ςτθ Μζςθ 
Ανατολι με ανάπτυξθ των διμερϊν μασ ςχζςεων.  
 
Ο Συριηα υποςτθριηει ςτακερα οτι θ Μεςθ Ανατολθ πρεπει να αποτελεςει ηωνθ 
ελευκερθ απο πυρθνικα ι αλλα Οπλα Μαηικθσ Καταςτροωθσ.   
 

Ρωςία - Μαφρθ Θάλαςςα 
 
Ο ΣΥΛΗΑ αντιτίκεται ςτθν εντεινόμενθ ψυχροπολεμικι αντιπαράκεςθ ςτθν Ουκρανία 
και υποςτθρίηει τθν τιρθςθ τθσ ςυμωωνίασ του Μινςκ από όλεσ τισ πλευρζσ. Για τθν 
αςωάλεια των χωρϊν τθσ περιοχισ είναι αναγκαία θ διεκνισ ςυνεννόθςθ από κοινοφ με 
τθν ωςία, όχι χωρίσ τθν ωςία ι εναντίον τθσ. Θ Ελλάδα, αξιοποιϊντασ και τισ 
παραδοςιακζσ τθσ ςχζςεισ με τθ ωςία, τθν Ουκρανία και τισ χϊρεσ του Καυκάςου, 
δραςτθριοποιείται ςε ςυνεργαςία με ευρωπαίουσ εταίρουσ για τθν ενίςχυςθ του ρόλου 
του ΟΑΣΕ και μια Ευρϊπθ-γζωυρα ςε μια νζα αρχιτεκτονικι αςωάλειασ, ειρινθσ και 
ςτακερότθτασ. 
 

Ελλθνοτουρκικζσ χζςεισ 
 
Ο ΣΥΛΗΑ κα εργαςτεί για: 
--Τθν επίλυςθ του ηθτιματοσ οριοκζτθςθσ τθσ υωαλοκρθπίδασ μεταξφ Ελλάδασ-
Τουρκίασ ςτθ βάςθ τθσ Σφμβαςθσ για το Δίκαιο τθσ Κάλαςςασ.  
--Το κατοχυρωμζνο από το διεκνζσ δίκαιο δικαίωμα τθσ Ελλάδασ ςε ανακιρυξθ τθσ 
Αποκλειςτικισ Οικονομικισ Ηϊνθσ και τθ ςυνεργαςία με τισ λοιπζσ όμορεσ χϊρεσ τθσ 
Μεςογείου, με ςκοπό τθν οριοκζτθςθ καλαςςίων ηωνϊν.  
--Τθν προϊκθςθ πρωτοβουλιϊν για τθν ανάπτυξθ τθσ εμπιςτοςφνθσ μεταξφ των δυο 
λαϊν και, ςτο πλαίςιο αυτό, τθν περαιτζρω ενίςχυςθ τθσ διμεροφσ ςυνεργαςίασ ςτουσ 
τομείσ τθσ οικονομίασ, τθσ ενζργειασ, του τουριςμοφ, των μεταωορϊν, τθσ πολιτιςτικισ 
ςυνεργαςίασ.  
 
Ο ΣΥΛΗΑ υποςτθρίηει τθν ευρωπαϊκι προοπτικι τθσ Τουρκίασ, με προχπόκεςθ τθν 
πλιρθ ςυμμόρωωςθ τθσ τελευταίασ ςτο διεκνζσ δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτθμζνο, το 
ςεβαςμό τθσ αρχισ καλισ γειτονίασ, τθ διαωφλαξθ των δθμοκρατικϊν δικαιωμάτων, 
κακϊσ και τθν τιρθςθ των διεκνϊν και ευρωπαϊκϊν τθσ υποχρεϊςεων όςον αωορά τα 
μειονοτικά και κρθςκευτικά δικαιϊματα. 
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Σο Κυπριακό Ηιτθμα 
 
Θ ςυνεργαςία και ο ςυντονιςμόσ τθσ Ελλάδασ με τθν Κυπριακι Δθμοκρατία, ςε όλουσ 
τουσ τομείσ αποτελεί καίριασ ςθμαςίασ άξονα τθσ ελλθνικισ εξωτερικισ πολιτικισ.  
 
Ο ΣΥΛΗΑ παραμζνει προςθλωμζνοσ ςτισ προςπάκειεσ επίλυςθσ του Κυπριακοφ 
ηθτιματοσ, υποςτθρίηοντασ μια δίκαιθ και βιϊςιμθ λφςθ, ςτθ βάςθ των αποωάςεων του 
ΟΘΕ, που κα ςθμάνει τθν απόςυρςθ των τουρκικϊν κατοχικϊν ςτρατευμάτων και κα 
οδθγιςει ςτθν επανζνωςθ τθσ Κφπρου υπό τθ μορωι μιασ διηωνικισ, δικοινοτικισ 
ομοςπονδίασ με μία κυριαρχία, μία ικαγζνεια και μία διεκνι προςωπικότθτα. Θ λφςθ 
που κα ςυμωωνθκεί πρζπει να ςυνάδει με τθν ιδιότθτα τθσ Κφπρου ωσ κράτοσ-μζλοσ 
τθσ ΕΕ και να ανοίξει τον δρόμο για τθν απαλλαγι του κυπριακοφ λαοφ, Ελλθνοκυπρίων 
και Τουρκοκυπρίων, από τθν παρουςία ξζνων ςτρατευμάτων, βάςεων και εγγυθτϊν. 
Είναι ςθμαντικό θ εντεινόμενθ αποςτακεροποίθςθ ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο να μθν 
πνίξει τθν ελπίδα για λφςθ, που ζχει γεννθκεί μετά τθν πρόςωατθ επανζναρξθ των 
απευκείασ ςυνομιλιϊν με τθν Τ/Κ κοινότθτα.  
 

Οικονομικι και ενεργειακι διπλωματία 
 
Θ Ελλάδα, ςεβόμενθ τισ ςυμβατικζσ τθσ δεςμεφςεισ, δεν παφει να ςτρζωει το βλζμμα 
τθσ και πζραν τθσ Ευρϊπθσ και τθσ Δφςθσ, ςτθν Ανατολικι Μεςόγειο και τθ Μζςθ 
Ανατολι, ςτισ αναδυόμενεσ δυνάμεισ των BRICS (Βραηιλία, ωςία, Λνδία, Κίνα, Νότια 
Αωρικι), ςτθν ευρφτερθ περιοχι τθσ Μαφρθσ Κάλαςςασ και τθ Λατινικι Αμερικι, 
δίνοντασ ζμωαςθ ςτθν οικονομικι, ενεργειακι και πολιτιςτικι ςυνεργαςία, τθν 
ανάπτυξθ τθσ διαςυνδεςιμότθτασ, του τουριςμοφ και τθσ ναυτιλίασ, κακϊσ και ςτθν 
προϊκθςθ των εξαγωγϊν τθσ και τθν προςζλκυςθ επενδφςεων. Στόχοσ μασ είναι θ χϊρα 
μασ να καταςτεί κόμβοσ ενεργειακϊν δικτφων, μεταωορϊν και εμπορίου μεταξφ τθσ 
Ευρϊπθσ και τθσ Ανατολικισ Μεςογείου από τθ μια και τθσ Αςίασ και τθσ ευρφτερθσ 
περιοχισ του Εφξεινου Ρόντου από τθν άλλθ. Θ κυβζρνθςθ του ΣΥΛΗΑ προχωρά το 
ςτρατθγικό ςχεδιαςμό ςτον τομείσ τθσ ενζργειασ και των μεταωορϊν, με ςτόχο τθ 
ςφναψθ ςτρατθγικϊν ςυμωωνιϊν ςυνεργαςίασ, που κα ωωελοφν ουςιαςτικά τθ χϊρα 
και το λαό, κα κατοχυρϊνουν τον ςτρατθγικό ρόλο του δθμοςίου με όρουσ διαωάνειασ, 
κα προςτατεφουν τα εργαςιακά δικαιϊματα και κα ςζβονται το περιβάλλον.  
 

Ελλθνιςμόσ τθσ Διαςποράσ 
 
Ο ελλθνιςμόσ τθσ διαςποράσ ςυμβάλλει ςτθ διεκνοποίθςθ των ελλθνικϊν διεκδικιςεων 
και τθν προϊκθςθ των ςτρατθγικϊν ςυμωερόντων τθσ χϊρασ. Στόχοσ τθσ κυβζρνθςθσ 
του ΣΥΛΗΑ είναι θ προϊκθςθ μιασ ςυγκροτθμζνθσ ςτρατθγικισ για τθν υποςτιριξθ του 
ελλθνιςμοφ τθσ διαςποράσ και τθν αξιοποίθςθ των δθμιουργικϊν δυνάμεων τθσ 
ομογζνειασ. Εργαηόμαςτε για τθν οικοδόμθςθ μιασ αμωίδρομθσ ςχζςθσ των ομογενϊν 
με τθν πατρίδα, με ςτόχο αωενόσ τθν επίλυςθ χρόνιων προβλθμάτων και εκκρεμοτιτων 
(εκπαίδευςθ, ςυνταξιοδοτικά-ωορολογικά δικαιϊματα, ψιωοσ τθσ διαςποράσ) και 
αωετζρου τθ δυναμικότερθ ςυμβολι των ελλθνικϊν κοινοτιτων ςτθν εκνικι υπόκεςθ 
τθσ παραγωγικισ αναςυγκρότθςθσ και τθσ αναπτυξιακισ πορείασ τθσ χϊρασ (τουριςτικι 
προβολι, πολιτιςτικι διπλωματία, προςζλκυςθ επενδφςεων και τόνωςθ των εξαγωγϊν).  


