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Αλέξης Χαρίτσης
Υποψήφιος Βουλευτής Μεσσηνίας
π. Υπουργός Εσωτερικών 



Μια σειρά από σηµαντικά 
έργα υποδοµών υλοποιήθηκαν 
και δροµολογήθηκαν 
µέσω χρηµατοδοτήσεων 
από διάφορα προγράµµατα. 

Έργα που αφορούν 
σηµαντικούς τοµείς 
της ζωής των πολιτών 
και βελτιώνουν 
την καθηµερινότητά τους. 

Πάνω από € 150 εκατ. 
χρηµατοδοτήσεις για έργα υποδοµών 
στη Μεσσηνία    2015-2019

Πολιτισµός | Υγεία | Εκπαίδευση
Ύδρευση | Οδοποιία | Αθλητισµός
€ 450 χιλ.  για την ανάδειξη του αρχαιολογικού χώρου 
 Αρχαίας Μεσσήνης

€ 2,5 εκατ. για την Ενεργειακή Αναβάθµιση 
 της Νοσηλευτικής Μονάδας Καλαµάτας

€ 450 χιλ.  για την επισκευή του Δηµοτικού Σχολείου 
 στο Πεταλίδι του Δήµου Μεσσήνης

€ 4,5 εκατ. για έργα τηλεµετρίας στους Δήµους Πύλου – 
 Νέστορος, Μεσσήνης και Καλαµάτας 

€ 3 εκατ.  για την αναβάθµιση του οδικού δικτύου Ταϋγέτου 
 του Δήµου Καλαµάτας

€ 250 χιλ.  για την αναβάθµιση του ποδοσφαιρικού γηπέδου 
 στην Τ.Κ. Καλλιθέας στο Δήµο Πύλου Νέστορος

ΠΟΣΟ ΣΕ  €

93.860.000

45.530.000

7.510.000

5.560.000

2.350.000

470.000

155.280.000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρόγραµµα Δηµοσίων 
Επενδύσεων (ΠΔΕ)

ΦιλόΔηµος Ι

ΦιλόΔηµος ΙΙ

Φυσικές Καταστροφές - 
Λειψυδρίες

ΑΚΣΙΑ - Ληξιπρόθεσµα

Ορεινοί & νησιωτικοί δήµοι

ΣΥΝΟΛΟ



Η περιφέρεια 
πρωταγωνίστρια στην ανάπτυξη

Από τον ΦιλόΔηµο κατευθύνουµε στους δήµους όλης 
της χώρας περισσότερα από € 2,6 δισ. πρόσθετους πόρους 
για έργα υποδοµών στις τοπικές κοινωνίες.

Αυξήσαµε τη δηµόσια χρηµατοδότηση προς τους ΟΤΑ 
και θέσαµε νέα κριτήρια για τη δικαιότερη κατανοµή τους 
(ανεργία, φτώχεια, νησιωτικότητα, ορεινότητα κ.λπ).

Αναβαθµίσαµε τον αναπτυξιακό ρόλο των Δήµων 
µε προσωπικό και χρηµατοδότηση.

Προχωρήσαµε σε προσλήψεις επιστηµονικού και τεχνικού 
προσωπικού στους µικρούς και αποµακρυσµένους δήµους.

Δηµιουργήσαµε προγράµµατα στήριξης για επιχειρήσεις 
σε µειονεκτούσες περιοχές της χώρας.

Θεσπίσαµε το µεταφορικό ισοδύναµο και Ειδικά 
Αναπτυξιακά προγράµµατα για τα νησιά µας.



Oι νέοι στην πρώτη γραµµή    

Υπερτριπλασιάσαµε σε € 250 εκατ. (από € 80 εκατ.) τις υποτροφίες σε 
ερευνητές και ακαδηµαϊκά προγράµµατα για την ανάσχεση του braindrain.

Δηµιουργήσαµε ειδικά χρηµατοδοτικά προγράµµατα για τη στήριξη νέων 
πτυχιούχων στα πρώτα τους επιχειρηµατικά βήµατα.

Δηµιουργήσαµε το µεγαλύτερο Ταµείο Συµµετοχών στην Ευρώπη, 
µε € 500 εκατ. για νεοφυείς και καινοτόµες επιχειρήσεις.

Αυξήσαµε για πρώτη φορά τις δαπάνες για την έρευνα και την καινοτοµία 
σε άνω του 1% του ΑΕΠ.

Ολοκληρωµένη φροντίδα για το παιδί

Αυξήσαµε κατά 80% τις δωρεάν θέσεις – από 79 χιλ. το 2015 σε 140 χιλ. το 2019 
- σε δηµοτικούς παιδικούς και βρεφικούς σταθµούς και κατά 50% το κονδύλι 
(στα € 270 εκατ.).

Δηµιουργήσαµε ένα σύγχρονο και ασφαλές πλαίσιο λειτουργίας για όλους 
τους σταθµούς.

Ενισχύσαµε µε € 95 εκατ. τους δήµους, για να εκσυγχρονίσουν 
τους σταθµούς τους. 

Δηµιουργήσαµε Ειδικό Πρόγραµµα για την ανέγερση νέων σταθµών 
από τον ΦιλόΔηµο.

Χρηµατοδοτήσαµε µε € 70 εκατ.  την αναβάθµιση των παιδικών χαρών 
στους δήµους όλης της χώρας και µε € 50 εκατ. την επισκευή & συντήρηση 
σχολικών κτιρίων τους.

Εξασφαλίσαµε την έγκαιρη πρόσληψη όλων των αναπληρωτών εκπαιδευτικών 
ώστε τα σχολεία ανοίγουν στην ώρα τους.

Ίσα δικαιώµατα για όλες και όλους

Φέραµε νέο νόµο για την προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων 
στη δηµόσια σφαίρα και τα ΜΜΕ καθώς και για την καταπολέµηση της 
έµφυλης βίας, µε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου αποτροπής 
και υποστήριξης των θυµάτων.

Εξορθολογίσαµε το πλαίσιο για την απόδοση ιθαγένειας σε όσους συµπολίτες 
µας το δικαιούνται. Θέσαµε ενιαίες, περισσότερο απλές και διαφανείς 
διαδικασίες πολιτογράφησης και απόκτησης ιθαγένειας.

Διαθέσαµε € 35 εκατ. για την κατασκευή ράµπας πρόσβασης και χώρων 
υγιεινής για ΑµεΑ σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Και άλλα € 20 εκατ. για την κατασκευή ράµπας πρόσβασης για ΑµεΑ σε 
παραλίες της χώρας.

Στο πλευρό των εργαζοµένων

Προχωρήσαµε σε Συλλογικές Συµβάσεις εργασίας µε όλες τις οµοσπονδίες 
των εργαζοµένων στους ΟΤΑ, τόσο για τους µόνιµους, όσο και το προσωπικό 
ιδιωτικού δικαίου.

Θεσπίσαµε νέο σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
και την επέκτασή τους σε όλους τους εργαζόµενους στην Αυτοδιοίκηση. 

Προχωρήσαµε σε διαδοχικές αυξήσεις στις αµοιβές των σχολικών 
καθαριστριών και στην ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Αποτελεσµατικότητα 

Διοργανώσαµε µε επιτυχία τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εκλογές 
στην ιστορία του ελληνικού κράτους – 4 ταυτόχρονες κάλπες, 
όλες µε σταυρό προτίµησης, λαµβάνοντας µέριµνα για τη διευκόλυνση 
των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων. 

Στοχευµένες 
µεταρρυθµίσεις 
για τη διευκόλυνση
της επιχειρηµατικότητας

Θεσπίσαµε νέοι απλούστερο πλαίσιο 
για τη σύσταση και αδειοδότηση 
επιχειρήσεων µε λιγότερα 
δικαιολογητικά και χωρίς επίσκεψη 
σε δηµόσιες υπηρεσίες. 74.000 
επιχειρήσεις έχουν αδειοδοτηθεί 
ηλεκτρονικά τους τελευταίους 
18 µήνες.

Εκσυγχρονίσαµε το Εταιρικό δίκαιο 
µετά από έναν αιώνα, 
δηµιουργήσαµε νέο απλοποιηµένο 
θεσµικό πλαίσιο για ΕΠΕ & ΑΕ.

Ψηφιοποιήσαµε τις υπηρεσίες 
για επιχειρήσεις σε εφορία 
και ασφαλιστικά ταµεία.

Δηµιουργήσαµε Δίκτυο υποστήριξης 
επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα 
σε συνεργασία µε τα Επιµελητήρια.

Για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει µια 
ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική

Καταρτίσαµε την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική µε σαφή 
στοχοθεσία και χρονοδιαγράµµατα, έπειτα από εκτενή διαβούλευση 
µε την κοινωνία στα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια σε όλη τη χώρα.

Με ορίζοντα το 2030, η Αναπτυξιακή Στρατηγική συνδυάζει 
την οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση, 
ακολουθώντας τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 

Δηµιουργήσαµε Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – 
ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο – για την υποστήριξη της ΕΑΣ.

Δίπλα στον µικροµεσαίο 
επιχειρηµατία και τον αγρότη

€ 100 εκατ. για την ψηφιακή αναβάθµιση των ΜµΕ. 

€ 200 εκατ. από τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο για την προώθηση 
των δικτυώσεων και την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων 
και υπηρεσιών από ΜµΕ.

€ 150 εκατ. για τον εκσυγχρονισµό των ΜµΕ.

€ 50 εκατ. για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων 
στις διεθνείς αγορές και τη βελτίωση της εξωστρέφειας 
των ελληνικών ΜµΕ.

€ 500 εκατ. για την υποστήριξη του εξωτερικού εµπορίου 
των ΜµΕ.

€ 600 εκατ. για την ενίσχυση µικροµεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων.

Υλοποιούµε στοχευµένες πολιτικές για τη σύνδεση της γεωργίας 
µε την µεταποίηση και τον τουρισµό.

Δηµιουργήσαµε σύγχρονο πλαίσιο µικροπιστώσεων για ΜµΕ 
και ελεύθερους επαγγελµατίες, που δεν έχουν πρόσβαση 
σε τραπεζικό δανεισµό.

Θεσπίσαµε την εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών 
και τη δεύτερη ευκαιρία µετά από πτώχευση.
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έµφυλης βίας, µε τη δηµιουργία ενός ολοκληρωµένου δικτύου αποτροπής 
και υποστήριξης των θυµάτων.

Εξορθολογίσαµε το πλαίσιο για την απόδοση ιθαγένειας σε όσους συµπολίτες 
µας το δικαιούνται. Θέσαµε ενιαίες, περισσότερο απλές και διαφανείς 
διαδικασίες πολιτογράφησης και απόκτησης ιθαγένειας.

Διαθέσαµε € 35 εκατ. για την κατασκευή ράµπας πρόσβασης και χώρων 
υγιεινής για ΑµεΑ σε όλα τα σχολεία της χώρας.

Και άλλα € 20 εκατ. για την κατασκευή ράµπας πρόσβασης για ΑµεΑ σε 
παραλίες της χώρας.

Στο πλευρό των εργαζοµένων

Προχωρήσαµε σε Συλλογικές Συµβάσεις εργασίας µε όλες τις οµοσπονδίες 
των εργαζοµένων στους ΟΤΑ, τόσο για τους µόνιµους, όσο και το προσωπικό 
ιδιωτικού δικαίου.

Θεσπίσαµε νέο σύγχρονο θεσµικό πλαίσιο για τα Μέσα Ατοµικής Προστασίας 
και την επέκτασή τους σε όλους τους εργαζόµενους στην Αυτοδιοίκηση. 

Προχωρήσαµε σε διαδοχικές αυξήσεις στις αµοιβές των σχολικών 
καθαριστριών και στην ένταξή τους στα Βαρέα και Ανθυγιεινά.

Αποτελεσµατικότητα 

Διοργανώσαµε µε επιτυχία τις πιο δύσκολες και απαιτητικές εκλογές 
στην ιστορία του ελληνικού κράτους – 4 ταυτόχρονες κάλπες, 
όλες µε σταυρό προτίµησης, λαµβάνοντας µέριµνα για τη διευκόλυνση 
των εκλογέων και των δικαστικών αντιπροσώπων. 

Στοχευµένες 
µεταρρυθµίσεις 
για τη διευκόλυνση
της επιχειρηµατικότητας

Θεσπίσαµε νέοι απλούστερο πλαίσιο 
για τη σύσταση και αδειοδότηση 
επιχειρήσεων µε λιγότερα 
δικαιολογητικά και χωρίς επίσκεψη 
σε δηµόσιες υπηρεσίες. 74.000 
επιχειρήσεις έχουν αδειοδοτηθεί 
ηλεκτρονικά τους τελευταίους 
18 µήνες.

Εκσυγχρονίσαµε το Εταιρικό δίκαιο 
µετά από έναν αιώνα, 
δηµιουργήσαµε νέο απλοποιηµένο 
θεσµικό πλαίσιο για ΕΠΕ & ΑΕ.

Ψηφιοποιήσαµε τις υπηρεσίες 
για επιχειρήσεις σε εφορία 
και ασφαλιστικά ταµεία.

Δηµιουργήσαµε Δίκτυο υποστήριξης 
επιχειρήσεων σε όλη τη χώρα 
σε συνεργασία µε τα Επιµελητήρια.

Για πρώτη φορά η χώρα διαθέτει µια 
ολοκληρωµένη αναπτυξιακή στρατηγική

Καταρτίσαµε την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική µε σαφή 
στοχοθεσία και χρονοδιαγράµµατα, έπειτα από εκτενή διαβούλευση 
µε την κοινωνία στα 13 Αναπτυξιακά Συνέδρια σε όλη τη χώρα.

Με ορίζοντα το 2030, η Αναπτυξιακή Στρατηγική συνδυάζει 
την οικονοµική, την κοινωνική και την περιβαλλοντική διάσταση, 
ακολουθώντας τους Στόχους Βιώσιµης Ανάπτυξης του Ο.Η.Ε. 

Δηµιουργήσαµε Εθνική Αναπτυξιακή Τράπεζα – 
ένα βασικό αναπτυξιακό εργαλείο – για την υποστήριξη της ΕΑΣ.

Δίπλα στον µικροµεσαίο 
επιχειρηµατία και τον αγρότη

€ 100 εκατ. για την ψηφιακή αναβάθµιση των ΜµΕ. 

€ 200 εκατ. από τον νέο Αναπτυξιακό Νόµο για την προώθηση 
των δικτυώσεων και την ανάπτυξη καινοτόµων προϊόντων 
και υπηρεσιών από ΜµΕ.

€ 150 εκατ. για τον εκσυγχρονισµό των ΜµΕ.

€ 50 εκατ. για την προώθηση των ελληνικών προϊόντων 
στις διεθνείς αγορές και τη βελτίωση της εξωστρέφειας 
των ελληνικών ΜµΕ.

€ 500 εκατ. για την υποστήριξη του εξωτερικού εµπορίου 
των ΜµΕ.

€ 600 εκατ. για την ενίσχυση µικροµεσαίων τουριστικών 
επιχειρήσεων.

Υλοποιούµε στοχευµένες πολιτικές για τη σύνδεση της γεωργίας 
µε την µεταποίηση και τον τουρισµό.

Δηµιουργήσαµε σύγχρονο πλαίσιο µικροπιστώσεων για ΜµΕ 
και ελεύθερους επαγγελµατίες, που δεν έχουν πρόσβαση 
σε τραπεζικό δανεισµό.

Θεσπίσαµε την εξωδικαστική ρύθµιση οφειλών 
και τη δεύτερη ευκαιρία µετά από πτώχευση.
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Συνεχίζουμε μαζί
Δίνουµε την ευκαιρία στην πατρίδα µας

να µπει σε τροχιά βιώσιµης ανάπτυξης και κοινωνικής ευηµερίας,
στηριγµένοι αυτή τη φορά στις δικές µας δυνάµεις. 

Τώρα αποφασίζουµε για το µέλλον
 το δικό µας και των παιδιών µας.

@acharitsis                    @alexischaritsis                    @alexischaritsis                    Alexis Charitsis


