
I. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ -  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα για τη νέα εποχή - 
Ένα ανοικτό σχολείο που βλέπει στο μέλλον - 
Δημόσια ανώτατη εκπαίδευση που πρωταγωνιστεί διεθνώς - 
Ευκαιρίες για μάθηση σε ολόκληρη τη ζωή

1. Δημόσιο, αποτελεσματικό, άριστο σχολείο που μειώνει δραστικά το κόστος για τη μέση 
Ελληνική οικογένεια.

2. Αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία με στόχο το 5% του ΑΕΠ στο τέλος της 
τετραετίας

3. Από τον πρώτο χρόνο, αύξηση κατά 1 δισ. Ευρώ των δαπανών για την παιδεία
4. Σύγχρονες υποδομές, πληροφορική και νέες τεχνολογίες παντού, από το σχολείο έως 

το Πανεπιστήμιο.
5. Ουσιαστική αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την 

επιμόρφωση και την αξιολόγησή τους.
6. Απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου και γλωσσομάθειας 

μέσα από το σχολείο.
7. Φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή.
8. Επέκταση του Ολοήμερου σχολείου σε όλα τα σχολεία της χώρας μέσα στην επόμενη 

τετραετία.
9. Νέο σύστημα εισαγωγής στην ανώτατη εκπαίδευση το οποίο εξασφαλίζει πως όλοι οι 

νέοι με απολυτήριο θα μπορούν να βρουν θέση στα Πανεπιστήμια ή στα ΤΕΙ, εφόσον 
τα ίδια τα Ιδρύματα κρίνουν ότι έχουν τις απαιτούμενες ικανότητες.

10. Καθιέρωση ατομικής μερίδα για κάθε φοιτητή με εγγυημένο ποσό από το κράτος στο 
ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο δημόσιο ίδρυμα που θα 
τους δέχεται.

11. Αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική 
χρηματοδότηση, μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου.

12. Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο.
13. Δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο για τους φοιτητές.

Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

14. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ
15. Οριζόντιος «Προϋπολογισμός Καινοτομίας» που στηρίζει τη δημιουργία 

περιβάλλοντος ανανέωσης της Ελληνικής οικονομίας με βάση τη γνώση
16. Αξιολόγηση και προγραμματικές συμφωνίες στα δημόσια ερευνητικά κέντρα -  

δημιουργία «κρίσιμης μάζας» και κέντρων αριστείας
17. Η Ελλάδα να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων 

ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέχρι το 2015
18. Επενδύσεις του δημοσίου σε προηγμένες ηλεκτρονικές δικτυακές υποδομές με έμφαση 

στις απομακρυσμένες περιοχές
19. Ευρυζωνική καθολική πρόσβαση στις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας, 

πληροφόρησης και τηλεόρασης κάθε στιγμή, παντού με μία και μόνη σύνδεση
20. Διεύρυνση του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατοχύρωση της 

ανταγωνιστικής πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στις 
υφιστάμενες και νέες δικτυακές υποδομές

21. Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο του OTE με το αναγκαίο ποσοστό 
εμποδίζοντας την δημιουργία ενός ανεξέλεγκτου ιδιωτικού μονοπωλιακού 
καθεστώτος.

22. Ενιαία ρυθμιστική αρχή για τις δικτυακές υποδομές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας

23. Εκχώρηση αδειών για την ανάπτυξη των υπηρεσιών της διαδικτυακής, κινητής και 
επίγειας ψηφιακής τηλεόρασης

ι



II. ΜΙΑ ΧΩΡΑ ΠΟΤ ΠΑΡΑΓΕΙ ΠΛΟΥΤΟ - 
ΜΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΥ ΤΟΝ ΜΟΙΡΑΖΕΤΑΙ ΔΙΚΑΙΑ

Επενδύσεις για ισχυρή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

24. Το Κράτος επικεφαλής της ανάπτυξης με αύξηση των δημοσίων επενδύσεων 
τουλάχιστον στο 5% του ΑΕΠ.

25. Επικέντρωση του Δ' ΚΠΣ σε τομείς προτεραιότητας: ανθρώπινο κεφάλαω, η οικονομία 
της γνώσης, ηλεκτρονική διακυβέρνηση, περιφερειακή σύγκλιση, διευρωπαϊκά Δίκτυα, 
περιβάλλον και ποιότητα ζωής.

Ενα δίκαιο φορολογικό σύστημα

26. Ενιαία, προοδευτική και υμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για δίκαιη 
αναδιανομή εισοδήματος.

27. Ανατροπή της επιδείνωσης της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους.
28. Φορολόγηση των διανεμομένων κερδών των εταιρειών (μερίσματα) σαν εισόδημα 

φυσικών προσώπων.
29. Φορολόγηση των αδιανέμητων κερδών με χαμηλό συντελεστή, ως κίνητρο για την 

αύξηση των επενδύσεων και της απασχόλησης.
30. Φορολογικά κίνητρα για στοχευμένες κοινωνικές επιδιώξεις έρευνα -  καινοτομία, 

περιβάλλον
31. δετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων σε ημιαστικές και αγροτικές 

περιοχές.
32. Ενοποίηση των περισσότερων Φόρων Ακίνητης Περιουσίας και απόδοσή τους στην 

Τοπική Αυτοδιοίκηση.
33. Αποτελεσματική φορολόγηση ακινήτων εξωχώριων εταιρειών (off shore).
34. Φορολόγηση της υπεραξίας που παράγεται από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές 

συναλλαγές.
35. Ασυμβίβαστη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και περιορισμός της παραοικονομίας 

στο μέσο όρο της ΕΕ με την αξιοποίηση της πληροφορικής και αξιόπιστο σύστημα 
δειγματοληπτικών ελέγχων.

36. Κατάργηση των περισσότερων χρηματικών προστίμων και αντικατάσταση από "point 
system".

37. Καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού εσόδων για όλες τις επιχειρήσεις.

Αποτελεσματική και διαφανής δημόσια διαχείριση

38. Κατάργηση των «ειδικών λογαριασμών».
39. Όλα τα δημόσια ιδρύματα με ισολογισμό και διπλογραφικό σύστημα.
40. Δημοσίευση στο διαδίκτυο κάθε χρηματοδότησης με Υπουργική απόφαση.
41. Εισαγωγή της χρηματοδότησης με βάση τα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα 

υπηρεσιών
42. Επιβράβευση των φορέων και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις.
43. Μετατροπή του Κρατικού προϋπολογισμού σε «Προγραμματικό Προϋπολογισμό» με 

τη μορφή τριετούς «συμβολαίου» επίτευξης στόχων.
44. Μετατροπή Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) σε ανεξάρτητη υπηρεσία υπό την 

εποπτεία του Κοινοβουλίου.
45. Σταδιακή αποκλιμάκωση του δημοσίου χρέους



Μια νέα σχέση κράτους και αγοράς προς όφελος του πολίτη. Για την 
πάταξη της ακρίβειας, την προστασία του καταναλωτή και την ασφάλεια 
των αγαθών

46. Ενίσχυση των μηχανισμών δίωξης αθέμιτων συμπράξεων (καρτέλ) στη διαμόρφωση 
των τιμών.

47. Εξάλειψη φραγμών για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, ιδιαίτερα για τα 
προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης.

48. Ισχυρές και αποτελεσματικές ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές.
49. Θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης του καταναΛωτικού κινήματος.
50. Προτεραιότητα στην ασφάλεια τροφίμων με ενίσχυση και περιφερειακή συγκρότηση 

του ΕΦΕΤ
51. Αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης και αποτελεσματική προστασία όλων 

των συναλλασσόμενων με τον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό Τομέα
52. Διατήρηση ρυθμιστικού πακέτου ελέγχου από το Κράτος στις υποδομές και τα δίκτυα 

που αποτελούν «φυσικό μονοπώλιο» με απελευθέρωση του ανταγωνισμού στις 
επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Ισχυρές επιχειρήσεις στην παγκόσμια οικονομία

53. Μείωση σε μια βδομάδα του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για την έναρξη μιας 
εταιρείας.

54. Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση έναρξης και πρώτης ανάπτυξης με 
νέα σχήματα.

55. Ανάπτυξη του δικτύου «Υπηρεσιών μιας στάσης» για τις σχέσεις των επιχειρήσεων με 
τη Δημόσια Διοίκηση.

56. Αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου ώστε να δίνεται «δεύτερη ευκαιρία».
57. Κίνητρα στις επιχειρήσεις με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και της 

καινοτομία.
58. Οργάνωση και έλεγχος του τομέα παροχής υπηρεσιών στις MME και στις πολύ μικρές 

επιχειρήσεις.
59. Συλλογική συμμετοχή των MME στις κρατικές προμήθειες
60. Υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές με «Αντένες»
61. Ισχυροί Ελληνικοί πολυεθνικοί όμιλοι ώστε να αναδειχθούν σε εθνικούς και 

περιφερειακούς πρωταθλητές.

Σταθερό, δυναμικό, χρηματοοικονομικό σύστημα

62. Ενιαία εποπτεία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των Ασφαλιστικών Εταιρειών, 
του Χρηματιστηρίου, της Κεφαλαιαγοράς και των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών 
θεσμών για ένα πιο δυναμικό και υπεύθυνο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Τα δημόσια έργα ως εργαλείο ανάπτυξης

63. Βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης των δημοσίων έργων και μελετών και στα 
ΣΔΙΤ ώστε τα δημόσια έργα να ξαναγίνουν εργαλείο ανάπτυξης και περιφερειακής 
συνοχής.



Περιβάλλον και χωροταξία

64. Δημιουργία αυτοτελούς Υπ. Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Οικισμού, Υ.ΠΕ.ΧΩ. 
«Δορυφόροι» οικισμοί στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα που θα αντικαθιστούν 
τις άναρχες αστικές επεκτάσεις με το σύστημα της οργανωμένης δόμησης, με υψηλό 
ποσοστό πρασίνου και ελεύθερων χώρων.

65. Κλείσιμο όλων των λατομείων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και υποβαθμίζουν 
το περιβάλλον.

66. Μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου κατά 25% από τις αναμενόμενες 
τιμές μέχρι το 2020

67. 10% εξοικονόμηση ενέργειας στο σύνολο του κτηριακού τομέα μέχρι το 2020 και 20% 
για τις καινούριες κατασκευές την επόμενη τετραετία

68. Μείωση της σπατάλης στη χρήση του νερού κατά 10% μέχρι το 2013
69. Διπλασιασμός της ανακύκλωσης μέχρι το 2011
70. Μείωση κατά 60% των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή μέχρι το 2015 σε σχέση 

με τη σημερινή κατάσταση
71. 7% βιολογικές καλλιέργειας και 7% βιολογική κτηνοτροφία μέχρι το 2013.
72. 100% αύξηση των ελληνικών προϊόντων ποιότητας στη διεθνή αγορά την επόμενη 

τετραετία.
73. Επιλογή 3-5 νησιών για την εφαρμογή ολοκληρωμένου πακέτου μέτρων για τη βιώσιμη 

ανάπτυξη με μέγιστη δυνατή αυτονομία των νησιών αυτών στη χρήση νερού, την 
διαχείριση των απορριμμάτων, την παραγωγή ενέργειας.

74. Αμεση στελέχωση και χρηματοδότηση 10 φορέων διαχείρισης προστατευόμενων 
περιοχών

75. Καταγραφή του συνόλου του φυσικού πλούτου της χώρας δημιουργώντας τους 
«Πράσινους Εθνικούς Λογαριασμούς»

76. «Πρασίνισμα» του φορολογικού συστήματος έτσι ώστε να μετακινηθεί το φορολογικό 
βάρος προς λειτουργίες και προϊόντα που προκαλούν περιβαλλοντική επιβάρυνση

Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός

77. Μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός για την ασφάλεια του εφοδιασμού, την 
ανάπτυξη των ενεργειακών συστημάτων και του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές 
επ' ωφελεία των καταναλωτών, τον καθορισμό του μίγματος καυσίμου, την 
αξιοποίηση των εγχώριων και κυρίως των ανανεώσιμων Π.Ε, την εξοικονόμηση 
ενέργειας και τέλος την ισόρροπη-αειφόρο ανάπτυξη των Περιφερειών της χώρας.

78. Αναβάθμιση της χώρας μας σε ισχυρό ενεργειακό κόμβο και διατήρηση χαμηλών 
τιμών στην ενέργεια για καταναλωτές και επιχειρήσεις.

79. Διασφάλιση της τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια με εκσυγχρονισμό των λιγνιτικών 
σταθμών και εισαγωγή τεχνολογιών καθαρού άνθρακα.

80. Ένταξη νέων μονάδων φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.
81. Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια 

της εθνικής και περιφερειακής αγοράς με ενίσχυση των διασυνδέσεων και συμμετοχή 
των ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής.

82. Διατήρηση δημοσίου ελέγχου στη ΔΕΗ με βελτίωση των υπηρεσιών της και επέκταση 
στις γειτονικές χώρες με ίδιες δυνάμεις και στρατηγικές συμμαχίες

83. Εξάλειψη του ελλείμματος ανταγωνισμού, των εναρμονισμένων πρακτικών της 
νοθείας και λαθρεμπορίας στην αγορά πετρελαιοειδών.

84. Ενθάρρυνση της χρήσης του Φυσικού Αερίου και αύξηση του μεριδίου του ώστε να 
προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μέχρι το 2020.



85. Νομικά δεσμευτικοί στόχοι για την άμεση μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης με 
κίνητρα για τα υπάρχοντα και τα νέα κτίρια.

86. 10% ΑΠΕ στο σύνολο της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2012
87. 10% μείωση της ενεργειακής έντασης της χώρας μέχρι το 2015

Μεταφορές για ανταγωνιστικότητα και ποιότητα ζωής

88. Διασύνδεση των περιφερειακών και εθνικών δικτύων και ολοκλήρωση των 
Διευρωπαϊκών Δικτύων μεταφοράς.

89. Αύξηση στο 50% του συνόλου των μετακινήσεων των καθημερινά μετακινούμενων 
πολιτών με Μέσα Μαζικής Μεταφοράς σε Περιφέρεια Αττικής και Θεσσαλονίκης και 
στα άλλα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα.

90. Προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό της υποδομής των σιδηροδρόμων.
91. Εγγύηση του δικαιώματος των πολιτών των απομακρυσμένων περιοχών και νησιών 

στην παροχή καθολικής υπηρεσίας.
92. Επανασχεδίαση του δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων με εφαρμογή της αρχής «κάθε 

μέρα πλοίο σε όλα τα νησιά».
93. Διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στις αερομεταφορές και αποτροπή 

μονοπωλιακών καταστάσεων.
94. Διατήρηση υπό κρατική ιδιοκτησία των υποδομών μεταφορών ανεξάρτητα από τη 

μορφή χρηματοδότησης.
95. Επαναλειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Θαλάσσιων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ) με 

στόχο την κατοχύρωση του δημόσιου συμφέροντος.

Τουρισμός 12 μήνες το χρόνο

96. Νέα πολιτική για τον τουρισμό με στόχο υπηρεσίες 12 μήνες το χρόνο, διεύρυνση της 
εθνικής βάσης της πελατείας σε νέες αγορές, δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες να 
κάνουν διακοπές και οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας κράτους και Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

IV. Η ΝΕΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μια δουλειά για τον καθένα, ευκαιρίες για όλους

97. Μείωση της ανεργίας κάτω από το μέσο όρο της ΕΕ στην τετραετία.
98. Καθιέρωση του δικαιώματος εργαζομένων και ενηλίκων στην δια βίου μάθηση.
99. Στροφή των προγραμμάτων για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας (STAGE), κυρίως 

προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις.
ΙΟΟ.Πραγματική εξατομικευμένη στήριξη των ανέργων.
101. Δυνατότητα απασχόλησης για 4 συνεχή έτη για νέους με πλήρη ασφάλιση και 

(κλιμακούμενη) καταβολή ασφαλιστικών εισφορών
102. Αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς εργασίας ώστε να εφαρμόζεται η εργατική 

νομοθεσία και οι προβλέψεις για την υγιεινή και ασφάλεια
103. Σε μια οθόνη, σ' ένα λεπτό όλες οι ευκαιρίες για δουλειά σε κάθε σημείο σ' όλη την 

Ελλάδα.
104. Ουσιαστική αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του βασικού μισθού εντός 

τετραετίας.
105. Ανάληψη ευθύνης των μηχανισμών κατάρτισης και στήριξης των ανέργων (ΟΑΕΔ, 

ΛΑΕΚ) από τους κοινωνικούς εταίρους.
106. Προγράμματα ανασυγκρότησης στις φθίνουσες περιοχές.



107. Θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Εργασίας για απασχόληση, των μακροχρόνια άνεργων 
άνω των 55 ετών, των ανέργων μητέρων πολύτεκνων οικογενειών, των αρχηγών 
μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων με αναπηρία.

108. Δραστική αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας.
109. Ίσα δικαιώματα και ευθύνες για όλους τους μετανάστες.

Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και αναμόρφωση της κοινωνικής 
ασφάλισης

110. Νέες υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών -  δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης
111. Βασική σύνταξη 950 ευρώ για το ζευγάρι και 550 ευρώ για τον μεμονωμένο 

συνταξιούχο του ΟΓΑ και τους ανασφάλιστους
112. Επίδομα θέρμανσης για τα χαμηλά εισοδήματα ανάλογα με τις περιοχές της χώρας.
113. Λογαριασμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Καποδιστριακούς Δήμους για άμβλυνση 

ακραίων κοινωνικών προβλημάτων.
114. Καθιέρωση Κάρτας Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
115. Ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών- παροχών στην ασφάλιση.
116. Δημιουργία Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης το οποίο θα είναι "κλειδωμένο" 

τουλάχιστον για μια δεκαετία ώστε με τις εγγυημένες αποδόσεις του να στηρίξει 
συμπληρωματικά το ασφαλιστικό σύστημα.

117. Προώθηση της ενοποίησης των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης με στόχο να οδηγηθούμε 
σταδιακά σε τρία Ταμεία, ομαδοποίηση των επικουρικών, ενθάρρυνση των 
επαγγελματικών Ταμείων.

118. Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολυτομεακής πολιτικής για τα ΑμΕΑ.

Υγεία και φροντίδα για όλους και για τον καθένα χωριστά

119. Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης του ΕΣΤ κατά 1% του ΑΕΠ
120. Μείωση της ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό
121. Πρόσληψη 3.000 ατόμων κάθε χρόνο, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, ώστε να 

καλυφθούν τα σημερινά κενά στο ΕΣΤ εντός 5ετίας
122. Χορήγηση Κάρτας Τγείας σε όλους τους πολίτες
123. Εξασφάλιση 24ωρης κάλυψης και κατ'οίκον νοσηλείας σε όλο τον πληθυσμό με τη 

λειτουργία του νέου συστήματος ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Τγείας
124. Βελτίωση των δεικτών υγείας των Ελλήνων
125. Νέα πολιτική ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία
126. Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και σφαιρικού προϋπολογισμού στα 

νοσοκομεία

V. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ -  ΤΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ

127. Πλήρης κάλυψη των αναγκών φύλαξης βρεφών-νηπίων σε μια οκταετία
128. Διπλασιασμός, μέσα σε 4 χρόνια, των υφιστάμενων σήμερα βρεφονηπιακών σταθμών
129. Εφάπαξ παροχή 2.000 € για κάθε παιδί με εισοδηματικά κριτήρια
130. Εθνικός Λογαριασμός για το Παιδί με χρηματική κατάθεση από τον κρατικό 

προϋπολογισμό 1.000€ σε προθεσμιακό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί που 
γεννιέται.

131. Δίκτυο κοινωνικής παρέμβασης σε κάθε δήμο, με εξειδικευμένες υπηρεσίες για άμεση 
αντιμετώπιση των προβλημάτων της οικογένειας

132/Ενα κέντρο ανά νομαρχία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας



Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις

133. Μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο κάθε πόλης κατά 5-10%
134. Ηξασφάλιση προσβασιμότητας για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα και για τα άτομα με 

αναπηρία.
135. Μεταφορά εκπαιδευτικών και κοινωνικών αρμοδιοτήτων στους Δήμους.
136. Μετακίνηση μόνον με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς από το 2011, στα κέντρα 

των μεγάλων πόλεων.
137. Δημιουργία εκτεταμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων.
138. Αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου στις μεγάλες και μεσαίες 

πόλεις κατά 20% μέσα στην πρώτη τετραετία.
139. Ετήσια λογοδοσία όλων των αιρετών οργάνων διοίκησης της πόλης.
140. Αποφασιστικά δημοψηφίσματα για θέματα τοπικού χαρακτήρα.

Πολιτισμός: Η ταυτότητα μας

141. Αμεση διαπραγμάτευση με την ΕΕ για την αναθεώρηση του Δ' ΚΠΣ στον τομέα του 
Πολιτισμού και σταδιακή αύξηση των κονδυλίων του πολιτισμού με στόχο σε μια 
δεκαετία να πετύχουμε τη σύγκλιση με τον μέσο όρο της ΕΕ.

142. Διασφάλιση αξιοκρατικών διαδικασιών στις προσλήψεις, στις αξιολογήσεις, στις 
επιχορηγήσεις καθώς και βελτίωση των αποδοχών και των βασικών εργασιακών 
σχέσεων επιστημόνων και καλλιτεχνών.

143. Διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων και ουσιαστική προστασία τους.
144. Καθιέρωση περισσότερου χρόνου στη δημόσια τηλεόραση για τον πολιτισμό.

Μαζικός Αθλητισμός: πηγή υγείας, επικοινωνίας, συλλογικότητας

145. Προτεραιότητα σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
146. Μέχρι το 2012 προβλέπουμε όλα τα παιδιά θα λαμβάνουν τρεις ώρες υψηλής 

ποιότητας γυμναστικής ή αθλητισμού την εβδομάδα.
147. Ενίσχυση του σωματειακού αθλητισμού
148. Αξιολόγηση και χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών με βάση το έργο τους. 

Τέρμα στις πελατειακές σχέσεις

VII. ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Πολιτικό σύστημα για διαφάνεια και λογοδοσία

149. Μεικτό εκλογικό σύστημα με συνδυασμό μονοεδρικών και ευρέων εκλογικών 
περιφερειών καθώς και συνδυασμό της εκλογής με σταυροδοσία με την εκλογή με 
λίστα.

150. Αλλαγή στις δομές του Κράτους: Επιτελική Κυβέρνηση με λιγότερα υπουργεία, 
μικρότερο αριθμό περιφερειών με αιρετό περιφερειάρχη, 300-400 ισχυροί δήμοι, οι 
οποίοι θα προκόψουν ύστερα από νέο κύμα συγχωνεύσεων.

151. Υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαβούλευσης για κάθε σχέδιο νόμου και έλεγχος 
ποιότητας. Απαγόρευση κατάθεσης τροπολογιών μετά την ολοκλήρωση της 
συζήτησης ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής

152. Θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για ενημέρωση του Κοινοβουλίου και της κοινής 
γνώμης για τα θέματα που συζητούνται στην ΕΕ.



Δημόσια διοίκηση με στόχους και αποτελέσματα για τους πολίτες

153. Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του δημοσίου, για δημόσιες υπηρεσίες 
χωρίς «σύνορα».

154. Καθιέρωση υποχρεωτικής προθεσμίας διεκπεραίωσης για ΟΛΕΣ τις υποθέσεις των 
πολιτών μέσω των ΚΕΠ (περίπου 1.200) με αποζημίωση τους από το κράτος, όταν δεν 
τηρείται η προθεσμία. Αντικατάσταση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων με την 
Υπεύθυνη Δήλωση και καθιέρωση αυστηρών ποινών για ψευδή δήλωση.

155. Ετήσιος διαγωνισμός με συνδυασμό μορίων και γραπτών εξετάσεων για ΟΛΑ τα 
μόνιμα στελέχη του Δημοσίου. Κατάργηση των συμβάσεων έργου σε φυσικά πρόσωπα 
με το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για τους ήδη υπηρετούντες. Κατάργηση 
μοριοδότησης στις εποχικές συμβάσεις. ΟΛΕΣ ol διαδικασίες από το ΑΣΕΠ.

156. Καθιέρωση της αξιολόγησης και του προγραμματισμού παντού με συγκεκριμένους 
δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις οργανικές μονάδες της χώρας 
(Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμοι, Νοσοκομεία, Πανεπιστήμια, Αστυνομικά Τμήματα) 
με παράλληλη αξιολόγηση ΟΛΩΝ των δημοσίων υπαλλήλων.

157. Καθιέρωση πλήρους διαφάνειας και συμμετοχής των πολιτών μέσω των νέων θεσμών 
της διαβούλευσης, της κοινωνικής λογοδοσίας των δημοψηφισμάτων. Δυναμική και 
σταδιακή ανάπτυξη των νέων αυτών θεσμών με συνεχή βελτίωσή τους.

158. Νέα μορφή λειτουργίας του δημοσίου τομέα με την χρήση προγραμματικών 
συμφωνιών σε όλους τους τομείς

Εμπέδωση αισθήματος ασφάλειας -  Η ασφάλεια, δικαίωμα του πολίτη 
χωρίς περιορισμό των ελευθεριών του

159. Νέα δομή προσαρμοσμένη στη νέα διοικητική δομή της χώρας. Οι αστυνομικοί στο 
δρόμο. Τα περιπολικά στην προστασία του πολίτη. Επαναφέρουμε το θεσμό του 
Αστυνομικού της Γειτονιάς και των πεζών περιπολιών.

160. Δημιουργία Αστυνομικής Ακαδημίας πανεπιστημιακού χαρακτήρα σε συνδυασμό με 
ευέλικτα και αποκεντρωμένα προγράμματα δια βίου εκπαίδευσης. Αναβάθμιση του 
ΚΕΜΕΑ σε Ινστιτούτο Αντιεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας διεθνούς 
κύρους.

Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, με ποιότητα και ταχύτητα στην απονομή

161. Αύξηση των οργανικών θέσεων των δικαστικών λειτουργών με παράλληλη, διαρκή 
και πολυεπίπεδη επιμόρφωση από την αναβαθμισμένη Σχολή Δικαστών.

162. Θέσπιση και εφαρμογή νέων, εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, όπως η 
Διαμεσολάβηση.

163. Σύγχρονοι κώδικες με τη θεσμοθέτηση ριζικών δικονομικών απλουστεύσεων.
164. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας -- στόχος ανάλογης κρισιμότητας με το Εθνικό 

Κτηματολόγιο.
165. Πλήρης ψηφιοποίηση όλων των διαδικασιών απονομής δικαιοσύνης και διασύνδεση 

όλων των υπηρεσιών που αφορούν στη δικαιοσύνη σε όλη τη χώρα. Υποχρεωτική 
δημοσίευση των δικαστικών αποφάσεων όλων των δικαστηρίων στο διαδίκτυο.

166. Εξυπηρέτηση των πολιτών με εγκατάσταση συστημάτων «αυτόματης εξυπηρέτησης» 
των πολιτών και των δικηγόρων, αναφορικά με την πορεία μιας υπόθεσης στα μεγάλα 
δικαστήρια της χώρας. Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και για την ηλεκτρονική 
κατάθεση δικογράφων.



Το αναπτυξιακό κοίτασμα της περιφέρειας

167. Δημόσιες επενδύσεις ύψους 5% του ΑΕΠ και διάθεση τουλάχιστον του 80% του ΚΠΣ 
στην περιφέρεια με το 50% του Δ'ΚΠΣ απευθείας στα περιφερειακά επιχειρησιακά 
προγράμματα για τη χρηματοδότηση της περιφερειακής ανάπτυξης.

168. Ισότητα μεταχείρισης των πολιτών με επάρκεια κρατικής παρουσίας και φροντίδας σε 
όλη την Ελλάδα.

169. Περιφέρειες με ισχυρή ξεχωριστή ταυτότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, με 
επένδυση στα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής.

170. Τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης και απασχόλησης
171. Σιδηροδρομικό δίκτυο -  το νέο μεγάλο σχέδιο για τη χώρα
172. Αναπτυξιακή απογείωση του μέχρι πρότινος αποκομμένου δυτικού άξονα της χώρας.
173. Εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών πολιτικών στο εσωτερικό της κάθε περιφέρειας για τη 

μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
174. Η ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών των αστικών κέντρων και αναγέννηση 

των πόλεων.

Αναγέννηση της υπαίθρου και αγροτική πολιτική

175. Επαναδιαπραγμάτευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, για να αμβλύνουμε τις 
αρνητικές επιπτώσεις από την πολιτική της Ν.Δ. σε κρίσιμους κλάδους (π.χ. καπνός).

176. Αντίθεση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητήσει εκ νέου τη 
χρηματοδότηση της ευρωπαϊκής γεωργίας, το 2008

177. Συγχρηματοδότηση των προγραμμάτων της Ε.Ε. για την 'Υπαιθρο με επαρκείς 
εθνικούς πόρους.

178. Επιβάρυνση αποκλειστικά του κράτους και όχι των αγροτών, για το διοικητικό κόστος 
εφαρμογής της νέας Κ.Α.Π.

179. Μετατροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε επιτελικό όργανο 
σχεδιασμού της ανάπτυξης της Υπαίθρου. Αποκεντρώνουμε αποτελεσματικά 
υπηρεσίες και οργανισμούς όπως ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΓΕΠ κλπ.

180. Εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ, αναμόρφωση του κανονισμού του και διεύρυνση της 
κάλυψης των ασφαλιστικών κινδύνων.

181. Ένταξη των αγροτικών επενδύσεων στις δράσεις του Δ' Κ.Π.Σ. και στον Αναπτυξιακό 
Νόμο.

182. Δημιουργία ενιαίου και αποτελεσματικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών, που να 
καλύπτει όλο το φάσμα της ενημέρωσης, τεχνικής στήριξης και επιχειρηματικότητας 
των αγροτών.

183. Επέκταση της πιλοτικής εφαρμογής της ενημέρωσης των αγροτών μέσω των Κ.Ε.Π. 
στο σύνολο των αγροτικών δήμων της χώρας, Μετεξέλιξη τους σε κέντρα στήριξης 
των αγροτών παρέχοντας υπηρεσίες μίας στάσης για την πληροφόρηση και 
ενημέρωση τους.

184. Διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, του Εθνικού Αποθέματος, των 
Ποιοτικών Παρακρατημάτων (δημοσιοποίηση ονομάτων αποδεκτών, δημοσιοποίηση 
κριτηρίων για την κατανομή τους).

185. Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης των επενδυτικών 
προγραμμάτων των αγροτών για δημιουργία ή βελτίωση των εκμεταλλεύσεων τους.



186. Εξυγίανση και οργάνωση της αγοράς.
187. Μηνιαία προνοιακή σύνταξη για το ζευγάρι των αγροτών 950 Ευρώ.
188. Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα με προτεραιότητα τις φθίνουσες αγροτικές 

περιοχές και τις περιοχές που πλήττονται βασικά προϊόντα.
189. Ενθάρρυνση της μεταβίβασης της γης σ' αυτούς που την καλλιεργούν, με την λήψη 

ειδικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων και φορολογικών.
190. Προγράμματα εγκατάστασης νέων επιστημόνων στην ύπαιθρο για ενίσχυση της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά και τη δημιουργία αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
191. Ενίσχυση νέων ζευγαριών με ειδικά κίνητρα παραμονής σε ορεινές, νησιωτικές, καθώς 

και φθίνουσες και μειονεκτικές περιοχές.
192. Κίνητρα για την παραγωγή και αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών στις αγροτικές 

εκμεταλλεύσεις.
193. Εγγύηση του ελληνικού δημοσίου στη χρηματοδότηση καινοτόμων επενδύσεων του 

πρωτογενούς τομέα.
194. Στήριξη της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Επέκταση των πιστοποιημένων 

προτύπων και στήριξη προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και Γεωγραφικής Ένδειξης, 
Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

195. Δημιουργία πανελλαδικού δικτύου «πρότυπων αγροκτημάτων».
196. Ίδρυση πρότυπων αγροτικών σχολών στις αγροτικές περιφέρειες για την επέκταση της 

εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αγροτών σε όλη τη διάρκεια του παραγωγικού τους 
βίου.

197. Ενίσχυση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης των αγροτών.
198. Ενεργοποίηση του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Τδατικών Πόρων και των αντίστοιχων 

περιφερειακών.
199. Ολοκλήρωση των μεγάλων και δημιουργία μικρών έργων συλλογής και ταμίευσης 

υδάτων. Εκσυγχρονισμός και επέκταση των αρδευτικών δικτύων με στόχο την μείωση 
του κόστους παραγωγής και εξοικονόμηση υδατικών πόρων.

200. Μεταφορά της ευθύνης για την δασική πολιτική από το Τπουργείο Αγροτικής 
Ανάπτυξης στο Τπουργείο Περιβάλλοντος.

201. Αμεση κατάρτιση δασικών χαρτών, πρόγραμμα εκτεταμένων αναδασώσεων, 
αξιοποίηση και προστασία των περιαστικών δασών, δασικών χωριών και ορεινών 
ποδηλατοδρόμων.

Η παγκόσμια μοναδικότητα του νησιωτικού μας συμπλέγματος

202. Κάθε δημόσια πολιτική, θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών 
περιοχών.

203. Απόλυτη εφαρμογή της αρχής της καθολικής υπηρεσίας στα νησιά μας.
204. Αμεση προώθηση τεχνολογικών υποδομών προκειμένου να εφαρμόσουμε τις πλέον 

προηγμένες τεχνολογίες σε όλα τα νησιά (ΤΗΛΕ-Διοίκηση, ΤΗΛΕ-Ιατρική, ΤΗΛΕ- 
Εκπαίδευση, ΤΗΛΕ-Εργασία).

205. Καθιέρωση 'Σχολείου των μικρών νησιών'.
206. Διάσωση της μοναδικής φυσικής και ιστορικής φυσιογνωμίας και των παραδοσιακών 

επαγγελμάτων των νησιών.
207. Διασφάλιση ενεργειακής αυτονομίας με την αξιοποίηση κυρίως των Ανανεώσιμων 

Πηγών Ενέργειας.
208. Προσέλκυση ανθρώπινου δυναμικού υψηλού επιπέδου με καθιέρωση ειδικών κινήτρων



Μια εξωτερική πολιτική αυτοπεποίθησης

209. Συμβολή στη διαμόρφωση μιας ισχυρής δημοκρατικής, οικονομικής και κοινωνικής 
Ευρώπης.

210. Ύποστηρίζουμε ενεργά την ευρωπαϊκή πορεία των χωρών των Βαλκανίων, ως τη μόνη 
αξιόπιστη στρατηγική για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή επίλυση 
των προβλημάτων.

211. Η Ελλάδα πρέπει να έχει ενεργό παρουσία στη διαμόρφωση των εξελίξεων στο 
Κόσσοβο και να διευρύνει τη διμερή της συνεργασία με τις χώρες της περιοχής, σε 
όλους τους τομείς αμοιβαίου συμφέροντος.

212. Ανάγκη για διαμόρφωση μιας νέας εθνικής στρατηγικής ειρήνης και ασφάλειας έναντι 
της Τουρκίας, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες, με στόχο την 
από κοινού προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για την οριοθέτηση της 
υφαλοκρηπίδας στο Αιγαίο.

213. Ανάληψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών στην ΕΕ και στον ΟΗΕ με στόχο την 
επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές 
αρχές.

214. Προώθηση ισόρροπων σχέσεων με τις ΗΠΑ, και την προώθηση της συνεργασίας με τις 
αναδυόμενες δυνάμεις, την Κίνα, την Ινδία, αλλά και τη Ρωσία. Οι περιοχές της 
Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής και του Ευξείνου αποτελούν στρατηγικής σημασίας 
πεδία για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας.

215. Ενίσχυση του έργου και της αποστολής του ΣΑΕ. Νέες γέφυρες εκπαιδευτικής, 
οικονομικής, επιχειρηματικής και πολιτιστικής επικοινωνίας με την πατρίδα.

Ασφάλεια για τους Έλληνες

216. Προώθηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αναδιάρθρωσης και εξορθολογισμού 
των ΕΔ.

217. Σταδιακή μείωση των αμυντικών δαπανών.
218. Διαφάνεια στους αμυντικούς εξοπλισμούς. Όλες οι προμήθειες με ανοικτούς διεθνείς 

μειοδοτικούς διαγωνισμούς, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής της Ελληνικής 
Βουλής και πλήρης κατάργηση των απευθείας αναθέσεων.

219. Νέο πρόγραμμα για την ανάπτυξη των ελληνικών αμυντικών βιομηχανιών, με τη 
χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογίας, με τη σύνδεση με την ευρωπαϊκή 
αμυντική βιομηχανία και τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Εξοπλισμών, αλλά και με τα 
Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ινστιτούτα.


