
ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. Πλαίσιο άσκησης οικονομικής πολιτικής

Το 2016 αποτέλεσε χρονιά ορόσημο για την ελληνική οικονομία καθώς σηματοδότησε την επιστροφή στην
ανάπτυξη.  Για  δύο  συνεχόμενα  τρίμηνα  η  οικονομία  σημείωσε  θετικούς  ρυθμούς  μεγέθυνσης  του
Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ενώ προβλέπεται η περαιτέρω βελτίωση της για τα έτη 2017,
2018 και 2019 σε ρυθμούς μεγέθυνσης μεταξύ 2,7% και 3,1% (με ονομαστικούς όρους κοντά στο 4%).

Η ανάκαμψη οφείλεται κατά κύριο λόγο στη βελτίωση του κλίματος σταθερότητας και εμπιστοσύνης στην
ελληνική  οικονομία,  με  την  επιτυχή  ολοκλήρωση  της  πρώτης  αξιολόγησης  του  Προγράμματος
Δημοσιονομικής  Προσαρμογής,  τη  δημοσιονομική  επέκταση  μέσω  της  αποπληρωμής  ληξιπρόθεσμων
οφειλών ύψους 3,5 δισ.  ευρώ,  αλλά  και  την  προσδοκία  εκκαθάρισης  του συνόλου των  ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων μέσα στους επόμενους μήνες, καθώς και στην βαθμιαία, ασφαλή, αλλά και ταχεία, άρση των
περιορισμών της κίνησης κεφαλαίων. 

Επιπλέον,  για  πρώτη  φορά  κατά  την  τελευταία  εξαετία  επετεύχθη  η  εκπλήρωση  των  δημοσιονομικών
στόχων για δύο συνεχόμενα οικονομικά έτη (2015 και 2016), γεγονός που συμβάλλει στην αποκατάσταση
της εμπιστοσύνης των διεθνών αγορών και βελτιώνει το καταναλωτικό και επενδυτικό κλίμα. Η σταδιακή
βελτίωση του οικονομικού κλίματος εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εμπέδωση της οικονομικής και
πολιτικής  σταθερότητας,  που  είναι  καθοριστικός  παράγοντας  εξόδου  της  οικονομίας  από  την  κρίση,
προσέλκυσης ξένων επενδύσεων και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας τα επόμενα χρόνια.

Η  ηπιότερη  δημοσιονομική  πολιτική  που  εφαρμόστηκε  λόγω  της  επίτευξης  συμφωνίας  για  μικρότερα
πρωτογενή πλεονάσματα επέτρεψε συνολικά τη βελτίωση της πορείας των μακροοικονομικών μεγεθών, ενώ
και τα μεγέθη των δημόσιων εσόδων αυξήθηκαν σημαντικά σε σχέση με το στόχο του προϋπολογισμού του
2016. 

Μία σειρά επιπλέον μεταρρυθμίσεων, όπως είναι η εφαρμογή της επισκόπησης των δαπανών σε όλη την
Κεντρική Διοίκηση, μετά την πιλοτική εφαρμογή της  σε τρία Υπουργεία (Οικονομικών,  Οικονομίας και
Ανάπτυξης και Πολιτισμού και Αθλητισμού), η αναμόρφωση του συστήματος δημοσιονομικής εποπτείας, ο
σχεδιασμός και η υλοποίηση νέου σχεδίου λογαριασμών για όλη τη Γενική Κυβέρνηση, η κατάργηση του
προληπτικού  ελέγχου,  το  πρόγραμμα  εκκαθάρισης  των  ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  ενισχύουν  την
παραπάνω πεποίθηση και σταθεροποιούν τη θετική πορεία των μακροοικονομικών μεγεθών.

Η  βασική  επιδίωξη  της  οικονομικής  πολιτικής  και  για  το  2017  είναι  η  διατήρηση  και  ενίσχυση  της
δημοσιονομικής  ισορροπίας,  με  ταυτόχρονο  δίκαιο  επιμερισμό  του  βάρους  της  δημοσιονομικής
προσαρμογής αλλά και του οφέλους της οικονομικής ανάκαμψης που προβλέπεται.  Ο τελευταίος στόχος
επιτυγχάνεται  μέσω  της  ανάπτυξης  νέων  εργαλείων  κοινωνικής  πολιτικής,  όπως  είναι  η  θεσμική
κατοχύρωση  και  επέκταση του  κοινωνικού  εισοδήματος  αλληλεγγύης,  η  ενίσχυση της  απασχόλησης,  η
αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης και η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής πολιτικής.

2. Δημοσιονομικές παρεμβάσεις

Η ανάγκη αναμόρφωσης και  εκσυγχρονισμού των δημοσιονομικών εργαλείων προκειμένου να καταστεί
ευχερέστερη και αποτελεσματικότερη η παρακολούθηση και ο έλεγχος των δημόσιων δαπανών, οδήγησε το
Υπουργείο Οικονομικών σε μία σειρά από δράσεις, όπως είναι η αναμόρφωση του πλαισίου δημοσιονομικής
διαχείρισης και εποπτείας, το νέο ενιαίο λογιστικό σχέδιο, η πολιτική ελέγχου των δημοσίων δαπανών, το
πρόγραμμα  εκκαθάρισης  ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  και  η  πρωτοβουλία  για  την  επισκόπηση  των
δαπανών (spending review) στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης.

ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017   1



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

Ειδικότερα:

Αναμόρφωση πλαισίου δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας

Η μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), στους προϊστάμενους
οικονομικών υπηρεσιών των Υπουργείων και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με το
άρθρο 69Δ του ν.4270/2014, όπως προστέθηκε με το άρθρο 10 του ν.4337/2015, προέβλεψε την μετεξέλιξη
των ΥΔΕ και των Ειδικών Λογιστηρίων σε Δημοσιονομικές Υπηρεσίες Εποπτείας και Ελέγχου (ΔΥΕΕ) και
καθόρισε το γενικό πλαίσιο των νέων αρμοδιοτήτων που αυτές θα ασκούν από την 1η Ιανουαρίου 2017. 

Ο  προσδιορισμός  των  νέων  αρμοδιοτήτων  των  ΔΥΕΕ  αποτελεί  σημαντικό  μέρος  της  συνολικότερης
μεταρρύθμισης που πραγματοποιείται στον τομέα της δημοσιονομικής διαχείρισης, καθώς συμπληρώνει την
μεταφορά των αρμοδιοτήτων εκκαθάρισης, ενταλματοποίησης και πληρωμής στις οικονομικές υπηρεσίες
των  Υπουργείων  και  των  λοιπών  φορέων  με  τη  δημιουργία  ενός  αποτελεσματικού  μηχανισμού
δημοσιονομικής εποπτείας, ο οποίος θα εκτείνεται στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης και θα ασκείται στη
βάση της γεωγραφικής κατανομής των διαφόρων φορέων. Συγκεκριμένα, οι ΔΥΕΕ των Υπουργείων θα είναι
αρμόδιες για την εποπτεία των προϋπολογισμών τόσο των Υπουργείων αυτών όσο και των εποπτευόμενων
φορέων που βρίσκονται εντός της χωρικής αρμοδιότητάς τους. Αντίστοιχα, οι ΔΥΕΕ που λειτουργούν στις
έδρες των περιφερειακών ενοτήτων θα είναι  αρμόδιες για την εποπτεία των προϋπολογισμών όλων των
φορέων της Γενικής Κυβέρνησης οι οποίοι ευρίσκονται εντός των γεωγραφικών ορίων της χωρικής τους
αρμοδιότητας, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου Υπουργείου από το οποίο εποπτεύονται. 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, οι νέες αρμοδιότητες που θα ασκούν οι ΔΥΕΕ περιλαμβάνουν τον έλεγχο της ορθής
τήρησης του Μητρώου Δεσμεύσεων των φορέων εντός της χωρικής τους αρμοδιότητας, τη συμμετοχή τους
στη  διενέργεια  προγραμματισμένων,  έκτακτων  και  ειδικών  ελέγχων  που  πραγματοποιούνται  βάσει  των
διατάξεων των ν.3492/2006, 4151/2013, 4314/2014 και του Π.Δ.111/2014, τη συμμετοχή σε ελέγχους για
την  ορθή  τήρηση  της  μισθολογικής  πολιτικής  σε  όλους  τους  εμπλεκόμενους  φορείς,  τη  συμμετοχή  σε
τακτικές επισκοπήσεις δαπανών (spending reviews) των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και τη διενέργεια
ελέγχων για την ορθή τήρηση του Μητρώου Προσωπικού των φορέων. 

Επιπλέον,  οι  ΔΥΕΕ επιφορτίζονται,  μεταξύ  άλλων,  με  την  παροχή  τεχνικής  υποστήριξης  στις  αρμόδιες
ΓΔΟΥ κατά την κατάρτιση του συνοπτικού και του αναλυτικού προϋπολογισμού των φορέων αρμοδιότητάς
τους,  με τον έλεγχο επίτευξης της στοχοθεσίας που έχει τεθεί και  τήρησης των ορίων για το ύψος των
μεταβιβάσεων  ανά  νομικό  πρόσωπο,  καθώς  και  με  τον  έλεγχο  και  τη  συνυπογραφή  των  αναλήψεων
υποχρεώσεων των φορέων αρμοδιότητάς τους σε περιπτώσεις συνεχιζόμενων αποκλίσεων από τους στόχους
ή μη τήρησης των κείμενων δημοσιονομικών διατάξεων. 

Μέσω  της  ανάληψης  των  ανωτέρω  αρμοδιοτήτων,  οι  ΔΥΕΕ  μετατρέπονται  σε  έναν  αποκεντρωμένο
μηχανισμό ελέγχου και εποπτείας της δημοσιονομικής διαχείρισης του συνόλου των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης, με σκοπό τη διασφάλιση της ορθής και νόμιμης χρήσης των δημοσιονομικών πόρων και την
επιβολή της τήρησης των διατάξεων του Δημοσίου Λογιστικού. 

Νέο σχέδιο λογαριασμών για όλη τη Γενική Κυβέρνηση

Στο  πλαίσιο  της  λογιστικής  μεταρρύθμισης  το  Υπουργείο  Οικονομικών  έχει  αναλάβει  την  υποχρέωση
σύμφωνα με την παράγραφο Γ’ υποπαράγραφο 2.4.1 του ν. 4336/2015 να σχεδιάσει μια νέα ταξινόμηση,
προκειμένου  να  εφαρμοστεί  για  την  κατάρτιση  και  την  εκτέλεση  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού.  Το
λογιστικό πλαίσιο και ειδικότερα το σχέδιο λογαριασμών προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του 2017,
ώστε να εφαρμοστεί αρχής γενομένης από την κατάρτιση του Κρατικού Προϋπολογισμού έτους 2018.

Σήμερα στη Γενική Κυβέρνηση υπάρχουν 5 κλαδικά λογιστικά σχέδια (ΠΔ 80/97 ΠΔ 205/98, ΠΔ 315/99,
ΠΔ 146/2003 και ΠΔ 15/2011) και τρία σχέδια λογαριασμών προϋπολογισμού (ΚΑΕ). Οι λογαριασμοί της
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λογιστικής των κλαδικών λογιστικών σχεδίων βασίζονται στο Ελληνικό Γενικό Λογιστικό Σχέδιο το οποίο
από την 1η Ιανουαρίου 2015 έχει αντικατασταθεί από τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. Οι λογαριασμοί του
προϋπολογισμού παρουσιάζουν σημαντικά ενδογενή προβλήματα που αφορούν τον ανορθολογικό τρόπο
ανάπτυξής τους. 

Το νέο λογιστικό πλαίσιο αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτρέπει στον κάθε φορέα της Γενικής
Κυβέρνησης  σταδιακή  μετάβαση  από  την  υφιστάμενη  κατάσταση  σε  πλήρως  δουλευμένη  βάση  και
περιλαμβάνει: 

 Τις  βασικές  αρχές  του λογιστικού συστήματος,  γενικούς  ορισμούς,  κανόνες  για  την αναγνώριση και
καταγραφή των περιουσιακών στοιχείων,  των υποχρεώσεων, των εσόδων και  των εξόδων καθώς και
κανόνες για τη σύνταξη και παρουσίαση λογιστικών καταστάσεων. 

 Ένα σχέδιο λογαριασμών οργανωμένο με βάση τα διεθνή πρότυπα το οποίο προβλέπει ταξινομήσεις ως
προς τρεις διαστάσεις και ειδικότερα:
- Οικονομική  ταξινόμηση που  περιλαμβάνει  τη  δομή  λογαριασμών,  τους  ορισμούς,  τις  τεχνικές

κίνησης και τη συνδεσμολογία τους για όλα τα στοιχεία ενεργητικού, υποχρεώσεων, εσόδων και
εξόδων με βάση τα πρότυπα του ΕSA2010 και GFSM. 

- Διοικητική ταξινόμηση που αντιστοιχεί σε κοινή και ενιαία δομή των λογαριασμών για όλους τους
φορείς της Γενικής Κυβέρνησης.

- Λειτουργική ταξινόμηση η οποία αντιστοιχεί σε κοινή και ενιαία δομή των λογαριασμών βάσει της
ταξινόμησης του COFOG με ορισμούς για όλους τους λογαριασμούς.

Η εναρμόνιση των λογιστικών προτύπων του δημοσίου τομέα αναμένεται να έχει πολλαπλά οφέλη. H χρήση
της  λογιστικής  του  δεδουλευμένου  θεωρείται  ενδεδειγμένη  εφόσον  επιτρέπει  την  πλήρη  και  αξιόπιστη
καταγραφή της χρηματοοικονομικής  κατάστασης και  απόδοσης στο δημόσιο τομέα.  Αυτό επιτυγχάνεται
μέσω της καταγραφής των στοιχείων ενεργητικού (περιουσίας) και των υποχρεώσεων, καθώς επίσης και των
εσόδων και εξόδων τόσο κατά τη διάρκεια μια περιόδου όσο και τη στιγμή που κλείνουν οι λογαριασμοί. Με
τον τρόπο αυτό βελτιώνεται  η  διαφάνεια,  η λογοδοσία και  η  συγκρισιμότητα των  χρηματοοικονομικών
καταστάσεων,  καθώς  και  η  βελτίωση  της  αποδοτικότητας  και  της  αποτελεσματικότητας  του  δημόσιου
ελέγχου. 

Πολιτική ελέγχου δημοσίων δαπανών

Μετά την αλλαγή του ρόλου και των αρμοδιοτήτων των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ), ο
κύριος  μηχανισμός δημοσιονομικού ελέγχου είναι  πλέον η Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικών Ελέγχων
(ΓΔΔΕ),  στην  οποία  εντάσσονται  η  Επιτροπή  Δημοσιονομικού  Ελέγχων  (ΕΔΕΛ)  για  τα
συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και η Επιτροπή Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ) για τους φορείς της
Γενικής Κυβέρνησης.

Προγραμματισμός Δράσεων – Στρατηγική 

Για το 2017, προγραμματίζονται τα εξής: 

Ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Δημοσιονομικών Ελέγχων (ΕΔΕΛ): 

Προγραμματική Περίοδος 2007-2013

 Ολοκλήρωση διενέργειας ελέγχων Πράξεων της Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013.
 Υποβολή στην ΕΕ, το αργότερο έως την 31η Μαρτίου 2017, δήλωσης κλεισίματος όλων των ΕΠ της

Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 στην οποία αξιολογείται η εγκυρότητα της αίτησης πληρωμής
του  τελικού  υπολοίπου  καθώς  και  η  νομιμότητα  και  κανονικότητα  των  σχετικών  συναλλαγών  που
καλύπτονται  από  την  τελική  κατάσταση  δαπανών,  η  οποία  υποστηρίζεται  από  την  τελική  έκθεση
ελέγχου.
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Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Για το σύνολο των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΕΠ) της νέας Προγραμματικής Περιόδου (ΕΣΠΑ 2014-
2020),  που  συγχρηματοδοτούνται  από  το  Ευρωπαϊκό  Ταμείο  Περιφερειακής  Ανάπτυξης  (ΕΤΠΑ),  το
Ευρωπαϊκό  Κοινωνικό  Ταμείο  (ΕΚΤ)  και  το  Ταμείο  Συνοχής  (ΤΣ),  τα  ΕΠ  της  Ευρωπαϊκής  Εδαφικής
Συνεργασίας,  του  ΕΠ  «Αλιεία  και  Θάλασσα  2014-2020»,  για  την  υλοποίηση  του  Χρηματοδοτικού
Μηχανισμού  (ΧΜ)  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού  Χώρου(ΕΟΧ)  για  το  Μηχανισμό  «Διευκόλυνση
Συνδέοντας την Ευρώπη», το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους:
 Σύνταξη και επικαιροποίηση στρατηγικών (σχεδιασμός ελέγχων συστημάτων και πράξεων) για όλα τα

παραπάνω Ταμεία.
 Επικαιροποίηση εγχειριδίων και ερωτηματολογίων ελέγχου. 
 Υποβολή στην ΕΕ Ετήσιας Έκθεσης Ελέγχου και Γνώμης (η οποία συνυποβάλλεται με τους ετήσιους

λογαριασμούς, τις δηλώσεις διαχείρισης) για όλα τα παραπάνω Ταμεία.

Ως προς τα θέματα αρμοδιότητας της Επιτροπής Συντονισμού Ελέγχων (ΕΣΕΛ): 

 Σχεδιασμός  των  τακτικών  ελέγχων  του  ν.  3492/2006  για  την  επαλήθευση  της  διαχείρισης  του
προϋπολογισμού τους εντός του πλαισίου της ασκούμενης δημοσιονομικής πολιτικής και της επάρκειας
της λειτουργίας των συστημάτων διαχείρισης και ελέγχου αυτών και τον εντοπισμό τυχόν φαινομένων
κακοδιοίκησης,  κακοδιαχείρισης,  κατάχρησης,  σπατάλης,  απάτης  ή  διαφθοράς  (ελεγκτική  περίοδος
1.7.2017-30.6.2018).

 Ολοκλήρωση της διενέργειας των ελέγχων του εγκεκριμένου από την ΕΣΕΛ προγραμματισμού για την
ελεγκτική περίοδο 01.07.2016-30.06.2017 (46 έλεγχοι συστήματος και διαχείρισης προϋπολογισμού).

 Διενέργεια 7 έκτακτων διαχειριστικών έλεγχων.
 Διενέργεια 85 ελέγχων σε συνέχεια Εισαγγελικών παραγγελιών.
 Προγραμματισμός και διενέργεια 24 ελέγχων κληροδοτημάτων, που θα πραγματοποιηθούν σε όλη την

επικράτεια με ίση κατανομή (από κάθε Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κοινωφελών Περιουσιών και από τη
Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Περιουσίας και Κοινωφελών
Περιουσιών).

Σχεδιαζόμενο Νομοθετικό Έργο

Για τους ελέγχους της ΕΔΕΛ και για τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020, σχεδιάζεται η
έκδοση  ΚΥΑ  αναφορικά  με  τη  διαδικασία  επιβολής  Δημοσιονομικών  Διορθώσεων  και  ανάκτησης
αχρεωστήτως ή παρανόμως καταβληθέντων ποσών. 

Με στόχο τη βελτίωση της λειτουργίας και της απόδοσης των τακτικών και εκτάκτων ελέγχων, αναφορικά
με  τη  διασφάλιση  της  χρηστής  δημοσιονομικής  διαχείρισης  του  Κρατικού  Προϋπολογισμού  και  του
προϋπολογισμού  των  φορέων  οι  προτεινόμενες  τροποποιήσεις  του  υφιστάμενου  θεσμικού  πλαισίου
αναμένεται να συμβάλλουν περαιτέρω στην αποτελεσματικότητα της ελεγκτικής δραστηριότητας:

 Επικαιροποίηση των διατάξεων του ν. 3492/2006 στα ακόλουθα σημεία: 
- Ως προς το πεδίο εφαρμογής του ελέγχου, ώστε στο πλαίσιο τακτικών προγραμματισμένων ελέγχων

να ελέγχονται όλοι οι φορείς του Μητρώου Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης της ΕΛΣΤΑΤ, καθώς
και  οι  εποπτευόμενοι  από  αυτούς  φορείς  που  είναι  εκτός  Μητρώου  και  επιχορηγούνται  ή
χρηματοδοτούνται  με  οποιονδήποτε  τρόπο  από  τον  Κρατικό  Προϋπολογισμό  ή  από  τον
προϋπολογισμό  φορέων  της  Γενικής  Κυβέρνησης  σε  ποσοστό  τουλάχιστον  50%  του
προϋπολογισμού τους, ή είναι δημόσιες επιχειρήσεις και δημόσιοι οργανισμοί, εξαιρουμένων των
χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκά προγράμματα ή διεθνείς οργανισμούς που υπάγονται σε άλλες
αρχές ελέγχου.

- Πρόβλεψη για την έγκριση της οριστικοποίησης όλων των εκθέσεων ελέγχων από την Επιτροπή
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Συντονισμού  Ελέγχων  (ΕΣΕΛ)  ανεξάρτητα  από  την  υποβολή  ή  μη  αντιρρήσεων  και  σύνταξη
εκθέσεων οριστικών αποτελεσμάτων ελέγχου.

- Υπογραφή  των  πράξεων  καταλογισμού  και  δημοσιονομικών  διορθώσεων  από  τον  Υπουργό
Οικονομικών ή το εξουσιοδοτημένο από αυτόν όργανο.

 
 Συνεργασία με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς (Δ/νση Προϋπολογισμού Γενικής Κυβέρνησης,

Ελεγκτικό Συνέδριο κ.λπ.) για την επικαιροποίηση της διαδικασίας υλοποίησης των καταλογισμών και
των δημοσιονομικών διορθώσεων, ώστε να διασφαλίζεται η αμεσότερη επιστροφή των σχετικών ποσών
και η άμεση καταγραφή της δημοσιονομικής επίδρασής τους στον Κρατικό Προϋπολογισμό.

 Νομοθετική  ρύθμιση  για  την  επίλυση  του  ζητήματος  των  εκκρεμών  καταλογισμών  της  πρώην
Οικονομικής  Επιθεώρησης,  αρμοδιότητας  της  Διεύθυνσης  Εκτάκτων  και  Ειδικών  Ελέγχων  και  των
καταλογισμών από ελέγχους που διενεργούνται κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας.

 Τροποποίηση του ν.4182/2013 αναφορικά με τον έλεγχο των Κοινωφελών Περιουσιών. Προτείνεται η
διενέργεια δειγματοληπτικού ελέγχου στα κληροδοτήματα σύμφωνα με τα ισχύοντα διεθνώς ελεγκτικά
πρότυπα.

 Νομοθετική ρύθμιση για την αξιολόγηση και την αποτελεσματική διαχείριση των καταγγελιών

Πρόγραμμα Εκκαθάρισης Ληξιπρόθεσμων Υποχρεώσεων

Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, στο πλαίσιο της εποπτείας των οικονομικών των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης,  συλλέγει  και  δημοσιεύει,  σε  μηνιαία  βάση,  στοιχεία  για  τα  έσοδα,  τις  δαπάνες,  τις
χρηματοοικονομικές συναλλαγές,  το χρέος, τις  εγγυήσεις αλλά και τις  ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς
τρίτους (φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης), για το σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. 

Για την ορθή καταγραφή και παρακολούθηση των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, την
αποφυγή σώρευσης νέων και την ομαλή αποπληρωμή τους έχουν θεσμοθετηθεί σημαντικές μεταρρυθμίσεις
στο πλαίσιο της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης, με κυριότερη τη θέσπιση του Μητρώου Δεσμεύσεων
(ν.3871/2010, ΠΔ 113/2010). 

Η τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων είναι υποχρεωτική για όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης. Σε
συνδυασμό  με  τη  μηνιαία  υποβολή  στοιχείων  από  τους  φορείς  στο  Γενικό  Λογιστήριο  του  Κράτους,
αποτελεί βασικό εργαλείο για την παρακολούθηση, τον έλεγχο και την ορθή εκτέλεση των δαπανών, καθώς
και για την ακριβή και αξιόπιστη αποτύπωση όλων των υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης. Για την
καλύτερη  δυνατή  τήρηση  του  Μητρώου  Δεσμεύσεων,  έχει  εκδοθεί  από  το  ΓΛΚ  η  αριθ.
2/18993/ΔΠΔΣΜ/2014  εγκύκλιος,  με  την  οποία  κωδικοποιήθηκαν  όλες  οι  προγενέστερες  οδηγίες  και
παρασχέθηκαν πρόσθετες διευκρινίσεις. Από τη θεσμοθέτησή του μέχρι σήμερα έχει σημειωθεί σημαντική
βελτίωση, τόσο ως προς το ποσοστό των φορέων που το τηρούν και  αποστέλλουν στοιχεία στο Γενικό
Λογιστήριο του Κράτους, όσο και ως προς την ποιότητα των στοιχείων.

Για τη διασφάλιση της ορθής καταγραφής και παρακολούθησης των υποχρεώσεων των φορέων της Γενικής
Κυβέρνησης,  το  2015  πραγματοποιήθηκε  από  το  ΓΛΚ  δειγματοληπτική  συλλογή  στοιχείων  για  τις
υποχρεώσεις τους και στη συνέχεια πραγματοποιήθηκαν επιτόπιοι δειγματοληπτικοί έλεγχοι, προκειμένου
να επαληθευτούν τα εν λόγω στοιχεία. 

Επίσης,  με  τις  διατάξεις  του  ν.4270/2014,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  ν.4337/2015,  προβλέπεται  η
υποχρέωση  των  φορέων  για  την  υποβολή  μηνιαίου  προγράμματος  εκτέλεσης  προϋπολογισμού  και  τον
καθορισμό  τριμηνιαίων  στόχων,  καθιερώνοντας  ένα  σύστημα  συνεχούς  παρακολούθησης  και  επιβολής
κυρώσεων σε περίπτωση αποκλίσεων. Στόχος είναι η προσαρμογή των δαπανών σύμφωνα με την πορεία
των εσόδων, ώστε να διασφαλίζεται ότι οι αναλαμβανόμενες υποχρεώσεις είναι εντός των δυνατοτήτων των
εκτελούμενων προϋπολογισμών.

Τέλος,  βασική μεταρρύθμιση είναι  και η θεσμοθέτηση από το 2010 Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών
Υπηρεσιών (ΓΔΟΥ) στα Υπουργεία, με τους προϊστάμενους αυτών να έχουν την ευθύνη για τη διασφάλιση
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της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης των Υπουργείων και των εποπτευόμενων από αυτά φορέων. Με τις
διατάξεις του ν.4337/2015 ενισχύεται περαιτέρω ο ρόλος τους, ενώ προβλέπεται ότι από το 2017 στις ΓΔΟΥ
μεταφέρονται και οι σχετικές με  τον έλεγχο, την εκκαθάριση και την εξόφληση των δημοσίων δαπανών
αρμοδιότητες. 

Η εξέλιξη  των  ληξιπρόθεσμων  υποχρεώσεων  της  Γενικής  Κυβέρνησης,  συμπεριλαμβανομένων  και  των
επιστροφών φόρων που δεν έχουν καταβληθεί στους δικαιούχους, παρατίθεται στον πίνακα 2.1.

Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων Γενικής
Κυβέρνησης

(σε εκατ. ευρώ)

Δεκ.
2015

Ιαν.
2016

Φεβ.
2016

Μαρ.
2016

Απρ.
2016

Μάιος
2016

Ιουν.
2016

Ιουλ.
2016

Αυγ.
2016

Σεπ.
2016

Κρατικός Π/Υ 451 437 584 655 665 676 656 667 464 209

Τοπική Αυτοδιοίκηση 312 302 314 389 377 368 369 374 380 374

Οργανισμοί  Κοινωνικής  Ασφάλισης
(ΟΚΑ)

2.76
5

2.81
8

2.93
1

2.87
6

2.87
5

3.06
7

3.14
6

3.02
8

2.84
9

2.95
3

εκ των οποίων

   ΤΠΔΥ 586 618 644 663 680 701 726 607 593 575

   ΕΟΠΥΥ 1.70
4

1.74
8

1.81
5

1.68
4

1.65
0

1.80
0

1.83
1

1.84
9

1.69
8

1.81
4

Νοσοκομεία 931 1.02
8

1.09
7

1.15
9

1.11
9

1.14
6

1.18
5

1.12
3

907 888

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα 257 252 499 547 528 556 574 346 335 356

Γενική Κυβέρνηση 4.71
6

4.83
7

5.42
6

5.62
6

5.56
4

5.81
3

5.92
9

5.53
8

4.93
5

4.77
9

Εκκρεμείς Επιστροφές Φόρων 1.28
3

1.15
2

1.07
5

1.09
5

1.18
4

1.25
5

1.30
6

1.35
2

1.34
1

1.43
9

Σύνολο 5.99
9

5.98
8

6.50
1

6.72
1

6.74
8

7.06
8

7.23
5

6.89
0

6.27
7

6.21
7

Οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του ΕΟΠΥΥ συμπεριλαμβάνουν ποσά από rebate και clawback που δεν
έχουν  συμψηφιστεί  ακόμα.  Οι  εκκρεμείς  επιστροφές  φόρων  περιλαμβάνουν  εκείνες  για  τις  οποίες  έχει
εκδοθεί και εκκαθαριστεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς, ενώ από το Δεκέμβριο
του 2015 και εφεξής περιλαμβάνουν εκείνες για τις οποίες έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ (εκκαθαρισμένες
και μη). 

Από το σύνολο των εκκρεμών υποχρεώσεων των φορέων, ως ληξιπρόθεσμες ορίζονται εκείνες οι οποίες δεν
έχουν εξοφληθεί μετά την παρέλευση 90 ημερών από την ημερομηνία υποχρέωσης εξόφλησής τους.  Τα
στοιχεία για τις εκκρεμείς επιστροφές φόρων αναφέρονται  σε εκκρεμείς επιστροφές φόρων για τις οποίες
έχει εκδοθεί το σχετικό ΑΦΕΚ μέχρι και το τέλος του μήνα αναφοράς. 

Η εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης αποτελεί βασική προτεραιότητα
για το Υπουργείο Οικονομικών, δεδομένου ότι συμβάλλει στην ενίσχυση της αξιοπιστίας των φορέων, στην
εξυγίανση των προϋπολογισμών τους, αλλά και στην τόνωση της ρευστότητας της οικονομίας. 

Με την υλοποίηση της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης και την ομαλή ροή των χρηματοδοτήσεων
από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Στήριξης (ΕΜΣ) και  ειδικότερα της χρηματοδότησης για την εξόφληση
ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων της Γενικής Κυβέρνησης, αναμένεται αύξηση του ρυθμού αποπληρωμής των
υποχρεώσεων αυτών και σημαντική μείωσή τους εντός του 2017.

Για  το  σκοπό  αυτό  από  τον  Ιούνιο  του  2016  υλοποιείται  πρόγραμμα  εκκαθάρισης  ληξιπρόθεσμων
υποχρεώσεων της  Γενικής  Κυβέρνησης προς  τρίτους,  μέσω ειδικής  χρηματοδότησης από τον ΕΜΣ.  Οι
εκταμιεύσεις  ξεκίνησαν  τον  Ιούλιο  του  2016  και  θα  προσαρμόζονται  ανάλογα  με  την  πορεία  της
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χρηματοδότησης  από  τον  ΕΜΣ.  Ως  αποτέλεσμα,  από  τον  Ιούνιο  μέχρι  τον  Σεπτέμβριο  παρατηρείται
σταδιακή μείωση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων των φορέων ύψους συνολικά 1.150 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης προβλέπεται επίσης και η χρηματοδότηση από
τον ΕΜΣ για την εκκαθάριση εκκρεμών, άνω των 90 ημερών, αιτήσεων συνταξιοδότησης. Για το λόγο αυτό
προωθείται το απαραίτητο θεσμικό πλαίσιο για την έκτακτη χρηματοδότηση των Οργανισμών Κοινωνικής
Ασφάλισης για το σκοπό αυτό, με στόχο και την εκκαθάριση εκκρεμών αιτήσεων συνταξιοδότησης από τις
αρχές του 2017.

Επισκόπηση Δημοσίων Δαπανών

Η επισκόπηση δημόσιων δαπανών είναι  συντονισμένη δράση στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης που
αποτελεί  ένα  από  τα  βασικότερα  εργαλεία  για  τη  βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  της  δημόσιας
διοίκησης, την καταγραφή και τον εξορθολογισμό των δαπανών και την ανακατανομή  τους με απώτερο
στόχο την χρηματοδότηση κοινωνικών προγραμμάτων. 

Τα  αποτελέσματα  της  επισκόπησης έχουν  συγκεκριμενοποιηθεί  από την αρχή της  δράσης και  αφορούν
κυβερνητικές  προτεραιότητες:  να συμβάλουν  στην πλήρη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Εισοδήματος
Αλληλεγγύης σε όλη την επικράτεια από το 2017 και έπειτα, να βοηθήσουν στη στήριξη των κατώτερων
εισοδηματικά στρωμάτων και στην καταπολέμηση της ανεργίας και να διευκολύνουν την επανένταξη των
μακροχρόνια ανέργων στον παραγωγικό ιστό της χώρας. 

Η επισκόπηση ξεκίνησε το Σεπτέμβρη του 2016 σε πιλοτικό επίπεδο στο Υπουργείο Οικονομικών,  στο
Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης και στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και θα επεκταθεί στο
σύνολο  της  Γενικής  Κυβέρνησης  το  πρώτο  εξάμηνο  του  2017.  Στην  επισκόπηση  περιλαμβάνονται  τα
Υπουργεία  και  όλοι  οι  εποπτευόμενοι  φορείς  των  Υπουργείων.  Η  δράση  δεν  περιορίζεται  μόνο  στην
επισκόπηση των δαπανών του κάθε Υπουργείου αλλά συμπεριλαμβάνει καταγραφή και κοστολόγηση των
δραστηριοτήτων και ανάπτυξη δεικτών καταγραφής των αποτελεσμάτων τους. 

Η καταγραφή και κοστολόγηση δραστηριοτήτων σε επίπεδο Υπουργείου και στους εποπτευόμενους φορείς
αυτού, επιτρέπει την αξιολόγηση της κάθε δραστηριότητας ξεχωριστά, την σύγκριση κόστους-οφέλους με
άλλες δράσεις και δραστηριότητες και την ιεράρχηση δραστηριοτήτων τόσο σε επίπεδο Υπουργείου όσο και
στο  σύνολο  της  κυβέρνησης.  Με  αυτή  την  έννοια,  η  επισκόπηση  παίρνει  διπλή  μορφή:  πρώτον,  ενός
εξονυχιστικού λογιστικού ελέγχου δαπανών σε όλα τα Υπουργεία και στους φορείς τους με σκοπό τη μείωση
δαπανών, και, δεύτερον, στην καταγραφή δραστηριοτήτων και ευθυγράμμιση των δαπανών στο σύνολο της
κυβέρνησης με τις πιο άμεσες κυβερνητικές προτεραιότητες.

Η  καταγραφή  τομέων  δραστηριότητας  και  συγκεκριμένων  δράσεων  ανά  Υπουργείο  στο  πλαίσιο  της
επισκόπησης  δαπανών  αποτελεί  προπομπό  της  σταδιακής  μετάβασης  στην  κατάρτιση  προϋπολογισμού
προγραμμάτων, που συνιστά τον πλέον βέλτιστο τρόπο κατάρτισης προϋπολογισμού σε πολλά ευρωπαϊκά
κράτη.  Λόγω  της  ανάγκης  συνεχούς  ελέγχου,  είτε  επισκόπησης  κατά  τακτά  χρονικά  διαστήματα  είτε
θεματικής  επισκόπησης  των  δημόσιων  δαπανών,  η  καθιέρωση  της  επισκόπησης  ως  μιας  μόνιμης  και
διαρκούς δράσης στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης και σε συνδυασμό με τη σταδιακή μετάβαση στην
κατάρτιση προϋπολογισμού προγραμμάτων, θα ενδυναμώσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητά
του κράτους και των υπηρεσιών του. 

Βασικοί στόχοι: 

 Εκ βάθρων επισκόπηση των δαπανών σε όλα τα Υπουργεία και στους εποπτευόμενους φορείς τους.
 Καταγραφή και εξορθολογισμό των δαπανών στο σύνολο της Γενικής Κυβέρνησης. 
 Δημιουργία δημοσιονομικού χώρου που να επιτρέπει την ανακατανομή δαπανών μεταξύ Υπουργείων

και φορέων Γενικής Κυβέρνησης με σκοπό την χρηματοδότηση δράσεων κοινωνικής πολιτικής.
 Βελτίωση  της  αποτελεσματικότητας  και  αποδοτικότητας  της  δημόσιας  διοίκησης,  μέσω  της
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καταγραφής,  κοστολόγησης  και  ιεράρχησης  δράσεων  και  δραστηριοτήτων  στο  σύνολο  της  Γενικής
Κυβέρνησης.

3. Κοινωνική Πολιτική 

Η  οικονομική  και  κοινωνική  κρίση  των  περασμένων  ετών,  κατέστησαν  επιτακτική  την  ανάγκη  για
οριοθέτηση και υλοποίηση ενός σχεδίου κοινωνικής προστασίας, με γνώμονα τον χάρτη της ευαλωτότητας
και τα επί μέρους χαρακτηριστικά της. Στόχος μίας τέτοιας πολιτικής είναι η άμβλυνση των κοινωνικών και
οικονομικών ανισοτήτων και της αποστέρησης στις ακραίες εκδοχές της και η εξασφάλιση της προστασίας
ευάλωτων πληθυσμών κατά τη μετάβαση από τις συνθήκες της κρίσης σε ένα υγιές κοινωνικοοικονομικό
περιβάλλον.

Οι στρατηγικοί άξονες της κοινωνικής πολιτικής καθορίζονται από τη στοχοθεσία της κυβέρνησης για τη
στήριξη  των  πιο  ευάλωτων  ομάδων  του  πληθυσμού  και  την  αναμόρφωση του  κράτους  πρόνοιας  με
καλύτερη οργάνωση των επιδομάτων, αύξηση των παρεχόμενων υπηρεσιών και εκσυγχρονισμό των δομών. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προγραμματίζονται οι εξής δράσεις:

 Εθνική εφαρμογή Κοινωνικού  Εισοδήματος Αλληλεγγύης (ΚΕΑ) 
 Πιλοτικό πρόγραμμα μεθόδου αξιολόγησης αναπηρίας 
 Διαμόρφωση νέου πλαισίου για την παιδική προστασία

- Επιτροπεία ανηλίκων 
- Πλαίσιο αναδοχής/υιοθεσίας
- Νέο πλαίσιο λειτουργίας προνοιακών ΝΠΔΔ & ΝΠΙΔ

 Εθνικός Μηχανισμός  Συντονισμού,  Παρακολούθησης  και  Αξιολόγησης  των  Πολιτικών  Κοινωνικής
Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής 

 Λειτουργία Ενιαίου Φορέα πληρωμής κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα 
 Νέο πλαίσιο καταπολέμησης της έλλειψης στέγης ευάλωτων ομάδων – Φορέας διαχείρισης ακινήτων 

Στο παραπάνω πλαίσιο μία σειρά από πρωτοβουλίες στο πεδίο άσκησης κοινωνικής πολιτικής υλοποιήθηκαν
το 2016, ενώ το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης που λειτούργησε πιλοτικά σε συγκεκριμένες περιοχές
κατά το τρέχον οικονομικό έτος, εντός του 2017 θα επεκταθεί στο σύνολο της Επικράτειας. 

Ειδικότερα:

Αντιμετώπιση της φτώχειας

Με το ν.4320/2015 θεσμοθετήθηκε μια σειρά άμεσων μέτρων για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής
κρίσης. Για την έκτακτη οικονομική ενίσχυση ατόμων και νοικοκυριών που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας
φτώχειας εφαρμόσθηκαν οι ακόλουθες ειδικότερες δράσεις:

- επιδότηση σίτισης,
- επιδότηση ενοικίου,
- δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.

Η αρχική εφαρμογή του προγράμματος το 2015, οδήγησε στη χρονική επέκτασή του μέχρι και το τέλος του
2016  έτσι  ώστε  να  καλύψει  τις  ανάγκες  των  νοικοκυριών  που  διαβιούν  σε  συνθήκες  αποστέρησης.
Επισημαίνεται ότι οι ανάγκες που καλύπτονται από το πρόγραμμα αντιμετώπισης της ανθρωπιστικής κρίσης,
από  το  2017  και  μετά,  θα  ενσωματωθούν και  θα  καλύπτονται  από  την  εφαρμογή  του  Κοινωνικού
Εισοδήματος Αλληλεγγύης σε εθνική κλίμακα, προκειμένου να μη δημιουργούνται επικαλύψεις μεταξύ των
δύο προγραμμάτων.
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Ειδικότερα,  σημειώνεται  ότι  από  τον  Προϋπολογισμό  εξόδων  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής
Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά το οικονομικό έτος 2016 αναμένεται να διατεθούν συνολικά
πιστώσεις ύψους  263 εκατ. ευρώ. 

Αντισταθμιστικά μέτρα ΕΚΑΣ

Κατόπιν της σταδιακής περικοπής (ν.4387/2016) του Επιδόματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων
(ΕΚΑΣ) μέχρι το τέλος του 2019 το Υπ.  Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης
έλαβε σειρά αντισταθμιστικών μέτρων από 1/8/2016 με γνώμονα την άμβλυνση των συνεπειών για τους
δικαιούχους του επιδόματος αυτού. Συγκεκριμένα έχουν προβλεφθεί πιστώσεις για τα έτη 2016 και 2017 με
σκοπό την εφαρμογή των παρακάτω αντισταθμιστικών μέτρων προς τους δικαιούχους:

 Πλήρης απαλλαγή από τη φαρμακευτική δαπάνη σε όσους δικαιούχους απώλεσαν την παροχή.
 Έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με την παροχή που καταργήθηκε σε πρώην δικαιούχους

με ποσοστό αναπηρίας άνω του 80%.
 Έκτακτη μηνιαία οικονομική  ενίσχυση  στο/στη  σύζυγο  με  το  μικρότερο  ατομικό  εισόδημα  σε

περίπτωση απώλειας του ΕΚΑΣ και από τους δύο συζύγους.

Ειδικότερα για το έτος 2016 θεσπίστηκαν τα εξής συμπληρωματικά μέτρα:

 Aπαλλαγή από την καταβολή εισφοράς υγειονομικής περίθαλψης σε όσους απώλεσαν παροχή ΕΚΑΣ
άνω των τριάντα (30) ευρώ μηνιαίως. 

 Χορήγηση μηνιαίας προπληρωμένης κάρτας σε συνταξιούχους που απώλεσαν παροχή ποσού 115 ευρώ
μηνιαίως και άνω ισόποσης με το ποσό που αντιστοιχεί στο 30% της απώλειας.

Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης 

Με τις διατάξεις του ν. 4389/2016 τέθηκε σε βαθμιαία εφαρμογή το ως άνω πρόγραμμα αρχικά σε τριάντα
(30) μικρούς και μεσαίους Δήμους της χώρας κατά το τρέχον έτος 2016 απορροφώντας πιστώσεις ύψους 55
εκατ. ευρώ, ενώ για το 2017 έχουν προβλεφθεί πιστώσεις ύψους 760 εκατ. ευρώ με σκοπό την επέκτασή του
σε όλους τους Δήμους της χώρας. 

Το  πρόγραμμα  αυτό  ενσωματώνει  και  το  παλαιότερο  πρόγραμμα  του  «Ελάχιστου  Εγγυημένου
Εισοδήματος» που τέθηκε σε λειτουργία το 2014 και λειτούργησε μόνο πιλοτικά και όχι σε πανελλαδικό
επίπεδο. Είναι ένα πρόγραμμα αμιγώς προνοιακού χαρακτήρα, απευθύνεται σε νοικοκυριά, που διαβιούν σε
συνθήκες  φτώχειας  και  λειτουργεί  κατά  τρόπο  συμπληρωματικό  στο  πλαίσιο  εφαρμογής  δημόσιων
πολιτικών καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. 

Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις (3) βασικούς πυλώνες: α) εισοδηματική ενίσχυση, β)
πρόσβαση και διασύνδεση σε συμπληρωματικές παροχές και υπηρεσίες και γ) υπηρεσίες ενεργοποίησης και
προώθησης  των  δικαιούχων  σε  δράσεις,  όπως  κάλυψη  προτεινόμενης  θέσης  εργασίας,  συμμετοχή  σε
προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης και εμπειρίας και επιστροφή στο εκπαιδευτικό σύστημα.

4. Ενδυνάμωση της  απασχόλησης  και  ενίσχυση  της  κοινωνικής
επιχειρηματικότητας

Μία  από  τις  θεμελιώδεις  πολιτικές  προτεραιότητες  για  το  2017  είναι  και  η  ενίσχυση  του  τομέα  της
απασχόλησης δια μέσω της δρομολόγησης μίας σειράς δράσεων που θα απευθύνονται σε κατηγορίες του
πληθυσμού που έχουν  πληγεί περισσότερο από την ανεργία, η αναβάθμιση της δια βίου μάθησης και της
κατάρτισης των ενηλίκων και η συγκρότηση ενός υγιούς πλαισίου για την κοινωνική επιχειρηματικότητα.

Ειδικότερα:
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Ενίσχυση της απασχόλησης

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της απασχόλησης το Υπουργείο Εργασίας υλοποίησε εντός του 2016 έξι  (6)
Προγράμματα  Απασχόλησης,  με  συνολικό  προϋπολογισμό  196,2  εκατ.  ευρώ  και  σύνολο  38.237
ωφελούμενων.  Ενδεικτικά αναφέρονται  το Πρόγραμμα Επανένταξης Μακροχρόνια Ανέργων στην Αγορά
Εργασίας (Νέα Γενιά Κοινωφελούς Εργασίας) σε 17 Δήμους,  το Πρόγραμμα δημιουργίας  νέων θέσεων
εργασίας για ανέργους άνω των 50 ετών διάρκειας 9 μηνών και  το Πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής
εμπειρίας και ένταξης στην απασχόληση για νέους 25-29 ετών.

Περαιτέρω,  κατά  το  τελευταίο  δίμηνο του 2016 και  εντός  του 2017,  έχουν  προγραμματισθεί  οκτώ (8)
προγράμματα  απασχόλησης  με  συνολικό  προϋπολογισμό  524,5  εκατ.  ευρώ  και  σύνολο  85.837
ωφελούμενων. Ενδεικτικά αναφέρονται  το  Πρόγραμμα Επανένταξης Μακροχρόνια Ανέργων στην αγορά
εργασίας σε 274 Δήμους, το Πρόγραμμα πρόσληψης Ανέργων στον κλάδο της Υγείας και το Πρόγραμμα
επιχορήγησης επιχειρήσεων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και άλλων Δημόσιων Φορέων για
την απασχόληση ανέργων ηλικίας 55-67 ετών

Δια βίου μάθηση και κατάρτιση ενηλίκων

 Το Υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας έχει συγκροτήσει διϋπουργική επιτροπή
για την επανεξέταση του θεσμικού πλαισίου πιστοποίησης των παρόχων συνεχιζόμενης  επαγγελματικής
κατάρτισης  και  ειδικότερα  των  όρων  και  των  προϋποθέσεων  για  τη  χορήγηση  άδειας  ίδρυσης  και
λειτουργίας των Κέντρων δια Βίου μάθησης και τη διαμόρφωση νομοθετικής ρύθμισης για την ανάπτυξη
Συστήματος Πιστοποίησης Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης  αποφοίτων των Κέντρων Διά Βίου
Μάθησης  που  έχει  ως  σκοπό  τη  διασφάλιση  της  αντικειμενικότητας  και  ποιότητας  των  διαδικασιών
επικύρωσης  των  αποτελεσμάτων  μάθησης  που  αποκτώνται  μέσω  της  συνεχιζόμενης  επαγγελματικής
κατάρτισης και την ενίσχυση του ρόλου τους.

Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Το 2016 έλαβε χώρα η ψήφιση του ν. 4430/2016 για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία (ΚΑΛΟ) και
την ανάπτυξη των φορέων της,  με βασικό στόχο τη δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος ανάπτυξης της
ΚΑΛΟ, τη διάχυση της ΚΑΛΟ σε όλους τους δυνατούς τομείς οικονομικής δραστηριότητας και τη στήριξη
και  ενίσχυση  των  παραγωγικών  εγχειρημάτων  αυτοδιαχείρισης  και  συλλογικής  κοινωνικής
επιχειρηματικότητας.

 Το 2017 θα δρομολογηθεί η θέσπιση ενιαίου Ταμείου που θα υποστηρίζει τα εγχειρήματα που δεν έχουν
πρόσβαση  στο  τραπεζικό  σύστημα  (nonbankable).  Στόχος  είναι  η  συγκέντρωση  όλων  των  ειδών
χρηματοδότησης σε ένα Ταμείο.
 
Επιπλέον,  βασική  προτεραιότητα  του  Υπουργείου  Εργασίας  αποτελεί  η  ενοποίηση  της  Συνεταιριστικής
νομοθεσίας εντός του 2017. Στόχος είναι να αντιμετωπιστεί η πολυδιάσπαση της νομοθεσίας που αφορά
τους συνεταιρισμούς στην ελληνική έννομη τάξη καθώς και η δημιουργία μιας σύγχρονης και σαφούς για τη
διοίκηση  και  τον  πολίτη  συνεταιριστικής  νομοθεσίας,  που  να  ανταποκρίνεται  στην  ανάπτυξη  της
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας σε όλους τους τομείς της παραγωγικής δραστηριότητας και τη
δημιουργία βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.

Επιπρόσθετα εντός  του 2017 θα ξεκινήσει  η δημιουργία ολοκληρωμένου νομοθετικού πλαισίου για την
επαναλειτουργία πτωχευμένων - εγκαταλελειμμένων επιχειρήσεων μέσω της μετατροπής τους σε Φορείς
Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.
5. Οικονομία-Ενίσχυση κλίματος εμπιστοσύνης

Ο προγραμματισμός, οι στρατηγικές και το νομοθετικό έργο του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για

10  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

το 2017 έχουν στόχο τη σταθεροποίηση της Ελληνικής οικονομίας, τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τη
βιώσιμη ανάπτυξή της και την ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης και αξιοπιστίας της χώρας μας. Τα κυριότερα
σημεία παρεμβάσεων είναι τα εξής:

 Υλοποίηση  στρατηγικής  αντιμετώπισης  των  κόκκινων  δανείων  μέσω  δύο  κύριων  νομοθετικών
πρωτοβουλιών:  α)  Δράση  Εξωδικαστικού  Μηχανισμού  Διευθέτησης  Οφειλών  και  β)  Σύνταξη  του
Σχεδίου Νόμου για την Υπηρεσία Πίστωσης και  Πλούτου (η οποία θα έχει  συγκεντρωμένα όλα τα
στοιχεία των δημόσιων και ιδιωτικών οφειλών των δανειοληπτών και θα βαθμολογεί αντικειμενικά και
διάφανα  όσους  θέλουν  να  ρυθμίσουν  τις  οφειλές  τους  προς  τις  τράπεζες  καθώς  κι  εκείνους  που
επιδιώκουν τη σύναψη νέου δανείου ως προς τη δυνατότητα αποπληρωμής των δόσεών τους).

 Ενεργοποίηση των τεσσάρων υπολειπομένων καθεστώτων ενισχύσεων του νέου αναπτυξιακού νόμου
4399/2016, με βασικούς στόχους την αύξηση της απασχόλησης, της καινοτομίας, της εξωστρέφειας των
επιχειρήσεων,  της  επανεκβιομηχάνισης  της  χώρας,  και  γενικότερα  την  υποβοήθηση της  παραγωγής
προϊόντων και υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

 Τροποποίηση του ν. 3894/2010 περί στρατηγικών επενδύσεων, στην κατεύθυνση διεύρυνσης του πεδίου
εφαρμογής και επιτάχυνσης των διαδικασιών και  διασφάλιση ελέγχων υλοποίησης των στρατηγικών
επενδύσεων.

 Διαμόρφωση  νέου  θεσμικού  πλαισίου  για  την  αποτελεσματική  εφαρμογή  του  αναπτυξιακού
προγραμματισμού της  περιόδου  2014  –  2020  μέσω  του  Εφαρμοστικού  Νόμου  4314/2014  «Για  τη
διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την Προγραμματική Περίοδο
2014-2020».

 Εισαγωγή στη Βουλή του νόμου για το καθεστώς των αδειοδοτήσεων. Προσθήκη ειδικών μερών για τον
τομέα της εφοδιαστικής αλυσίδας και για τις εξορυκτικές δραστηριότητες. 

 Εισήγηση  για νομοθετική  ρύθμιση  για  την  αναμόρφωση  του  πλαισίου  Εποπτείας  της  Αγοράς
βιομηχανικών προϊόντων του εναρμονισμένου τομέα (CE). 

 Υλοποίηση  τριών  δράσεων  στο  πλαίσιο  του  ΕΠΑΝΕΚ:  Σύγχρονη  Μεταποίηση,  Ανάπτυξη
Επιχειρηματικών  Πάρκων  τοπικής  εμβέλειας  για  τη  μεταποίηση  και  την  εφοδιαστική  αλυσίδα  και
Ενίσχυση της Περιβαλλοντικής Βιομηχανίας. 

 Απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, μέσω της ανάπτυξης διαδικτυακής πύλης.
 Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας ώστε να ενισχυθεί ο ρόλος τους. 
 Σχέδιο  Δράσης για  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  του  Ηλεκτρονικού  Εμπορίου  και  της  Ηλεκτρονικής

Επιχειρηματικότητας.
 Αναμόρφωση του νομικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία του Ελληνικού Σήματος, με σκοπό την

καθιέρωση του ως ένα σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο των ελληνικών επιχειρήσεων.
 Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για το υπαίθριο εμπόριο και δημιουργία ηλεκτρονικού μητρώου αδειών

υπαιθρίου εμπορίου.
 Εκσυγχρονισμός της καταναλωτικής νομοθεσίας και αναβάθμιση του Παρατηρητήριου Τιμών.
 Αναμόρφωση του  νομικού  πλαισίου  των  οργανωμένων  αγορών  χονδρικού  εμπορίου,  δημοσίων  και

ιδιωτικών. 
 Εκπόνηση Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη με έμφαση στο πεδίο της

ανεργίας, των εργασιακών συνθηκών, των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, κ.λπ. 

6. Φορολογική πολιτική

Κατά το έτος 2016 ξεκίνησε η διενέργεια διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα συνεχιστούν κατά το
έτος 2017 και θα συμπληρωθούν με νέες πρωτοβουλίες, μεταξύ των οποίων:

Ενίσχυση του εισπρακτικού μηχανισμού
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 Σταδιακή ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου, πλήρως αυτοματοποιημένου συστήματος για τη διαχείριση
και παρακολούθηση των διαδικασιών είσπραξης των οφειλών (μέσω νέου ΕΣΠΑ 2014-2020).

 Επέκταση ηλεκτρονικών υπηρεσιών για την υποστήριξη του υπολογισμού των ασφαλιστικών εισφορών
αυτοαπασχολούμενων και την ενσωμάτωση της είσπραξης εισφορών κοινωνικής ασφάλισης μέσω της
φορολογικής διοίκησης (έργο ΕΦΚΑ).

 Ενίσχυση  των  δράσεων  φορολογικής  συμμόρφωσης  με  στόχο  την  αύξηση  της  οικειοθελούς
συμμόρφωσης.

 Διασύνδεση  με  το  Πληροφοριακό  Σύστημα  του  Υπουργείου  Εργασίας,  Κοινωνικής  Ασφάλισης  και
Πρόνοιας ΕΡΓΑΝΗ (ΣΕΠΕ – ΟΑΕΔ – ΙΚΑ – ΕΤΑΜ).

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίου

 Αξιοποίηση  διεθνών  εργαλείων,  πληροφοριών  και  δράσεων  για  την  αποτροπή  φοροδιαφυγής  από
ιδιώτες και εταιρικές ομάδες (CRS, FATCA κ.λπ.).

 Διενέργεια πολυμερών ελέγχων, σε συνεργασία με άλλες χώρες.
 Ανάπτυξη  του  e-περιουσιολογίου,  με  σταδιακή  επέκταση  του  υφιστάμενου  περιουσιολογίου  σε

περισσότερα αντικείμενα.
 Επέκταση του Συστήματος Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών και Λοιπών Πληρωμών (ΣΜΤΛ&ΛΠ)

και σε άλλα χρηματοοικονομικά προϊόντα. 
 Ανάπτυξη του Πληροφοριακού Συστήματος της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών (ΔΕΔ) με σκοπό την

αποτελεσματική εξωδικαστική επίλυση των φορολογικών διαφορών.
 Σύσταση πρόσθετων Κινητών Ομάδων Ελέγχου (ΚΟΕ) σε όλη την Επικράτεια.
 Αξιοποίηση  του  πρόσφατα  αποκτηθέντος  αυτοκινούμενου  συστήματος  (x-ray)  ανίχνευσης

εμπορευματοκιβωτίων (containers) και ενίσχυση των Τελωνειακών Αρχών με μέσα δίωξης.
 Σύσταση Συντονιστικού Επιχειρησιακού Κέντρου (ΣΕΚ) για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου σε

προϊόντα που υπόκεινται σε ΕΦΚ.
 Ανάπτυξη περιβάλλοντος αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος Εισορών – Εκροών με στόχο τον

εντοπισμό περιπτώσεων λαθρεμπορίας καυσίμων.
 Καθιέρωση  Ενιαίου  Κεντρικού  Μητρώου  Εφοδιαστικής  Αλυσίδας  (ΕΚΜΕΑ)  καπνού  και

βιομηχανοποιημένων προϊόντων. 
 Εισαγωγή  διαλειτουργικού  συστήματος  εντοπισμού  και  παρακολούθησης  καπνικών  προϊόντων

(ιχνηλασιμότητα).

Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους πολίτες και ενίσχυση της
διαφάνειας

 Αναβάθμιση της διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης και επικοινωνίας της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων
Εσόδων.

 Περαιτέρω  ηλεκτρονικοποίηση  διαδικασιών  με  σκοπό  την  εξυπηρέτηση  του  πολίτη  (ενδεικτικά  η
αυτοματοποίηση επιστροφών/συμψηφισμών, η υποβολή δηλώσεων Φορολογίας Κεφαλαίου).

 Σταδιακή υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδίου Καταπολέμησης της Διαφθοράς.
 Σταδιακή εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για τη διευκόλυνση του εξαγωγικού εμπορίου με έμφαση στην

υλοποίηση της Ενιαίας Θυρίδας- Single Window (ν. 4336/2015).

Σύγχρονη και ευέλικτη Φορολογική και Τελωνειακή Διοίκηση

 Σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (αυτονόμου φορέα) με το ν. 4389/2016.
 Συνεχής εκσυγχρονισμός των δομών της Αρχής.
 Εφαρμογή σύγχρονου συστήματος στοχοθεσίας.
 Εφαρμογή  συστήματος  συνεχούς  επανεξέτασης,  αξιολόγησης  και  βελτίωσης  των  λειτουργικών

12  ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017



ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2   

διαδικασιών.
 Παραγωγική λειτουργία της Φορολογικής και Τελωνειακής Ακαδημίας.
7. Καταπολέμηση της διαφθοράς

Με το ν. 4320/2015 συστάθηκε η Γενική Γραμματεία για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς (ΓΕΓΚΑΔ), η
οποία υπάγεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ο κύριος λόγος της
δημιουργίας της ήταν η ανάγκη συντονισμού των αρχών και των ελεγκτικών σωμάτων των σχετικών με την
καταπολέμηση της διαφθοράς, ώστε να αποφεύγονται οι επικαλύψεις και να ενισχυθεί η συνεργασία μεταξύ
τους.

Η Γενική Γραμματεία έχει ορισθεί ως η αρμόδια αρχή για το συντονισμό της καταπολέμησης της απάτης
(ΑFCOS) και ως το κεντρικό συντονιστικό όργανο καταπολέμησης της απάτης στα διαρθρωτικά ταμεία.

Εντός του 2016 έχουν ολοκληρωθεί ή προγραμματιστεί οι κατωτέρω δράσεις:

 Αξιολόγηση και αναθεώρηση του εθνικού στρατηγικού σχεδίου για την καταπολέμηση της διαφθοράς.
Το αρχικό σχέδιο δημοσιεύτηκε τον Ιούλιο 2015 και βρίσκεται υπό αξιολόγηση και ετήσια αναθεώρηση.

 Δημοσιοποίηση  της  πρώτης  ετήσιας  έκθεσης  της  Γενικής  Γραμματείας  για  την  Καταπολέμηση  της
Διαφθοράς, καθώς και συλλογής στοιχείων από ελεγκτικούς και διωκτικούς φορείς. 

 Ετήσια  αναθεώρηση και  δημοσίευση  της  χαρτογράφησης  των  αρμοδιοτήτων  των  αρχών.  Η  πρώτη
χαρτογράφηση των αρμοδιοτήτων έχει ήδη αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας για την
Καταπολέμηση της Διαφθοράς.

 Δημιουργία συστήματος  υποδοχής  καταγγελιών  που  αφορούν  σε  θέματα  διαφθοράς  στην  ελληνική
Διοίκηση καθώς και σε θέματα διαχείρισης των κονδυλίων που διαθέτει η ΕΕ στην χώρα.

 Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου δήλωσης περιουσιακών στοιχείων (πόθεν έσχες).
 Δημιουργία μηχανισμού  για  τον  συντονισμό  των  διωκτικών  αρχών  (οικονομικών  εισαγγελέων  και

εισαγγελέων Διαφθοράς, ΓΓΔΕ, οικονομικής αστυνομίας κ.λπ.).
 Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου για την χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων.
 Εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς φορείς και οργανισμούς. 
 Ενίσχυση του ρόλου των μονάδων εσωτερικού ελέγχου των Υπουργείων.
 Σύσταση ομάδων  εργασιών  για  εκπόνηση  τομεακών  στρατηγικών  σε  τομείς  υψηλού  κινδύνου

διαφθοράς στην Δημόσια Διοίκηση.
 Επιμορφώσεις στελεχών των διοικητικών, διωκτικών και δικαστικών αρχών.

Εντός του 2017 σχεδιάζονται οι εξής δράσεις:

 Ενοποίηση ελεγκτικών σωμάτων.
 Δημιουργία  ειδικού σώματος επιστημόνων/ερευνητών, προς διευκόλυνση του έργου των Εισαγγελέων

Διαφθοράς και Οικονομικού Εγκλήματος.
 Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου για τον εσωτερικό έλεγχο.
 Αλλαγή  του  νομοθετικού πλαισίου  με  στόχο  την  ενίσχυση των  μηχανισμών  για  την  ανάκτηση και

διαχείριση των δεσμευμένων περιουσιακών στοιχείων 
 Βελτίωση των χρονοδιαγραμμάτων απονομής της δικαιοσύνης και ως προς τις υποθέσεις αλλά και ως

προς τους χρόνους παραγραφής των αδικημάτων.
 Αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διοικητικών ποινών ως μέσο μείωσης του φόρτου εργασίας των

δικαστηρίων.
 Βελτίωση νομοθετικού πλαισίου για το καθεστώς μαρτύρων δημοσίου συμφέροντος.
 Ενίσχυση  της  πληροφόρησης  του  κοινού  και  του  ιδιωτικού  τομέα  για  την  ανάληψη  δράσεων

καταπολέμησης της διαφθοράς. 
 Αλλαγή νομοθετικού πλαισίου όσο αφορά στις ποινές που εισήχθησαν με το ν. 4312/2014.
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 Ετήσια ανάλυση στατιστικών στοιχείων της Δικαιοσύνης σε υποθέσεις διαφθοράς και καθορισμός των
σχετικών  πολιτικών  και  νομοθετικών  παρεμβάσεων  για  την  αποτελεσματικότερη  λειτουργία  της
δικαιοσύνης.

8. Εσωτερική πολιτική 

Στο  πλαίσιο  ανάπτυξης  στρατηγικού  σχεδιασμού  τα  Υπουργεία  και  οι  επί  μέρους  Γενικές
Γραμματείες έχουν ήδη προγραμματίσει νέες δράσεις για το 2017.

Ειδικότερα:

Παιδεία

Τα βασικά σημεία στρατηγικού σχεδιασμού του Υπουργείου Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων για το
έτος 2017 είναι τα εξής: 

 Διάχυση των ψηφιακών δυνατοτήτων εκπαίδευσης σε όλες τις βαθμίδες 
 Ενιαίο πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής. Δημιουργία σύγχρονων Εργαστηρίων Πληροφορικής
 Εκπαίδευση παιδιών προσφύγων
 Ενίσχυση  Νηπιαγωγείου  (Επιμόρφωση  -  Αναμόρφωση  αναλυτικού  προγράμματος  -  Δίχρονο

υποχρεωτικό Νηπιαγωγείο - Προσλήψεις βοηθητικού προσωπικού)
 Ενίσχυση Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και επέκτασή του στα Ολιγοθέσια Δημοτικά

Σχολεία (Επιμόρφωση - Αλλαγή αξιολόγησης μαθητών - Εφαρμογή Ευέλικτης Ζώνης)
 Νέο Γυμνάσιο (Ενισχυτική διδασκαλία - Επέκταση διδακτικού έτους - Εξορθολογισμός ύλης - Πιλοτική

εφαρμογή περιγραφικής αξιολόγησης)
 Νέο Λύκειο - Πρόταση νέου συστήματος εισαγωγής στα Πανεπιστήμια
 Αναβάθμιση Ειδικής Αγωγής
 Αναβάθμιση Τεχνικής- Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
 Επαναλειτουργία Σχολικών Βιβλιοθηκών
 Σύσταση Κέντρων Υποστήριξης Εκπαιδευτικής Κοινότητας 
 Ολιστική θεώρηση και εκσυγχρονισμός του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,

με στόχο να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας και να συνεισφέρει
στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας:
- Ανάπτυξη επαγγελματικής  εκπαίδευσης και  κατάρτισης  (εκσυγχρονισμός προγραμμάτων σπουδών,

βιβλίων, εργαστηριακού εξοπλισμού, επιμόρφωση εκπαιδευτικών).
- Ανάπτυξη προγραμμάτων μαθητείας αποφοίτων ΕΠΑΛ και σπουδαστών ΙΕΚ για την ομαλή είσοδό

τους στην αγορά εργασίας.
 Συγκρότηση του Ενιαίου χώρου της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έρευνας και Τεχνολογίας. 

Βασικά εργαλεία για τη συγκρότηση είναι : 
- Η  οριζόντια  κινητικότητα  μελών  ΔΕΠ  Πανεπιστημίων,  μελών  ΕΠ  ΤΕΙ  και  ερευνητών  ΕΚ  ως

μέθοδος δημιουργίας κρίσιμων μαζών.
- Η συγκρότηση Εικονικών Ινστιτούτων (virtual institutes)  και  Κέντρων Δεξιότητας  (Competence

Centers) ως μέθοδος δικτύωσης ακαδημαϊκών και ερευνητικών μονάδων.
- Οι νέοι ορίζοντες που παρέχει η εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
- Η ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών και η ανοιχτή πρόσβαση ως πολλαπλασιαστές της ερευνητικής

απόδοσης.
- Η ομογενοποίηση και μετεξέλιξη του διοικητικού καθεστώτος των ερευνητικών κέντρων ως όρος

για τη συνεκτικότητα και την ενσωμάτωσή τους στον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης.
- Η επαναξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου των ΑΕΙ στην πορεία διαμόρφωσης του
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Ενιαίου Χώρου Εκπαίδευσης.
- Αξιολόγηση των ΤΕΙ και ένταξή τους στον Ενιαίο Χώρο Εκπαίδευσης.
- Αξιολόγηση των Συμβουλίων Ιδρυμάτων.
- Ενίσχυση  του  ρόλου  της  Αρχής  Διασφάλισης  και  Πιστοποίησης  της  Ποιότητας  στην  Ανώτατη

Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
- Εξορθολογισμός  των  διοικητικών  προβλημάτων  των  ΑΕΙ  (Συμβούλια  Ιδρυμάτων,  συγκρότηση

Πρυτανικών Συμβουλίων, εκλογικές διαδικασίες για εκλογές πρυτάνεων, συμμετοχή φοιτητών σε
όργανα κ.λπ.)

- Μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών συμπεριλαμβανομένων και των διδακτορικών σπουδών.
- Αξιοποίηση της περιουσίας των ΑΕΙ.
- Ορθολογικοποίηση  των  συνδρομών  σε  διεθνείς  οργανισμούς  (CERN,  European Space Agency

κ.λπ.).

Άμυνα

Το  Υπουργείο  Εθνικής  Άμυνας  (ΥΠΕΘΑ),  επαναξιολογεί  τις  δράσεις  του,  λαμβάνοντας  υπόψη  τους
υφιστάμενους  δημοσιονομικούς  περιορισμούς,  προς  επίτευξη  μέγιστης  αποτελεσματικότητας  του
επιχειρησιακού, αμυντικού και κοινωνικού του έργου. 
Στο πλαίσιο της προσπάθειας εξοικονόμησης πόρων και εξορθολογισμού των δαπανών του ΥΠΕΘΑ έτους
2017,  έχουν  ήδη  επικαιροποιηθεί,  αναληφθεί  και  δρομολογηθεί  από  τα  Γενικά  Επιτελεία  δράσεις  και
παρεμβάσεις που αφορούν σε σημαντικές διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, οι
οποίες συνοψίζονται ως ακολούθως:

 Ενοποίηση  διαδικασιών  προμηθειών  διακλαδικά,  με  σκοπό  τη  κατάρτιση  συμφωνιών-πλαίσιο,  προς
επίτευξη δημοσιονομικού οφέλους με βασική επιδίωξη την επίτευξη σημαντικών οικονομιών κλίμακας. 

 Συμμετοχή  στη  διαχείριση  των  μεταναστευτικών  -  προσφυγικών  ροών  και  λοιπών
συγχρηματοδοτούμενων από την Ευρωπαϊκή Ένωση προγραμμάτων.

 Συνεχής  προσπάθεια  αναδιοργάνωσης  -  αναδιάταξης  των  ΕΔ με  σύσταση  δομών  μικρότερων,  πιο
ευέλικτων και με μεγαλύτερη ισχύ πυρός.

  Σταδιακή  διάθεση  των  οικονομικών  δραστηριοτήτων  των  Στρατιωτικών  Εκμεταλλεύσεων
εξυπηρέτησης  προσωπικού  των  ΕΔ σε  εξωτερικούς  φορείς,  συμπεριλαμβανομένων  και  αυτών  της
κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας του ν.4430/2016.

 Εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του ΥΠΕΘΑ από τη νέο-σύστατη Υπηρεσία Αξιοποίησης της
Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων (ΥΠΑΑΠΕΔ). 

 Περιστολή των εθνικών θέσεων σε πρεσβείες και άλλους διεθνείς οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΕΕ), καθώς και
των μεταπτυχιακών σπουδών στο εξωτερικό, προς εξορθολογισμό αυτών.

 Προσπάθεια εκποίησης πλεονάζοντος ή μη επιχειρησιακά αναγκαίου στρατιωτικού εξοπλισμού, κύριου
υλικού, οπλισμού, πυρομαχικών κ.λπ. 

 Περαιτέρω  βελτίωση  της  κάλυψης  των  αναγκών  των  Ενόπλων  Δυνάμεων  με  ιδία  μέσα,  μέσω  της
βέλτιστης  αξιοποίησης  των  Στρατιωτικών  Εργοστασίων  και  του  εξειδικευμένου  στρατιωτικού  και
πολιτικού  προσωπικού  καθώς  επίσης  και  της  παροχής  κινήτρων  και  βελτίωσης  των  προϋποθέσεων
συνεργασίας με την μη αμυντική εγχώρια βιομηχανία με βάση το υφιστάμενο θεσμικό       πλαίσιο.

 Επανεξέταση  ισχύοντος  καθεστώτος  αποστρατειών,  ώστε  να  προκύψουν  τρόποι  μείωσης  της
σχετιζόμενης αποζημίωσης των διοικητικά αποκατασταθέντων.

  Ικανοποίηση λειτουργικών αναγκών, με την εφαρμογή Συμπράξεων Δημοσίου Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ).
 Επιτάχυνση ολοκλήρωσης των διαδικασιών προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου σε

διακλαδικό  επίπεδο  και  υλοποίηση  προγραμμάτων  εξοικονόμησης  ενέργειας,  ενεργειακής
αποδοτικότητας,  αποτελεσματικής  διαχείρισης  απορριμμάτων,  προώθησης  ανανεώσιμων  πηγών
ενέργειας κ.λπ. 

 Αναδιοργάνωση  Μονάδων,  στις  οποίες  έχουν  εγκατασταθεί  σύγχρονα  οπλικά  συστήματα,  στην
κατεύθυνση της σύμπτυξης των δραστηριοτήτων υποστήριξης, του περιορισμού του προσωπικού και της
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βελτιστοποίησης του τρόπου παροχής των αντίστοιχων υπηρεσιών. 

 Μείωση προσλήψεων εποχικού προσωπικού.

Δικαιοσύνη, Διαφάνεια, Ανθρώπινα δικαιώματα

Το  Υπουργείο  Δικαιοσύνης,  Διαφάνειας  και  Ανθρωπίνων  Δικαιωμάτων  κατά  το  2017  σχεδιάζει  την
εφαρμογή μιας σειράς δράσεων με στόχο την:
 
 Βελτίωση  και  ανάπτυξη  των  υπηρεσιών  υγείας,  απεξάρτησης  και  εκπαίδευσης/  επιμόρφωσης  που

παρέχονται στα καταστήματα κράτησης.
 Ανάπτυξη υπηρεσιών για ανηλίκους και νέους με παραβατική συμπεριφορά (μονάδες μέριμνας νέων,

υπηρεσίες εκπαίδευσης, ενίσχυση εξωιδρυματικής μεταχείρισης).
 Βελτίωση  των  υποδομών  και  κατ’ επέκταση  των  συνθηκών  κράτησης  και  ενίσχυση  του  επιπέδου

ασφάλειας στα καταστήματα κράτησης.
 Διοικητική αναδιοργάνωση της σωφρονιστικής διοίκησης και ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού.
 Επέκταση της χρήσης των εναλλακτικών της φυλάκισης μέτρων για τη μείωση του πληθυσμού των

φυλακών και τη μείωση του συνολικού κόστους.
 Αναδιοργάνωση  των  αγροτικών  καταστημάτων  κράτησης  και  των  παραγωγικών  εργαστηρίων  που

λειτουργούν στα καταστήματα κράτησης,  με σκοπό την ενίσχυση της εργασιακής ένταξης μετά την
αποφυλάκιση και της αυτοχρηματοδότησης των δομών.

Σημαντική στήριξη στην υλοποίηση των πολιτικών του Υπουργείου παρέχεται από το νέο ΕΣΠΑ 2014 –
2020 στο οποίο έχει ενταχθεί ή έχει προταθεί για ένταξη μια σειρά έργων όπως:

α. Έργα που έχουν ενταχθεί:
 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Διαδικασίας Α΄

Φάση (ΟΣΔΔΥ - ΠΠ). Το έργο υλοποιείται με αναμενόμενη ολοκλήρωση τον Δεκέμβριο του 2017.
 Ολοκληρωμένο Σύστημα Πρακτικών Δικαστηρίων (έργο «Σύμπραξη Δημοσίου - Ιδιωτικού Τομέα για

την Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων»). 
 Δράσεις Βελτιστοποίησης της Ροής Ποινικής, Πολιτικής και Διοικητικής Διαδικασίας. Το έργο αφορά

στη σχεδίαση μιας ενιαίας και ολοκληρωμένης επιχειρησιακής αρχιτεκτονικής της Ποινικής, Πολιτικής
και  Διοικητικής  διαδικασίας  και  των  διαδικασιών  διοικητικής  υποστήριξης  σε  όλες  τις  βαθμίδες
Δικαστηρίων και Εισαγγελιών, με στόχο τη βελτιστοποίηση της ροής των διαδικασιών αυτών. 

β. Έργα που έχουν προταθεί για ένταξη: 
 Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων για την Πολιτική και Ποινική Διαδικασία

Β' Φάση. Το έργο αφορά στην επέκταση του συστήματος ΟΣΔΔΥ Α΄ Φάσης στα υπόλοιπα δικαστήρια
της χώρας. 

 Υπηρεσίες Τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα. 
 Ψηφιοποίηση  Εντύπων  Αρχείων  και  Δεδομένων  Δικαστηρίων,  Αρχείου  Ανεκτέλεστων  Αποφάσεων,

εντύπου  αρχείου  υποθηκοφυλακείων,  Ψηφιακές  Υπηρεσίες  Τμήματος  Πτωχεύσεων  Πρωτοδικείου
Αθηνών και παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών

 Αναδιοργάνωση του τρόπου Διοίκησης των καταστημάτων κράτησης με έμφαση στην ανάπτυξη του
ανθρώπινου δυναμικού. 

 Αναβάθμιση  των  υπηρεσιών  που  παρέχονται  από τις  δομές  που  λειτουργούν  υπό την  εποπτεία  της
Γραμματείας Αντεγκληματικής Πολιτικής. 

 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης καταγγελιών/πληροφοριών οικονομικής απάτης και διαφθοράς. 

Επιπλέον, σχεδιάζεται να αναληφθούν νομοθετικές πρωτοβουλίες για:
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 Εναρμόνιση ποινικών και διοικητικών μέσων για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής
 Αναμόρφωση Ποινικού Κώδικα, Κώδικα Ποινικής Δικονομία, Σωφρονιστικού Κώδικα
 Τροποποίηση του ν. 4312/2014 για την ποινική συνδιαλλαγή 
 Αναθεώρηση του Κώδικα Απαλλοτριώσεων
 Αναμόρφωση  Πτωχευτικού  Κώδικα  και  έκδοση  Προεδρικού  Διατάγματος  για  τον  Διαχειριστή

Αφερεγγυότητας
 Κατάρτιση  σχεδίου  έκτακτης  ανάγκης  για  την  αντιμετώπιση  μαζικής  εισροής  υποθέσεων  εταιρικής

αφερεγγυότητας
 Θέσπιση νομοθεσίας για την ηλεκτρονική αναγκαστική εκτέλεση
 Αναμόρφωση νομοθεσίας για τη διαμεσολάβηση
 Θέσπιση νόμου για τη Νομική Βοήθεια 
 Θέσπιση νόμου για τα Τέλη και Παράβολα
 Κατάρτιση σχεδίου για την επιτάχυνση της διοικητικής και πολιτικής δικαιοσύνης
 Αναμόρφωση του Κτηματολογίου και των Υποθηκοφυλακείων
 Σύσταση και λειτουργία της Αρχής Επίλυσης Προδικαστικών Προσφυγών
 Αναμόρφωση νομοθετικού πλαισίου για ανεξάρτητες Αρχές

Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης 

Το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, αποτελεί έναν από τους παλαιότερους μηχανισμούς
ελέγχου  της  Δημόσιας  Διοίκησης,  ο  οποίος  έχει  γενική  αρμοδιότητα  ελέγχου  του  συνόλου  σχεδόν  των
δημοσίων υπηρεσιών. 

Σκοπός της λειτουργίας του ΣΕΕΔΔ είναι η διασφάλιση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας της
Δημόσιας Διοίκησης.

Για το 2017 και για την υλοποίηση του σκοπού του, ο προγραμματισμός του περιλαμβάνει:

  διενέργεια επιθεωρήσεων - ελέγχων και ερευνών,
  διενέργεια  προανακρίσεων  και  προκαταρκτικών  εξετάσεων  μετά  από  παραγγελία  του  αρμόδιου

εισαγγελέα,
  διενέργεια ένορκων διοικητικών εξετάσεων (ΕΔΕ) κατά τη διάρκεια ή μετά το πέρας των επιθεωρήσεων

- ελέγχων για τη διαπίστωση διάπραξης πειθαρχικών αδικημάτων,
  έλεγχος της περιουσιακής κατάστασης των υπαλλήλων των φορέων που ελέγχονται από το ΣΕΕΔΔ.

Το  ελεγκτικό  έργο  του  ΣΕΕΔΔ  θα  εστιασθεί  σε  φαινόμενα  διαφθοράς,  κακοδιοίκησης,  αδιαφανών
διαδικασιών,  αναποτελεσματικότητας,  χαμηλής  παραγωγικότητας  και  χαμηλής  ποιότητας  παρεχόμενων
υπηρεσιών.

Πεδία της Ελεγκτικής Δράσης του ΣΕΕΔΔ θα είναι το Δημόσιο,  οι  Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης
πρώτου και δεύτερου βαθμού, καθώς και των επιχειρήσεων τους, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου
και τα κρατικά Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, δημόσιες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις, τη διοίκηση
των οποίων ορίζει άμεσα το Δημόσιο με διοικητική πράξη ή ως μέτοχος.

Αγροτική ανάπτυξη

Κατά  το  2016  από  το  Υπουργείο  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  αναλήφθηκαν  σημαντικές
πρωτοβουλίες με στόχο την ανάπτυξη και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας. 

Ειδικότερα:
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 Ψηφίστηκε  ο  νόμος  υπ’ αριθμ.  4351/2016  (ΦΕΚ  Α’ 164)  «Βοσκήσιμες  γαίες  Ελλάδας  και  άλλες
διατάξεις» για την αξιοποίηση και διανομή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας, με σκοπό τη στήριξη της
κτηνοτροφίας και την αποφυγή δημοσιονομικών διορθώσεων από την ΕΕ.

 Ψηφίστηκε ο νόμος υπ’ αριθ. 4384/2016 (ΦΕΚ Α’ 78) «Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, μορφές συλλογικής
οργάνωσης  του  αγροτικού  χώρου  και  άλλες  διατάξεις»  για  την  ανασυγκρότηση  και  εξυγίανση  των
συνεταιρισμών με ρυθμίσεις ενίσχυσης κάθε πρωτοβουλίας που στηρίζεται στη βάση της κοινωνικής
οικονομίας  και  συλλογικότητας.  Ο  νόμος  αφορά  άμεσα  διακόσιες  τριάντα  χιλιάδες  (230.000)
συνεταιρισμένους αγρότες και εννιακόσιους ογδόντα (980) περίπου αγροτικούς συνεταιρισμούς. 

 Με το άρθρο 41 του ιδίου ανωτέρω νόμου ιδρύεται  «Οργανισμός Διαχείρισης  Ακινήτων Γαιών και
Εξοπλισμών (ΟΔΙΑΓΕ)»,  ο οποίος τελεί  υπό τον έλεγχο του Δημοσίου με σκοπό την ανάπτυξη της
αγροτικής παραγωγής και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της αγροτικής οικονομίας, την έρευνα
για  την  ανάπτυξη  της  υπαίθρου  μέσω  της  βελτίωσης  των  αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  και  της
αναδιάρθρωσης  του  αγροτικού  τομέα  της  οικονομίας,  τη  διατήρηση  και  τη  δημιουργία  βιώσιμων
αγροτικών  εκμεταλλεύσεων  και  τη  βελτίωση  της  απόδοσής  τους  με  την  ανάληψη  κατάλληλων
επενδυτικών πρωτοβουλιών και την εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας και πρακτικών διαχείρισης.

 Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες λειτουργίας της Τράπεζας Γενετικού Υλικού για τη συλλογή, διάσωση,
διατήρηση,  προστασία,  ανανέωση και  αξιοποίηση του γενετικού υλικού της  χώρας άνω των 14.000
δειγμάτων φυτικού γενετικού υλικού από συλλογές σιτηρών, οσπρίων, ψυχανθών, κηπευτικών, καπνού,
αρωματικών  και  φαρμακευτικών  φυτών  και  άλλων  καλλιεργούμενων  και  αυτοφυών  συγγενών,  της
συλλογής υπαίθρου με τη μορφή κλωνικού υλικού 260 ελληνικών και ξένων ποικιλιών αμπέλου και της
συλλογής  άνω των  800 εγχώριων  και  ξένων  των  κυριότερων ειδών φυλλοβολών  οπωροφόρων  που
διατηρούνται με καλλιέργεια στον αγρό. 

Η  προσπάθεια  του  Υπουργείου  Αγροτικής  Ανάπτυξης  και  Τροφίμων  για  την  εφαρμογή  διαρθρωτικών
μεταρρυθμίσεων στον αγροτικό τομέα και η ανάληψη σχετικών αναπτυξιακών πρωτοβουλιών θα συνεχισθεί
και κατά το 2017.

Ειδικότερα: 

α) Διαρθρωτικές Μεταρρυθμίσεις 

 Υλοποίηση της Εθνικής Γεωγραφικής Πληροφοριακής Βάσης Δεδομένων (ΕΓΠΒΔ) με την ονομασία
«Βοσκήσιμες  Γαίες  της  Ελλάδας»,  σύμφωνα  με  τα  χαρτογραφικά  δεδομένα  του  Υπουργείου
Περιβάλλοντος και Ενέργειας καθώς και τα γεωχωρικά δεδομένα που προκύπτουν από τα διαχειριστικά
σχέδια βόσκησης, με σκοπό την καταγραφή των βοσκήσιμων γαιών της χώρας για τις ανάγκες εφαρμογής
των κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων που σχετίζονται με τη χρήση αυτών. 

 Αναβάθμιση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Κτηνιατρικής στα πλαίσια
της Σήμανσης και Καταγραφής Βοοειδών, Αιγοπροβάτων και Χοίρων.

 Αναβάθμιση  του  Δικτύου  Κτηνιατρικών  Εργαστηρίων  και  ειδικότερα  των  εθνικών  εργαστηρίων
αναφοράς  και  των  επισήμων  εργαστηρίων  που  είναι  ορισμένα  σύμφωνα  με  τον  Κανονισμό  (ΕΚ)
882/2004  για  τη  διενέργεια  των  επισήμων  ελέγχων  της  συμμόρφωσης  προς  τη  νομοθεσία  περί
ζωοτροφών και τροφίμων και προς τους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων. 

 Εφαρμογή  Σχεδίου  Δράσης  λήψης  μέτρων  στον  τομέα  της  φυτοϋγείας  για  τον  επιβλαβή  οργανισμό
καραντίνας Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) κόκκινο σκαθάρι των φοινικοειδών.

 Ενίσχυση της συμβολής της έρευνας και της καινοτομίας των Ινστιτούτων και Ιδρυμάτων του ΥΠΑΑΤ με
την ολοκλήρωση της πρόσληψης των 100 ερευνητών (επιπέδου διδακτορικού διπλώματος) στον ΕΛΓΟ-
Δήμητρα, για την πρόσληψη των οποίων οι διαγωνιστικές διαδικασίες έχουν ήδη διενεργηθεί. 

β) Αναπτυξιακές Πρωτοβουλίες

 Παρέμβαση  στον  τομέα  της  εμπορίας  γεωργοκτηνοτροφικών  προϊόντων  και  αλιευμάτων,  της
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βιοασφάλειας  και  της  ποιοτικής  τους  ιχνηλασιμότητας  με  την  προώθηση  σχεδίου  νόμου  για  τη
«Διακίνηση και Εμπορία αγροτικών προϊόντων». Στόχος είναι ο περιορισμός της παραβατικότητας των
μεσαζόντων  στην  αγορά  των  αγροτικών  προϊόντων,  η  καταπολέμηση  της  μαύρης  διακίνησης  των
προϊόντων και  η  αποκατάσταση της  καθυστέρησης των πληρωμών των  παραγωγών,  πρωτίστως  στις
εμπορικές συναλλαγές νωπών και ευπαθών προϊόντων.

 Θέσπιση Εθνικού Συστήματος Ελέγχου και Επιβολής Αλιείας (ΕΣΕΕΑ) με την προώθηση σχεδίου νόμου
για  τη  στήριξη  της  αλιείας  με  μέτρα  που  θα  εξασφαλίσουν  την  δυνατότητα  διατήρησης  των
ιχθυοαποθεμάτων και τη θεσμοθέτηση ενός ολοκληρωμένου πλαισίου για την αειφορική διαχείρισή τους.

 Χάραξη μιας ολοκληρωμένης αλιευτικής πολιτικής. Οι βασικές στρατηγικές επιλογές της χώρας για τον
τομέα της αλιείας στοχεύουν στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων του τομέα της
αλιείας και στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προώθηση της αποδοτικότητας των πόρων

 Ρύθμιση για την «Κτηνοτροφία και τις Κτηνοτροφικές Εγκαταστάσεις» με την προώθηση σχεδίου νόμου
για τη μείωση των διοικητικών και οικονομικών επιβαρύνσεων για τον κτηνοτρόφο, με τελικό στόχο την
προστασία του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, καθώς
και όλων των αναγκαίων μέτρων που πρέπει να εφαρμόζονται κατά την κατασκευή και λειτουργία των
έργων που αφορούν την κτηνοτροφική δραστηριότητα.

 Ενθάρρυνση της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στον αγροτικό χώρο και μείωση του κόστους
παραγωγής.

 Βελτίωση αποδοτικότητας πόρων κατά την χρήση ενέργειας και διαχείρισης υδάτων στον αγροτικό χώρο.
Με το δεδομένο ότι η γεωργία είναι ο μεγαλύτερος καταναλωτής υδατικών πόρων, το ΥΠΑΑΤ προωθεί
νομοθετική  ρύθμιση  που  εστιάζει  στην  αναδιάρθρωση  των  φορέων  διαχείρισης  τους,  με  βάση  την
αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης ανά περιοχή και στην επίτευξη επιμέρους στόχων.

 Βραχυπρόθεσμο αναπτυξιακό πρότυπο Αγροδιατροφικής και Τουριστικής δικτύωσης μικρής κλίμακας,
στο νησιωτικό χώρο.

 Νέο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) 2014 – 2020. Πρόκειται για ένα πρόγραμμα ύψους 5,8
δισ. ευρώ δημόσιας δαπάνης (4,7 δισ. ευρώ κοινοτικής συμμετοχής), που μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή
θα κινητοποιήσει συνολικούς πόρους της τάξης των 7 δισ. ευρώ.

Υγεία

Το  Υπουργείο  Υγείας  επεξεργάζεται  σχέδιο  νόμου  για  την  ίδρυση  Εθνικής  Κεντρικής  Αρχής  για  τις
Προμήθειες στη Δημόσια Υγεία, η οποία θα λειτουργεί υπό την εποπτεία του και θα αναλάβει την υλοποίηση
του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδιασμού της κεντρικοποιημένης υλοποίησης του οικονομικού και
εφοδιαστικού  κύκλου  του  συστήματος  προμηθειών  προϊόντων  και  υπηρεσιών,  καθώς  και  την
παρακολούθηση και τον έλεγχο των αναλώσεών τους σε όλο το εύρος της δημόσιας υγείας. 

Για πρώτη φορά η συγκεκριμένη Εθνική Αρχή θα προβεί στην κεντρικοποίηση διάσπαρτων υπηρεσιών και
τεχνογνωσίας, προκειμένου να επιτευχθούν η δόμηση και η παγίωση ενιαίας και αδιάσπαστης λογικής και
πρακτικής  ως  προς  τις  προμήθειες  στον  τομέα  της  δημόσιας  υγείας,  αποσκοπώντας  στη  δημιουργία
οικονομιών κλίμακας,  την αναστροφή του κλίματος  αμφισβήτησης και  αδιαφάνειας,  την καταπολέμηση
φαινομένων σπατάλης και την αναδιοργάνωση της στρατηγικής αποθεμάτων. Ο εν λόγω μηχανισμός θα
εδράζεται σε κεντρική ηλεκτρονική πλατφόρμα («Ενιαία Τράπεζα Δεδομένων Προμηθειών Υγείας»), στην
οποία θα έχουν πρόσβαση όλοι οι εποπτευόμενοι Φορείς από το Υπουργείο Υγείας, με στόχο την ανταλλαγή
έγκυρων και έγκαιρων πληροφοριών για την οριστικοποίηση των αναγκών τους. 

Η  Εθνική  Κεντρική  Αρχή  θα  αναλάβει  με  καθολικό  τρόπο  και  ενιαίο  προσανατολισμό  την  κατάρτιση
αρχείων τεχνικών προδιαγραφών για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, την αδιάλειπτη αξιολόγησή τους και
τελικώς την αποτύπωση, με μη αναστρέψιμο τρόπο, της εθνικής στρατηγικής σχετικά με τα χαρακτηριστικά
και το επίπεδο της χρησιμοποιούμενης τεχνολογίας και καινοτομίας, εντέλει δε, του εκάστοτε παραμετρικά
ορθολογιστικού προσδιορισμού των αναγκών του συστήματος δημόσιας υγείας. 
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Ναυτιλία

Το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής (ΥΝΑΠΝ), ως αρμόδιος διοικητικός φορέας, κατήρτισε
ένα  πρόγραμμα  δράσεων  αναφορικά  με  τις  σύγχρονες  προκλήσεις  που  διαμορφώνονται  στη  διεθνή
ναυτιλιακή  βιομηχανία  προς  το  σκοπό  της  υποστήριξης  της  λειτουργίας  και  της  διεθνούς
ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας. 

Με βάση τα ανωτέρω αλλά και τις ιδιαιτερότητες της χώρας μας οι οποίες πηγάζουν από τη γεωπολιτική της
θέση  και  την  νησιωτική  της  ιδιαιτερότητα,  στον  προγραμματισμό  και  τη  στρατηγική  του  ΥΝΑΠΝ
εντάσσονται:

 Η ορθολογική και σύννομη διαχείριση των προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών που εντοπίζονται σε
καθημερινή  βάση  στα  νησιά  του  Νοτιοανατολικού  Αιγαίου.  Οι  μεταναστευτικές  ροές  στα  θαλάσσια
σύνορα  της  χώρας  μας,  διαμορφώνουν  μια  κατάσταση  μεγίστου  ανθρωπιστικού  ενδιαφέροντος  που
εξελίσσεται  συνεχώς  προκαλώντας  το  παγκόσμιο  και  ευρωπαϊκό  ενδιαφέρον.  Η  διαχείριση  των
θαλασσίων συνόρων και η ταυτόχρονη διάσωση μεγάλου αριθμού ανθρώπων αποτελούν σημαντικότατες
προκλήσεις  στις  οποίες  το  Λιμενικό  Σώμα -  Ελληνική  Ακτοφυλακή ανταποκρίνεται  με  το  καλύτερο
δυνατό τρόπο.

 Η βελτίωση  της  ανταγωνιστικότητας  της  ελληνικής  σημαίας  και  η  ενίσχυση  της  απασχόλησης  των
Ελλήνων  ναυτικών,  σε  συνδυασμό  με  την  περαιτέρω  βελτίωση  και  αναβάθμιση  της  παρεχόμενης
ναυτικής εκπαίδευσης και την προσέλκυση νέων στο ναυτικό επάγγελμα. 

 Η ανάπτυξη και η ευρύτερη δυνατή διασύνδεση των ναυτιλιακών επιχειρήσεων με την εθνική οικονομία. 
 Η ανάπτυξη της λιμενικής υποδομής στην Ελλάδα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση του ρόλου

των ελληνικών λιμένων στο εθνικό και περιφερειακό διεθνές μεταφορικό σύστημα, με τον ορθολογικό
σχεδιασμό του λιμενικού συστήματος, την εκτέλεση έργων υποδομών, την αναβάθμιση του επιπέδου των
παρεχόμενων υπηρεσιών προς τους χρήστες, με την αξιοποίηση των εθνικών και κοινοτικών πόρων για
επενδύσεις βελτίωσης και ανάπτυξης στους ελληνικούς λιμένες. 

 Η ανάπτυξη του θαλασσίου τουρισμού μεγιστοποιώντας τα οφέλη από την κρουαζιέρα και το yachting.
 Ο εκσυγχρονισμός του ακτοπλοϊκού στόλου.
 Η διαφύλαξη  της  εδαφικής  συνοχής  και  της  διασύνδεσης  μεταξύ των  νησιωτικών περιοχών και  της

ενδοχώρας, μέσω ενός αποτελεσματικού συστήματος των ακτοπλοϊκών συγκοινωνιών.
 Η προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος και η ασφάλεια της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα .
 Η αναβάθμιση των παρεχομένων από πλευράς ΥΝΑΝΠ υπηρεσιών με αποδέκτες όχι μόνο τους Έλληνες

ναυτικούς αλλά και το κοινωνικό σύνολο γενικότερα.

Τουρισμός

Ο  τουρισμός  αποτελεί  έναν  από  τους  πιο  δυναμικούς  τομείς  της  ελληνικής  οικονομίας  με  σημαντικά
περιθώρια ανάπτυξης και βελτίωσης της συνεισφοράς του στην μεγέθυνσή της.

Για την επίτευξη αυτού του στόχου το Υπουργείο Τουρισμού σχεδιάζει την υλοποίηση δράσεων όπως: 
 Η αναδιοργάνωση και ενδυνάμωση των υπηρεσιακών δομών Υπουργείου και Ελληνικού Οργανισμού

Τουρισμού (ΕΟΤ) μέσω της επεξεργασίας των οργανογραμμάτων τους.
 Η ανταγωνιστική και  στοχευμένη προβολή της χώρας στις  βασικές και  νέες αγορές-στόχους (Ρωσία,

Σαουδική Αραβία, Εμιράτα, Αίγυπτος, Κατάρ, Ινδία, Κίνα, Κορέα, κ.λπ.) με:
- συνδιαφήμιση με τους μεγαλύτερους tour operators για την αύξηση των τουριστικών πακέτων προς

την Ελλάδα και την ενίσχυση του μεριδίου του ελληνικού τουρισμού,
- προβολή, επικοινωνία και προώθηση σε κάθε χώρα-στόχο της Ελλάδας ως παγκόσμιου ελκυστικού

προορισμού  με  χρήση  όλων  των  μέσων  προβολής  και  τις  βασικές  παγκόσμιες  ταξιδιωτικές
πλατφόρμες (google, yahoo, κ.λπ.),
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- διοργάνωση  εκδηλώσεων  προβολής  και  δημοσίων  σχέσεων  για  ενδυνάμωση  της  τουριστικής
ταυτότητας (branding της Ελλάδας) και την ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού,

- άνοιγμα νέων αγορών με δράσεις επικοινωνίας, δημοσίων σχέσεων και δημοσιότητας,
- εντατική  εφαρμογή  προωθητικών  ενεργειών  με  την  διοργάνωση  μέσω  του  ΕΟΤ  ταξιδίων

εξοικείωσης  (famtrips)  για  τους  ξένους  tour operators και  δημοσιογραφικών  ταξιδίων  (ξένων
αγορών και προς όλους τους τουριστικούς προορισμούς.

 Η  αναδιοργάνωση  και  αναβάθμιση  της  δημόσιας  τουριστικής  εκπαίδευσης  με  την  επαναλειτουργία
Σχολής Ξεναγών.

 Ο σχεδιασμός και ανάπτυξη του θεματικού τουρισμού (στρατηγικά, επιχειρησιακά και επικοινωνιακά).
 Η άμεση θεσμοθέτηση και λειτουργία Εθνικού Συστήματος Δορυφόρων Λογαριασμών Τουρισμού
 Η αδειοδότηση και ο έλεγχος των τουριστικών επιχειρήσεων, καθώς και η διασφάλιση ποιότητας του

παρεχόμενου τουριστικού προϊόντος.
 Η ανάπτυξη πρωτοβουλιών για την προσέλκυση επενδυτών στον τομέα του τουρισμού.
 Η χρηματοδότηση έργων υποδομών από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ (ΕΣΠΑ, Interreg).

Μεταναστευτική Πολιτική-Υποδοχή Προσφύγων

Οικονομική διαχείριση 

Ήδη  από  το  2015  παρουσιάστηκε  η  ανάγκη  διαχείρισης  μίας  αυξανόμενης  ροής  προσφύγων  και
μεταναστών. Σε αυτήν την προσφυγική κρίση ο ρόλος της χώρας είναι κομβικός καθώς αποτελεί βασική
πύλη εισόδου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η  αντιμετώπιση  και  η  διαχείριση  του  φαινομένου  έχει  σημαντική  δημοσιονομική  διάσταση  λόγω  των
πρόσθετων  αναγκών  για  επιχορηγήσεις  του  κράτους  στους  εμπλεκόμενους  φορείς,  των  δαπανών
προμηθειών,  της  ανάληψης  νέων  δραστηριοτήτων  και  δεσμεύσεων  σε  βάρος  των  πιστώσεων  του
προϋπολογισμού των φορέων, της ανάγκης δημιουργίας νέων υποδομών, καθώς και της παροχής επιπλέον
υπηρεσιών (ασύλου, πρώτης υποδοχής, στέγασης και σίτισης, υγειονομικής περίθαλψης, κ.λπ.).
 
Η καθαρή επιβάρυνση του προϋπολογισμού (δαπάνες κρατικού προϋπολογισμού μείον εισροές από ΕΕ)
εξαιρείται από το πρωτογενές αποτέλεσμα της γενικής κυβέρνησης σε όρους Σύμβασης Χρηματοδοτικής
Διευκόλυνσης.

Πολιτικές Πρωτοβουλίες 

Κατά το έτος 2017, το νεοσυσταθέν Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής θα επικεντρωθεί στη βέλτιστη
συγκρότηση,  ενίσχυση,  σταθεροποίηση  των  διοικητικών  του  δομών,  στην  ποιοτική  αφομοίωση  του
προσωπικού του και στο συστηματικότερο έλεγχο της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, με στόχο τη
βέλτιστη διεκπεραίωση των ζητημάτων που ανακύπτουν και αφορούν τις ανάγκες των εξυπηρετούμενων
πολιτών άλλων χωρών με έμφαση σε εκείνους που προέρχονται από χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Στο πλαίσιο αυτό, αυξημένης βαρύτητας ζήτημα και επιδιωκόμενος στρατηγικός στόχος του Υπουργείου
Μεταναστευτικής Πολιτικής, αποτελεί η άμεση και με το βέλτιστο δυνατό τρόπο, ενίσχυση και ανάπτυξη
των δομών τόσο της Υπηρεσίας Ασύλου όσο και  της  Υπηρεσίας  Υποδοχής και  Ταυτοποίησης.  Βασικός
στόχος είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των πολιτών τρίτων χωρών που εισήλθαν στη χώρα κατά
την  πρόσφατη  περίοδο  όξυνσης  του  προσφυγικού  ζητήματος  και  των  συνεπακόλουθων  αυξημένων
προσφυγικών ροών, των αιτούντων αλλά και των δικαιούχων διεθνούς προστασίας. Βασική προτεραιότητα
αποτελεί η προστασία των ευάλωτων κατηγοριών και ιδιαιτέρως των ασυνόδευτων ανηλίκων. 

Επιπροσθέτως, ειδικό βάρος στο τρέχον έτος θα δοθεί και στην προώθηση πολιτικών ένταξης τόσο των
αναγνωρισμένων των δικαιούχων ασύλου όσο και των πολιτών τρίτων χωρών που θα έχουν κατοχυρώσει
δικαίωμα ένταξης στο σύστημα μετεγκατάστασης (relocation system) εντός  των χωρών της  ΕΕ,  που να
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αντανακλούν  τις  προτεραιότητες  και  την  κάλυψη  αναγκών  όπως  έχουν  προκύψει  μετά  την  πρόσφατη
προσφυγική κρίση, δεδομένου ότι η Στρατηγική Ένταξης που ισχύει μέχρι σήμερα είχε συνταχθεί υπό άλλες
συνθήκες, που δεν ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της παρούσας συγκυρίας.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, έχει προγραμματισθεί η ευθυγράμμιση της εθνικής έννομης τάξης με το ενωσιακό
δίκαιο, στα πεδία αρμοδιότητας του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής. 

Κοινωνική Ασφάλιση

Στον  τομέα  της  Κοινωνικής  Ασφάλισης  η  στρατηγική  της  κυβέρνησης  επικεντρώνεται  στην  πλήρη
εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης όπως καθορίζεται από τον νέο ασφαλιστικό νόμο 4387/2016,
και η οποία θεσπίζει ένα Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας έχοντας ως βασικό άξονα την εξασφάλιση
αξιοπρεπούς  διαβίωσης  και  κοινωνικής  προστασίας  με  όρους  ισότητας,  κοινωνικής  δικαιοσύνης,
αναδιανομής και αλληλεγγύης των γενεών.

Η εφαρμογή της  ασφαλιστικής  μεταρρύθμισης με  την  οποία  αντιμετωπίζονται  για  πρώτη φορά όλες  οι
δομικές παθογένειες του συστήματος, εξασφαλίζει αναδιανομή και άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων
ενώ ταυτόχρονα αποκαθιστά την αξιοπιστία του συστήματος στις νεότερες γενεές.

Βασικός επιχειρησιακός στόχος για την εφαρμογή της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι  η παραγωγική
λειτουργία  του  Ενιαίου  Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  (ΕΦΚΑ).  Η  ένταξη  όλων  των  φορέων  κύριας
ασφάλισης  σε  αυτόν  θα  βελτιώσει  ουσιαστικά  τις  παρεχόμενες  υπηρεσίες  προς  ασφαλισμένους  και
συνταξιούχους με τον εκσυγχρονισμό των πληροφοριακών συστημάτων και την δημιουργία κοινών βάσεων
για όλους τους ασφαλισμένους και συνταξιούχους της χώρας.

Ουσιώδης παράμετρος της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης είναι η εφαρμογή των ενιαίων κανόνων παροχών
για  παλαιούς  και  νέους  ασφαλισμένους  με  προστασία  των  πιο  ευάλωτων  κοινωνικών  ομάδων  όπου
εφαρμόζονται  ειδικότεροι  κανόνες.  Στο  πλαίσιο  αυτό,  με  τις  αναγκαίες  διοικητικές  και  οργανωτικές
ενέργειες  που  ήδη  υλοποιούνται,  η  έκδοση  των  νέων  συντάξεων  θα  επιταχυνθεί  σημαντικά  και  θα
αποκατασταθεί η απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των δικαιούχων σύνταξης.

Παράλληλα,  η  αναμόρφωση των κανόνων εισφορών  και  η  εφαρμογή  ενιαίων  κανόνων για  όλους  τους
ασφαλισμένους, πέραν της εξυπηρέτησης των κανόνων ισονομίας, εγγυάται ένα αποτελεσματικότερο και
δικαιότερο σύστημα είσπραξης  εισφορών.  Η λειτουργία  του Ενιαίου Φορέα  Κοινωνικής  Ασφάλισης  θα
επιτρέψει  την  συγκρότηση  ενός  αποδοτικού  συστήματος  ελέγχου  της  εισφοροδιαφυγής  και  την
ανασφάλιστης εργασίας.

Συντονισμός Νομοθετικού Έργου – Γενική Γραμματεία της Κυβέρνησης 

Το Γραφείο  Συντονισμού,  Θεσμικών,  Διεθνών και  Ευρωπαϊκών Θεμάτων της  Γενικής  Γραμματείας  της
Κυβέρνησης αναλαμβάνει την αρμοδιότητα της συστηματικής παρακολούθησης και του συντονισμού της
πορείας υλοποίησης της Ατζέντα 2030 για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και των σχετικών με αυτήν 17 Στόχων(και
169  Υποστόχων)  της  Βιώσιμης  Ανάπτυξης  (ΣΒΑ),  που  υιοθετήθηκαν  στο  πλαίσιο  της  70ης  Γενικής
Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών στις 25 Σεπτεμβρίου 2015.

Για την εφαρμογή των ΣΒΑ σε εθνικό επίπεδο, η χώρα μας προσανατολίζεται στην εκπόνηση ενός Εθνικού
Αναπτυξιακού Σχεδίου για την εφαρμογή των ΣΒΑ και την προώθηση σχετικών νομοθετικών ρυθμίσεων,
δράσεων και πολιτικών. Η υλοποίηση των εν λόγω πρωτοβουλιών θα απαιτήσει, αρχικά, την αποτύπωση του
εθνικού μας «σημείου εκκίνησης» μέσω της ανάληψης των ακόλουθων δράσεων: 
 καταγραφή (χαρτογράφηση) από κάθε Φορέα των Στόχων και Υποστόχων (Goals/Targets) αρμοδιότητάς

του, 
 ιεράρχησή τους σύμφωνα με τις υφιστάμενες στρατηγικές προτεραιότητες του κάθε υπουργείου, 
 καταγραφή αρχικών δράσεων, που είτε έχουν ήδη υλοποιηθεί είτε προωθούνται, καθώς και 
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 καταγραφή των παράλληλων διαδικασιών, στρατηγικών και προγραμμάτων που θα πρέπει να συνδεθούν
με την υλοποίηση των ΣΒΑ, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη την ανάγκη για τη διασφάλιση της κατάλληλης
προσαρμογής τους στις εθνικές προτεραιότητες και ανάγκες. 

Παράλληλα η Γενική  Γραμματεία  της  Κυβέρνησης  αναλαμβάνει  την  ευθύνη  για  τη  σύσταση γραφείου
υποστήριξης  των  Κυβερνητικών Συμβουλίων  (ΚΥΣΕΑ,  ΚΥΣΟΙΠ,  ΚΥΣΚΟΙΠ κ.α.)  εντός  του επόμενου
έτους αποσκοπώντας στην αρτιότερη πληροφόρηση των μελών των Κυβερνητικών Συμβουλίων και στην
έγκυρη και έγκαιρη διεκπεραίωση των αποφάσεών τους.
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