
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΥΠΕΣΣΔΑ
«Διαρκής μεταρρύθμιση, μεταρρύθμιση παντού», 

είναι το σύνθημά μας για τη δημόσια διοίκηση

• Θεσπίζεται Εθνικό Συμβούλιο Στρατηγικής για τη Δημόσια 
Διοίκηση, με αποστολή την υλοποίηση Εθνικού Διαλόγου για τη 
Δημόσια Διοίκηση, τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο 
επίπεδο.

• Ολοκληρώνεται η διοικητική δομή της Χώρας.

Η κεντρική διοίκηση ενισχύει τον επιτελικό της χαρακτήρα με τη 
μεταφορά αρμοδιοτήτων στην Περιφέρεια και στην Αυτοδιοίκηση. 
ΕΙ Περιφέρεια γίνεται όργανο υλοποίησης και συντονισμού των 
αναπτυξιακών πρωτοβουλιών σε περιφερειακό επίπεδο.

• Προχωρούμε στη συνταγματική κατοχύρωση της αυτοτέλειας των 
Ο.Τ.Α. Α' και ΕΓ βαθμού και στην αποσαφήνιση των αρμοδιοτήτων 
τους.

• Αναβαθμίζεται η συνταγματική υποχρέωση του Κράτους για 
εποπτεία και έλεγχο των Ο.Τ.Α.

• Προχωρούμε σε σταδιακή διεύρυνση των αρμοδιοτήτων της 
Αυτοδιοίκησης με παράλληλη ενίσχυση των πόρων.

• Δημιουργούνται Κέντρα Πληροφόρησης Πολιτών σε όλες τις ΝΑ.

• Προωθούνται μετά από διάλογο οι μητροπολιτικές λειτουργίες και 
υπηρεσίες.

• Προχωρούμε σε ενιαίο σύστημα διοίκησης των νησιών και σε 
διανησιωτικές υπηρεσίες.

• Καθιερώνονται δείκτες οικονομικής απόδοσης και παραγωγικότητας 
στους Δήμους και ενισχύεται η συμμετοχή των Δήμων στην 
ανάπτυξη, απασχόληση, ποιότητα ζωής της περιοχής.



Δημιουργείται Σγολή εκπαίδευσης και κατάρτισης στελεγών της 
Αυτοδιοίκησης.

Προχωρούμε για μια Δημόσια Διοίκηση στόχων και 
αποτελεσμάτων, μέσα από την επεξεργασία δεικτών 
αποδοτικότητας και τη σύνδεση των αποδοχών των δημοσίων 
υπαλλήλων με κίνητρα αποδοτικότητας.

Προχωρούμε για μια Δημόσια Διοίκηση ανοικτή και φιλική στους 
πολίτες, με την ενίσχυση του Προγράμματος «Ποιότητα για τον 
Πολίτη», μέσα από νέους θεσμούς διαφάνειας και κατοχύρωσης των 
δικαιωμάτων των πολιτών, και ταχύτερης εξυπηρέτησής τους, όπως 
τα Πολυδύναμα Κέντρα Πληροφόρησης, οι Υπηρεσίες 
Περιορισμένων Διαδρομών, η Υπηρεσία Άμεσης Παρέμβασης της 
Δημόσιας Διοίκησης, η Υπηρεσία παροχής πληροφοριών σε 24ωρη 
βάση (1464), το τηλεφωνικό κέντρο έκδοσης πιστοποιητικών 
(1502), η απογευματινή λειτουργία των Δημόσιων υπηρεσιών, το 
πρόγραμμα «Αριάδνη» για την εξυπηρέτηση των πολιτών των 
απομακρυσμένων γεωγραφικά OTA.

Προχωρούμε για μια Δημόσια Διοίκηση διαφάνειας, ηθικών αξιών 
και ελέγχου, μέσα από την αναβάθμιση του Σώματος Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης, τη θεσμοθέτηση ειδικού εισαγγελέα και την 
ίδρυση Ανωτάτου Πειθαρχικού Συμβουλίου Δημόσιας Διοίκησης 
καθώς και τη σύνταξη Κώδικα Δεοντολογίας των Δημοσίων 
Υπαλλήλων .

Προχωρούμε για μια Δημόσια Διοίκηση στη Κοινωνία της 
Πληροφορίας, που θα διασφαλίσει την ισότιμη ένταξη της Χώρας 
στον παγκόσμιο ηλεκτρονικό χώρο, δημιουργώντας με το έργο 
«ΣΥΖΕΥΞΙΣ» το Εθνικό Δίκτυο Δημόσιας Διοίκησης, με σκοπό την 
άμεση έγκαιρη και ασφαλή ανταλλαγή πληροφοριών προς αποφυγή 
γραφειοκρατικών διαδικασιών και καθιερώνοντας με το έργο 
ΚΑΝΩΝ πρότυπα και μεθοδολογίες στα έργα πληροφορικής του 
Δημοσίου. Ταυτόχρονα προωθούμε την εισαγωγή προηγμένων 
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, τη χρήση νέων 
μορφών επικοινωνίας, όπως Internet, δίκτυα, έξυπνες κάρτες, 
κέντρα τηλεφωνικής εξυπηρέτησης καθώς και τη δημιουργία και



προσφορά νέων ηλεκτρονικών προϊόντων από τις δημόσιες 
υπηρεσίες στους πολίτες.

• Προχωρούμε, στα πλαίσια των συλλογικών διαπραγματεύσεων 
Δημοσίου-Δημοσίων Υπαλλήλων στην εισαγωγή ολοκληρωμένων 
και μακρόπνοων πολιτικών ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, 
όπως ο αυστηρός προγραμματισμός των προσλήψεων, η καθιέρωση 
«καθηκοντολογίου», η ίδρυση σώματος Αξιολογητών Δημόσιας 
Διοίκησης, η καθιέρωση νέου συστήματος κρίσης και επιλογής 
προϊσταμένων, η καθιέρωση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των 
υπαλλήλων ως υποχρεωτικής προϋπόθεσης για εξέλιξη καθώς και η 
καθιέρωση της φοίτησης και της επιτυχούς αποφοίτησης των υπό 
πρόσληψη υπαλλήλων πανεπιστημιακής και τεχνολογικής 
εκπαίδευσης στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Διοίκησης, με 
ταυτόχρονη αναβάθμισή της.

• Ενισχύουμε τον διεθνή ρόλο της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης και 
ιδιαίτερα στο χώρο της κεντρικής και ανατολικής Ευρώπης με τη 
λειτουργία του Διεθνούς Παρατηρητηρίου της Θεσσαλονίκης.

• Ολοκληρώνουμε τον σχεδίασμά πρόληψης και αντιμετώπισης 
φυσικών και άλλων καταστροφών και ενθαρρύνουμε τις αυτόνομες 
δράσεις των πολιτών και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, 
καθώς και του εθελοντισμού στην Πολιτική Προστασία.

• Ειδικά ως προς τα θέματα ισότητας προχωρούμε :

Υ Σε νομοθετικές πρωτοβουλίες για την εξασφάλιση της συμμετοχής 
των γυναικών στα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Υ Στη δραστική αντιμετώπιση της αυξημένης ανεργίας νέων γυναικών 
μέσα από το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση.

Υ Στη συγκρότηση Διυπουργικής επιτροπής για την ισότητα με σκοπό 
την ένταξη και διάχυση της ισότητας σε όλες τις πολιτικές και 
δράσεις περιφερειακά και τομεακά.



Προχωρούμε στην υλοποίηση πολιτικών για ειδικές κατηγορίες 
πολιτών και κοινωνικά ευαίσθητων ομάδων, όπως:

> Οι Έλληνες τσιγγάνοι
> Η Μουσουλμανική μειονότητα
> Οι Παλιννοστούντες ομογενείς από την τέως Σοβιετική 

Ένωση,
με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση φαινομένων κοινωνικού 
αποκλεισμού

Προχωρούμε στην υλοποίηση της νέας πολιτικής για τη 
μετανάστευση, με την κατάθεση σύντομα στη Βουλή του σχετικού 
νομοσχεδίου, που βασίζεται στη δημιουργία προϋποθέσεων νόμιμης 
παραμονής, εργασίας και κοινωνικής ένταξης των αλλοδαπών, με 
ταυτόχρονη πάταξη της παράνομης παραμονής και απασχόλησής 
τους και με αυστηρό έλεγχο των συνόρων.

Ανοίγουμε διάλογο για το εκλογικό σύστημα, τον εκλογικό νόμο και 
τον τρόπο εκλογής των βουλευτών.


