
Ελλάδα: Mία στρατηγική ανάπτυξης για το μέλλον



Στόχοι της Ολιστικής Στρατηγικής 

Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών 

χρηματοδοτικών εργαλείων

Διασφάλιση δίκαιης και χωρίς αποκλεισμούς 

ανάπτυξης

Δημιουργία σύγχρονων δικτύων και υποδομών

για την ανάπτυξη 

Προώθηση βιώσιμης ανάπτυξης

Διασφάλιση δημοσιονομικής σταθερότητας



1. Διασφάλιση Δημοσιονομικής Σταθερότητας

Συνθήκες για μια δίκαιη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη

H Eλλάδα έχει επιστρέψει σε ρυθμούς σταθερής οικονομικής ανάπτυξης

Οι κύριοι στόχοι, εφεξής θα είναι η μακροοικονομική και δημοσιονομική σταθερότητα και η ανθεκτικότητα στις

εξωτερικές κρίσεις

Χρήση του δημοσιονομικού χώρου για μείωση των φορολογικών επιβαρύνσεων και στοχευμένη αύξηση των

κοινωνικών δαπανών

Επίτευξη πραγματικής αύξησης του ΑΕΠ της χώρας άνω του 2% μεσοπρόθεσμα με κινητήριους μοχλούς την αύξηση των

επενδύσεων και της ιδιωτικής κατανάλωσης

Συνέχιση της υλοποίησης των μεταρρυθμίσεων στον τομέα της Δημοσιονομικής Διαχείρισης (Εκκαθάριση Ληξιπρόθεσμων

Οφειλών, νέο Λογιστικό Σχέδιο, Ενίσχυση Δημοσιονομικών θεσμών)

Διασφάλιση της υλοποίησης διαρθρωτικών αλλαγών στη φορολογική διοίκηση προκειμένου να καταπολεμηθεί η 

φοροδιαφυγή (Στρατηγικό Σχέδιο ΑΑΔΕ 2017-2020, περαιτέρω επέκταση του μέτρου των ηλεκτρονικών πληρωμών, 

αξιοποίηση του περιουσιολογίου, κ.α.)

Δημόσιες Συμβάσεις – νέο θεσμικό πλαίσιο, επέκταση της κεντρικοποίησης και ψηφιοποίηση



A.

B.

Γ.

Δ.

E.

2. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Eνίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας - Προσέλκυση ΑΞΕ

Δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας

Πολιτικές και Δράσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας & καινοτομίας σε βασικούς τομείς

Eνίσχυση των Start-Ups και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜΜΕ)



2. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Βελτίωση του Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος

Κύριοι Στόχοι: Απλοποίηση, διαφάνεια, αποτελεσματικότητα, επιτάχυνση 

Δημιουργία μίας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης (Εθνική Στρατηγική για τη Διοικητική Μεταρρύθμιση 2017-
2019)

Βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (επιτάχυνση διαδικασιών, καθιέρωση 

διαμεσολάβησης, νέος πτωχευτικός κώδικας, ηλεκτρονική δικαιοσύνη) 

Δημιουργία ενός φορολογικού συστήματος σταθερού και φιλικού προς την ανάπτυξη και τις επενδύσεις,

Επέκταση των λειτουργιών και περαιτέρω ψηφιοποίηση των υπηρεσιών One-Stop-Shop για τις επιχειρήσεις

Απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης σε περισσότερους τομείς οικονομικής δραστηριότητας

Επιτάχυνση της εφαρμογής του Ολοκληρωμένου Χωρικού Σχεδιασμού και του Εθνικού Κτηματολογίου

Ενίσχυση/διεύρυνση του εξωδικαστικού μηχανισμού διαχείρισης του χρέους ιδιωτών και επιχειρήσεων

Ενεργοποίηση ενός μηχανισμού προληπτικής αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων και δεύτερης ευκαιρίας 

Συνεργασία της Ελλάδας με την Παγκόσμια Τράπεζα για την υλοποίηση στοχευμένων μεταρρυθμίσεων στο πλαίσιο του 

"Doing Business”

Βελτίωση της πρόσβασης και της συμμετοχής των ΜΜΕ στις δημόσιες συμβάσεις και αξιοποίησή τους για την προώθηση 

της καινοτομίας και του οικολογικού μετασχηματισμού (πράσινες δημόσιες συμβάσεις, κέντρα δεξιοτήτων για την 

καινοτομία)

A.



2. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Ενίσχυση της Εξαγωγικής Ικανότητας- Προσέλκυση ΑΞΕ

Συνολική ενίσχυση του συστήματος προσέλκυσης και συγκράτησης ΑΞΕ σε συνεργασία με την 

Παγκόσμια Τράπεζα

B.

Πλήρης εφαρμογή του ισχύοντος Αναπτυξιακού Νόμου

Άμεσες Ξένες 

Επενδύσεις

Μετεξέλιξη και αναβάθμιση υφιστάμενων δράσεων σε μια ολιστική στρατηγική 

εξαγωγικής δραστηριότητας με 5ετή ορίζοντα

Επιχειρηματικά Πάρκα Μεγάλης Μεμονωμένης Μονάδας

Εθνικό Σχέδιο Δράσης

για την προώθηση 

των Εξαγωγών

Αύξηση και διαφοροποίηση του αριθμού των εξαγόμενων αγαθών, σύμφωνα με το 

Xάρτη Eξαγωγικών Προοπτικών σε παγκόσμια κλίμακα

Βελτιστοποίηση της εξαγωγικής ικανότητας των επιχειρήσεων

Περαιτέρω μείωση της διοικητικής επιβάρυνσης

Επικαιροποίηση του νομικού πλαισίου για τις Στρατηγικές Επενδύσεις (εισαγωγή διαδικασίας 

fast-track)



2. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δημιουργία περισσότερων και ποιοτικότερων θέσεων εργασίας

Εφαρμογή βασικών αρχών των συλλογικών διαπραγματεύσεων 

Σχεδιασμός της σταδιακής αύξησης του κατώτατου μισθού με τρόπο που να συμβαδίζει με τις

ανάγκες της πραγματικής οικονομίας

Σχεδιασμός και υλοποίηση αποτελεσματικών ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης

Yλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη μείωση της αδήλωτης εργασίας σε συνεργασία με τη Διεθνή 

Οργάνωση Εργασίας (ILO)

Αναβάθμιση του συστήματος Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης & εκπόνηση Σχεδίου Δράσης

για την Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Κεφαλαίου

Γ.



2. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Πολιτικές και δράσεις για τη βελτίωση της παραγωγικότητας &

της καινοτομίας σε βασικούς τομείς

της οικονομίας

Yποδομές, μεταφορές και εφοδιαστική αλυσίδα

Eνεργειακή αποδοτικότητα, ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και διασυνδέσεις 

Nαυτιλία Αγρο-διατροφικός τομέας Mεταποίηση

Φαρμακοβιομηχανία Βιώσιμος Τουρισμός

Διάχυση τεχνολογικής καινοτομίας της 4.0 σε όλους τους τομείς

Δ.



2. Προώθηση της Βιώσιμης Ανάπτυξης

Eνίσχυση των Start-Ups και των ΜΜΕ

Ανακατανομή πόρων προς την Έρευνα και Ανάπτυξη για την ενίσχυση της Καινοτόμου 

Επιχειρηματικότητας (EquiFund, 685 συμπράξεις μεταξύ επιχειρήσεων και ερευνητικών κέντρων)

Μέτρα ενθάρρυνσης των επιχειρήσεων για επενδύσεις σε Ε&Α 

Ενδυνάμωση της στρατηγικής συνέργειας μεταξύ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 

ερευνητικών κέντρων (ΕΛΙΔΕΚ)

Εμβληματικές ερευνητικές πρωτοβουλίες σε αναδυόμενους τομείς με σημαντική δυναμική 

καινοτομίας (Αγρο-διατροφικός τομέας/γενετικές εφαρμογές, ιατρική ακριβείας, τεχνολογικές 

εφαρμογές και πολιτιστική κληρονομιά)

E.

Bελτίωση της πρόσβασης των ΜΜΕ στη χρηματοδότηση μέσα από την αξιοποίηση 

ειδικά σχεδιασμένων εργαλείων

Δημιουργία δικτύου υποστήριξης, ανάπτυξης και μετασχηματισμού των ΜΜΕ και βελτίωσης του 

επιχειρηματικού οικοσυστήματος



3. Δημιουργία σύγχρονων δικτύων και υποδομών

για την ανάπτυξη 

Ολοκληρωμένες Στρατηγικές και Δράσεις στους τομείς υποδομών και δικτύων

Ενέργεια Μεταφορές & Εφοδιαστική Ψηφιακή Οικονομία Διαχείριση Υδάτων

Προώθηση της περιφερειακής ολοκλήρωσης και της Βαλκανικής συνανάπτυξης

μέσω της διασυνδεσιμότητας δικτύων και υποδομών

Διαχείριση περιουσιακών 

στοιχείων του Δημοσίου 

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο ΜεταφορώνΕθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια 
και το Κλίμα

Εθνική Ψηφιακή Στρατηγική Σχέδια Διαχείρισης Λεκανών
Απορροής

Στρατηγικό Σχέδιο της Ελληνικής Εταιρίας 

Συμμετοχών και Περιουσίας (2018-2022)  



4. Διασφάλιση Δίκαιης και Χωρίς Αποκλεισμούς 

Ανάπτυξης

Oικοδόμηση μίας στέρεας και βιώσιμης οικονομικής και κοινωνικής προοπτικής:

Διασφαλίζοντας την ποιοτική εκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς

Ενδυναμώνοντας και αναβαθμίζοντας την κοινωνική προστασία

Παρέχοντας καθολική και ποιοτική υγειονομική περίθαλψη για όλους

Προάγοντας την κοινωνική και πράσινη οικονομία (κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, κυκλική οικονομία και 

ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, ενεργειακές κοινότητες)

Διασφαλίζοντας την περιφερειακή ανάπτυξη και την εδαφική συνοχή (νησιωτικότητα, ορεινές/παραμεθόριες 

περιοχές)

Τοποθετώντας τη Νέα Γενιά στην κορυφή της ατζέντας (Στρατηγική «Νεολαία '17-'27»)



5. Αξιοποίηση όλων των διαθέσιμων αναπτυξιακών 

χρηματοδοτικών εργαλείων

Ευρωπαϊκά 
Διαρθρωτικά 

Κεφάλαια

Αναπτυξιακός
Νόμος

Ελληνική 
Αναπτυξιακή 

Τράπεζα

Πρόγραμμα 
Δημοσίων 

Επενδύσεων

Σχέδιο Juncker
(EFSI)

Προγράμματα 
Μικτής 

Χρηματοδότησης

Διεθνή 
Χρηματοδοτικά

Ιδρύματα

Χρηματοπιστωτικός  
Τομέας

Προγράμματα 
Μικτής 

Χρηματοδότησης

Χρηματοδοτικά 
Εργαλεία
για ΜΜΕ



5. Υλοποίηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής

Συνολικά, περισσότερες από 27 ομάδες εργασίας εργάζονται για την υλοποίηση 

των 220 δράσεων και μεταρρυθμίσεων της Αναπτυξιακής Στρατηγικής σε 

Υπουργεία και σε εποπτευόμενους οργανισμούς

Η υλοποίηση της Αναπτυξιακής Στρατηγικής παρακολουθείται από Πολιτική Επιτροπή 

υπό τον Πρωθυπουργό

Έχουν καταρτιστεί χρονοδιαγράμματα και ομάδες εργασίας για κάθε δράση 

Συγκροτήθηκε Κεντρικό Συντονιστικό Όργανο το οποίο έχει ως αντικείμενο τον 

συντονισμό των δράσεων για:

την παρακολούθηση και υποστήριξη της υλοποίησης και την αξιολόγηση των 

αποτελεσμάτων των επιμέρους δράσεων

την επιστημονική υποστήριξη, την εξειδίκευση και τον εμπλουτισμό της 

στρατηγικής

τη διαβούλευση με τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς



Συνεχίζουμε!


