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ΤΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ζούμε σε μια εποχή ραγδαίων αλλαγών. Τεχνολογικών οικονομικών, αλλά και πολιτιστικών. Ανατρέπονται 
δεδομένα. Αλλάζουν σχέσεις παραγωγής. Το διεθνές εμπόριο δημιουργεί νέες εστίες πλούτου, αλλά και 
φτώχειας. Τα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και παραγωγής πολιτισμού, μεταμορφώνουν καθημερινά συνειδήσεις 
και αντιλήψεις. Οι αλλαγές αυτές διαμορφώνουν τεράστια συσσώρευση πλούτου, πολιτικής εξουσίας, 
τεχνολογικής ικανότητας και γνώσης.

Το αποτέλεσμα αυτής της συσσώρευσης στο σημερινό παγκόσμιο σύστημα καπιταλισμού, είναι η οικονομική, 
πολιτική, τεχνολογική και γνωστική ανισότητα. Η τρομακτική και σε μεγάλο Βαθμό ανεξέλεγκτη δύναμη που 
συσσωρεύεται, υπονομεύει την εφαρμογή ενός συστήματος δικαίου στην παγκόσμια κοινωνία. Ενισχύει το 
δίκαιο του ισχυρού, απειλεί την κοινοβουλευτική δημοκρατία.

Η δημοκρατική πολιτική ζωή υποτάσσεται ή εξαγοράζεται από μεγάλα συμφέροντα είτε και απειλείται από 
απολυταρχισμούς, φονταμενταλισμούς και ακραίες ιδεολογίες.

Παρά τις τεράστιες δυνατότητες που έχει αποκτήσει η ανθρωπότητα, δυνατότητες που ποτέ στην ιστορία της 
δεν είχε, η σημερινή παγκόσμια κοινότητα αδυνατεί να αντιμετωπίσει ορθολογικά και δίκαια τις σημερινές 
προκλήσεις. Με μεγαλύτερη ίσως πρόκληση σήμερα, την κλιματική αλλαγή που απειλεί να στερήσει την 
ανθρωπότητα από σημαντικούς υδάτινους πόρους και να οδηγήσει στην απερήμωση τεράστιες παραγωγικές 
εκτάσεις.

Σε αυτά προστίθενται οι προκλήσεις της πληθυσμιακής έκρηξης, της φτώχειας και του χρέους του 
αναπτυσσόμενου κόσμου, των πανδημιών, της ενεργειακής κρίσης, της αυξανόμενης μεταναστευτικής και 
προσφυγικής ροής πληθυσμών, της δύναμης του μαύρου χρήματος από το παράνομο εμπόριο ναρκωτικών, 
όπλων και ανθρώπων, αλλά και της διασποράςτων μέσων μαζικής καταστροφής.

Εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, ξέρουμε ότι, υπάρχει άλλος δρόμος. Η ανθρωπότητα σήμερα έχει τις 
δυνατότητες να αλλάξει αυτήν την ροή των πραγμάτων. Δεν υπάρχει μονόδρομος.
Αν κάποιοι απογοητεύτηκαν, είναι διότι οι ιδέες του σοσιαλισμού και της δημοκρατίας κακοποιήθηκαν από τις 
μεγάλες δυνάμεις του ψυχρού πολέμου.
Αν κάποιοι δεν Βλέπουν πάντα άμεσο αποτέλεσμα, είναι γιατί απαιτείται μια δημοκρατική αλλαγή στην παγκόσμια 
διακυβέρνηση. Κάτι, που το διεθνές σοσιαλιστικό και προοδευτικό κίνημα διεκδικεί σήμερα.
Αν κάποιοι δεν Βλέπουν άμεσο αποτέλεσμα, αγνοούν ότι, ο στόχος ο δικός μας, των προοδευτικών δυνάμεων, 
έχει αυξανόμενους συμμάχους και δυνάμεις στην παγκόσμια κοινωνία των πολιτών, της νεολαίας, των διεθνών 
οργανισμών, των προοδευτικών κομμάτων, των ανθρώπων της διανόησης και της τέχνης. Αγνοούν ότι, σε 
τοπικό και σε περιφερειακό επίπεδο πραγματοποιούνται μεγάλες προοδευτικές αλλαγές και ανατροπές.

Εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, ξέρουμε ότι, υπάρχει άλλος δρόμος. Αρνούμαστε τον δογματισμό και 
τον φανατισμό. Αρνούμαστε τον απολυταρχισμό και την ισοπέδωση και ξέρουμε ότι, μπορούμε να κάνουμε την 
φτώχεια παρελθόν. Ξέρουμε ότι, μπορούμε να αναστρέψουμε το φαινόμενο του θερμοκηπίου.Ότι μπορούμε να 
εξαλείψουμε πανδημίες, όπως το AIDS. Ότι μπορούμε να καταπολεμήσουμε τον λειτουργικό και τεχνολογικό 
αναλφαβητισμό.Ότι μπορούμε να εντάξουμε αρμονικά και παραγωγικά τους μετανάστες στην κοινωνία μας.

Εμπνεόμαστε και πιστεύουμε στις διαχρονικές μας αξίες. Την δημοκρατία, την αλληλεγγύη, την ελευθερία, την 
ισότητα, την δικαιοσύνη, την ειρήνη, τον πολιτισμό και την γνώση.

Πρόκληση για μας, είναι να εξασφαλίσουμε σε όλους τους πολίτες και ιδιαίτερα στη νέα γενιά, την συμμετοχή 
στις μεγάλες πολιτικές αλλαγές που καλείται η ανθρωπότητα να πραγματώσει.



Για την νέα γενιά, είναι και δικαίωμά της, αλλά και πρόκληση να διαμορφώσει το δικό της μέλλον.

Εμείς, οι σοσιαλιστές και δημοκράτες, ξέρουμε ότι, ο άνθρωπος μπορεί να είναι κυρίαρχος της τύχης του.

Μπορούμε να εκπολιτίσουμε και να εξανθρωπίσουμε την παγκοσμιοποίηση. Μπορούμε να Βάλουμε την αγορά 
να υπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων και όχι το αντίστροφο.

Οφείλουμε να θέσουμε τα κράτη στην υπηρεσία του πολίτη και όχι των μεγάλων συμφερόντων. Μπορούμε να 
απελευθερώσουμε τις δυνάμεις των κοινωνιών μας από συγκεντρωτικούς μηχανισμούς του κράτους ή την 
συγκέντρωση εξουσίας και πλούτου του οικονομικού κατεστημένου.

Πιστεύουμε στην κοινωνία των ενεργών πολιτών. Πιστεύουμε στον ενεργό πολίτη ως μια ακόμα ρεαλιστική 
απάντηση στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Είναι χρέος όλων μας, να εξοπλίσουμε με γνώσεις και δυνατότητες τους νέους πολίτες. Οι νέοι πολίτες καλούνται 
στην δική τους ζωή να αντιμετωπίσουν τις πιο ανατρεπτικές εξελίξεις που έχει δει ποτέ η ανθρωπότητα.Έχουν 
να αντιμετωπίσουν μεγαλύτερες και δυσκολότερες προκλήσεις από εκείνες κάθε προηγούμενης γενιάς.

Η ΩΡΑ ΜΙΑΣ Μ ΕΛΙ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ 
ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΛΛΗ ΝΙΛΕΣ

Στην αυγή του 21ου αιώνα, η Ελλάδα βρίσκεται αντιμέτωπη με τεράστιες προκλήσεις: οικονομικές κοινωνικές, 
γεωπολιτικές, προκλήσεις. Ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις αλλάζουν τις ισορροπίες ανάμεσα στους 
συντελεστές της παραγωγής και πιέζουν για αλλαγές στο σύστημα διακυβέρνησης. Οι ανισότητες στον πλούτο 
αλλά και τις ευκαιρίες διευρύνονται. Ο διεθνής ανταγωνισμός είναι και θα είναι όλο και πιο οξύς στην ευρύτερη 
περιοχή. Η άνοδος της Κίνας και της Ινδίας αλλάζει τα συγκριτικά πλεονεκτήματα σε χώρες όπως η Ελλάδα. 
Νέες πηγές έντασης παρουσιάζονται στη Μέση Ανατολή. Τα νέα μεταναστευτικά κύματα απαιτούν νέες πολιτικές 
διαχείρισης. Οι κλιματικές αλλαγές και η υπερθέρμανση του πλανήτη αποτελούν μεγάλη πρόκληση αποτελούν 
για την παγκόσμια κοινότητα.

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται ραγδαία και γίνεται όλο και περισσότερο ανταγωνιστικός, η χώρα χρειάζεται 
τομές που θα σαρώσουν τις αγκυλώσεις του χθες και τα κατεστημένα του σήμερα. Είναι, ξανά, η ώρα του 
ΠΑΣΟΚ. Γιατί η αλλαγή της Ελλάδας Βασίστηκε στις αξίες και τις παραδόσεις μας. Η αλλαγή συνδέθηκε με το 
ΠΑΣΟΚ και το ΠΑΣΟΚ ταυτίστηκε με την Αλλαγή.

Χρειάζεται να δώσουμε πειστικές απαντήσεις για την ανάκτηση της αυτοδυναμίας του πολιτικού συστήματος, 
για ένα νέο μοντέλο διακυβέρνησης που θα ρυθμίζει ένα σύγχρονο, αποκεντρωμένο, φιλικό και αποτελεσματικό 
δημόσιο τομέα, για τη σηματοδότηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου αλλά κυρίως για τη διαμόρφωση ενός 
σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

Το ΠΑΣΟΚ, με τον Ανδρέα Παπανδρέου, άλλαξε σελίδα στην ιστορία της χώρας. Έδωσε στους Έλληνες και 
τις Ελληνίδες αξιοπρέπεια και εθνική περηφάνια. Επαναδιαπραγματεύθηκε τους όρους ένταξης στην ΕΟΚ και 
διασφάλισε την ισότιμη συμμετοχή της Ελλάδας στην ΕυρωπαϊκήΈνωση.Έβαλε τέλος στον διχασμό. Διασφάλισε 
ότι η Ελλάδα θα ανήκει στουςΈλληνες. Πολέμησε την κοινωνική ανισότητα και θεμελίωσε το κοινωνικό κράτος. 
Αναμόρφωσε την Τοπική Αυτοδιοίκηση.Έβγαλε από την αφάνεια την ελληνική περιφέρεια.

Το ΠΑΣΟΚ. με τον Κώστα Σημίτη, έδωσε στη χώρα ασφάλεια και οικονομική σταθερότητα, οδηγώντας την στην 
πλήρη ευρωπαϊκή ενσωμάτωση. Η Κύπρος μπήκε στην ΕΕ. Η Ελλάδα έζησε μεγάλες μεταρρυθμίσεις, απέκτησε 
σύγχρονες υποδομές, εντάχθηκε στην ΟΝΕ. οργάνωσε με μοναδική επιτυχία τους Ολυμπιακούς Αγώνες.



Στον απολογισμό αυτό, η συντηρητική παράταξη της ΝΔ, δεν έχει τίποτα να αντιπαρατάξει.Όποτε βρέθηκε στην 
εξουσία, υπονόμευσε την πρόοδό μας και προκάλεσε ολική οπισθοχώρηση της χώρας. Την περίοδο 1990-93 
μείωσε το βιοτικό επίπεδο του μέσουΈλληνα, μέσα σε ένα κλίμα πρωτοφανούς αυταρχισμού. Βύθισε τη χώρα 
στο χρέος. Οδήγησε την Ελλάδα στην ανυποληψία.

Σήμερα, εφαρμόζει πάλι μια σκληρή πολιτική αναδιανομής μεταφέροντας βάρη στους μισθωτούς και τα μεσαία 
και χαμηλά οικονομικά στρώματα. Αφήνει το πληθωρισμό ανεξέλεγκτο. Υπονομεύει το κοινωνικό κράτος με τη 
μείωση των δαπανών για την παιδεία και την υγεία. Προωθεί τυφλές ιδιωτικοποιήσεις που αντιστρατεύονται το 
συμφέρον της χώρας. Εγκατέλειψε την πολιτική αναβάθμισης των υποδομών και ανάπτυξης της περιφέρειας. 
Δεν εφάρμοσε ούτε μια μεταρρύθμιση που προωθείτο συμφέροντα των πολλών Ελλήνων. Κυβερνά με μοναδική 
πυξίδα τη διευθέτηση συμφερόντων. Η οικονομική της πολιτική μεταφέρει το κόστος της δημοσιονομικής 
εξυγίανσης στην κοινωνία και Βάζει στο περιθώριο τις αναπτυξιακές προοπτικές της χώρας. Οδηγεί και πάλι 
την Ελλάδα στην υποχώρηση της διεθνούς θέσης της. θέτει ξανά σε δοκιμασία τους θεσμούς και επαναφέρει τις 
πιο απεχθείς μορφές αυταρχισμού και κομματοκρατίας. Οι μάσκες του δήθεν «μεσαίου χώρου» έπεσαν.

Αυτή η πολιτική διαμορφώνει μια ανυπέρβλητη διαχωριστική γραμμή μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της συντηρητικής 
παράταξης. Είναι άδικη και αναποτελεσματική. Ισοδυναμεί με χαμένες ευκαιρίες για την Πατρίδα μας. Βλάπτει 
τα συμφέροντα των πολλών. Πρέπει να τερματιστεί το συντομότερο δυνατό.

Το ΠΑΣΟΚ μπορεί να εγγυηθεί την αλλαγή της πορείας. Το παρελθόν μας είναι η δύναμή μας. Είναι η γνώση 
μας και η περηφάνιά μας. Είναι η αυτοκριτική μας και η αυτοπεποίθησή μας. Το έργο μας άλλαξε την Ελλάδα. 
Τα λάθη μας. μας δίδαξαν. Με θεμέλιο την εμπειρία μας και τα διδάγματά της είμαστε και πάλι έτοιμοι, και πιο 
ώριμοι παρά ποτέ, για τη μεγάλη ευθύνη της διακυβέρνησης.Έχουμε τη Βούληση, τη δύναμη, τη γνώση και την 
ιστορική διαδρομή που μπορεί να εγγυηθεί ένα αποφασιστικό άλμα για μια Δίκαιη Κοινωνία.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΔΙΚΑΙΗ ΚΟΙΝΠΝΙΑ

Τώρα, με τον Γιώργο Παπανδρέου, το ΠΑΣΟΚ δίνει στην Ελλάδα ένα καινούργιο όραμα - πυξίδα για τον 21ο 
αιώνα. Το όραμα μιας κοινωνίας δίκαιης, ανοιχτής, ελεύθερης, δημιουργικής. Με δυναμισμό, αυτοπεποίθηση, 
αισιοδοξία και ελπίδα. Με ίσα δικαιώματα και ευθύνες για όλους. Με αληθινή ισότητα ανάμεσα σε άνδρες και 
γυναίκες. Με ίσες δυνατότητες και ίσες ευκαιρίες για κάθε πολίτη. Το όραμα μιας Ελλάδας πρωτοπόρας στη 
γνώση. Το Πρόγραμμά μας είναι ο σίγουρος δρόμος του μέλλοντος μας.

Είναι, ξανά, η ώρα του ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ έχει ρίζες βαθιές στην κοινωνία και στους αγώνες του λαού μας.Έχει 
ιστορία και προοπτική.Έχει παρελθόν, παρόν και μέλλον, επειδή στηρίζεται πάντα στις ίδιες εκείνες αρχές και 
αξίες που σφράγισαν την ίδρυσή του.Έτσι χαράζουμε και τώρα την νέα πορεία μας: Συνεχίζουμε και ταυτόχρονα 
ανανεωνόμαστε. Μένουμε σταθεροί και μαζί καινοτόμοι, ανατρεπτικοί, πρωτοπόροι, ανοιχτοί στο καινούργιο.

Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα της Δημοκρατίας και του Σοσιαλισμού. Κόμμα Πατριωτικό, με οικουμενικές αξίες. Αυτή 
είναι η ταυτότητά μας-αυτός είναι ο οδηγός μας.

0 δρόμος για την ασφάλεια περνά μέσα από το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Για το ΠΑΣΟΚ η 
δημοκρατία είναι συνώνυμο της ελευθερίας, η δε ερμηνεία και εφαρμογή τους είναι αδιαπραγμάτευτες. Η 
Ελλάδα χρειάζεται μια πολιτική που θα προτείνει και θα βρίσκει βιώσιμες λύσεις που θα γκρεμίζει τα αδιέξοδα. 
Μια πολιτική που θα εδράζεται στη συναίνεση του συνόλου της ελληνικής κοινωνίας, που θα σέβεται και θα 
προστατεύει τις ανθρώπινες αξίες και τη διαφορετικότητα.

Η δική μας Ελλάδα είναι η Ελλάδα του οικουμενισμού και του ανθρωπισμού, ακριβώς επειδή την οδηγεί ο 
πατριωτισμός.Έτσι Βλέπει το ΠΑΣΟΚ σήμερα τον πατριωτισμό. Γιατί η αλληλεγγύη των λαών δεν καταργεί τις 
πατρίδες. Αντίθετα: ο ρατσισμός, η ξενοφοβία και τα σύνδρομα απομόνωσης είναι αυτά που ακυρώνουν τον



πατριωτισμό και τον ευτελίζουν, τον μεταλλάσσουν σε φτηνή πατριδοκαπηλία.

Για το ΠΑΣΟΚ η δημοκρατία αποκτά νόημα και περιεχόμενο μόνον όταν οδηγεί σε μια κοινωνία ελευθερίας και 
αλληλεγγύης. Σήμερα, η δημοκρατία μας χρειάζεται έναν καινούργιο, ζωογόνο άνεμο αξιοκρατίας, αξιοπρέπειας 
και εμπιστοσύνης -έναν άνεμο που θα σαρώσει τις στρεβλώσεις των πελατειακών σχέσεων και τις κάθε είδους 
διαμεσολαβήσεις στο κράτος για την εξυπηρέτηση του ατομικού συμφέροντος και για την προάσπιση των 
ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων.

Όραμά μας και στόχος μας είναι μια κοινωνία δίκαιη, με αναδιανομή πόρων, ευκαιριών και εισοδήματος υπέρ 
των ασθενέστερων κοινωνικών ομάδων. Έτσι έβλεπε και Βλέπει το ΠΑΣΟΚ τον σοσιαλισμό. Μια Ελλάδα με 
κοινωνική δικαιοσύνη που δίνει γνώση, ασφάλιση, δουλειά σ’ αυτούς που μπορούν, και ισχυρή κοινωνική 
αλληλεγγύη σ' αυτούς που δεν μπορούν. Με ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε άνδρες και γυναίκες, με νέους 
κανόνες και ισορροπίες ανάμεσα στον δημόσιο τομέα, στον ιδιωτικό τομέα και στην κοινωνία των πολιτών.

• θέλουμε κρατικό τομέα στρατηγικό, έξυπνο και ευέλικτο που θέτει κανόνες, ελέγχει την εφαρμογή τους 
και παρέχει υπηρεσίες και αγαθά όταν πρέπει να διασφαλιστεί το δημόσιο συμφέρον και ίσες ευκαιρίες για 
όλους τους πολίτες, θέλουμε ένα κοινωνικό κράτος ισχυρό και αποτελεσματικό, που δίνει προτεραιότητα 
στην επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο, εγγυάται την υγεία, την εκπαίδευση και την ασφάλιση για όλους 
και στηρίζει αποτελεσματικά τους αποκλεισμένους και τους αδύναμους.

• Η αγορά, για μας, δεν είναι το σύγχρονο είδωλο που απλώς λατρεύεται, λειτουργεί ασύδοτα και δεν 
αμφισβητείται ποτέ. Είναι ένα εργαλείο που παράγει πλούτο εφαρμόζοντας όμως τους κανόνες και τις 
προδιαγραφές του κράτους για τον ανταγωνισμό, για την προστασία των καταναλωτών, για το περιβάλλον, 
για την δημόσια υγεία, για την υγιεινή και την ασφάλεια των εργαζομένων. Για το ΠΑΣΟΚ. και η αγορά 
έχει κοινωνική ευθύνη.

• Πιστεύουμε ότι οι κοινωνικοί εταίροι και η κοινωνία των πολιτών πρέπει να συμμετέχουν, με 
συγκεκριμένες ευθύνες και δικαιώματα, μέσα από οργανωμένο κοινωνικό διάλογο και νέους θεσμούς, 
στις αποφάσεις και στην υλοποίησή τους.

Σήμερα, θέλουμε να αυξήσουμε το Βιοτικό επίπεδο όλων των Ελλήνων πετυχαίνοντας την πραγματική σύγκλιση 
στα εισοδήματα και στην ποιότητα ζωής με τους άλλους Ευρωπαίους. Να εγγυηθούμε μια πορεία σταθερής 
ανάπτυξης με αυξημένες δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Να μειώσουμε τις ανισότητες. Να ελέγξουμε τον 
πληθωρισμό βάζοντας τέρμα στην ασυδοσία της αγοράς. Να αυξήσουμε την απασχόληση και να μειώσουμε την 
ανεργία στο μέσο όρο της ΕΕ. Να δώσουμε νέα πνοή στην περιφέρεια.

θέλουμε οΓΕλληνες και οι Ελληνίδες να απολαμβάνουν κοινωνικών αγαθών και προστασίας εφάμιλλων των πιο 
προηγμένων Ευρωπαϊκών χωρών. Με άρτια ποιοτική δημόσια εκπαίδευση και δραστική μείωση των δαπανών 
για την παραπαιδεία. Με ριζική αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας ώστε να μειωθεί το ποσοστό που ξοδεύουν 
οιΈλληνες και οι Ελληνίδες σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Με πραγματική μέριμνα για τους ηλικιωμένους. 
Με αναμόρφωση της πολιτικής πρόνοιας για ουσιαστική στήριξη των πιο αδύναμων κοινωνικών ομάδων. Με 
αποτελεσματική στήριξη των ανέργων και επανένταξη στην αγορά εργασίας.

Σήμερα, το ΠΑΣΟΚ με τον Γιώργο Παπανδρέου είναι έτοιμο να αναλάβει ξανά την ευθύνη της διακυβέρνησης και 
να προχωρήσει σε μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν τα νέα προβλήματα της οικονομίας και της κοινωνικής 
συνοχής-προβλήματα που πηγάζουν από την παγκοσμιοποίηση και τον ανταγωνισμό, και από την εκρηκτική 
ανάπτυξη της τεχνολογίας και του Διαδικτύου.

Το ΠΑΣΟΚ απευθύνεται και παλεύει για και με την μεσαία τάξη και τα ασθενή οικονομικά στρώματα 
ενσωματώνοντας στον αναπτυξιακό του σχεδίασμά όλες τις υγιείς δημιουργικές και οικονομικές δυνάμεις που 
υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον και σέβονται τους κανόνες του ανταγωνισμού.



Το Π ΑΣΟΚ απευθύνεται και παλεύει για και με τους νέους και τις νέες της Ελλάδας-τη γενιά του της ανασφάλειας 
που αντιμετωπίζει το μέλλον με φόΒο μέσα στο αδιέξοδο περιβάλλον που δημιούργησε η κυβέρνηση της Νέας 
Δημοκρατίας.

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει και δεσμεύεται για μια νέα αναπτυξιακή και κοινωνική συμφωνία που Βασίζεται και αφορά 
τους εργαζόμενους και τους ανέργους, τους αγρότες, του μικρομεσαίου και τους επαγγελματίες, τους νέους, 
τις γυναίκες και τους ηλικιωμένους, τους ανθρώπους της τέχνης και του πολιτισμού, όλες τις δημιουργικές 
δυνάμεις του λαού μας.

Η στρατηγική και οι πολιτικές του ΠΑΣΟΚ υπηρετούν συγκεκριμένους στόχους για τη χώρα και τους πολίτες.

0 στόχος μας για τη χώρα:
• Εγγυόμαστε μια Ελλάδα πρωτοπόρα στη Γνώση και την Τεχνολογία
• Εγγυόμαστε μια Ελλάδα με δυνατή ταυτότητα στην ΕΕ και τον κόσμο
• Εγγυόμαστε μια Ελλάδα με βιώσιμη ανάπτυξη
• Εγγυόμαστε μια δυνατή Ελλάδα με δίκαιη κοινωνία.

0 στόχος μας για τουςΈλληνες και τις Ελληνίδες:
• Κάθε πολίτης πρέπει να έχει μια αξιοπρεπή δουλειά
• Κάθε πολίτης πρέπει να απολαμβάνει τα δημόσια αγαθά και τις υπηρεσίες
• Κάθε πολίτης όπου κι αν ζει, όσο χρονών και εάν είναι πρέπει να αισθάνεται ασφάλεια
• Κάθε πολίτης πρέπει να αισθάνεται την ασφάλεια σεβασμού των δικαιωμάτων του

Για να πετύχουμε τους στόχους μας και να υλοποιήσουμε τις δεσμεύσεις μας απαιτείται μια σειρά 
μεταρρυθμίσεων. Οι μεταρρυθμίσεις αυτές προϋποθέτουν σαφείς επεξηγήσεις για την αναγκαιότητά τους, 
καθαρούς και μετρήσιμους στόχους, διαφανή τρόπο υλοποίησής τους με μέτρα αποκατάστασης των κοινωνικών 
επιπτώσεών τους, ευρύτατη διαβούλευση έτσι ώστε να επιτευχθεί στο μείζονα δυνατό βαθμό κοινωνική και 
πολιτική συναίνεση. Το πολιτικό πλαίσιο των μεταρρυθμίσεών μας θα Βασίζεται στις διαχρονικές αρχές του 
ΠΑΣΟΚ που είναι η επίτευξη της κοινωνικής δικαιοσύνης, της ισότητας και της αλληλεγγύης. Ταυτόχρονα όλες 
οι μεταρρυθμίσεις και οι πολιτικές θα ενσωματώνουν ένα σύνολο νέων θεσμών, διαδικασιών και λειτουργιών 
που θα αφορούν:

• Την εμπιστοσύνη: Της κοινωνίας απέναντι στους κρατικούς θεσμούς που πρέπει να υπηρετούν όλους 
τους πολίτες

• Την αξιολόγηση: Ανθρώπων, λειτουργιών και συστημάτων που υπηρετούν το δημόσιο συμφέρον.
• Τη διαφάνεια: Ως προϋπόθεση άσκησης κάθε πολιτικής και μέτρου
• Την ποιότητα: Ως ένα σύνολο προδιαγραφών, κανόνων και δεικτών με Βάση τα οποία ορίζονται και 

περιγράφονται υπηρεσίες και αγαθά του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
• Τη συμμετοχή: Ως κεντρικό άξονα του νέου μοντέλου διακυβέρνησης που Βασίζεται στην οργανωμένη 

διαβούλευση και την τεκμηριωμένη απόφαση.
• Τη λογοδοσία: Όλων όσων ασκούν εξουσία και διαχειρίζονται δημόσιο χρήμα

Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα μεγάλη αλλαγή. Χρειάζεται θεμελιώδεις και σαρωτικές προοδευτικές 
μεταρρυθμίσεις, με το Βλέμμα στραμμένο στο αύριο και στους πολλούς. Οι πολιτικές της Νέας Δημοκρατίας 
έρχονται από το χθες και υπηρετούν τους λίγους -γΓαυτό και χρεοκόπησαν ήδη στη συνείδηση των πολιτών.

Το ΠΑΣΟΚ, με το Πρόγραμμά του, προτείνει, δεσμεύεται και εγγυάταί:

• Ένα καινούργιο μοντέλο διακυβέρνησης, με δημοκρατία και συμμετοχή, με διαβούλευση και 
συναίνεση.



Μια οικονομία που βασίζεται στο παραγωγικό κεφάλαιο και εργαζόμενους με υψηλά προσόντα και 
δυνατότητες.
Ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος.
Μια ριζική προοδευτική μεταρρύθμιση στην Παιδεία, που θα κάνει την Ελλάδα πρωτοπόρα στη Γνώση 
και τη γνώση δύναμη ανάπτυξης.
Μια κοινωνία δίκαιη, που θα δίνει δουλειά και ασφάλεια σε όλους.
Μια δυνατή Ελλάδα στην Ευρώπη και τον κόσμο.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΑΣ ΑΝΗΚΕΙ! 
ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΟ ΧΤΙΣΟΥΜΕ!
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I. ΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ -  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΤΟΥ

Ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα για τη νέα εποχή

Στη νέα εποχή με τις νέες απαιτήσεις, όπου οι γνώσεις απαξιώνονται γρήγορα, η οργάνωση της εργασίας 
αλλάζει και η μάθηση γίνεται διαδικασία ολόκληρης της ζωής, θέλουμε παιδεία με αξίες, με Βάση τις αρχές του 
ουρανισμού, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης, του υπεύθυνου και ενεργού πολίτη, θέλουμε παιδεία που δίνει 
στους μαθητές, φοιτητές και ενήλικες σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες, και αναπτύσσει τη δημιουργικότητα 
τους. Στόχος μας η συνεχής Βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης. Στόχος μας η χώρα μας να γίνει διεθνές 
κέντρο εκπαίδευσης, έρευνας και καινοτομίας.

Επενδύουμε στον άνθρωπο, τιςγνώσειςκαιτηδημιουργικότητά του, στην ικανότητα καινοτομίας, επιχειρηματικής 
πρωτοβουλίας και απασχόλησης κάθε ατόμου ανάλογα με τις κλίσεις, τα ενδιαφέροντα, τις ικανότητες, το ταλέντο 
και τις γνώσεις του και όχι ανάλογα με την καταγωγή του, την κοινωνική και γεωγραφική του προέλευση, το 
φύλο, τη θρησκεία ή την κομματική του ένταξη.

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται στη νέα γενιά και στην κάθε οικογένεια τη δημόσια δωρεάν Παιδεία που έχει σήμερα 
ανάγκη ο τόπος.Ένα εκπαιδευτικό σύστημα στηριγμένο στην ποιότητα και στην αξιολόγηση, όπου οι σύγχρονες 
υποδομές, η πληροφορική και οι νέες τεχνολογίες θα είναι αυτονόητη καθημερινότητα στο σχολείο και στο 
Πανεπιστήμιο. Ένα εκπαιδευτικό σύστημα που λειτουργεί ως δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής, 
ως εργαλείο αναδιανομής του πλούτου και όχι ως μέσο αναπαραγωγής των κοινωνικών διακρίσεων και 
δημιουργίας νέων αποκλεισμών.Ένα εκπαιδευτικό σύστημα συνδεδεμένο με την κοινωνία και την παραγωγή, 
που θα δίνει στους νέους μας όλες τις δυνατότητες να γίνουν ισότιμοι πολίτες της Ευρώπης.

θέλουμε οι'Ελληνες μαθητές και μαθήτριες να φύγουν άμεσα από τις τελευταίες θέσεις στις διεθνείς συγκρίσεις 
μέτρησης των επιδόσεων των μαθητών. Βάζουμε ως στόχο στο τέλοςτης πρώτης τετραετίας οι'Ελληνες μαθητές 
και μαθήτριες να βελτιώσουν, τουλάχιστον κατά πέντε θέσεις, την απόδοσή τους στην κατάταξη των χωρών του 
ΟΟΣΑ. Διασφαλίζουμε την καθολική πρόσβαση στη 12ετή εκπαίδευση.

Η υπάρχουσα κατάσταση χρειάζεται επειγόντως ανατροπή και ρήξεις. Χρειάζεται μια επανάσταση, που θα φέρει 
την εκπαίδευση στο ρυθμό των σύγχρονων εξελίξεων και τη γνώση στην καρδιά της κοινωνίας. Χρειάζεται ένα 
δημόσιο εκπαιδευτικό σύστημα απελευθερωμένο από τα δεσμά του κρατισμού και της γραφειοκρατίας, ανοιχτό 
στη δημιουργία, στην ελεύθερη σκέψη, στις τεχνολογίες και στις απαιτήσεις της νέας εποχής.Ένα πραγματικά 
δημόσιο δωρεάν σύστημα που μειώνει δραστικά το κόστος για την εκπαίδευση στη μέση οικογένεια που ζει 
στην Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τη συνεχή αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία, ώστε να επιτευχθεί ο στόχος του 
5% του ΑΕΠ στο τέλος της τετραετίας και η διάθεση και 40% του Δ' ΚΠΣ στους ανθρώπινους πόρους. Από τον 
πρώτο χρόνο, από τον πρώτο προϋπολογισμό που θα καταρτίσει η κυβέρνησή μας, η αύξηση αυτή θα φτάσει 
το ένα δισεκατομμύριο ευρώ. Το ΠΑΣΟΚ εγγυάται τη διαρκή επιμόρφωση, την αντικειμενική αξιολόγηση, τη 
συμμετοχή και την αύξηση των μισθών των εκπαιδευτικών, θέλουμε τους εκπαιδευτικούς πρωταγωνιστές 
στην προσπάθεια για την αναγέννηση της παιδείας.



Ένα ανοικτό σχολείο που βλέπει στο μέλλον

• Προσχολική αγωγή και εκπαίδευση για όλους. Καθιστούμε την προσχολική εκπαίδευση δημόσιο αγαθό. 
Το εγγυόμαστε σταδιακά για όλα τα παιδιά άνω των 3 ετών.

• Διαδίκτυο και ξένες γλώσσες. Κάθε μαθητής που τελειώνει το Γυμνάσιο θα αποκτά, μέσα από τη 
σχολική εκπαίδευση, διεθνώς αναγνωρισμένα πιστοποιητικά επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου 
και γλωσσομάθειας για μια τουλάχιστον ξένη γλώσσα. Εξασφαλίζονται σύγχρονες υποδομές παντού, 
φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή. Γενικεύουμε τη 
χρήση Ελεύθερου Λογισμικού στην Εκπαίδευση.

• Εθνικό Πλαίσιο Προγράμματος. Αντικαθιστούμε το ασφυκτικό αναλυτικό πρόγραμμα με ένα εθνικό 
πλαίσιο προγράμματος που θα ανοίγει τα περιθώρια για δημιουργία και πρωτοβουλίες σε κάθε σχολείο, 
θέτουμε εθνικούς στόχους μάθησης σε κάθε βαθμίδα και δίνουμε τη δυνατότητα προσαρμογής του 
σχολείου σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, στις ανάγκες των μαθητών και των γονέων, των κλίσεων, 
των ενδιαφερόντων, της δημιουργικότητας όλων των μαθητών. Αλλάζουμε τους τρόπους διδασκαλίας 
και οργάνωσης της μάθησης. Μετατρέπουμε την τάξη από διαχειριστικό εργαλείο γνώσης σε δημιουργικό 
εργαστήριο σκέψης. Μετατοπίζουμε την έμφαση της μάθησης από την αποστήθιση πληροφοριών από ένα 
Βιβλίο στην εμβάθυνση και την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο τον μαθητή, από διαφορετικές πηγές 
μάθησης, και γνωστικά πεδία. Καλλιεργούμε την ομαδικότητα, την πρωτοβουλία, τη δημιουργικότητα, τη 
φαντασία, την αισθητική, την ατομική ευθύνη του μαθητή και την αντίληψη ότι τα δικαιώματα συνδέονται 
και με αντίστοιχες υποχρεώσεις. Ενισχύουμε την γλωσσική ανάπτυξη, την εκμάθηση ξένων γλωσσών, 
τις επιστήμες, την ιστορική σκέψη, τον πολιτισμό, τον αθλητισμό και τον ψηφιακό αλφαβητισμό. 
Μετατρέπουμε τις νέες τεχνολογίες σε καθημερινό εργαλείο μάθησης.

• Ανοιχτό σχολείο σε στενή συνεργασία με γονείς και τοπική κοινωνία. Οικοδομούμε μια δυναμική 
εκπαιδευτική μονάδα, με ευελιξία, λόγο και ευθύνη στη διαχείριση πόρων και την οργάνωση της μάθησης. 
Το ανοικτό σχολείο λειτουργεί ως τοπική κοινότητα, με ιδιαίτερη ταυτότητα, ικανό να ανταποκρίνεται 
αποτελεσματικά και με ποιότητα στις ατομικές ανάγκες κάθε μαθητή ξεχωριστά. Δίνει ρόλο και 
συμμετοχή στους γονείς, στους περιφερειακούς και τοπικούς φορείς. ΔιαΒουλεύεται και συνεργάζεται 
στενά μαζί τους για τη διοίκηση και παιδαγωγική καθοδήγηση. Διαθέτει Βιβλιοθήκη και δυνατότητα 
πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και βάσεις δεδομένων. Γίνεται χώρος μόρφωσης 
και πληροφόρησης για ολόκληρη τη γειτονιά. Προσφέρει ευκαιρίες για μάθηση, απόκτηση γνώσεων και 
ανάπτυξη δεξιοτήτων σε όλους, με τα ολοήμερα προγράμματα, τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας, 
πρόσθετης διδακτικής στήριξης, τα εσπερινά σχολεία, τα προγράμματα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, 
τη συμβουλευτική γονέων, τη δια βίου εκπαίδευση, τη λαϊκή επιμόρφωση. Διαμορφώνει ένα πλαίσιο 
μάθησης και εργασίας, με κανόνες δεοντολογίας, σεβασμό και αξιοπρέπεια στη σχέση εκπαιδευτικού 
μαθητή. Προσαρμόζεται και ανταποκρίνεται στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρίες. Το έργο του 
αξιολογείται, ενισχύεται και επιβραβεύεται.

• Ολοήμερο σχολείο ο γενικός κανόνας. Ως το τέλος της τετραετίας, το ολοήμερο Σχολείο θα είναι Βασικός 
τύπος σχολείου σε όλες τις βαθμίδες. Αναδιοργανώνουμε και αναβαθμίζουμε την ολοήμερη παραμονή 
στο σχολείο. Εισάγουμε νέο ενιαίο ημερήσιο πρόγραμμα, όπου εντάσσονται οργανικά τα μαθήματα του 
σημερινού πρωινού σχολείου, η εκμάθηση ξένων γλωσσών, πρόσθετες δραστηριότητες αλλά και η 
προετοιμασία για την επόμενη μέρα, η ενισχυτική διδασκαλία και γενικότερα το πρόγραμμα υποστήριξης 
του πρωινού ωραρίου. Με δημιουργική ολοήμερη δραστηριότητα και μέριμνα για το παιδί. 0 μαθητής 
έχει ελεύθερο χρόνο. Ή τσάντα του μένει στο σχολείο’.

• Η έμφαση εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη. Αυξημένη χρηματοδότηση στη σχολική μονάδα, 
πρόσθετα κίνητρα και στοχευμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ειδικά προγράμματα ολοκληρωμένης 
παρέμβασης, στο σχολείο και το σπίτι, εκεί όπου υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη και στις απομακρυσμένες



περιοχές. Επεκτείνουμε τα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας και πρόσθετης διδακτικής στήριξης. 
Ενισχύουμε το ρόλο των γονέων στην οργάνωσή τους. Το έργο τους αξιολογείται και βελτιώνεται.

Σύγχρονο σύστημα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία. Εξασφαλίζουμε την ισότιμη 
συμμετοχή στη μάθηση για όλα τα παιδιά αδιακρίτως προέλευσης, νοητικήςή σωματικής ικανότητας ή άλλων 
ιδιαιτεροτήτων. Οικοδομούμε νέο δημόσιο σύστημα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ενσωματωμένο στο 
εκπαιδευτικό μας σύστημα, με προσανατολισμό το μέλλον του μαθητή, αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες 
και προτεραιότητα στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση των παιδιών με αναπηρίες.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση. Στηρίζουμε δράσεις και πρακτικές με διαπολιτισμικό προσανατολισμό 
για όλους. Με Βάση τις αρχές της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης εξασφαλίζουμε την ομαλή ένταξη 
των μαθητών με πολιτισμικές ιδιαιτερότητες (παλιννοστούντες, μουσουλμανόπαιδες, τσιγγανόπαιδες, 
αλλοδαπούς], στην εκπαίδευση και τη ζωή.

Αυτοδύναμο Λύκειο με Εθνικό Απολυτήριο. Αυτοδύναμη εκπαιδευτική Βαθμίδα με μορφωτική και 
επαγγελματική αξία που πιστοποιείται με το Εθνικό Απολυτήριο το οποίο δίνεται μετά από γενικές και 
αντικειμενικές εξετάσεις, σε επιλεγμένο αριθμό μαθημάτων.

Αυτοδύναμο Τεχνολογικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Αυξάνουμε τις ευκαιρίες και διευρύνουμε 
τις επιλογές των μαθητών με την αναδιοργάνωση της τεχνικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και τη 
δημιουργία αυτοδύναμου Τεχνολογικού Λυκείου. Οι μαθητές του θα έχουν τη δυνατότητα επιλογών σε 
προγράμματα και εκπαιδευτικές διαδρομές για την ολοκλήρωση των επαγγελματικών τους στόχων, 
χωρίς φραγμούς και μονόδρομους. Το αυτοδύναμο Τεχνολογικό Λύκειο, ισότιμο με τους άλλους τύπους 
Λυκείων, εξασφαλίζει στους μαθητές του επαγγελματική επάρκεια, γενική καλλιέργεια, δεξιότητες για δια 
Βίου μάθηση και την δυνατότητα συνέχισης των σπουδών τους στην Ανώτατη Εκπαίδευση. Διευρύνουμε 
τις δυνατότητες οριζόντιας μετακίνησης των μαθητών στους διαφορετικούς τύπους Λυκείου. Ενισχύουμε 
το ρόλο και τη συμμετοχή των περιφερειακών και τοπικών αρχών και παραγωγικών φορέων για την 
διασύνδεση των ειδικοτήτων του Τεχνολογικού Λυκείου με τις ανάγκες της τοπικής και περιφερειακής 
ανάπτυξης. Η Αρχική Κατάρτιση στα ΙΕΚ συνδέεται οργανωμένα και αποτελεσματικά με την τεχνική- 
επαγγελματική Εκπαίδευση, προσφέροντας περαιτέρω ευκαιρίες επαγγελματικής και εργασιακής 
εξέλιξης και ασφάλειας.

Αλλαγή του εξεταστικού συστήματος με στόχο να επαλειφθεί η ανάγκη της φροντιστηριακής 
προετοιμασίας αλλά και της ανούσιας αποστήθισης. Να αναπτύσσεται με σεβασμό η προσωπικότητα 
του μαθητή. Οι νέοι που παίρνουν Εθνικό Απολυτήριο, θα έχουν εγγυημένο ποσό στο όνομά τους από 
το κράτος, στο ύψος του κόστους σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο δημόσιο Ίδρυμα που 
θα τους δέχεται. Τα ΑΕΙ και τα ΤΕΙ θα θέτουν τους όρους εισαγωγής με Βάση το Εθνικό Απολυτήριο, οι 
οποίοι μπορεί να είναι διαφορετικοί από'Ιδρυμα σεΊδρυμα. 0 υποψήφιος θα εισάγεται στη Σχολή ή στο 
Πανεπιστήμιο, όχι στο Τμήμα, δίνοντάς του έτσι μεγαλύτερο εύρος επιλογών. Το ΠΑΣΟΚ θα θέσει σε 
δημόσιο διάλογο εναλλακτικά συστήματα που διασφαλίζουν τις παραπάνω προϋποθέσεις.

Εκπαιδευτικοί με επαγγελματικό και κοινωνικό κύρος. Βελτίωση του μισθού των εκπαιδευτικών που 
θα συνδυαστεί με τον αναβαθμισμένο ρόλο τους, τις αυξημένες υποχρεώσεις τους, την επιμόρφωση και 
ένα σύστημα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής μονάδας και του έργου τους. Παροχή ειδικών κινήτρων για 
την προσέλκυση εκπαιδευτικών με εξειδικευμένα προσόντα σε σχολεία που σήμερα δεν θεωρούνται 
ελκυστικά λόγω γεωγραφικής θέσης ή άλλων συνθηκών. Ενθαρρύνουμε τη μακρόχρονη παραμονή 
των εκπαιδευτικών τους στο ίδιο σχολείο. Ενισχύουμε την αρχική εκπαίδευση των καθηγητών μέσης 
εκπαίδευσης με μεταπτυχιακό κύκλο μαθημάτων ετήσιας διάρκειας, με πρακτικά σεμινάρια παιδαγωγικής 
και κατάρτιση στη χρήση και αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Αναβαθμίζουμε το 
ρόλο της ΑΣΠΑΙΤΕ (Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης) για την δημιουργία 
στελεχών της εκπαίδευσης. Διασφαλίζουμε τη δυνατότητα των εκπαιδευτικών να επιμορφώνονται και να



παρακολουθούν τις εξελίξεις στο αντικείμενό τους, να ανανεώνουν τις δεξιότητες τους και να Βελτιώνουν 
τις παιδαγωγικές του μεθόδους σε όλη τη διάρκεια της εκπαιδευτικής του θητείας. Διαμορφώνουμε 
ειδικά προγράμματα διαρκούς επιμόρφωσης για τους εκπαιδευτικούς της τεχνολογικής εκπαίδευσης. 
Οργανώνουμε ειδική εκπαίδευση για τα στελέχη της εκπαίδευσης.

Δημόσια Ανώτατη Εκπαίδευση παυ πρωταγωνιστεί διεθνώς

θέλουμε αυτοτελή και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια καιΤΕΙ, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς 
κοινωνικής λογοδοσίας και αυτοδιαχείριση - υπόδειγμα διαφάνειας. Με στόχο την αριστεία, την προετοιμασία 
των αυριανών ενεργών πολιτών, τη σύνδεση με την επαγγελματική ζωή.
0 νόμος για τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι λιτός, σαφής, και να στηρίζεται στις παραπάνω αρχές. Γι' αυτό δεν 
θα περιέχει τίποτα περισσότερο από τα παρακάτω:
Κάθε πανεπιστήμιο θα υποβάλλει στο ΥΠΕΠΘ πρόταση για την δομή, την λειτουργία του και τους στόχους του. 
Το σχέδιο αυτό θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις καλύτερες διεθνείς πρακτικές και θα αναφέρεται, μεταξύ των 
άλλων, και στον τρόπο διοίκησης, τον τρόπο εκλογής των οργάνων της διοίκησης και στα της συμμετοχής των 
φοιτητών.
Μετά την ολοκλήρωση των νέων οργανισμών και εσωτερικών κανονισμών των Πανεπιστημίων και την 
ολοκλήρωση των διαδικασιών εκλογής των νέων οργάνων διοίκησης σύμφωνα με τον κανονισμό αυτό, 
κάθε ΑΕΙ θα προτείνει στο Υπουργείο ένα τετραετή προγραμματισμό δραστηριοτήτων, με βάση τον οποίο θα 
γίνει και η συμφωνία με το κράτος για χρηματοδότηση του πανεπιστημίου. Η δημόσια χρηματοδότηση των 
πανεπιστημίων θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες που θα δημιουργούν οι συμφωνημένοι στόχοι. Η πρόταση 
των πανεπιστημίων, θα περιλαμβάνει, μεταξύ των άλλων, μετρήσιμους στόχους με Βάση την επίτευξη των 
οποίων θα αξιολογούνται συνεχώς, θα ιδρυθεί μια Ανεξάρτητη Αρχή Αξιολόγησης και Πιστοποίησης που θα 
αξιολογεί και θα πιστοποιεί και τα κρατικά και αργότερα τα μη κρατικά Πανεπιστήμια και ΤΕΙ.

Ειδικότερα:
• Προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία, θέλουμε ιδρύματα με ισχυρή, ευέλικτη, δυναμική διοίκηση 

που λειτουργούν με διαφανείς, δημόσια ελεγχόμενους οργανισμούς και εσωτερικούς κανονισμούς, με 
πολυετείς -αμοιβαία δεσμευτικές- προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία όπου θα καθορίζονται 
οι δικοί τους στόχοι, η δική τους φυσιογνωμία, στρατηγική, δομή και λειτουργία, θα ενθαρρύνουμε 
συμφωνίες με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την περιφέρεια με στόχο να συμβάλλουν ουσιαστικά στην 
ταυτότητα της περιοχής και την ανάπτυξη της περιφέρειας, θέλουμε ιδρύματα που χρηματοδοτούνται με 
διαφάνεια και βάσει των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους σε στόχους που έχουν θέσει τα ίδια και 
έχουν συμφωνηθεί με την πολιτεία. Με κριτήρια όπως πχ το ποσοστό των φοιτητών που ολοκληρώνει 
στον αναμενόμενο χρόνο τις σπουδές του, το ποσοστό των φοιτητών που βρίσκει εργασία σε διάστημα 
ενός έτους από την αποφοίτησή τους, τον αριθμό των αλλοδαπών φοιτητών, θα ενθαρρύνουμε, με 
κίνητρα και χωρίς γραφειοκρατικούς περιορισμούς, την άντληση πρόσθετων πόρων από άλλες πηγές 
με διαφάνεια και κανόνες ακαδημαϊκής δεοντολογίας, θα ιδρύσουμε κέντρα αριστείας τόσο στα ανώτατα 
ιδρύματα όσο και στα ερευνητικά κέντρα σε τομείς με ενδιαφέρον για την χώρα και την οικονομία.

• Συγγράμματα στο Διαδίκτυο. Το Πανεπιστήμιο είναι το σπίτι της ελεύθερης σκέψης, της έρευνας, της 
δημιουργικής διδασκαλίας, αναζήτησης και μάθησης. Το παλαιολιθικό απολίθωμα της μονοκρατορίας του 
ενός διδακτικού συγγράμματος δεν έχει θέση σ’ αυτό.Όλα τα συγγράμματα θα βρίσκονται στο διαδίκτυο 
και οι φοιτητές θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε αυτά. 0 ψηφιακός αναλφαβητισμός των φοιτητών 
τερματίζεται με δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο από το Πανεπιστήμιο και το σπίτι.

• Ανώτατη εκπαίδευση εξωστρεφής στον κόσμο, θέλουμε ανώτατη εκπαίδευση με διεθνή χαρακτήρα. 
Στηρίζουμε την οργάνωση κοινών προγραμμάτων με ιδρύματα του εξωτερικού, την προσφορά 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες και μαθημάτων ελληνικής γλώσσας για τους 
αλλοδαπούς φοιτητές, θα δώσουμε κίνητρα για την προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών, δυνατότητες 
και απλές διαδικασίες για την πρόσληψη και πρόσκληση Ελλήνων ή αλλοδαπών επιστημόνων από το



εξωτερικό, κίνητρα για κοινούς διορισμούς (joint appointments), επιστημόνων που διαπρέπουν στο 
εξωτερικό και σε ελληνικά πανεπιστήμια.

• Κινητικότητα στα Πανεπιστήμια, θέλουμε ιδρύματα που ενθαρρύνουν τη διεπιστημονικότητα στη μάθηση 
και δίνουν δυνατότητες οικοδόμησης της γνώσης στους φοιτητές, ανάπτυξης σύγχρονων δεξιοτήτων, με 
αυξημένη ελευθερία επιλογών. Ελευθερία μετακίνησης των φοιτητών μεταξύ διαφορετικών Τμημάτων, 
γνωστικών αντικειμένων και Ιδρυμάτων, με ακαδημαϊκά κριτήρια, και με δυνατότητα παρακολούθησης 
αναγνωρισμένων περιόδων σπουδών και στο εξωτερικό. Προγράμματα πρακτικής άσκησηςτων φοιτητών 
σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό και Γραφεία Σταδιοδρομίας για τους 
αποφοίτους.

• Αξιολόγηση και κοινωνική λογοδοσία. Κάθε Πανεπιστήμιο θα αξιολογείται με Βάση τους στόχους 
που το ίδιο έχει δημοσιοποιήσει και έχει συμφωνήσει με την Πολιτεία. Η Πολιτεία θα αξιολογεί και θα 
πιστοποιεί τα αποτελέσματα μέσω μία Αρχής Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Στην Αρχή θα συμμετέχουν 
και αναγνωρισμένοι'Ελληνες και Ελληνίδες επιστήμονες της διασποράς.

• Ανώτατη εκπαίδευση για όλους. Οικονομική κάλυψη φοιτητικής μέριμνας σε όσους φοιτητές το 
έχουν ανάγκη. Η πολιτεία θα εγγυάται ένα σύγχρονο σύστημα οικονομικής κάλυψης της φοιτητικής 
μέριμνας στη δημόσια παιδεία για όλους τους φοιτητές που έχουν ανάγκη, θα επεκτείνουμε την άμεση 
οικονομική στήριξη ευρύτερων κατηγοριών φτωχότερων φοιτητών. Δίνουμε δυνατότητα μερικής 
απασχόλησής τους στα ιδρύματα που σπουδάζουν και επιτρέπουμε την δυνατότητα μερικής φοίτησης για 
διευκόλυνσή τους. Η πολιτεία θα εξασφαλίζει άτοκα δάνεια για φοιτητές. Διευρύνουμε τις δυνατότητες 
μεταπτυχιακών σπουδών, με την παροχή κρατικών υποτροφιών στους φοιτητές με ικανότητες και 
ανάγκη, θα προωθήσουμε τις συμπράξεις με ιδιωτικούς φορείς για παροχή φτηνής φοιτητικής στέγης 
σε περισσότερους φοιτητές.

• Βιβλιοθήκες και διαδίκτυο. Εμπλουτισμένες πανεπιστημιακές Βιβλιοθήκες, με ψηφιοποίηση των 
διδακτικών συγγραμμάτων, συνδεδεμένες μεταξύ τους, με την -  ψηφιοποιημένη - Εθνική Βιβλιοθήκη 
και διεθνείς Βάσεις δεδομένων και περιοδικών, με διευρυμένα ωράρια λειτουργίας (Βράδυ & 
Σαββατοκύριακα) που να αποτελούν κέντρα μάθησης και μελέτης και να δίνουν πρόσβαση στην 
επιστημονική γνώση στην ευρύτερη κοινωνία. Δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο από το 
Πανεπιστήμιο και το σπίτι. Εργαστήρια πληροφορικής και χώροι πρόσβασης στο γρήγορο διαδίκτυο. 
Ηλεκτρονική διοικητική εξυπηρέτηση και από το σπίτι.

• Μη-κρατικά κοινωφελή ιδρύματα με ποιότητα και δημόσιο έλεγχο. Βάζουμε τέλος στο σημερινό άναρχο 
τοπίο των ιδιωτικών ιδρυμάτων, θεσπίζουμε αυστηρές προδιαγραφές λειτουργίας και εξετάσεων στα 
μη-κρατικά, κοινωφελή ιδρύματα και αυστηρό έλεγχο της λειτουργίας τους από τη Αρχή Αξιολόγησης 
και Πιστοποίησης. Καθορίζουμε κριτήρια δεοντολογίας για την αποκλειστική απασχόληση του διδακτικού 
προσωπικού των δημοσίων ιδρυμάτων και την αποφυγή ετεροαπασχόλησης σε ανταγωνιστικά μη- 
κρατικά ιδρύματα. Για την έναρξη τηςλειτουργίαςτους θέτουμε συγκεκριμένες οικονομικές προϋποθέσεις 
που διασφαλίζουν την μακροπρόθεσμη λειτουργία τους. Για τη διασφάλιση της διαρκούς αναβάθμισης 
της ποιότητάς τους και την αποφυγή κερδοσκοπικής συμπεριφοράς, θέτουμε συγκεκριμένα κριτήρια 
χρηματοδότησης των υποδομών καθώς και της έρευνας και τεχνολογίας από τους πόρους των μη- 
κρατικών ιδρυμάτων.

Ευκαιρίες για μάθηση σε ολόκληρη τη ζωή

• Εθνικός σχεδιασμός, με τους κοινωνικούς φορείς, σε τοπικό επίπεδο. Ενισχύουμε την προσφορά 
ευκαιριών για μάθηση, διευκολύνουμε τη συμμετοχή, ενισχύουμε τα κίνητρα, βελτιώνουμε την ποιότητα 
και την αποτελεσματικότητά των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης δια βίου μάθησης. Με



επιτελικό σχεδίασμά και συντονισμό σε εθνικό επίπεδο, με αποκέντρωση, κινητοποίηση και συμμετοχή 
όλων των κοινωνικών φορέων και των επιχειρήσεων σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με κατάλληλα 
εκπαιδευμένο προσωπικό.

• Δια Βίου μάθηση για τον πολίτη και τον εργαζόμενο. Δίνουμε έμφαση στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση 
των εργαζομένων. Επιδοτούμε εκπαιδευτικά δάνεια για νέους ανέργους. Ενισχύουμε τα κίνητρα 
(φορολογικά και επιδοτήσεις) των επιχειρήσεων για την συνεχιζόμενη κατάρτιση του προσωπικού 
τους. Ενισχύουμε και επεκτείνουμε τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 
Πιστοποιούμε προσόντα που αποκτώνται με την επαγγελματική κατάρτιση και άλλες άτυπες μορφές 
μάθησης. Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της εξ’ αποστάσεως μάθησης. Ανταποκρινόμαστε στη μεγάλη 
ζήτηση για δια Βίου ανώτατη μάθηση επεκτείνοντας το Ανοικτό Πανεπιστήμιο και ιδρύοντας δεύτερο 
ανοικτό Πανεπιστήμιο με περισσότερο ευέλικτη και σύγχρονη μορφή. Προτεραιότητά μας οι κοινωνικές 
ομάδες που είναι περισσότερο εκτεθειμένες στην ανεργία και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Οι δεσμεύσεις μας για ένα νέο εκπαιδευτικό σύστημα:

• Δημόσιο, αποτελεσματικό, άριστο σχολείο που μειώνει δραστικά το κόστος για τη μέση οικογένεια που 
ζει στην Ελλάδα.

• Αύξηση της χρηματοδότησης για την Παιδεία με στόχο το 5% του ΑΕΠ στο τέλος της τετραετίας
•  Από τον πρώτο χρόνο, αύξηση κατά 1 δισ. Ευρώ των δαπανών για την παιδεία
•  Σύγχρονες υποδομές, πληροφορική και νέες τεχνολογίες παντού, από το σχολείο έως το 

Πανεπιστήμιο.
•  Ουσιαστική αύξηση των αμοιβών των εκπαιδευτικών σε συνδυασμό με την επιμόρφωση και την 

αξιολόγησή τους.
• Απόκτηση πιστοποιητικού επάρκειας στη χρήση του διαδικτύου και γλωσσομάθειας μέσα από το 

σχολείο.
• Φορητός υπολογιστής και δωρεάν γρήγορη πρόσβαση στο διαδίκτυο για κάθε μαθητή.
•  Επέκταση του Ολοήμερου σχολείου σε όλα τα σχολεία της χώρας μέσα στην επόμενη τετραετία.
•  Σύγχρονο σύστημα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης για παιδιά με αναπηρία
• Εθνικό απολυτήριο μετά από γενικές και αντικειμενικές εξετάσεις.
•  Για κάθε νέο που παίρνει Εθνικό Απολυτήριο, εγγυημένο ποσό από το κράτος στο ύψος του κόστους 

σπουδών. Το ποσό αυτό θα κατευθύνεται στο δημόσιο ίδρυμα που θα τους δέχεται.
• Αυτόνομα και αυτοδιοικούμενα Πανεπιστήμια και ΤΕΙ, με ισχυρή κρατική χρηματοδότηση, μηχανισμούς 

κοινωνικής λογοδοσίας, αξιολόγησης και ελέγχου.
• Όλα τα συγγράμματα στο διαδίκτυο.
• Δωρεάν πρόσβαση στο γρήγορο διαδίκτυο για τους φοιτητές.

Η Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

Επένδυση στη γνώση σημαίνει επένδυση στην καινοτομία και στις νέες τεχνολογίες. Να κάνουμε την καινοτομία 
σύνθημα και καθημερινή πρακτική. Σήμερα, στην παγκόσμια κούρσα των χωρών για τη συμμετοχή τους στην 
Κοινωνία της Γνώσης η ΝΔ έχει οδηγήσει τη χώρα σε μια πραγματική απαξίωση. Η Ελλάδα είναι η 25η χώρα 
στην κατάταξη των 25 χωρών της Ε.Ε. το 2006 και 30η στη κατάταξη των 30 χωρών του ΟΟΣΑ. Η Ελλάδα πρέπει 
και μπορεί να μπει στην πρωτοπορία. Είναι δέσμευσή μας.

Έρευνα, καινοτομία, επιχειρηματικότητα: η ατμομηχανή της ισχυρής και δίκαιης κοινωνίας

Δεσμευόμαστε σε έναν οριζόντιο «Προϋπολογισμό Καινοτομίας» που στηρίζει τη δημιουργία περιβάλλοντος 
ανανέωσης της Ελληνικής οικονομίας με Βάση το δυναμισμό και τη γνώση, θέλουμε τα πανεπιστήμια να 
μπορούν να ανταγωνιστούν δημιουργικά για να εξασφαλίσουν οικονομικούς πόρους για προγράμματα έρευνας,

■



να συνεργαστούν με επιχειρήσεις. Δεσμευόμαστε στην αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να 
φτάσει το 1.5% του ΑΕΠ (με 40% ιδιωτική χρηματοδότηση), κατευθύνοντας τους πόρους με αξιοκρατικά και 
ανταγωνιστικά κριτήρια επιλογής, στην ενθάρρυνση της ιδιωτικής χρηματοδότησης της έρευνα, σε πολιτικές 
για τη μεταφορά και διάχυση της τεχνολογίας και της καινοτομίας σε όλη την οικονομία και κοινωνία.

• Στρατηγική της δημόσιας διοίκησης και των δημόσιων οργανισμών απέναντι στη γνώση και την 
καινοτομία. Αξιοποιούμε τις κρατικές προμήθειες και τους εξοπλισμούς για την ανάπτυξη νέων 
τεχνολογιών δεσμεύοντας ένα ελάχιστο ποσοστό επί του συνολικού προϋπολογισμού. Διαμορφώνουμε 
συνθήκες για τη μεταφορά τεχνογνωσίας προς τις τοπικές κοινωνίες και τις τοπικές οικονομίες. Η 
ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής δημόσιας διοίκησης, η αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής 
και διαδικτύου στο σύνολο των δημόσιων λειτουργιών, καθιστούν το δημόσιο σημαντικό παράγοντα 
ενίσχυσης της ζήτησης για περισσότερη γνώση και προϊόντα έντασης γνώσης.

• Στρατηγική των επιχειρήσεων απέναντι στη γνώση. Δίνουμε ισχυρά επενδυτικά και φορολογικά κίνητρα 
για τις επενδύσεις που εκμεταλλεύονται νέες γνώσεις και είναι προσανατολισμένες στην αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών. Υποβοηθούμε τη συγκέντρωση και διάθεση επιχειρηματικών κεφαλαίων σε νέες 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες έντασης γνώσης. Υποστηρίζουμε με οικονομικά και διοικητικά μέτρα 
νέες επιχειρηματικές πρωτοβουλίες εκμετάλλευσης γνώσης από ερευνητές, πανεπιστημιακούς ή και 
ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα.

• Κινητοποιούμε την ιδιωτική έρευνα και προωθούμε τη συνέργια δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
Δίνουμε ισχυρά κίνητρα για την ενθάρρυνση και την προώθηση της ερευνητικής δραστηριότητας των 
επιχειρήσεων. Βελτιώνουμε την πρόσβαση των επιχειρήσεων, ειδικά των μικρών, σε ειδικές πηγές 
χρηματοδότησης [σχήματα εγγυήσεων, διαθεσιμότητα κεφαλαίων επισφαλών και ριψοκίνδυνων 
επενδύσεων - venture capital κ.λπ). Ενθαρρύνουμε τη δικτύωση των επιχειρήσεων μεταξύ τους και με 
οργανισμούς παραγωγής γνώσης, δημιουργώντας κοινές «τεχνολογικές πλατφόρμες». Αναπτύσσουμε 
προγράμματα για την ενίσχυση της συνεργασίας των ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και των 
ερευνητικών και τεχνολογικών κέντρων με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

• Αυτόνομα, ισχυρά δημόσια ερευνητικά κέντρα. Ενισχύουμε τα δημόσια ερευνητικά και τεχνολογικά 
κέντρα στη Βάση της επιστημονικής αριστείας. θέλουμε τα ερευνητικά κέντρα, όπως και τα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα, αυτόνομα, με ισχυρούς μηχανισμούς κοινωνικής λογοδοσίας, και με 
μηχανισμούς αξιολόγησης και ελέγχου των αποτελεσμάτων της λειτουργίας τους που θα διασφαλίζουν 
τη διαρκή αναβάθμιση της ποιότητας της έρευνας. Προωθούμε τις συνεργασίες ερευνητικών ομάδων 
και συνενώσεις ομοειδών ερευνητικών μονάδων με στόχο τον εξορθολογισμό και δημιουργία ισχυρών 
εθνικών κέντρων. Οι στόχοι, οι κατευθύνσεις και ο ρόλος τους αποσαφηνίζονται και η χρηματοδότηση 
τους γίνεται με Βάση πολυετείς προγραμματικές συμφωνίες με την πολιτεία. Προωθούμε τη συμμετοχή 
των γυναικών στα ερευνητικά προγράμματα με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους.

• Η παιδεία γίνεται χώρος συνεχούς έρευνας. Συνδέεται με την ανάπτυξη και την παραγωγή. Συνεργασία 
και συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των φορέων της Αυτοδιοίκησης και της περιφέρειας, κάτω από την 
εποπτεία των Πανεπιστημίων. Επενδύουμε στην έρευνα αιχμής που καλύπτει και δραστηριότητες Βασικής 
έρευνας και έρευνας σε περιοχές που δεν προσελκύουν χρηματοδότηση, όπως πχ οι ανθρωπιστικές 
επιστήμες. Βελτιώνουμε την ποιότητα των μεταπτυχιακών σπουδών στα πανεπιστήμια, τα αξιολογούμε, 
τα ενισχύουμε και τα επιβραβεύουμε. Προωθούμε θεσμούς τεχνολογικής εξοικείωσης και άμιλλας ήδη 
από τη μέση εκπαίδευση γιατί η εξοικείωση με την επιστημονική σκέψη ξεκινά στο σχολείο.

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες: πρόσβαση στον καθένα, παντού, κάθε στιγμή

Οι τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας μπορούν να αποτελέσουν το υπόβαθρο για ένα νέο αναπτυξιακό



μοντέλο αλλά και εργαλείο για τη συμμετοχή του πολίτη, τη διαφάνεια και την κοινωνική λογοδοσία. Με μια 
τολμηρή πολιτική μετάβασης στη νέα εποχή, θέλουμε η Ελλάδα να καλύψει με ταχύτητα τη μέχρι σήμερα 
υστέρηση και να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 
μέχρι το 2015. Στόχοι:

• Η γρήγορη κάλυψη όλης της επικράτειας με πρόσβαση σε ευρυζωνικά δίκτυα με ταυτόχρονη διεύρυνση 
των πηγών και του περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα.

• Το πέρασμα στην εποχή των ενοποιημένων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με τη σύγκλιση της 
σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, του γρήγορου internet και της τηλεόρασης.

• Ευρυζωνική καθολική πρόσβαση στις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας, πληροφόρησης και 
τηλεόρασης κάθε στιγμή, παντού με μία και μόνη σύνδεση.

• Η ισότιμη πρόσβαση στη δημόσια πληροφορία με χρήση ανοικτών προτύπων και υπηρεσιών φιλικών 
στα άτομα με αναπηρίες.

Στη δική μας αντίληψη οι προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αποτελούν Δημόσιο Αγαθό στο οποίο πρέπει να 
εξασφαλίζεται πρόσβαση στον καθένα, παντού και κάθε στιγμή.

• Προτεραιότητάμαςτην πρώτη τετραετία. Δεσμευόμαστε για την πλήρη εφαρμογή πρακτικών ηλεκτρονικής 
διακυβέρνησης και ψηφιοποίηση της διεπαφής του Κράτους με τον πολίτη, για την προώθηση πρακτικών 
ηλεκτρονικής υγείας και ηλεκτρονικού επιχειρείν.

• Το ελληνικό δημόσιο θα στηρίξει επενδύσεις σε όλες τις προηγμένες ηλεκτρονικές δικτυακές υποδομές 
(καλώδια, οπτικές ίνες, ασύρματα δίκτυα) με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και με έμφαση στις 
απομακρυσμένες περιοχές.

• Το ελληνικό δημόσιο διατηρεί τον έλεγχο του OTE με το αναγκαίο ποσοστό εμποδίζοντας την δημιουργία 
ενός ανεξέλεγκτου ιδιωτικού μονοπωλιακού καθεστώτος. Απαιτεί την αναβάθμιση του μάνατζμεντ του 
ομίλου, την γρήγορη προσαρμογή του στα νέα τεχνολογικά δεδομένα και την εκπλήρωση με μετρήσιμους 
δείκτες των στρατηγικών του στόχων στις ενοποιημένες υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών στο νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.

• Οι πολιτικές μας στόχο έχουν να εξυγιάνουν και να διευρύνουν τον ανταγωνισμό στις ηλεκτρονικές 
επικοινωνίες καθώς και να κατοχυρώσουν με κάθε πρόσφορο τρόπο την ανταγωνιστική πρόσβαση 
όλων των επιχειρήσεων παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στις υφιστάμενες και νέες δικτυακές 
υποδομές με ανάλογη δίκαιη κοστολόγηση και εξάλειψη μιας σειράς στρεβλώσεων των κανόνων 
ρύθμισης και υγιούς ανταγωνισμού.

• Για το σκοπό αυτό θα καθιερωθεί μια ενιαία ρυθμιστική αρχή για τις δικτυακές υποδομές και τις 
υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας σε πλήρη εναρμόνιση με το ευρωπαϊκό δίκαιο. Παράλληλα θα 
προωθηθούν ταχύτατα όλες οι αναγκαίες κανονιστικές ρυθμίσεις καθώς και οι αδειοδοτήσεις για τις 
ψηφιακές εκπομπές, θέματα στα οποία η κυβέρνηση της ΝΔ εγκατέλειψε τη χώρα μας στο απόλυτο 
μηδέν. Προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα στο διαδίκτυο και τους χρήστες έναντι κακόβουλου και 
παράνομου περιεχομένου, με σεβασμό στην πολυφωνία και την ελευθερία της έκφρασης.

Οι δεσμεύσεις μας για την Ελλάδα στην πρωτοπορία των νέων τεχνολογιών

•  Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας ώστε να φτάσει το 1,5% του ΑΕΠ
• Οριζόντιος «Προϋπολογισμός Καινοτομίας» που στηρίζει τη δημιουργία περιβάλλοντος ανανέωσης της 

Ελληνικής οικονομίας με Βάση τη γνώση
• Αξιολόγηση και προγραμματικές συμφωνίες στα δημόσια ερευνητικά κέντρα -  δημιουργία «κρίσιμης 

μάζας» και κέντρων αριστείας
• Η Ελλάδα να καταταγεί μεταξύ των πρώτων χωρών στη χρήση προηγμένων ηλεκτρονικών υπηρεσιών 

μέχρι το 2015
• Το ελληνικό δημόσιο θα στηρίξει επενδύσεις σε όλες τις προηγμένες ηλεκτρονικές δικτυακές υποδομές 

με ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και με έμφαση στις απομακρυσμένες περιοχές



• Ευρυζωνική καθολική πρόσβαση στις ενοποιημένες υπηρεσίες επικοινωνίας, πληροφόρησης και 
τηλεόρασης κάθε στιγμή, παντού με μία και μόνη σύνδεση

• Διεύρυνση του ανταγωνισμού στις ηλεκτρονικές επικοινωνίες, κατοχύρωση της ανταγωνιστικής 
πρόσβασης όλων των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών στις υφιστάμενες και νέες δικτυακές 
υποδομές

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

• Ενιαία ρυθμιστική αρχή για τις δικτυακές υποδομές και τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής επικοινωνίας
• Εκχώρηση αδειών για την ανάπτυξη των υπηρεσιών της διαδικτυακάς, κινητής και επίγειας ψηφιακής 

τηλεόρασης

Ταχυδρομική Αγορά

Η Ταχυδρομική Αγορά, ενόψει της πλήρους απελευθέρωσής της πρέπει να διασφαλίζει την παροχή καθολικής 
υπηρεσίας σ’ όλη την επικράτεια με πρότυπα ποιότητας για τα οποία θα δεσμεύεται ο πάροχος της καθολικής 
υπηρεσίας στη Βάση σύμβασης με το ελληνικό δημόσιο.

Τα ΕΛΤΑ συνεχίζουν τον εκσυγχρονισμό τους, αναπτύσσουν στρατηγικές συμμαχίες στον Τομέα των 
Ταχυμεταφορών, αξιοποιούν την ψηφιακή τεχνολογία ιδιαίτερα στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, 
ενεργοποιούνται πιο αποτελεσματικά στον Χρηματοοικονομικό Τομέα και είναι σε θέση να διεκδικήσουν 
ανταγωνιστικά και να λειτουργήσουν με επιτυχία ως βασικός πάροχος καθολικής υπηρεσίας στο νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.





F f n  msm*





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

Βιώσιμη Ανάπτυξη για μια Δίκαιη Κοινωνία

Η Βιώσιμη ανάπτυξη είναι για εμάς το αναπτυξιακό υπόδειγμα για την Ευρωπαϊκή Ελλάδα του 21ου αιώνα. 
Ανάπτυξη που απελευθερώνει τις δημιουργικές δυνάμεις, κάνει άλματα προς την οικονομία της γνώσης και της 
καινοτομίας, συνδέει τους νέους ανερχόμενους κλάδους της οικονομίας με τους παραδοσιακούς, εξασφαλίζει 
σταθερή αύξηση της παραγωγικότητας, ενισχύει την ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της οικονομίας, 
οδηγεί στη σύγκλιση των περιφερειών, στη μείωση των ενδο-περιφερειακών ανισοτήτων και στην ανάδυση 
νέων πόλων ανάπτυξης.

Η βιώσιμη ανάπτυξη είναι το μοντέλο για μια Ελλάδα ανταγωνιστική με ισχυρή κοινωνική συνοχή, για μια 
Ελλάδα πρότυπη στην προστασία της φυσικής κληρονομιάς, όπου η φύση και η ιστορία αντιμετωπίζονται 
ως αναπτυξιακός πόρος και όχι ως βρόγχος, για τη Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Ελλήνων, θέλουμε 
το νέο αναπτυξιακό μας όραμα να εκφράζει τις προσδοκίες των πολιτών και να λειτουργήσει ως παράγοντας 
κινητοποίησης των πιο δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας. Ταυτόχρονα δεσμευόμαστε στις πλέον αδύναμες 
κοινωνικές ομάδες για μια δίκαιη κατανομή του «μερίσματος ανάπτυξης».

Η βιώσιμη ανάπτυξη:

• Δημιουργεί ευκαιρίες, δυνατότητες και επιλογές πρώτα για τους οικονομικά αδύνατους, μειώνει τις 
κοινωνικές ανισότητες, ενισχύει την κοινωνική συνοχή.

• Υλοποιεί τον κανόνα «Γνώση, Ασφάλιση, Δουλειά σ’ αυτούς που μπορούν. Ισχυρή Κοινωνική Αλληλεγγύη 
σ’ αυτούς που πράγματι δεν μπορούν».

• Συνδέει τους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης με τη δημιουργία Βιώσιμων θέσεων εργασίας, τη δραστική 
μείωση της ανεργίας με στόχο την πλήρη απασχόληση, την αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των 
νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων.

• Πραγματώνει τη νέα αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών με τη δίκαιη κατανομή των πόρων, των ωφελειών 
και των βαρών μεταξύ τους ώστε η Βιώσιμη ευημερία των σημερινών γενεών να γίνει στήριγμα για την 
ευημερία των αυριανών.

• Προστατεύει και ανανεώνει το φυσικό περιβάλλον, εξασφαλίζει την αειφόρο διαχείριση των φυσικών 
πόρων και επιτυγχάνει «περισσότερα και καλύτερα με λιγότερα».

• Εξασφαλίζει τη δίκαιη διανομή των ωφελειών της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης, 
στηρίζει τους αδύναμους και περιορίζει τις απειλές και τους κινδύνους.

Επενδύσεις για ισχυρή ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα

Το νέο κοινωνικό μας πρόγραμμα προϋποθέτει μια δυναμική οικονομία που παράγει, καινοτομεί και δημιουργεί 
πλούτο για να αναδιανεμηθεί. Χρειάζονται υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης -  σταθερά υψηλότεροι από εκείνους των 
εταίρων μας στην ΕΕ. Χρειαζόμαστε ανάπτυξη που στηρίζεται στις επενδύσεις και όχι στον υπερδανεισμό 
νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Το πρότυπο ανταγωνιστικότητας που υπηρετούμε δεν στηρίζεται στη φθηνή 
εργασία.

Προτεραιότητα αποτελεί η αύξηση των δημοσίων και ιδιωτικών επενδύσεων για την αναβάθμιση της υποδομής 
και παραγωγικής Βάσης της χώρας, για τη βελτίωση των εισοδημάτων και της ποιότητας ζωής των Ελλήνων 
πολιτών. Βασική προϋπόθεση, η ικανότητά της οικονομίας να κινητοποιεί και να συνδυάζει παραδοσιακούς 
και νέους αναπτυξιακούς μηχανισμούς και κλάδους, να εξαλείφει εσωτερικές διαρθρωτικές αδυναμίες της



•  Ιδιωτικές επενδύσεις, εγχώριες και ξένες, σε επιχειρηματικές ιδέες και καινοτομίες που παίρνουν 
υπόψη τους τον επαναπροσδιορισμό των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας.

• Δημόσιες επενδύσεις με ποιοτικά χαρακτηριστικά σε τομείς που έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα 
στη δυναμική της οικονομίας.

• Επενδύσεις του Δ" ΚΠΣ οι οποίες συγκεντρώνονται στα προγράμματα: Ανθρώπινο Κεφάλαιο -  Οικονομία 
και Κοινωνία Γνώσης- Κοινωνία Πληροφορίαςκαι Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση-Περιφερειακή Σύγκλιση 
-  Διευρωπαϊκά Δίκτυα και Υποδομές -  «Πράσινη» Επιχειρηματικότητα, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής. 
Η διαχείριση του Δ’ ΚΠΣ θα επικεντρωθεί σε «έξυπνα» προγράμματα και ενέργειες που δημιουργούν 
υψηλή προστιθέμενη αξία ειδικά στην Οικονομία της Γνώσης και το Ανθρώπινο Κεφάλαιο και θα 
εξασφαλιστεί η αποκέντρωσή του, η λειτουργικότητά του, η μεγαλύτερη συμμετοχή των κοινωνικών 
εταίρων και η συνεχής αξιολόγηση και ο έλεγχος των τελικών αποτελεσμάτων.

• Επενδύσεις που ολοκληρώνουν το Βασικό οδικό δίκτυο της χώρας μέχρι το 2015, στηρίζουν τις 
συνδυασμένες μεταφορές και δημιουργούν γενικότερα μια σύγχρονη δικτυακπ υποδομή -  μεταφορική, 
τηλεπικοινωνιακή, ενεργειακή, χρηματοοικονομική, ψηφιακή. Στόχος μας είναι 3 εκατ. συνδέσεις 
υψηλής ταχύτητας στο διαδίκτυο μέχρι το 2010.

• Επενδύσεις που αναδιαρθρώνουν τον παραγωγικό ιστό της χώρας, εξειδικεύουν ποιοτικά την παραγωγή 
προϊόντων και υπηρεσιών και δημιουργούν ολοκληρωμένα παραγωγικά συμπλέγματα (βιομηχανο- 
τουριστικές αλυσίδες, αγροτοδιατροφικές, ιατροτουριστικές κ.α.)

Το Κράτος οφείλει να έχει ηγετικό ρόλο στην προσπάθεια ανάπτυξης της χώρας μας. Δεσμευόμαστε πως οι 
δημόσιες επενδύσεις θα ανέρχονται κάθε χρόνο σε τουλάχιστον 5% του ΑΕΠ και ταυτόχρονα να επικεντρώνονται 
περισσότερο σε τομείς που έχουν πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα στη δυναμική της οικονομίας.

Οι δεσμεύσεις μας για επενδύσεις που στηρίζουν την ισχυρή ανάπτυξη:

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

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

Ένα  δίκαιο φορολογικό σύστημα

Βασική μας επιδίωξη είναι η δημιουργία ενόςνέου φορολογικού πλαισίου με άξονεςτην απλότητα, τη δικαιοσύνη, 
την αποτελεσματικότητα, τη διαφάνεια, τη σταθερότητα, την προΒλεψιμότητα, την φορολογική ασφάλεια 
και την ελαχιστοποίηση του διοικητικού βάρους και του κόστους συμμόρφωσης, θέλουμε το φορολογικό 
σύστημα να μπορεί να αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις από τη δημιουργία της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς, 
την παγκοσμιοποίηση της οικονομικής ζωής, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και τη μεγάλη κινητικότητα του 
κεφαλαίου. Άμεση προτεραιότητα μας είναι ο πολίτης να ξαναβρείμία αίσθηση δικαίου που σήμερα απουσιάζει, 
να εμπεδωθεί κλίμα εμπιστοσύνης με το να περιοριστούν οι ποικίλες στρεβλώσεις του συστήματος και να 
τερματιστεί η κατάσταση να επιβραβεύονται οι ασυνεπείς φορολογούμενοι με τις χαριστικές ρυθμίσεις που 
κάθε τόσο νομοθετούνται.



Α. ΔΙΚΑΙΗ ΑΝΑΔΙΑΝΟΜΗ ΤΟΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΝ ΒΑΡΩΝ

α. Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων

• Ενιαία, προοδευτική, τψαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα η οποία στηρίζει τη δίκαιη αναδιανομή 
εισοδήματος δίχως να δημιουργεί αντικίνητρα στην εργασία.

• Η έκπτωση φόρου για τις οικογενειακές δαπάνες καθώς και για τα οικογενειακά Βάρη να υπολογίζεται 
από το συνολικό φόρο που προκύπτει από τη δήλωση και των δύο συζύγων, ώστε το σύστημα να γίνεται 
δικαιότερο για τα χαμηλά εισοδήματα και τις οικογένειες.

• Εξετάζεται η φορολόγηση της υπεραξίας που πραγματοποιείται από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές 
συναλλαγές, με δυνατότητα συμψηφισμού των ζημιών με Βάση τα δεδομένα μιας σειράς χωρών της 
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης. 0 υπάρχων φόρος χρηματιστηριακών συναλλαγών καταργείται.

• Τα εισοδήματα από όλες τις κατηγορίες αμοιβών, θα φορολογούνται με Βάση την κλίμακα φορολογίας 
εισοδήματος φυσικών προσώπων.

• Η καθιέρωση φορολογικών κινήτρων σε φυσικά πρόσωπα αφορά στοχευμένες κοινωνικές επιδιώξεις 

Β. Φορολογία Εισοδήματος Νομικών Προσώπων

• Τα διανεμόμενα κέρδη στα φυσικά πρόσωπα μεγαλομετόχους θα φορολογούνται με την κλίμακα των 
φυσικών προσώπων, με έκπτωση από το φόρο του ποσού που έχει παρακρατηθεί στην εταιρεία ως 
φορολογία κερδών. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποκλειστεί η διπλή φορολόγηση εισοδήματος.

• Τα αδιανέμητα κέρδη των νομικών προσώπων και προσωπικών εταιρειών θα φορολογούνται με χαμηλό 
συντελεστή με στόχο την αύξηση των επενδύσεων, τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την αύξηση 
της απασχόλησης.

• θα καθιερώσουμε φορολογικά κίνητρα για την έρευνα -  καινοτομία, κοινωνικά στοχευμένες επιδιώξεις 
αλλά και αντικίνητρα για τις ρυπογόνες δραστηριότητες και την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου.

• δετές αφορολόγητο για μικρές επιχειρήσεις νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.

γ. Έμμεση Φορολογία

Άμεση προτεραιότητα είναι να ανατρέψουμε τη συνεχιζόμενη επιδείνωση της σχέσης άμεσων προς έμμεσους 
φόρους στα συνολικά έσοδα. Η Βασική επιδίωξη είναι ο περιορισμός της φοροδιαφυγής, η απλοποίηση των 
διαδικασιών και η αντιμετώπιση των απωλειών εσόδων από το λαθρεμπόριο καθώς και των εσόδων που 
μπορεί να προκύψουν με το εμπόριο μέσω διαδικτύου. Άμεση επιστροφή του ΦΠΑ των εξαγωγών με την 
επιβεβαίωση και επαλήθευση της εξαγωγής.

δ. Φόροι Ακίνητης Περιουσίας

• Αναμόρφωση και ενοποίηση των περισσότερων φόρων ακίνητης περιουσίας και απόδοση των εσόδων 
στην τοπική αυτοδιοίκηση.

• Αναμόρφωση του φόρου μεγάλης ακίνητης περιουσίας και αύξηση των αφορολόγητων ορίων ώστε να 
αρθούν αδικίες για τους μικροϊδιοκτήτες και να φορολογείται η πραγματικά μεγάλη περιουσία. Τα έσοδα 
θα αποδίδονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Προσαρμογή αντικειμενικών αξιών ακινήτων με τις αγοραίες με αντίστοιχη δραστική μείωση των 
συντελεστών της φορολογίας μεταβίβασης ακινήτων, ώστε να μην υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση των 
φορολογουμένων για να αποφεύγονται οι στρεβλώσεις της αγοράς.

• Αύξηση των αφορολογήτων ορίων για την απόκτηση πρώτης κατοικίας.
• Βελτίωση και εφαρμογή της νομοθεσίας για την αποτελεσματική φορολόγηση ακινήτων εξωχώριων 

εταιρειών (οίί-5ήοΓθ).



Β. ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ

α. Απλούστευση Κανόνων και Διαδικασιών

• Κωδικοποίηση και απλούστευση της νομοθεσίας, συνεχής ενημέρωση και διαθεσιμότητα στο 
διαδίκτυο.

• Μείωση στο ελάχιστο του αριθμού τωναπαιτούμενων εντύπων και απλοποίηση του τρόπου συμπλήρωσης 
και υποβολής τους.

• Σταδιακή θέσπιση πληρωμής όλων των φόρων/τελών/δασμών απευθείας μέσω τραπέζης.
• Καθιέρωση δυνατότητας εξυπηρέτησης των πολιτών και των επιχειρήσεων και από άλλα εκτός ΔΟΥ 

σημεία
• Σταδιακή κατάργηση του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και ενσωμάτωση των αναγκαίων διατάξεων στη 

φορολογική νομοθεσία.
• Δημιουργία διαδικασιών που βοηθούν στη γρήγορη και δίκαιη ή λύση των διαφορών μεταξύ φορολογικής 

αρχής και φορολογουμένων και στην αποφυγή των μακροχρόνιων δικαστικών αγώνων.
• Καθιέρωση ενημέρωσης των πολιτών για τον τρόπο που η Διοίκηση διαχειρίζεται τους φόρους που 

αυτοί καταβάλλουν.
• Εκστρατεία για τη διαμόρφωση φορολογικής συνείδησης 

6. Οργάνωση και Διαχείριση Πληροφοριών

• Ολοκληρωμένη μηχανογραφική στήριξη και διεύρυνση των υπηρεσιών που προσφέρονται από το TAXIS 
NET.

• Διασύνδεση του ΤΑΧΙΣ με τα πληροφοριακά συστήματα των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και 
πρωταρχικά με το ΙΚΑ, ώστε να περιοριστεί τόσο η φοροδιαφυγή όσο και η εισφοροδιαφυγή.

γ. Αλλαγή και αναδιοργάνωση του συστήματος ελέγχων

Για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της χρόνιας πληγής, της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου επιβάλλεται 
ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας των φορολογικών υπηρεσιών, που θα γίνει με μεθοδικότητα, εκπαίδευση 
και αξιοκρατία και με Βάση τις σύγχρονες αρχές οργάνωσης και διοίκησης. Το νέο μοντέλο οργάνωσης των 
υπηρεσιών απαιτεί μηχανογραφική υποστήριξη σταθερούς φορολογικούς κανόνες, απλή και ενιαία διαδικασία 
και διοίκηση Βάση στόχων οι οποίοι τίθενται, ελέγχονται και παρουσιάζονται με διαφάνεια, θα θεσπισθούν 
κίνητρα για ελεγκτές και ελεγχόμενους με στόχο τόσο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής όσο και της 
διαφθοράς.

• Τα ελεγκτικά φορολογικά όργανα θα αντιμετωπίζουν με εμπιστοσύνη τις δηλώσεις των φορολογούμενων. 
0 ρόλος τους θα είναι και συμβουλευτικός. Ισχύει το τεκμήριο της ειλικρίνειας για όλους τους 
φορολογούμενους. Οι έλεγχοι γίνονται με όρους πραγματικής οικονομικής δραστηριότητας.

• Παράλληλα θα αναμορφωθούν οι ποινές και ο μηχανισμός επιβολής τους, ώστε να γίνει απλός, σαφής 
και αποτελεσματικός.

• Εισαγωγή αποτελεσματικού δειγματοληπτικού ελέγχου με διασταύρωση όλων των πληροφοριών 
(φορολογικών, τελωνειακών, ασφαλιστικών, τραπεζικών κ.α.) για τις συναλλαγές σε Ελλάδα και 
εξωτερικό. Επιλογή ελεγκτέων υποθέσεων κεντρικά με Βάση την εφαρμογή συστήματος (point system), 
για να εντοπίζονται οι ομάδες ή επιχειρήσεις που έχουν τάση προς τη φοροδιαφυγή.

• Αναδιοργάνωση των Υπηρεσιών Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος για τη σύλληψη της μεγάλης 
φοροδιαφυγής.

• Καλύτερη αναδιάρθρωση των Υπηρεσιώντου Υπουργείου Οικονομικών προκειμένου να ανταποκρίνονται 
ταχύτατα στα αιτήματα των πολιτών καθώς και των υποψηφίων επενδυτών.

• Καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού εσόδων για όλες τις επιχειρήσεις.



Η αξιοποίηση τηςσύγχρονηςπληροφορικήςτεχνολογίαςσε συνδυασμό μετηναπλούστευση των διαδικασιών και 
τους αξιόπιστους δειγματοληπτικούς ελέγχους θα διευκολύνει τον εντοπισμό των μη δηλωμένων εισοδημάτων 
από όλες τις πηγές, ώστε να περιοριστεί η παραοικονομία στο επίπεδο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Οι δεσμεύσεις μας για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα:

• Ενιαία, προοδευτική και τιμαριθμοποιημένη φορολογική κλίμακα για δίκαιη αναδιανομή εισοδήματος.
• Ανατροπή της επιδείνωσης της σχέσης άμεσων προς έμμεσους φόρους.
• Φορολόγηση των διανεμομένων κερδών των εταιρειών (μερίσματα) σαν εισόδημα φυσικών 

προσώπων.
• Φορολόγηση των αδιανέμητων κερδών με χαμηλό συντελεστή, ως κίνητρο για την αύξηση των 

επενδύσεων και της απασχόλησης.
• Φορολογικά κίνητρα για στοχευμένες κοινωνικές επιδιώξεις έρευνα -  καινοτομία, περιβάλλον
• δετές αφορολόγητο των μικρών επιχειρήσεων νέων σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές.
• Ενοποίηση των περισσότερων Φόρων Ακίνητης Περιουσίας και απόδοσή τους στην Τοπική 

Αυτοδιοίκηση.
• Αποτελεσματική φορολόγηση ακινήτων εξωχώριων εταιρειών (off shore).
• Φορολόγηση της υπεραξίας που παράγεται από βραχυχρόνιες χρηματιστηριακές συναλλαγές.
• Ασυμβίβαστη αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και περιορισμός της παραοικονομίας στο μέσο όρο της 

ΕΕ με την αξιοποίηση της πληροφορικής και αξιόπιστο σύστημα δειγματοληπτικών ελέγχων.
• Κατάργηση των περισσότερων χρηματικών προστίμων και αντικατάσταση από "point system".
• Καθιέρωση λογιστικού προσδιορισμού εσόδων για όλες τις επιχειρήσεις.

Αποτελεσματική και διαφανής δημόσια διαχείριση

Αποτελεί υποχρέωση μιας προοδευτικής κυβέρνησης η μέριμνα ώστε να πιάνουν τόπο τα χρήματα των 
φορολογουμένων σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών. Κάθε ευρώ του φορολογούμενου να πιάνει τόπο.

Το ΠΑΣΟΚ έχει κηρύξει τον πόλεμο σε κάθε είδος και ίχνος μυστικής διαχείρισης. Η διαφάνεια είναι για μας 
και θα είναι για την κυβέρνησή μας, ο πρώτος κανόνας: όλα στο φως, όλα στη δημοσιότητα, όλα γνωστά στους 
πολίτες και ανοιχτά στον έλεγχο. Οι περιβόητοι ειδικοί λογαριασμοί θα καταργηθούν. Κάθε υπουργική απόφαση 
που αφορά διάθεση κονδυλίων δημοσιεύεται την επόμενη κιόλας ημέρα στο διαδίκτυο.

Το ελληνικό κράτος για να εκπληρώσει το στρατηγικό του ρόλο στη Βιώσιμη Ανάπτυξη πρέπει να ξεκινήσει τις 
αλλαγές από τον εαυτό του, από τη δική του αποδοτική διαχείριση. Αποτελεί εθνική πρόκληση η απαίτηση να 
πιάνουν τόπο τα χρήματα των φορολογουμένων σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών προς τον πολίτη, να 
επιτυγχάνεται από κάθε ευρώ του φορολογούμενου η μέγιστη δυνατή προστιθέμενη δημόσια και κοινωνική 
αξία.

Χρηματοδότηση & Απόδοση

Η αρχή «πρώτα οι πολίτες -  φορολογούμενοι, πρώτα οι πολίτες -  καταναλωτές των δημόσιων και κοινωνικών 
υπηρεσιών» θα διαπερνά όλες τις αλλαγές στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και τη Νέα Δημόσια Διαχείριση και 
θα αποτελεί τη θεμελιώδη καινοτομία μιας νέας προοδευτικής διακυβέρνησης στον 21ο αιώνα η οποία θα 
εισάγει:

- τη δημόσια χρηματοδότηση με βάση τα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών



- την καθιέρωση προδιαγραφών ποιότητας και τη μέτρηση της απόδοσης της δημόσιας δαπάνης με 
κατάλληλους δείκτες καταρχήν σε τομείς προτεραιότητας όπως υγεία, εκπαίδευση και ασφάλεια των 
πολιτών

- την ανάλυση κόστους -  οφέλους για κάθε δαπάνη, την εξάλειψη των μη παραγωγικών και μη κοινωνικά 
αναγκαίων δαπανών

- την άριστη τοποθέτηση των κεφαλαίων και την εξοικονόμηση πόρων με διπλό όφελος για τον 
φορολογούμενο -  καταναλωτή και τον εργαζόμενο στο δημόσιο τομέα

- τη μεγαλύτερη ελευθερία επιλογών για τον πολίτη -  καταναλωτή δημόσιων και κοινωνικών 
υπηρεσιών

- την επιβράβευση με αύξηση της χρηματοδότησης, μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων και δημόσια 
αναγνώριση των ιδρυμάτων, φορέων και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν επίπεδα αριστείας ή ξεπερνούν 
τους στόχους ποιότητας

- την εξάλειψη των αντικινήτρων στην καλή και αποδοτική εργασία στο δημόσιο τομέα.
- όλα τα δημόσια ιδρύματα να έχουν ισολογισμό και διπλογραφικό σύστημα.
- η κατανομή των δαπανών του προϋπολογισμού ακολουθεί την αποκεντρωτική πολιτική του Κράτους. 

Σταδιακά με τη μεταφορά των εξουσιών στην περιφέρεια και στους Δήμους γίνεται και η μεταφορά 
πόρων, έτσι ώστε στο τελικό στάδιο να υπάρχει εξισορρόπηση εξουσιών και πόρων μεταξύ Κράτους, 
Περιφερειακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Εμείς στοιχηματίζουμε σ’ ένα αποδοτικό για τους πολίτες δημόσιο τομέα, ενώ η συντηρητική παράταξη στην 
Ελλάδα και σ’ όλο τον κόσμο τον θεωρεί αναγκαίο κακό, τον οδηγεί στην συρρίκνωση, υποχρηματοδότηση, 
εγκατάλειψη.

Προγραμματικός Προϋπολογισμός

Δεσμευόμαστε να μετασχηματίσουμε τον προϋπολογισμό του κράτους σε «Προγραμματικό Προϋπολογισμό», 
μεταβάλλοντας τις διαδικασίες κατάρτισης, το περιεχόμενο, την υλοποίηση και έλεγχο των αποτελεσμάτων 
του. θα αποτυπώσουμε ξεκάθαρα σε έναν πολυετή προϋπολογισμό τις στρατηγικές προτεραιότητες και 
προγραμματικούς μας στόχους, σε μεγάλες προγραμματικές ενότητες, δίνοντας στον προϋπολογισμό τη μορφή 
τρίχρονων «συμβολαίων».

0 σημερινός τυπικός έλεγχος νομιμότηταςγίνεται ανεξάρτητος έλεγχοςτης σκοπιμότητας καιτων αποτελεσμάτων 
της δημόσιας δαπάνης, με διαχωρισμό ελεγκτών και ελεγχόμενων, με καταγραφή και έλεγχο των μεγεθών σε 
εθνικολογιστική και όχι σε ταμειακή Βάση. 0 νέος προϋπολογισμός εξασφαλίζει διοικητική πρωτοβουλία και 
ευθύνη, δημοσιονομική πειθαρχία και ευελιξία στην ανακατανομή, μέσα σε όρια, των πιστώσεων, εμποδίζει 
τη συσσώρευση κρυφών χρεών και οδηγεί σταδιακά σε μια ορθολογική και αποδοτική χρήση των διαθέσιμων 
πόρων.

0 νέος Προγραμματικός Προϋπολογισμός συνοδεύεται από μέτρα που αυξάνουν τη διαφάνεια, την αντικειμενική 
πληροφόρηση και εμπιστοσύνη:

• Η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδας (Ε.Σ.Υ.Ε) αποκτά Ανεξάρτητη Λειτουργία με υψηλή επιστημονική 
και τεχνολογική στήριξη και η διοίκησή της εγκρίνεται από τη Βουλή.

• Καθιερώνονται και υλοποιούνται σταδιακά στο βαθμό που Βελτιώνεται η δημοσιονομική θέση της χώρας 
οι αρχές: «δανεισμός μόνο για επενδύσεις», «καμία πρόσθετη δαπάνη δίχως πρόβλεψη αντίστοιχων 
εσόδων, καμία περικοπή στα έσοδα δίχως ανάλογη αναπλήρωσή της».

Αξιολόγηση -  Λογοδοσία -'Ελεγχος

Η αξιολόγηση, η λογοδοσία και ο έλεγχος γίνονται συστατικά στοιχεία της διαχείρισης στον Δημόσιο Τομέα



σ’ όλα τα επίπεδα. Οι διαδικασίες τους πρέπει να είναι αξιόπιστες, αντικειμενικές και να εξασφαλίζουν τη 
δημοκρατική συμμετοχή, τη χρηστή διαχείριση και την υψηλή ποιότητα υπηρεσιών και όχι να οδηγούν σε νέες 
γραφειοκρατικές εμπλοκές και σε σπατάλη ανθρώπινων και υλικών πόρων.

Ακίνητη Περιουσία του Δημοσίου

Δεσμευόμαστε το Ελληνικό Δημόσιο να αποκτήσει συνεκτική πολιτική ακίνητης περιουσίας, να ενισχύει 
και να ρυθμίζει την κτηματαγορά και να διαμορφώνει μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική για την 
επιχειρηματική εκμετάλλευση της δικής του ακίνητης περιουσίας ώστε να εξοικονομεί πόρους από την κάλυψη 
των στεγαστικών του αναγκών και να αντλεί έσοδα για να μειώνει το δημόσιο χρέος και να χρηματοδοτεί νέα 
επενδυτικά σχήματα στήριξης της Κοινωνικής Ασφάλισης.

Στο πλαίσιο αυτό θα δημιουργηθεί μηχανισμός υψηλού επαγγελματικού επιπέδου που συντονίζει όλες τις 
εταιρείες και τους φορείς διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας του Δημοσίου και

- καταγράφει, διεκδικεί και κατοχυρώνει έναντι καταπατητών,
- αξιολογεί, ταξινομεί με βάση το είδος και την αγοραία αξία το σύνολο της ακίνητης περιουσίας και την 

αποτυπώνει στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Ακινήτων
- επιλέγει τα ακίνητα που παραχωρούνται με μακροπρόθεσμα συμβόλαια μίσθωσης για την ανάπτυξη 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, μισθώνονται, εκποιούνται, δωρίζονται για κοινωνικούς σκοπούς, 
στηρίζουν νέες χρηματοδοτικές δομές για τα Προγράμματα Στέγασης του Δημοσίου προσφέρονται σε 
Συμπράξεις Δημόσιου -  Ιδιωτικού Τομέα ή εντάσσονται στο χαρτοφυλάκιο της Εταιρείας Επενδύσεων 
Ακινήτων η οποία θα διαθέτει στο εγχώριο και ξένο επενδυτικό κοινό ελκυστικά, σύγχρονα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα για την προσέλκυση κεφαλαίων

-  συμβουλεύει και διαχέει την τεχνογνωσία της σύγχρονης διαχείρισης ακινήτων στα Ασφαλιστικά Ταμεία, 
τα Πανεπιστήμια και τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Δημόσιες «Αγορές»

Το Κράτος και κάθε χρηματοδότης δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα θα μπορεί να αγοράζει υπηρεσίες για 
τους πολίτες από αυτόνομους δημόσιους φορείς, από μη κρατικούς μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή από 
επιχειρήσεις του Ιδιωτικού και Κοινωνικού Τομέα της οικονομίας στη βάση «συμβολαίων» που συνδέουν τις 
πληρωμές με μετρήσιμους στόχους απόδοσης και ποιότητας των υπηρεσιών. Το δημόσιο -  χρηματοδότης μ' 
αυτό τον τρόπο θα διεγείρει τον «ανταγωνισμό ποιότητας» και δημιουργεί δημόσιες ή ημιδημόσιες «αγορές» 
σε χώρους δημόσιας και κοινωνικής ευθύνης. Στα πλαίσια αυτά το δημόσιο και ειδικά η Τοπική Αυτοδιοίκηση 
θα ενισχύει τον Κοινωνικό Τομέα της οικονομίας και θα αγοράζει υπηρεσίες για τους πολίτες από ένα ευρύ 
φάσμα επιχειρήσεών του.

Οι δεσμεύσεις μας για αποτελεσματική και διαφανή δημόσια διαχείριση:

• Κατάργηση των «ειδικών λογαριασμών».
• Όλα τα δημόσια ιδρύματα με ισολογισμό και διπλογραφικό σύστημα.
•  Δημοσίευση στο διαδίκτυο κάθε χρηματοδότησης με Υπουργική απόφαση.
• Εισαγωγή της χρηματοδότησης με Βάση τα αποτελέσματα σε ποσότητα και ποιότητα υπηρεσιών
•  Επιβράβευση των φορέων και υπηρεσιών που επιτυγχάνουν υψηλές επιδόσεις.
•  Μετατροπή του Κρατικού προϋπολογισμού σε «Προγραμματικό Προϋπολογισμό» με τη μορφή τριετούς 

«συμβολαίου» επίτευξης στόχων.
• Μετατροπή Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΕΣΥΕ) σε ανεξάρτητη υπηρεσία.



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

θέλουμε να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός στις αγορές ώστε να μειώνει ία φαινόμενα ακρίβειας και κερδοσκοπίας 
προς όφελος της κάθε οικογένειας, θα εξαλείψουμε τυπικούς και άτυπους φραγμούς στον ανταγωνισμό και 
ενισχύουμε τους μηχανισμούς που εμποδίζουν αθέμιτες συμπράξεις στη διαμόρφωση των τιμών. 0 εποπτικός 
ρόλος του κράτους και η ενίσχυση των ανεξάρτητων Ρυθμιστικών Αρχών και της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
εγγυώνται τον σεβασμό των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού στην αγορά.

Άνοιγμα των Κλειστών Αγορών - Κερδοσκοπία και Αθέμιτες Συμπράξεις

θέλουμε να αναδείξουμε τον υγιή ανταγωνισμό σε ζωτικό μηχανισμό της αγοράς που ανταμείβει τις επιχειρήσεις 
που προσφέρουν σε χαμηλές τιμές καλύτερα προϊόντα και νέες υπηρεσίες. Με τις πολιτικές μας ενισχύουμε 
τον ανταγωνισμό, ανοίγουμε τις κλειστές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών, με μεταβατικές περιόδους 
έγκαιρη προετοιμασία των αγορών και συνεργασία με τους κοινωνικούς εταίρους. Περιορίζουμε δραστικά τις 
ρυθμίσεις που μειώνουν την παραγωγικότητα, αυξάνουν τις τιμές και το γραφειοκρατικό κόστος, συντηρούν 
ποικίλα καρτέλ και ολιγοπωλιακές καταστάσεις σε Βάρος των καταναλωτών. Στο πλαίσιο αυτό:

• Αμεσα θα ενισχυθούν η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
• Εξαλείφονται τυπικοί και άτυποι φραγμοί στην είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά ιδιαίτερα στην 

παραγωγή και εμπορία προϊόντων λαϊκής κατανάλωσης.
• Διαλύονται οι αθέμιτες συμπράξεις στη διαμόρφωση των τιμών ανεξάρτητα από το κόστος και τη ζήτηση 

και οι αδικαιολόγητες αποκλίσεις των τιμών για τα ίδια προϊόντα και υπηρεσίες.
• Ενισχύονται οι επιτόπιοι έλεγχοι, επιβάλλονται αυστηρές κυρώσεις και υιοθετούνται μέτρα επιείκειας 

στις επιχειρήσεις που συμβάλλουν στη διάλυση των καρτέλ και των αθέμιτων συμφωνιών.
• Εξασφαλίζεται η συντονισμένη και αποτελεσματική λειτουργία των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών 

στο πλαίσιο σαφούς οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων τους.

Ενημερωμένοι Καταναλωτές -  ενεργοί πολίτες

Η προστασία των καταναλωτών είναι Βασική προτεραιότητα των πολιτικών μας, είναι προϋπόθεση για την 
ενίσχυση του ανταγωνισμού και της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας. Ένα ισχυρό κίνημα καταναλωτών 
υποστηριζόμενο από την οργανωμένη Δημόσια παρέμβαση ενισχύει τον ανταγωνισμό τιμών και ποιότητας 
μεταξύ των επιχειρήσεων και βελτιώνει τις επιδόσεις τους, θέλουμε η πολιτική ανταγωνισμού εκτός από τις 
επιχειρήσεις να προστατεύει και τον καταναλωτή, να ενισχύεται και να διευρύνεται σε όλους τους τομείς της 
οικονομικής δραστηριότητας. Ταυτόχρονα, θα διασφαλίσουμε την καθολική υπηρεσία στις περιπτώσεις που η 
αγορά δεν εξυπηρετεί τους πολίτες - καταναλωτές της υπαίθρου (π.χ. άγονες γραμμές, απομονωμένες περιοχές 
κλπ). Επιπλέον, με τις πολιτικές μας δεσμευόμαστε:

• Να εφαρμόζονται με αυστηρότητα όλες οι προδιαγραφές παραγωγής και διάθεσης προϊόντων και 
υπηρεσιών της ενιαίας ευρωπαϊκής αγοράς

• Να εφαρμόζονται διαδικασίες πιστοποίησης της ασφάλειας και της ποιότητας των προϊόντων σε όλα τα 
στάδια από τη μονάδα παραγωγής μέχρι το ράφι του καταστήματος και ενισχύεται το νομοθετικό πλαίσιο, 
ώστε να συμπεριλάβει προϊόντα και υπηρεσίες που σήμερα δεν καλύπτονται.

• Να γίνεται επιμελής σήμανση των προϊόντων, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί εύκολα να αναγνωρίσει τι 
ακριβώς περιέχει το προϊόν και ποια είναι η προέλευσή του.

• Να ενισχυθεί το Παρατηρητήριο Τιμών, ώστε να υπάρχει ένα διαφανές και αντικειμενικό σύστημα 
παρακολούθησης των τιμών στην αγορά, χρήσιμο για τον καταναλωτή, τον παραγωγό και την πολιτεία.

• Να διενεργούνται συστηματικά ειδικές ενημερωτικές εκστρατείες σε συνεργασία με τις ενώσεις



καταναλωτών και εντάσσονται στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση ειδικά μαθήματα 
οικονομίας που περιλαμβάνουν και την Ανωνή του Καταναλωτή

• Να συντονίζεται πιο αποτελεσματικά η λειτουργία των αρμόδιων ελεγκτικών μηχανισμών (Υπουργείων 
& Αυτοδιοίκησης) με αποσαφήνιση της οριοθέτησης των αρμοδιοτήτων τους, με την ενίσχυση του ΕΦΕΤ 
και ολοκλήρωση της περιφερειακής του συγκρότησης.

• Να υποστηρίζονται διοικητικά και λειτουργικά οι Οργανώσεις των καταναλωτών, με την αναβάθμιση της 
Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή και του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτών.

• Να εισάγουμε νομοθεσία που επιβάλλει αυστηρές κυρώσεις σε όλες τις μορφές παραπλανητικής 
διαφήμισης λαμβάνοντας ειδικές πρόνοιες για την προστασία ειδικών κατηγοριών καταναλωτών όπως 
τα παιδιά, οι ηλικιωμένοι, τα ΑμεΑ, οι μετανάστες κ.α.

Δίνουμε έμφαση στην προστασία του καταναλωτή για το σύνολο των προϊόντων του ευρύτερου 
Χρηματοοικονομικού Τομέα. Η ανάπτυξη του τραπεζικού κλάδου δεν είναι δυνατόν να βασίζεται στην 
παραπλάνηση και εκμετάλλευση του πολίτη-καταναλωτή, στις προκλητικές χαριστικές ρυθμίσεις από το 
δημόσιο. Το ΠΑΣΟΚ θα εγγυηθεί την αποτελεσματική προστασία όλων των συναλλασσόμενων με τον ευρύτερο 
Χρηματοοικονομικό Τομέα, θα εγγυηθεί τη μέγιστη δυνατή διεύρυνση του ανταγωνισμού, τη δίωξη της 
παραπλανητικής διαφήμισης, τον αποτελεσματικό έλεγχο, την καθιέρωση τυποποιημένων συμβάσεων χωρίς 
ύποπτα «ψιλά γράμματα».

Μια νέα σχέση κράτους και αγοράς προς όφελος του πολίτη

Για εμάς το κριτήριο παραμονής ή απόσυρσης του κράτους από τις αγορές είναι ένα και μοναδικό: η εξασφάλιση 
συνθηκών που εγγυώνται ποιοτικές και προσιτές υπηρεσίες σε όλους τους πολίτες, είτε παρέχονται από 
δημόσιους είτε από ιδιωτικούς φορείς. Αυτό σημαίνει διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος. Αξιοποίηση των 
επενδύσεων και της δημόσιας περιουσίας τουΈλληνα πολίτη. Υγιής ανταγωνισμός προς όφελος του πολίτη.

Απορρίπτουμε και καταγγέλλουμε τις ιδιωτικοποιήσεις που γίνονται με εισπρακτικά κριτήρια εκεί όπου 
αποτυγχάνουν οι αγορές, όπου το κρατικό μονοπώλιο υποκαθίσταται από ένα ακόμα πιο ανεξέλεγκτο ιδιωτικό. 
Οι ιδιωτικοποιήσεις, μετοχοποιήσεις και οι ποικίλες μορφές συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα δεν 
αποτελούν αυτοσκοπό αλλά μέσο εφόσον υπάρχουν οφέλη που διαχέονται στους φορολογούμενους και τους 
καταναλωτές.

Στις υποδομές και τα δίκτυα εφόσον αποτελούν «φυσικό μονοπώλιο» το δημόσιο θα διατηρήσει τον ρυθμιστικό 
του ρόλο ενώ θα απελευθερώσει στον ανταγωνισμό τις υπερκείμενες επιχειρήσεις προσφοράς υπηρεσιών, είτε 
αυτές παρέχονται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα διαφυλάσσοντας το δημόσιο συμφέρον και την 
καθολική υπηρεσία.

Ιδιωτικοποιήσεις και Συμπράξεις Δημόσιου -  Ιδιωτικού Τομέα

Οι Συμπράξεις Δημόσιου -  Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) αποτελούν σημαντικό αναπτυξιακό εργαλείο σ' ένα ευρύ 
φάσμα κατασκευών και υπηρεσιών υπό την προϋπόθεση ότι γίνεται ανάλυση κόστους -  οφέλους συγκριτικά 
με τις συμβατικές μορφές χρηματοδότησης, σωστή διαχείριση και κατανομή των κινδύνων και βέβαια δεν 
εξελίσσεται σε μηχανισμό αλόγιστης μεταφοράς υποχρεώσεων στο μέλλον και συστηματικής παράκαμψης των 
δημοσιονομικών περιορισμών.

Οι δεσμεύσεις μας για νέα σχέση κράτους και αγοράς:

• Ενίσχυση των μηχανισμών δίωξης αθέμιτων συμπράξεων (καρτέλ) στη διαμόρφωση των τιμών.
•  Εξάλειψη φραγμών για την είσοδο νέων επιχειρήσεων στην αγορά, ιδιαίτερα για τα προϊόντα λαϊκής 

κατανάλωσης.



•  Ισχυρές και αποτελεσματικές ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές.
• θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης του καταναλωτικού κινήματος.
•  Προτεραιότητα στην ασφάλεια τροφίμων με ενίσχυση και περιφερειακή συγκρότηση του ΕΦΕΤ
• Αντιμετώπιση της παραπλανητικής διαφήμισης και αποτελεσματική προστασία όλων των 

συναλλασσόμενων με τον ευρύτερο Χρηματοοικονομικό Τομέα
• 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

Για το ΠΑΣΟΚ η υγιής και δυναμική επιχειρηματικότητα είναι ζωτικός παράγοντας για δημιουργία πλούτου και 
ευημερία σε μια δίκαιη κοινωνία. Η αξία της πρέπει να αναγνωρίζεται κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και 
ηθικά. Το επιχειρείν, η καινοτομία, η πρωτοβουλία και η ανάληψη εύλογων επιχειρηματικών κινδύνων είναι 
οργανικά στοιχεία της νέας αναπτυξιακής κουλτούρας που χρειάζεται η χώρα. ΓΓ αυτό και είναι ανάγκη να 
ενταχθεί παραγωγικά η διάσταση της επιχειρηματικότητας στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Εξωστρέφεια

Η ανταγωνιστικότητα και εξωστρέφεια της ελληνικής οικονομίας σημαίνει:

- μεγαλύτερο μερίδιο της Ελλάδας στις παγκόσμιες, ευρωπαϊκές και περιφερειακές αγορές
- βελτίωση της σχέσης εισαγωγών -  εξαγωγών
- αύξησητωνΞένωνΆμεσωνΕπενδύσεωνκαιγενικότερα προσέλκυση ξένων κεφαλαίων καιτεχνογνωσίας 

για την ανανέωση της επιχειρηματικής δομής της χώρας.

Η ανταγωνιστικότητα είναι συνυφασμένη με την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, την επιμόρφωση 
του εργατικού δυναμικού, την ικανότητα των επιχειρήσεων σε έρευνα-καινοτομία-τεχνολογία, το συνδυασμό 
της προστασίας με την ευελιξία στην αγορά εργασίας, την ποιότητα, την ταχύτητα και το λογικό κόστος των 
υπηρεσιών του Δημοσίου προς επιχειρήσεις και πολίτες, την απελευθέρωση των αγορών και τη δημιουργία 
ανταγωνιστικού περιβάλλοντος. Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά είναι προϋπόθεση για 
να τα καταφέρουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στον ανταγωνισμό στην διεθνή αγορά.

Ισχυροί ΕλληνικοίΌμιλοι

Η εξωστρέφεια της οικονομίας απαιτεί:
- ισχυρούς Ελληνικούς Ομίλους με πολυεθνικές συνεργασίες -  με επιτελεία, ερευνητικά και 

χρηματοπιστωτικά κέντρα υποστήριξης στη χώρα μας -  οι οποίοι αναδιατάσσουν τις δραστηριότητές 
τους με βάση τα σύγχρονα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα, προσελκύουν κεφάλαια και τεχνογνωσία, 
διαφοροποιούν τα κέρδη τους στην ευρύτερη περιοχή μας, συμμετέχουν σε στρατηγικές συνεργασίες, 
εξαγορές και συγχωνεύσεις προκειμένου να πετύχουν το κατάλληλο ανταγωνιστικό μέγεθος και 
αναδεικνύονται σε εθνικούς και περιφερειακούς πρωταθλητές

- ριζική βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος ώστε να αποφευχθεί ο αφελληνισμός των 
επιχειρήσεων, να διευκολυνθεί η ίδρυση νέων επιχειρήσεων σε «ανατέλλουσες» δραστηριότητες 
με εξαγωγικό προσανατολισμό και η προσέλκυση πολυεθνικών επιχειρήσεων που προωθούν το 
ενδοκλαδικό εμπόριο, ενσωματώνουν καινοτομία και χρησιμοποιούν τα διεθνή δίκτυα διανομής τους 
για τις εξαγωγές τους.
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-  αναβάθμιση και ενδυνάμωση της λειτουργίας του ΕΛΚΕ με στόχο την προσέλκυση των μεγάλων 
επενδύσεων.

- θα δημιουργηθούν στις Πρεσβείες των σημαντικών για την Ελλάδα αγορών «Αντένες» υποστήριξης των 
ελληνικών επιχειρήσεων με την συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας - Η Ελλάδα στην πρώτη κατηγορία των χωρών για την έναρξη και 
ανάπτυξη μιας επιχείρησης ιδιαίτερα MME

Δεσμευόμαστε ότι η Ελλάδα σε μια πενταετία θα ανέβει στην πρώτη κλάση των χωρών για την έναρξη και 
ανάπτυξη μιας βιώσιμης επιχείρησης ιδιαίτερα στο χώρο της σύγχρονης, δυναμικής, μικρής και μεσαίας 
επιχειρηματικότητας (MME), με πολιτικές που:

• Αναβαθμίζουν κοινωνικά, πολιτικά, πνευματικά και ηθικά την αξία του επιχειρείν, της καινοτομίας, της 
πρωτοβουλίας και της ανάληψης εύλογων επιχειρηματικών κινδύνων για την ευημερία και την πρόοδο 
σε μια Δίκαιη Κοινωνία.

• Εντάσσουν πιο αποτελεσματικά τη διάσταση της επιχειρηματικότητας στη διδασκαλία της δευτεροβάθμιας 
και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, δίνουν πρακτικά η δυνατότητα σε μαθητές και φοιτητές να μοιράζονται 
εμπειρίες με νέους και δημιουργικούς επιχειρηματίες, προωθούν την ευρεσιτεχνία και την προώθηση 
υποτροφιών μέσα από τη θεσμοθέτηση διαγωνισμού καινοτομίας.

• Υλοποιούν σε όλους τους τομείς της κυβερνητικής πολιτικής η επιταγή «Σκέψου Πρώτα σε Μικρή 
Κλίμακα» -  «δώσε προτεραιότητα στις μικρές επιχειρήσεις» σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις 
μικρές επιχειρήσεις.

• Στηρίζουν με ειδικές ρυθμίσεις τη Γυναικεία επιχειρηματικότητα, τη Νεανική και την επιχειρηματικότητα 
των ΑμΕΑ. Επίσης στηρίζουμε την αυτοαπασχόληση και την επιχειρηματική πρωτοβουλία στις ηλικίες 
‘50 συν’. Στόχος μας να κλείσει το χάσμα ανδρών -  γυναικών και να αυξηθεί ο αριθμός των Ελλήνων 
όλων των ηλικιών που ξεκινούν και διατηρούν Βιώσιμες επιχειρήσεις πέντε τουλάχιστον χρόνια από την 
έναρξή τους.

• Γενικεύουν το «ένα σημείο επαφής» των επιχειρήσεων με τη Δημόσια Διοίκηση.
• Μειώνουν σε μια Βδομάδα τον ελάχιστο χρόνο που απαιτείται για την ολοκλήρωση των διαδικασιών 

έναρξης μιας επιχείρησης.
• Μειώνουν τουλάχιστον τέσσερις φορές το συνολικό κόστος ίδρυσης μιας επιχείρησης.
• Καταβάλλουν κάθε προσπάθεια ώστε η Ελλάδα να περάσει στις πρώτες θέσεις της κατάταξης των χωρών 

σχετικά με το χρόνο έκδοσης άδειας οικοδόμησης εργοστασίου ή κτιρίων -  γραφείων, σύνδεσης με 
ηλεκτρικό και νερό και επίλυσης των προβλημάτων που συνδέονται με την τήρηση των διατάξεων για 
τις χρήσεις γης, την πολεοδομία, την ασφάλεια των κατασκευών και την προστασία του περιβάλλοντος.

• Περιορίζουν δραστικά τον αριθμό των νομικών διαδικασιών, το χρόνο ολοκλήρωσης αυτών των 
διαδικασιών και το κόστος εγγραφής και μετεγγραφής στις μεταβιβάσεις ακινήτων.

• Διευκολύνουν κάθε δημιουργικό πολίτη που κατέχει μια Βιώσιμη επιχειρηματική ιδέα και καινοτομία 
να έχει γρήγορη πρόσβαση σε χρηματοδότηση έναρξης και πρώτης ανάπτυξης, είτε μέσα από την πιο 
ανταγωνιστική λειτουργία της χρηματοπιστωτικής αγοράς -  συμβατικής και εναλλακτικής - και της 
Κεφαλαιαγοράς, είτε στην περίπτωση που αυτές δυσλειτουργούν, μέσα από μορφές σύμπραξης του 
δημόσιου με τον ιδιωτικό χρηματοπιστωτικό τομέα για την κατανομή του σχετικού επιχειρηματικού 
κινδύνου. Στα πλαίσια αυτά διευρύνεται και γίνεται πιο αποτελεσματικός ο ρόλοςτου Ταμείου Εγγυοδοσίας 
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Ανάλογα στηρίζονται χρηματοδοτικά οι επενδύσεις των 
επιχειρήσεων σε έρευνα -  καινοτομία για τη μείωση του σχετικού επιχειρηματικού κινδύνου και για την 
πρόσβαση τους σε δάνεια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

• Εξασφαλίζουν κρατικές ενισχύσεις (φορολογικά και άλλα κίνητρα, επιδότηση εργοδοτικών ασφαλιστικών 
εισφορών, εγγυήσεις για χρηματοδότηση, συμβουλευτικές και πληροφορικές υπηρεσίες) σε τομείς 
συμβατούς με τους κανόνες ανταγωνισμού της Ε.Ε. όπως είναι η έρευνα, η καινοτομία, η κατάρτιση, η 
απασχόληση και κυρίως η ανάπτυξη και δικτύωση των MME καθώς και η στήριξη ενδιάμεσων φορέων



που παρέχουν υπηρεσίες καινοτομίας όπως οι θερμοκοιτίδες, τα τεχνολογικά και Βιοτεχνικά πάρκα και 
οι νέες μορφές χρηματοδότησης.

• Στηρίζουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με τη δυναμική, ανταγωνιστική ανάπτυξη του Τομέα Προσφοράς 
Υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις όπως είναι η παροχή συμβουλών και εφαρμογών στις τεχνολογίες 
πληροφορίας, το ηλεκτρονικό εμπόριο που μειώνει το κόστος της επαφής με τους πελάτες και τους 
προμηθευτές, την πληροφόρηση για τις πιθανές πηγές χρηματοδότησης, τη Βελτίωση της πρόσβασης 
στις διεθνείς αγορές, τη σύγχρονη χρηματοοικονομική διαχείριση, την έρευνα αγοράς, τη λογιστική και 
νομική υποστήριξη, τη διαφήμιση καθώς και την κάλυψη λειτουργικών τους αναγκών (καθαριότητα, 
ασφάλεια, γραμματειακή στήριξη). Η αγορά υπηρεσιών οργανώνεται με προδιαγραφές και μητρώα.

• Υποστηρίζουν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη και προωθούν σε ετήσια Βάση σε λίστες «αριστείας» 
επιχειρήσεων που υπερβαίνουν τις από το νόμο υποχρεώσεις τους και διακρίνονται σε πολιτικές που 
αφορούν την κοινωνία και το περιβάλλον.

• Εκσυγχρονίζουν το Πτωχευτικό Δίκαιο με στήριξη της λογικής της «δεύτερης ευκαιρίας» και εξάλειψη 
του οικονομικού και κοινωνικού στίγματος της αποτυχίας.

• Εξασφαλίζουν τη δυνατότητα κοινοπρακτικής ανάληψης δημόσιων έργων και υπηρεσιών από τις MME 
και τη συλλογική συμμετοχή τους στις κρατικές προμήθειες.

• Στηρίζουν τη συνεργασία Πανεπιστημίων, Ερευνητικών Κέντρων, καθιερωμένων επιχειρήσεων αλλά 
και νέων ανερχόμενων μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την παραγωγή και αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων και καινοτομιών στη Βάση του αμοιβαίου οφέλους.

Αρωγός στην προσπάθεια αυτή οφείλει να σταθεί ένα χρηματοπιστωτικό σύστημα προσαρμοσμένο στις νέες 
συνθήκες απελευθέρωσης της κίνησης των κεφαλαίων ώστε η Ελλάδα να αναδειχθεί σε χρηματοοικονομικό 
«μυαλό» στην ευρύτερη περιοχή μας.

Οι δεσμεύσεις μας για ισχυρές επιχειρήσεις:

• Μείωση σε μια Βδομάδα του ελάχιστου χρόνου που απαιτείται για την έναρξη μιας εταιρείας.
• Διευκόλυνση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση έναρξης και πρώτης ανάπτυξης με νέα σχήματα.
• Ανάπτυξη του δικτύου «Υπηρεσιών μιας στάσης» για τις σχέσεις των επιχειρήσεων με τη Δημόσια 

Διοίκηση.
• Αναμόρφωση του πτωχευτικού δικαίου ώστε να δίνεται «δεύτερη ευκαιρία».
• Κίνητρα στις επιχειρήσεις με πρωταρχικό στόχο την ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομία.
• Οργάνωση και έλεγχος του τομέα παροχής υπηρεσιών στις MME και στις πολύ μικρές επιχειρήσεις.
• Συλλογική συμμετοχή των MME στις κρατικές προμήθειες.
• Υποστήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές με «Αντένες».
• Ισχυροί ελληνικοί όμιλοι με πολυεθνικές συνεργασίες ώστε να αναδειχθούν σε εθνικούς και 

περιφερειακούς πρωταθλητές.

Σταθερό,, Δυναμικό Χρηματοοικονομικό Σύστημα

Η Βιώσιμη, εξωστρεφής ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας προϋποθέτει τη σταθερότητα και το δυναμισμό του 
χρηματοοικονομικού της συστήματος στις νέες συνθήκες της απελευθέρωσης της κίνησης των κεφαλαίων, της 
επιβολής κοινών ευρωπαϊκών και διεθνών κανόνων στις αγορές χρήματος και κεφαλαίων, της ανάδυσης με 
ταχύτητα νέων πολύπλοκων προϊόντων και υπηρεσιών, νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών. Η Ελλάδα μπορεί 
να αναδειχθεί στο χρηματοοικονομικό «μυαλό» στην ευρύτερη περιοχή μας.

Είναι απαραίτητο οι Ελληνικές Τράπεζες να ενισχύσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητα, κεφαλαιακή 
επάρκεια και φερεγγυότητα τους, να εξυγιάνουν τα χαρτοφυλάκιά τους, να εκσυγχρονίσουν τα συστήματα 
διαχείρισης και διασποράς κινδύνων, να επεκταθούν και να αποκτήσουν ανταγωνιστικό μέγεθος με ανάλογες



συγχωνεύσεις, να διαμορφώσουν ανταγωνιστικό κόστος με αυτοματοποίηση των διαδικασιών και συναλλαγών 
τους, να ηροσελκύσουν και να εκπαιδεύσουν στελέχη ικανά να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις του 
εσωτερικού και διεθνούς ανταγωνισμού, προσφέρουν ποικιλία επενδυτικών επιλογών, να εκλογικεύσουν τα 
περιθώρια κέρδους τους και να δημιουργήσουν ευνοϊκότερες προϋποθέσεις για τη χρηματοδότηση της μικρής 
και μεσαίας επιχειρηματικότητας. Η σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος αποτελεί προϋπόθεση 
για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό του προς όφελος όχι μόνο των μετόχων, αλλά και της εθνικής οικονομίας, 
των καταναλωτών και των εργαζομένων σ' αυτόν τον τομέα.

Στο πλαίσιο αυτό δεσμευόμαστε:

• Για την προστασία του καταναλωτή στο σύνολο των προϊόντων του ευρύτερου Χρηματοοικονομικού 
Τομέα (Τράπεζες, Ε.Π.Ε.Υ, ασφαλιστικές εταιρείες, αμοιβαία κεφάλαια, χρηματιστηριακές, «εναλλακτικοί 
επενδυτές», leasing κ.λ.π.) να προχωρήσουμε στη μέγιστη δυνατή διεύρυνση του ανταγωνισμού, την 
αποτελεσματική εποπτεία, την καθιέρωση τυποποιημένων συμβάσεων για κάθε κατηγορία υπηρεσιών 
και προϊόντων ώστε να δίνεται η δυνατότητα στον καταναλωτή να συγκρίνει οφέλη και κόστος, να έχει 
ακριβή εικόνα της συνολικής του χρέωσης και να επιλέγει με επαρκή πληροφόρηση. Το Ταχυδρομικό 
Ταμιευτήριο παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο και εξελίσσεται σε ειδικό πιστωτικό ίδρυμα προσανατολισμένο 
στη μικρο-τραπεζική και τροφοδοτεί υψηλότερα επίπεδα ανταγωνισμού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα 
προς όφελος των καταναλωτών.

• Στην καθιέρωση ενιαίας εποπτείας των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων, των Ασφαλιστικών Εταιρειών 
και των μη τραπεζικών χρηματοπιστωτικών θεσμών με βάση τους σύγχρονους κανόνες.

• Να στηρίξουμε την ανταγωνιστική, διαφανή και αποτελεσματική λειτουργία του Χρηματιστηρίου Αθηνών 
και των άλλων αγορών κεφαλαίου, τη διασύνδεση της κεφαλαιαγοράς με τις άλλες γειτονικές αγορές 
κατά το πρότυπο του Χρηματιστηρίου Αθηνών -  Κύπρου για την αμοιβαία αύξηση των επενδυτικών 
ευκαιριών και τη διεύρυνση του όγκου των συναλλαγών.

• Να καθιερώσουμε τη νέα μικρομεσαία κεφαλαιαγορά, τη λεγάμενη ημι-εποπτευόμενη' για μικρές 
δυναμικές επιχειρήσεις.

Οι δεσμεύσεις μας για το χρηματοοικονομικό σύστημα

• 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

Παρά την θεαματική πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, η υποδομή της χώρας συνεχίζει να υστερεί σημαντικά 
έναντι αυτής των πιο προηγμένων χωρών της ΕΕ. Για το λόγο αυτό, τα δημόσια έργα συνεχίζουν να αποτελούν 
μια μεγάλη πρόκληση για την ανάπτυξη της χώρας και ιδιαίτερα της περιφέρειας. Τα δημόσια έργα θα πρέπει 
να καταστούν ξανά ατμομηχανή της ανάπτυξης.

Η πολιτική που θα εφαρμόσουμε στον τομέα των δημοσίων έργων έχει ως στόχο:

• Η ανάθεση των δημοσίων έργων, να αποκτήσει αντικειμενικά χαρακτηριστικά που θα εγγυώνται τη 
διαφάνεια, τον υγιή ανταγωνισμό και την απλότητα των διαδικασιών.

• Τη βελτίωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων για τη διασφάλιση της ολοκλήρωσης των 
έργων εντός του προϋπολογισμού, του χρονοδιαγράμματος και με την προΒλεπόμενη ποιότητα.

• Την αναβάθμιση του περιβάλλοντος, κυρίως μέσω των έργων που θα μειώσουν τις συνέπειες του



φαινομένου του θερμοκηπίου και των μεταβολών του κλίματος.
• Τη βελτίωση της αισθητικής των πόλεων και της ποιότητας ζωής των πολιτών με
έμφαση στα έργα αναβάθμισης του οικιστικού περιβάλλοντος, και της ανάπλασης των πόλεων.
• Την αξιοποίηση και ενίσχυση του επιστημονικού και τεχνικού δυναμικού της χώρας, τόσο στο εσωτερικό 

όσο και στο εξωτερικό, προς όφελος της εθνικής οικονομίας.

Οι προτεραιότητες για την αναβάθμιση και βελτίωση του συστήματος παραγωγής δημοσίων έργων της 
χώρας μας είναι:

• Αλλαγές και βελτιώσεις στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης των δημοσίων έργων και μελετών.
• Βελτίωση και απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να επιταχυνθεί ο χρόνος για την 

ανάθεση των έργων και των μελετών.
• Αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των ΣΔΙΤ.
• θέσπιση προγραμματισμού των δημοσίων έργων κατά περιόδους, καθώς και τακτική παρουσίαση της 

εξέλιξής τους και των σχετικών διαδικασιών, ώστε ο πολίτης να κρίνει την αποτελεσματικότητα και την 
αξιοπιστία των εξαγγελιών.

• Αξιοποίηση της ευρωπαϊκής εμπειρίας και δημιουργία κατάλληλου μηχανισμού για άμεση και στενή 
συνεργασία με τα κοινοτικά όργανα.

Οι δεσμεύσεις μας για τα δημόσια έργα

• Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο ανάθεσης των δημοσίων έργων και μελετών και στα ΣΔΙΤ ώστε τα δημόσια 
έργα να ξαναγίνουν εργαλείο ανάπτυξης και περιφερειακής συνοχής.
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Ι!Ι. ΠΡΑΣΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΣΙΝΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ

Το περιβάλλον είναι δημόσιο αγαθό και βρίσκεται στο επίκεντρο των πολιτικών μας επιλογών. Αποτελεί για μας 
αναπτυξιακό πόρο και συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η πολιτική μας για το περιβάλλον, ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός και η πολιτική μας για τις μεταφορές, 
αποτελούν τους τρεις πυλώνες για να οδηγηθούμε σε μια πράσινη οικονομία. Μια οικονομία που θα αποτελεί 
τη Βάση της βιώσιμης ανάπτυξης, που θα δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και θα προστατεύει το περιβάλλον. 
Μια οικονομία που θα διασφαλίζει ασφάλεια στην παροχή της ενέργειας αλλά και θα καθιστά ανταγωνιστική τη 
χώρα μας στις νέες υπηρεσίες και τα νέα προϊόντα.

Μόνο αν συνδυάσουμε το περιβάλλον, την εξορυκτική βιομηχανία, την ενέργεια και τις μεταφορές, θα 
μπορέσουμε να συμβάλουμε αποτελεσματικά και στην κρίσιμη παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής.

Περιβάλλον και χωροταξία
Στόχοι: Η Ελλάδα πράσινη χώρα έως το 2020

θέλουμετοπεριΒάλλοννααποτελέσειτηβάση όχιμόνογια την προστασία τηςδημόσιας υγείας καιτηναναβάθμιση 
της ποιότητας της ζωής μας αλλά και για την ανάπτυξη της χώρας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας 
της ελληνικής οικονομίας. Για το ΠΑΣΟΚ, η ενίσχυση της οικολογικής Βιομηχανίας και της «πράσινης» 
επιχειρηματικότητας είναι σημαντικές προτεραιότητες, με στόχο την αύξηση των θέσεων εργασίας. Τώρα, 
είναι η στιγμή να διαμορφώσουμε μια νέα «πράσινη» συνείδηση στον κάθε πολίτη καλύπτοντας το έλλειμμα 
στην πληροφόρηση και αναδεικνύοντας τα θετικά αποτελέσματα της συλλογικής δράσης. Τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα μπορούν να αντιμετωπισθούν μόνο με τη συμμετοχή όλωντων πολιτών καιτην ποιοτική αναβάθμιση 
της κρατικής λειτουργίας.

θεσμικές μεταρρυθμίσεις

• Δημιουργία αυτοτελούς Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Οικισμού, Υ.ΠΕ.ΧΩ. με αντικείμενο 
την προστασία και διαχείριση του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και με οριζόντια δράση σε όλες 
τις επιμέρους τομεακές πολιτικές. Στο νέο Υπουργείο θα υπάγονται και οι αρμοδιότητες προστασίας και 
διαχείρισης των δασών και του αιγιαλού.

• Με ευθύνη του Υ.ΠΕ.ΧΩ. θα συντάσσεται Σχέδιο «Εθνικής Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης» σε 
συνεργασία με άλλα Υπουργεία και οργανισμούς. Τα συμμετέχοντα Υπουργεία και οργανισμοί θα 
υποβάλουν την δική τους «Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης» η οποία θα περιγράφει τους στόχους και 
το στρατηγικό σχέδιο για την ενσωμάτωση της Βιώσιμης ανάπτυξης στις πολιτικές, τα προγράμματα και 
τις λειτουργίες τους. Η «Εθνική Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης» θα δημοσιοποιείται ανά τριετία και η 
εκπλήρωση των στόχων της ανά Υπουργείο και οργανισμό θα ελέγχεται από ειδική Υπηρεσία η οποία θα 
καταθέτει συνολική ετήσια έκθεση πεπραγμένων στη Βουλή.

• Σύσταση «Εθνικού Συμβουλίου Ολοκληρωμένης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης στη Δημόσια Διοίκηση» 
με συμμετοχή Υπουργείων, Φορέων και ΠεριΒαλλοντολογικών Οργανώσεων στην κατεύθυνση 
της δημιουργίας πράσινης συνείδησης στο δημόσιο τομέα. Προώθηση και εφαρμογή Συστημάτων 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης σε όλο το δημόσιο τομέα, εφαρμογή πολιτικής «πράσινων» προμηθειών, 
εξοικονόμηση ενέργειας.

• Αναδιοργάνωση και πανελλαδική δικτύωση του Εθνικού Κέντρου Περιβάλλοντος και Αειφόρου 
Ανάπτυξης (ΕΚΠΑΑ) και μετατροπή του σε Οργανισμό Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης με



στόχο την υποστήριξη και τον συντονισμό της έρευνας, την τεχνική υποστήριξη του Υ.ΠΕ.ΧΩ. σε θέματα 
περιβάλλοντος, τον έλεγχο και την παρακολούθηση των δεικτών, την εκπαίδευση και την ενημέρωση 
των πολιτών.

• Καθιέρωση δεικτών για το περιβάλλον σε όλα τα επίπεδα του κράτους και κυρίως στην Τ.Α. Οι δείκτες 
αυτοί είναι απλοί και πρακτικοί, όπως η αύξηση του πρασίνου, η ανακύκλωση των σκουπιδιών, οι 
καθαρές ακτές, θα αναβαθμίσουν την Τ.Α., θα αξιολογούν το έργο της και θα δραστηριοποιήσουν όλους 
τους πολίτες της χώρας. Αξιοποίηση και εφαρμογή των υπαρχόντων Ευρωπαϊκών Περιβαλλοντικών 
Δεικτών και Δεικτών Ποιότητας Ζωής.

• Επανενεργοποίηση και στελέχωση του «Σώματος Ελεγκτών Περιβάλλοντος» για την εφαρμογή της 
κοινοτικής και ελληνικής νομοθεσίας για το περιβάλλον.

• Κωδικοποίηση της ισχύουσας περιβαλλοντικής & χωροταξικής νομοθεσίας.
• θεσμική κατοχύρωση της περιβαλλοντικής παιδείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, 

της πληροφόρησης και της επιμόρφωσης των πολιτών και των κοινωνικών ομάδων στα θέματα του 
περιβάλλοντος.

Χωροταξική ανασυγκρότηση -  Οικιστική αναβάθμιση

Δεσμευόμαστε για τη σύνδεση του χωροταξικού περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού με τον 
αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας καθώς και για την εφαρμογή μιας χωροταξικής πολιτικής που 
θα συμφιλιώσει την ανάγκη για ανάπτυξη με την επιταγή της προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς. Πρώτο αυτονόητο μέτρο είναι να εφαρμόζονται τα Σχέδια που εκπονούνται και να εκπονούνται τα 
Σχέδια που αποφασίζονται.

• Σύνδεση του χωροταξικού, περιβαλλοντικού και πολεοδομικού σχεδιασμού καθώς και του Σχεδίου Nat
ura 2000 με τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας.

• Γενικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης και Ειδικά Πλαίσια για συγκεκριμένους 
παραγωγικούς τομείς (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Βιομηχανία, Τουρισμός] καθώς και για ειδικές 
περιοχές του εθνικού χώρου (παράκτιος και ορεινός χώρος, υπερτοπικά δίκτυα]. Γενικά Πολεοδομικά 
Σχέδια και Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης σε όλους τους δήμους της χώρας.

• Ειδικές Χωροταξικές Μελέτες που αντιστοιχούν σε ειδικές περιοχές νομών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος, παραγωγικής δραστηριότητας και ειδικής προστασίας.

• Καθορισμός Περιοχών Οργανωμένης Ανάπτυξης Παραγωγικών Δραστηριοτήτων με τις οποίες εισάγονται 
ενιαίες προδιαγραφές στην πολεοδόμηση των επαγγελματικών ζωνών του πρωτογενούς, δευτερογενούς 
και τριτογενούς τομέα.

• Διαμόρφωση Περιοχών Ειδικά Ρυθμιζόμενης Πολεοδόμησης για χωροθέτηση οργανωμένης οικιστικής 
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Γενικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού

• «Δορυφόροι» οικισμοί στα μεγάλα πολεοδομικά συγκροτήματα που θα αντικαθιστούν τις άναρχες 
αστικές επεκτάσεις με το σύστημα της οργανωμένης δόμησης, σύμφωνα με τους κανόνες της σύγχρονης 
αρχιτεκτονικής και πολεοδομίας, με υψηλό ποσοστό πρασίνου και ελεύθερων χώρων.

• Ολοκληρώνεται το Εθνικό Κτηματολόγιο, το δασολόγιο και οι χρήσεις γης σε όλη τη χώρα.
• Αποτελεσματικός μηχανισμός για την πρόληψη της αυθαίρετης δόμησης και την παράνομη κατάτμηση 

της γης με γρήγορη προώθηση των σχεδίων χρήσεων γης στον εξωαστικό χώρο.
• Ανάπτυξη οργανωμένων παραθεριστικών περιοχών με σεβασμό στη φέρουσα ικανότητα των ευαίσθητων 

νησιωτικών, πεδινών περιοχών καθώς και των ορεινών όγκων με στόχο την κατάργηση του σημερινού 
μοντέλου της εκτός οικισμών δόμησης για κατοικία. Συνδυασμό με αντισταθμιστικά μέτρα: δημιουργία 
τράπεζας γης και φορολογικές ελαφρύνσεις όπως η απαλλαγή φόρου σε γη που δεν τελεί υπό οικοδομική 
εκμετάλλευση.

• Οριοθέτηση, ανάδειξη και ολοκληρωμένη διαχείριση των περιοχών που διαθέτουν ιδιαίτερης σημασίας 
περιβαλλοντικούς και πολιτιστικούς πόρους (εθνικοί δρυμοί, προστατευόμενες περιοχές, μεσογειακά 
τοπία).



• Προστασία όλων των αξιόλογων αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά οικισμών και οικιστικών συνόλων 
με την θεσμοθέτηση μορφολογικών όρων και κανόνων δόμησης με προτεραιότητα στη συντήρηση 
των δημόσιων υποδομών και την σταδιακή υπογειοποίηση των ηλεκτρικών δικτύων στα νησιά, τους 
παραδοσιακούς οικισμούς και τα τοπία ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους.

Κλιματικές αλλαγές -  (Βλ. και «Νέο Ενεργειακό Σχεδίασμά»)

• Πρώτη προτεραιότητα η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση της ενεργειακής έντασης, θέσπιση νομικά 
δεσμευτικών στόχων για άμεση μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

• Άμεση παροχή κινήτρων με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας στα υπάρχοντα και τα νέα κτίρια, καθώς 
και τη Βελτίωση του εσωτερικού περιβάλλοντος των κτιρίων. Ξεκινάμε από τις παρεμβάσεις στα κτήρια 
του δημόσιου τομέα. Προδιαγραφές και κίνητρα για μια νέα γενιά κατοικιών, που θα αξιοποιούν το 
Βιοκλίμα της χώρας μας.

• Αξιοποίηση των σύγχρονων μεθόδων συνεκτίμησης του περιβαλλοντικού κόστους λαμβάνοντας υπόψη 
ταυτόχρονα και κοινωνικά κριτήρια, έτσι ώστε οιτιμέςτων διαφόρων πηγών ενέργειαςνα αντικατοπτρίζουν 
το συνολικό κοινωνικό τους κόστος.

• Αξιοποίηση του συνόλου του ενεργειακού δυναμικού των ΑΠΕ. Λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων 
για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (μεγάλα αιολικά, γεωθερμικά, ηλιοθερμικά, 
φωτοΒολταϊκά πάρκα και πάρκα Βιομάζας). Δημιουργία επαρκών τεχνικών υποδομών (δικτύων). 
Καθαροί κανόνες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ και ελαχιστοποίηση των σημερινών εξαιρετικά χρονοΒόρων 
διαδικασιών έκδοσης αδειών εγκατάστασης. Απλοποίηση της νομοθεσίας και προσαρμογή της ανά 
τεχνολογία ΑΠΕ.

• Προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ τόσο στην ηλεκτροπαραγωγή, όσο και 
στους τομείς τελικής ζήτησης (οικιακός και τριτογενής τομέας, βιομηχανία και μεταφορές).

• Προώθηση τεχνολογιών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού -  θερμότητας.

Ατμοσφαιρική ρύπανση

• Συστηματική παρακολούθηση των ρύπων με προτεραιότητα στους πλέον επικίνδυνους. Τακτική 
ενημέρωση πολιτών.

• Προώθηση συνδυασμένων μέσων μεταφοράς και IX χαμηλής κατανάλωσης. Δημιουργία ζωνών χωρίς 
αυτοκίνητο στις πόλεις.

• Οικονομικά κίνητρα για ομαδικές μετακινήσεις (λεωφορεία και car-pooling) προς και από τους χώρους 
εργασίας σε μεγάλους οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Διαχείριση απορριμμάτων

• Πρωταρχικό μέλημα η μείωση του όγκου των απορριμμάτων. Οικονομικά κίνητρα για τη μείωση του όγκου 
των συσκευασιών και λιπασματοποίηση οργανικών απορριμμάτων σε οικιακή ή μεγαλύτερη κλίμακα. 
Κίνητρα για την επαναχρησιμοποίηση, ανάκτηση υλικών και ενέργειας. Αναθεώρηση του συστήματος 
κοστολόγησης στερεών αποβλήτων με βάση την παραγόμενη ποσότητα ανά νοικοκυριό και εισαγωγή 
κινήτρων για την ανακύκλωση. Αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών διαχείρισης, επεξεργασίας 
και αξιοποίησης απορριμμάτων για τη μετάβαση από τους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων 
(ΧΥΤΑ) στους Χώρους Υγειονομικής Ταφής Υπολειμμάτων (ΧΥΤΥ) σε ορίζοντα πενταετίας.

• Αντιμετώπιση των άμεσων προβλημάτων Αττικής και Θεσσαλονίκης με την ολοκλήρωση του υφιστάμενου 
σχεδιασμού και τη λειτουργία των εγκεκριμένων Οργανωμένων Εγκαταστάσεων Διαχείρισης 
Απορριμμάτων (ΟΕΔΑ).

• Αμεση κατάργηση και αποκατάσταση των χώρων μη ελεγχόμενης εναπόθεσης απορριμμάτων.



• Ίδρυση νέων διαδημοτικών ή διανομαρχιακών φορέων διαχείρισης απορριμμάτων που να απορροφούν 
τα οικονομικά οφέλη της εναλλακτικής διαχείρισης. Πριμοδότηση των OTA που συμμετέχουν 
αποτελεσματικά και επιτυγχάνουν τους ποσοτικούς και ποιοτικούς στόχους των σχεδίων εναλλακτικής 
διαχείρισης των απορριμμάτων.

Υδάτινο περιβάλλον

• Ενεργοποίηση όλων των θεσμικών οργάνων σχεδιασμού και χάραξης της εθνικής υδατικής πολιτικής.
• Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής για το θαλάσσιο Περιβάλλον. Οριστικός καθορισμός θαλάσσιων 

προστατευόμενων περιοχών με διατήρηση των ιχθυαποθεμάτων. Αξιοποίηση και υποστήριξη των ήδη 
τρεχουσών δράσεων καθορισμού θαλάσσιων Προστατευόμενων Περιοχών, νομική κατοχύρωση και 
διαχείριση των οριζόμενων περιοχών που προκύπτουν.

• Ασφάλεια πλοίων, μείωση εκπομπών των πλοίων και άμεση αντιμετώπιση θαλάσσιων ατυχημάτων.
• Περιορισμός των εισροών στη θάλασσα και τους άλλους υδάτινους αποδέκτες, από αστικά λύματα, 

Βιομηχανικά απόβλητα και γεωργικές απορροές.
• Ολοκληρωμένη διαχείριση και επεξεργασία των αστικών λυμάτων με την κατασκευή των αναγκαίων 

συμπληρωματικών υποδομών και λειτουργία τους στη βάση της διαδημοτικής συνεργασίας. 
Επαναχρησιμοποίηση επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για να ανάγκες μη ευαίσθητων χρήσεων.

• Το νερό δεν είναι εμπορικό προϊόν αλλά φυσικό αγαθό σε ανεπάρκεια. Είναι αυτονόητη η διατήρηση του 
ελέγχου της διοίκησης της ΕΥΔΑΠ από το δημόσιο για την κατοχύρωση του κοινωνικού και αναπτυξιακού 
της ρόλου.

• Σύνδεση της πολιτικής αναδιάρθρωσης των καλλιεργειών με την υδάτινη πολιτική για τον περιορισμό 
της αλόγιστης κατανάλωσης του νερού άρδευσης και τη δρομολόγηση μη υδροβόρων καλλιεργειών 
σύμφωνα με την αναθεωρημένη ΚΑΠ. Κατάργηση και εγκατάλειψη ανορθολογικών και παρωχημένων 
σχεδίων διαχείρισης υδάτων.

• Πρόγραμμα συλλογής όμβριων υδάτων ανά οικία και OTA με έμφαση στις νησιωτικές περιοχές. 
Κατασκευή λιμνοδεξαμενών και τεχνητός εμπλουτισμός υπογείων υδροφορέων και μέσω φραγμάτων.

• Ανάκτηση του κόστους της χρήσης νερού λαμβάνοντας υπόψη κοινωνικά και περιβαλλοντικά 
δεδομένα.

• Επίτευξη συμφωνιών για τα νερά των διακρατικών ποταμών μας.

Φυσικό περιβάλλον -  Προστατευόμενες περιοχές

• Επανενεργοποίηση των Διοικητικών Συμβουλίων των τοπικών φορέων διαχείρισης των 
προστατευόμενων περιοχών. Επαρκής στελέχωση, χρηματοδότηση και πολιτική υποστήριξη του έργου 
των φορέων διαχείρισης, για την προστασία και ανάδειξη των οικοσυστημάτων, της φυσικής κληρονομιάς 
και του τοπίου.

• Επανεργοποίηση της Επιτροπής «Φύση» και σύνδεσή της με το σχεδιαζόμενο Οργανισμό Περιβάλλοντος 
και Αειφόρου Ανάπτυξης.

• Επιλογή συγκεκριμένων περιοχών, όπως πχ ο Σχοινιάς, ο Αμβρακικός, το Μεσολόγγι, οι Πρέσπες, οι Β. 
Σποράδες, και ανάδειξή τους ως μοντέλα διαφορετικής ανάπτυξης.

• Επιλογή συγκεκριμένων αγροτικών περιοχών και ανάδειξή τους ως μοντέλα εναλλακτικής αγροτικής 
ανάπτυξης.

• Αναδασώσεις και δράσεις σε επιλεγμένα περιαστικά δάση και ορεινούς όγκους, όπως ο Υμηττός, η 
Πάρνηθα, η Πεντέλη, το Σείχ Σου

• Κλείσιμο όλων των λατομείων που δεν πληρούν τις προδιαγραφές και υποβαθμίζουν το περιβάλλον και
αποκατάσταση του τοπίου σε ανενεργό ή εγκαταλελειμμένα λατομεία με προτεραιότητα στις περιαστικές 
περιοχές.

• Αποκατάσταση μολυσμένων εδαφών.



• Ενίσχυση της παρουσίας της χώρας στο ευρωπαϊκό δίκτυο περιβαλλοντικής διπλωματίας που συστήσαμε 
επί ελληνικής Προεδρίας της ΕΕ καθώς και ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας της χώρας μας για την 
καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

• Αξιοποίηση των ευκαιριών που προκύπτουν από την διαχείριση προστατευόμενων περιοχών και κοινών 
περιβαλλοντικών θεμάτων με τις όμορες χώρες. Συνεργασία στο επίπεδο τεχνογνωσίας και ενδυνάμωσης 
της κοινωνίας των πολιτών σε θέματα περιβάλλοντος.

Οικονομικά εργαλεία

• Καταγραφή του συνόλου του φυσικού πλούτου της χώρας δημιουργώντας τους «Πράσινους Εθνικούς 
Λογαριασμούς», μιας ηλεκτρονικής Βάσης δεδομένων, απλής, χρηστικής και ανοικτής σε όλους τους 
πολίτες. Παρακολούθηση των μεταβολών με χρήση απλών και πρακτικών δεικτών σε όλα τα επίπεδα του 
κράτους και κυρίως στους OTA. Τον συντονισμό της καταγραφής θα έχει η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία 
και την ευθύνη δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων αναλαμβάνει ο Οργανισμός Περιβάλλοντος και 
Αειφόρου Ανάπτυξης.

• «Πρασίνισμα» του φορολογικού συστήματος έτσι ώστε να μετακινηθεί το φορολογικό βάρος προς 
λειτουργίες και προϊόντα που προκαλούν περιβαλλοντική επιβάρυνση και να εξαλειφθούν σταδιακά οι 
φορολογικέςελαφρύνσειςκαιεπιδοτήσειςπροςαυτά.Τα έσοδα απότιςδράσειςαυτέςθα συγκεντρώνονται 
αποκλειστικά σε ειδικό λογαριασμό, το «Πράσινο Ταμείο» και μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε για την 
χρηματοδότηση της περιβαλλοντικής πολιτικής (συγκεκριμένες δράσεις και έρευνα) είτε για την μείωση 
της φορολογίας περιβαλλοντικά φιλικών δραστηριοτήτων και προϊόντων και της εργασίας.

• «Πράσινα» Ταμεία θα δημιουργηθούν και σε κάθε Βαθμίδα διοίκησης (Περιφέρεια, Νομαρχία, OTA) τα 
έσοδα των οποίων θα προορίζονται για πολύ συγκεκριμένα έργα προστασίας περιβάλλοντος.

• Εισαγωγή της περιβαλλοντικής διάστασης σε όλες τις πολιτικές κινήτρων για την ανάπτυξη καθαρών 
τεχνολογιών ώστε να πετύχουμε βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος, δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας και ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας.

• Προγραμματικές συμφωνίες, μεταξύ κυβέρνησης και επιχειρήσεων, για τον περιορισμό των ρύπων και 
εκπομπών.

• Δημιουργία «Πράσινων Πιστοποιητικών» τα οποία θα δίνονται από το Υ.ΠΕ.ΧΩ. και θα αφορούν όλες τις 
δραστηριότητες που αναβαθμίζουν το περιβάλλον.

Περιβάλλον και χωροταξία -  οι δεσμεύσεις μας

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

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

• Μείωση της σπατάλης στη χρήση του νερού κατά 10% μέχρι το 2013
• Διπλασιασμός της ανακύκλωσης μέχρι το 2011
• Μείωση κατά 60% των απορριμμάτων που οδηγούνται για ταφή μέχρι το 2015 σε σχέση με τη σημερινή 

κατάσταση
• 7% Βιολογικές καλλιέργειας και 7% βιολογική κτηνοτροφία μέχρι το 2013.
• 100% αύξηση των ελληνικών προϊόντων ποιότητας στη διεθνή αγορά την επόμενη τετραετία.
• 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.

•  Άμεση στελέχωση, χρηματοδότηση και ενεργοποίηση των φορέων διαχείρισης των προστατευόμενων 
περιοχών



θεσμική κατοχύρωση της περιβαλλοντικής παιδείας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση

0 νέος ενεργειακός σχεδιασμός

Στόχοι

Στο σημερινό κόσμο όπου η ενέργεια αποτελεί προϋπόθεση και μέσο για κάλυψη ακόμη καιτων στοιχειωδέστερων 
αναγκών επιβίωσης, μετακίνησης, πληροφόρησης και γενικά της δυνατότητας συμμετοχής στην κοινωνική και 
οικονομική δραστηριότητα, η πρόσβαση στα ενεργειακά αγαθά και υπηρεσίες αποτελεί βασικό δικαίωμα κάθε 
πολίτη.

Κεντρικός μας στόχος ο σχεδιασμός μιας μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής (για την μετάβαση στην εποχή 
των μη συμβατικών καυσίμων) με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ασφάλεια των ενεργειακών 
πόρων. Η επάρκεια εφοδιασμού, η εξοικονόμηση ενέργειας, η σταδιακή μείωση της εξάρτησης από το 
πετρέλαιο, η μεταβολή της σύνθεσης του ενεργειακού ισοζυγίου της χώρας με μεγαλύτερο Βαθμό συμμετοχής 
των περιβαλλοντικά φιλικών μορφών ενέργειας, πρωτίστως των ΑΠΕ, η αναβάθμιση της χώρας μας σε ισχυρό 
ενεργειακό κόμβο, η συγκρότηση και αποτελεσματική λειτουργία της περιφερειακής αγοράς ενέργειας στην 
Ν.Α. Ευρώπη αλλά και η επίτευξη χαμηλών τιμών στην ενέργεια για καταναλωτές και επιχειρήσεις αποτελούν 
βασικούς στόχους του νέου ενεργειακού μας σχεδιασμού.

Ηλεκτρική ενέργεια

Εξασφαλίζεται μακροπρόθεσμα η τροφοδοσία της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια και η διάθεση επαρκούς 
εφεδρικής ισχύος στις ιδιαίτερες ελληνικές συνθήκες της ανισορροπίας παραγωγής -  κατανάλωσης καθώς η 
παραγωγή συγκεντρώνεται κυρίως στο Βόρειο τμήμα τηςχώρας και η κατανάλωση στο νότιο ενώ διαμορφώνεται 
εξαιρετικά υψηλή ζήτηση για λίγες μόνο ώρες το χρόνο.

• Εκσυγχρονισμός των λιγνιτικών σταθμών ώστε να περιορίζονται με προοπτική να δεσμεύονται τα αέρια 
θερμοκηπίου τα οποία επιβαρύνουν το κόστος των μονάδων λόγω των περιβαλλοντικών υποχρεώσεων 
του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Εισάγονται τεχνολογίες «καθαρής καύσης».

• Νέες μονάδες φυσικού αερίου στο σύστημα παραγωγής του Νότου οι οποίες θα αυξήσουν την ευστάθεια 
του συστήματος. Προτεραιότητα αποτελεί η ηλεκτρική διασύνδεση της Κρήτης. Οι ενέργειες αυτές θα 
περιορίσουν τις οικονομικές και περιβαλλοντικές συνέπειες του συστήματος.

• Υδροηλεκτρικά έργα πολλαπλού σκοπού. Ιδιαίτερη μέριμνα για την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων στο 
περιβάλλον με την προώθηση των έργων μικρού και μεσαίου μεγέθους.

• Αποκεντρωμένη διάσπαρτη παραγωγή μικρών, σύγχρονων ηλεκτρσπαραγωγικών σταθμών και 
υβριδικών συστημάτων κοντά στα σημεία κατανάλωσης.

• Αντιμετώπιση των σημερινών στρεβλώσεων της Ημερήσιας Αγοράς. Ενισχύεται ο υγιής ανταγωνισμός 
στους τομείς παραγωγής και προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας.

• Η ΔΕΗ παραμένει υπό δημόσιο έλεγχο και διατηρεί τον πρωταγωνιστικό ρόλο της στις νέες 
συνθήκες απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας, αποκτά μάνατζμεντ υψηλού επιπέδου, εξυγιαίνει τα 
οικονομικά και τη δομή του κόστους της, Βελτιώνει ποιοτικά και κάνει ανταγωνιστικές τις υπηρεσίες 
της, εκμεταλλεύεται αποδοτικό την ακίνητη περιουσία της, οικοδομεί στρατηγικές συμμαχίες για την 
επέκταση της στις γειτονικές χώρες με εξαγορές ορυχείων, μονάδων ηλεκτροπαραγωγής και συμμετοχή 
σε μεγάλα ενεργειακά έργα.

• Ανάπτυξη των δικτύωντου Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματοςπροκειμένου αφ' ενός να αξιοποιηθούν 
οιΑΠΕκαιαφ' ετέρου, μέσω τωνδιασυνδέσεώντου μετά συστήματα των γειτονικών χωρών, να ενισχυθεί



ο στρατηγικός ρόλος της χώρας στο πλαίσιο της περιφερειακής αγοράς της Ν.Α. Ευρώπης.

Αγορά πετρελαιοειδών

Το κεντρικό ζήτημα στην αγορά πετρελαιοειδών είναι το έλλειμμα ανταγωνισμού το οποίο καταγράφεται 
στις υψηλές προ φόρων τιμές και μπορεί να οδηγήσει τα επόμενα χρόνια σε πολύ υψηλά επίπεδα τις τιμές 
καταναλωτή καθώς η χώρα θα αυξάνει τον φόρο καυσίμων σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ.

• Αντιμετωπίζονται οι εναρμονισμένες πρακτικές και στα τρία επίπεδα (Διυλιστήρια, Εμπορία, Πρατήρια) με 
την αποτελεσματική δραστηριοποίηση των αρμόδιων Υπηρεσιών (Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, Επιτροπή 
Ανταγωνισμού, ΚΕΔΑΚ, Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων).

• Διαχείριση των εθνικών αποθεμάτων ασφαλείας για τη διασφάλιση επάρκειας και απρόσκοπτης 
τροφοδοσίας καυσίμων, απόκτηση αποθηκευτικών χώρων ώστε να δίνεται η δυνατότητα εισαγωγής 
προϊόντων σε ανταγωνιστικές τιμές και πρόσβασή τους σε πιστοποιημένους αποθηκευτικούς χώρους 
καυσίμων του Δημοσίου και των εταιριών διύλισης - εμπορίας. Κατασκευή αγωγών για τη μείωση του 
κόστους μεταφοράς.

• Επενδύσεις εκσυγχρονισμού των Διυλιστηρίων για τη συνεχή Βελτίωση της ποιότητας των καυσίμων.
• Πάταξη της νοθείας και λαθρεμπορίας καυσίμων με ανάπτυξη σε κάθε περιφέρεια της χώρας Κλιμακίων 

Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) και ηλεκτρονική παρακολούθηση όλης της 
αλυσίδας.

• Επιδότηση της μετατροπής των αποθηκευτικών χώρων των πρατηρίων υγρών καυσίμων ώστε να 
δίνεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής παρακολούθησης των πραγματικών αποθεμάτων τους.

• Το κράτος διατηρεί τον στρατηγικό και αναπτυξιακό του ρόλο στα ΕΛΠΕ.

Φυσικό Αέριο

Στόχος είναι το μερίδιο του Φυσικού Αερίου να προσεγγίσει τον ευρωπαϊκό μέσο όρο μέχρι το 2020 με:

• ενθάρρυνση της χρήσης του Φυσικού Αερίου στις αστικές και Βιομηχανικές δραστηριότητες με παροχή 
κινήτρων (επιχορηγήσεις μετατροπών, επιδότηση επιτοκίου δανείων, φορολογικά κίνητρα) ώστε να 
φτάνει στον τελικό καταναλωτή και να υποκαθιστά το πετρέλαιο και τον ηλεκτρισμό με πολλαπλή ωφέλεια 
σε ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ρύπων.

• επέκταση των δικτύων Φυσικού Αερίου και ίδρυση νέων Επιχειρήσεων Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) σε νέες 
περιοχές της χώρας.

• διεύρυνση της χρήσης Φυσικού Αερίου στα λεωφορεία, τα απορριμματοφόρα, τα φορτηγά Δημόσιας
Χρήσης και τα IX αυτοκίνητα με παροχή κινήτρων και δημιουργία της αναγκαίας υποδομής.

• άνοιγμα στον ανταγωνισμό της εγχώριας αγοράς Φυσικού Αερίου.
• διατήρηση του ελέγχου του διαχειριστή του εθνικού συστήματος φυσικού αερίου (ΔΕΣΦΑ) από το 

δημόσιο.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) -  (Βλ. και «Κλιματικές αλλαγές»)

Στόχος η μέγιστη δυνατή διείσδυση των τεχνολογιών, του εξοπλισμού και των εφαρμογών των Ανανεώσιμων 
Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) σ’ όλους τους τομείς της εθνικής οικονομίας με ενεργό συμμετοχή καταναλωτών και 
τοπικών κοινωνιών. Εκπλήρωση και υπέρβαση των ποσοτικών στόχων που έχουν συμφωνηθεί στο πλαίσιο 
των Κοινοτικών μας δεσμεύσεων.

• Υποστηρικτικά μέτρα για την έρευνα και ανάπτυξη εγχώριας τεχνολογίας ΑΠΕ και λειτουργίας μονάδων 
παραγωγής βασικού εξοπλισμού ΑΠΕ (ηλιακοί θερμοσίφωνες, φωτοβολταϊκά, ανεμογεννήτριες, μονάδες



βιομάζας και παραγωγής βιοκαυσίμων, συστήματα ελέγχου],
• Εμπορικές εφαρμογές Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας αυξημένης τοπικής σημασίας όπως υβριδικών 

συστημάτων ΑΠΕ για την ηλεκτροδότηση μικρών νησιών και απομονωμένων οικισμών.
• Μικρής κλίμακας αυτοπαραγωγή/ ιδιοκατανάλωση ΑΠΕ με ισχυρά κίνητρα για την εγκατάσταση στα 

κτίρια φωτοΒολταϊκών στεγών, ηλιακών συστημάτων για θέρμανση και κλιματισμό, γεωθερμικών 
αντλιών.

• Υλοποίηση των αναγκαίων έργων υποδομής στις περιοχές υψηλού δυναμικού ΑΠΕ και κυρίως ενίσχυση 
και επέκταση των ηλεκτρικών δικτύων μεταφοράς.

Ορυκτοί πόροι

Η Ελλάδα διαθέτει ποικιλία ορυκτών πόρων (μεταλλικά ορυκτά, πολύτιμα μέταλλα, ενεργειακά ορυκτά, 
βιομηχανικά, διακοσμητικά πετρώματα, λατομικά ορυκτά). Η βιώσιμη ανάπτυξη της εξορυκτικής/μεταλλευτικής 
βιομηχανίας μπορεί και πρέπει να είναι ιδιαίτερα επωφελής για την εθνική οικονομία, υπό την προϋπόθεση ότι 
ακολουθούνται οι κανόνες προστασίας του περιβάλλοντος. Στο πλαίσιο αυτό πρέπει να εξασφαλίζεται:

• Η κοινωνική αποδοχή της δραστηριότητας ύστερα από δημόσια διαΒούλευση και συμφωνία των 
Συμμέτοχων (stakeholders).

• 0 εκσυγχρονισμός του νομοθετικού πλαισίου, η απλούστευση της αδειοδοτικής διαδικασίας
• Η εξασφάλιση εφαρμογής του νόμου, κυρίως όσον αφορά στις περιβαλλοντικές επιπτώσεις με 

αξιόπιστους, διαφανείς και επαρκείς ελεγκτικούς μηχανισμούς.
• Η παροχή αντισταθμιστικών ωφελημάτων στις τοπικές κοινωνίες, στη γειτονιά των οποίων αναπτύσσεται 

η αξιοποίηση ορυκτών πόρων.

Ο νέος ενεργειακός σχεδιασμός - Οι δεσμεύσεις μας:

• 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.

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

• Διασφάλιση της τροφοδοσίας με ηλεκτρική ενέργεια με εκσυγχρονισμό των λιγνιτικών σταθμών και 
εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών.

• Ένταξη νέων μονάδων φυσικού αερίου στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής.
• Δημιουργία συνθηκών ανταγωνισμού στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στα πλαίσια της εθνικής 

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

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

• Εξάλειψη του ελλείμματος ανταγωνισμού, των εναρμονισμένων πρακτικών της νοθείας καιλαθρεμπορίας 
στην αγορά πετρελαιοειδών.

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

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

• 10% ΑΠΕ τουλάχιστον, στο σύνολο της πρωτογενούς κατανάλωσης ενέργειας μέχρι το 2012.
•  10% μείωση της ενεργειακής έντασης της χώρας μέχρι το 2015.



Μεταφορές για ανταγωνιστικότητα και ποιότητα ζωής

Στόχοι

Δεσμευόμαστε να ενθαρρύνουμε την ορθολογική και ασφαλή χρήση του αυτοκινήτου και τη μερική μετατόπιση 
από τους κορεσμένους δρόμους προς εναλλακτικούς τρόπους μεταφοράς ανθρώπων και εμπορευμάτων που 
μειώνουν τη ρύπανση και το κόστος και αυξάνουν την ασφάλεια. Η Ελλάδα διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο 
της ευρύτερης περιοχής. Εγγυόμαστε το δικαίωμα των πολιτών, ιδιαίτερα των απομακρυσμένων περιοχών και 
νησιών, στις Βασικές μετακινήσεις τους και την παροχή καθολικής υπηρεσίας, θέλουμε την Ελλάδα παγκόσμια 
πρωταθλήτρια της ποντοπόρου ναυτιλίας.

θεσμικές μεταρρυθμίσεις

• Δημιουργία Μητροπολιτικού Φορέα για τον ενιαίο σχεδίασμά και τη διαχείριση της κυκλοφορίας στο 
Λεκανοπέδιο της Αττικής και στη Θεσσαλονίκη που ξεπερνά τον διοικητικό τεμαχισμό και τις συγκρούσεις 
αρμοδιοτήτων, συλλέγει αυτόματα τις πληροφορίες και ενημερώνει τους οδηγούς σε πραγματικό χρόνο 
για τις συνθήκες της κυκλοφορίας. Στις υπόλοιπες πόλεις, ο Δήμος ή μια ένωση Δήμων και κοινοτήτων 
ανάλογα με την περίπτωση, εκπονεί τοπικό σχέδιο μεταφορών στο οποίο απεικονίζεται με Βάση την 
υπάρχουσα κατάσταση και τις πολεοδομικές προοπτικές, το δίκτυο των αστικών συγκοινωνιών και η 
εξέλιξή του.

Μετακινήσεις στον Αστικό Χώρο -  Δημόσιες Αστικές Συγκοινωνίες με κοινωνικό ρόλο

• «Έξυπνα» συστήματα περιορισμού της κυκλοφορίας των IX αυτοκινήτων στις ώρες αιχμής και
διαχείρισης της στάσης και της στάθμευσης. Επέκταση της επιδότησης για μαζικούς ιδιωτικούς χώρους 
στάθμευσης εκτός οδού. Αύξηση των θέσεων στάθμευσης σε ιδιωτικά κτίρια κατοικιών με ανάλογα 
φορολογικά κίνητρα.

• Αναβαθμίζεται το σύστημα παροχής πληροφοριών ώστε κάθε πολίτης στο Λεκανοπέδιο Αττικής και 
στη Θεσσαλονίκη να παίρνει πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο σχετικά με το Βέλτιστο δρομολόγιο 
μετακίνησης από οποιοδήποτε σημείο εκκίνησης σε οποιοδήποτε σημείο προορισμού για το σύνολο των 
μεταφορικών μέσων και δρομολογίων.

• Ολοκλήρωση των επεκτάσεων των γραμμών του Μετρά, του Τραμ, των ΗΣΑΠ και του Προαστιακού 
Σιδηρόδρομου και υλοποίηση των Σταθμών ΜετεπιΒίΒασης.

• Επέκταση και σωστή λειτουργία του δικτύου λεωφορειοδρόμων για το σύνολο της διαδρομής όλων των 
γραμμών κορμού και αντίστοιχη Βελτιστοποίηση των ανταποκρίσεων σ' όλες τις γραμμές κορμού.

• Διευκολύνεται η χρήση ποδηλάτων και μοτοποδηλάτων, η πεζή μετακίνηση καθώς και η κίνηση ατόμων 
με ειδικές ανάγκες.

• Επιτρέπεται στα άτομα της τρίτης ηλικίας άνω των 65 ετών η δωρεάν μετακίνηση με Μέσα Μαζικής 
Μεταφοράς.

• Διαχείριση της κυκλοφορίας, της στάσης και της στάθμευσης των ειδικών κατηγοριών οχημάτων (ταξί, 
οχήματα τροφοδοσίας, φορτηγά, οχήματα άμεσης επέμβασης) με κατάλληλο ευέλικτο κανονιστικό 
πλαίσιο και ειδικές ρυθμίσεις.

• θεσμοθέτηση των μελετών κυκλοφοριακών επιπτώσεων για κάθε νέα πολεοδομική ή συγκοινωνιακή 
παρέμβαση και κάθε νέο πόλο παραγωγικής, εμπορικής και διοικητικής δραστηριότητας ώστε να 
προληφθεί μια χαοτική μαζική προσέλκυση νέων μετακινήσεων δίχως ανάλογες υποδομές.

• Πρόγραμμα Διαχείρισης των Μετακινήσεων για τους μεγάλους εργοδότες. Κάθε εταιρεία με πάνω από 
50 εργαζόμενους οφείλει να υποβάλει ετησίως έκθεση για τις ενέργειες που κάνει ώστε να μειωθούν οι 
μετακινήσεις με το IX αυτοκίνητο προς και από την εργασία.



Η οδική ασφάλεια αποτελεί εθνική προτεραιότητα.

• Δημιουργία Συντονιστικής Αρχής αρμόδια για την καθιέρωση προτύπων και τον έλεγχο υλοποίησής τους 
και στους τρεις συντελεστές οδικής ασφάλειας (δρόμος, αυτοκίνητο, οδηγός).

• Δείκτες μέτρησης των τελικών αποτελεσμάτων από τα προγράμματα για τη Βελτίωση του οδικού 
περιβάλλοντος, τα ασφαλή οχήματα, τη γνώση και ποιότητα των οδηγών και την αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των τροχαίων ατυχημάτων με στόχο τη δραστική μείωση των θανάτων και των 
τραυματισμών.

• Η κυκλοφοριακή αγωγή εισάγεται στο παιδαγωγικό πρόγραμμα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Σιδηρόδρομος -  Εμπορευματικές Μεταφορές

• Εκσυγχρονισμός της υποδομής των σιδηροδρόμων. Μαζί με την ολοκλήρωση του σιδηροδρομικού 
ΠΑΘΕ δίνεται νέα πνοή σε όλο το περιφερειακό σιδηροδρομικό δίκτυο της χώρας (Πελοπόννησος, Δυτ. 
Μακεδονία, Ανατ. Μακεδονία και θράκη).Έναρξη και πρόοδοςτων εργασιώντης σιδηροδρομικήςΕγνατίας 
(τμήμα Κοζάνη -  Καλαμπάκα -  Ηγουμενίτσα) με προοπτική την ολοκλήρωση του Δυτικού Σιδηροδρομικού 
Άξονα. Επεκτείνεται ο προαστιακός προς Λαύριο και Ραφήνα. Λειτουργία Προαστιακού Σιδηροδρόμου στη 
Θεσσαλονίκη. Βελτιώνεται η σιδηροδρομική γραμμή Αλεξανδρούπολη -  Κωνσταντινούπολη. 0 δημόσιος 
φορέας εκμετάλλευσης αναβαθμίζει την επιχειρηματικότητα του στο επερχόμενο νέο ανταγωνιστικό 
περιβάλλον.

• Σύνδεση των βασικών λιμανιών της χώρας, των Βιομηχανικών περιοχών και των εμπορευματικών 
κέντρων με τον σιδηρόδρομο.

• Ενθάρρυνση των συνενώσεων των μικρών κατακερματισμένων μεταφορικών εταιρειών καθώς και 
ολοκληρωμένη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) για να φτάνουν τα εμπορεύματα στον 
τόπο και το χρόνο που τα χρειάζονται οι πελάτες, μειώνοντας την απαίτηση μεγάλων αποθεμάτων και το 
σχετικό κόστος.

Ακτοπλοϊκές Μεταφορές και Ναυτιλία

- Επανασχεδιασμός του δίκτυου ακτοπλοϊκών συνδέσεων με την ουσιαστική συμμετοχή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και με διασφάλιση της αρχής: «Κάθε ημέρα πλοίο σε όλα τα νησιά».

- Ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες. Στις«άγονεςγραμμές» διασφαλίζεται 
η τακτική ακτοπλοϊκή σύνδεση με δημοπράτηση και συμβάσεις ανάθεσης υπηρεσίας με προδιαγραφές 
που επιτρέπουν την ποιότητα και την ανανέωση του στόλου και με σχετική επιδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, θα επιδιωχθεί μέρος του κόστους να καλυφθεί από τους περιφερειακούς πόρους της 
ΕΕ.

- Επαναλειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής θαλάσσιων Ενδομεταφορών (ΡΑΘΕ) με στόχο την κατοχύρωση 
του δημόσιου συμφέροντος, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού, την εξάλειψη των αθέμιτων πρακτικών 
καθορισμού των ναύλων, τη γενικότερη προστασία του καταναλωτή και την αποτελεσματική εφαρμογή 
των κανόνων και μέτρων για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας. Ενισχύεται ο επιτελικός ρόλος του 
Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και περιορίζεται ο λεπτομερειακός παρεμβατισμός του. Δημιουργία 
των προϋποθέσεων για την αποστρατικοποίηση των Διοικητικών Υπηρεσιών του Τομέα της Ναυτιλίας 
(Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού).

- Σύγχρονη επιχειρηματική διαχείριση των λιμανιών ώστε να αυξηθεί η συμβολή τους στην παραγωγή 
κοινωνικού πλούτου, συμπράξεις δημόσιου -  ιδιωτικού τομέα για την προώθηση μεγάλων επενδύσεων 
και την αναβάθμιση της διεθνούς θέσης των ελληνικών λιμανιών, αποδοτική εξυπηρέτηση εντός του



λιμένα (φορτία και επιβάτες) και ανάπτυξη Βιομηχανιών και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας στη 
χερσαία περιοχή του λιμένα. Στήριξη του επιτυχούς μοντέλου μεταρρύθμισης των ελληνικών λιμανιών 
που προωθήθηκαν από το ΠΑΣΟΚ.

- Μέτρα τόνωσης της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής ναυτιλίας και ενίσχυσης της ποιότητας της 
Ελληνικής Σημαίας.

- Συντονισμένη και συνεκτική δράση ενός δικτύου της θάλασσας για τον εντοπισμό και την ανάλυση, 
την προβολή και προώθηση όλων των δράσεων που αφορούν τη ναυτιλία και όλες τις συνέργιες που 
αυτή έχει με την οικονομία, με την κοινωνία, από τους ναυτότοπους και τον ναυταθλητισμό και την 
εκπαίδευση μέχρι τα λιμάνια, τις επιχειρήσεις και τον πολιτισμό (μουσεία, ναυτική τέχνη κλπ), αλλά και 
την επιστημονική έρευνα και την τεχνολογία.

-  Ελκυστικό για τους νέους και ανταποκρινόμενο στις σημερινές ανάγκες και συνθήκες σύστημα ναυτικής 
εκπαίδευσης ενταγμένο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους Αξιωματικούς και στην επαγγελματική 
κατάρτιση για τις άλλες ειδικότητες.

- Διευκόλυνση της επικοινωνίας των αγορών εργασίας στεριάς και θάλασσας, μέσω κατάρτισης 
και επανακατάρτισης και ασφαλιστικών ρυθμίσεων, για να αυξηθεί η ελκυστικότητα του ναυτικού 
επαγγέλματος.

Αερομεταφορές

- Προώθηση προγράμματος εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων της χώρας.
- Κατοχύρωση υγιούς ανταγωνισμού στις αερομεταφορές και αποτροπή δημιουργίας μονοπωλιακών 

καταστάσεων.
- 0 Όμιλος της Ολυμπιακής αξιοποιεί τα νέα δεδομένα ιδιαίτερα μετά τη δυνατότητα αναγνώρισης 

των οφειλών του δημοσίου προς τον εθνικό αερομεταφορέα, για ένα νέο ξεκίνημα με τη δυναμική 
ανασυγκρότησή του, την καθιέρωση ενιαίου αποτελεσματικού μάνατζμεντ, την ανάληψη μεγαλύτερης 
συμμετοχής και ευθύνης από το προσωπικό του, τον εξορθολογισμό του δικτύου και του στόλου του, 
την εξέλιξη της τεχνικής του βάσης σε τεχνικό -  επισκευαστικό κέντρο της Μεσογείου, την στρατηγική 
συνεργασία με διεθνή αερομεταφορέα, την επιχειρηματική εκμετάλλευση της επίγειας εξυπηρέτησής 
του ώστε να επιτευχθεί μια οριστική Βιώσιμη λύση με Βάση τις δυνατές επιλογές στις συγκεκριμένες 
νέες συνθήκες.

- Εκλογίκευση των τιμών του αεροδρομίου «Ελευθέριος Βενιζέλος» ώστε να γίνει ανταγωνιστικό. 
Προσέλκυση ξένων εταιρειών στα διεθνή ελληνικά αεροδρόμια. Διατήρηση και επέκταση των «άγονων 
γραμμών» με αντισταθμιστική καταβολή. Προωθείται ο κανονισμός για τον Ενιαίο Ευρωπαϊκό Εναέριο 
Χώρο.

Σύγχρονες μεταφορές - Οι δεσμεύσεις μας:

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

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

•  Προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό της υποδομής των σιδηροδρόμων.
• Εγγύηση του δικαιώματος των πολιτών των απομακρυσμένων περιοχών και νησιών στην παροχή 

καθολικής υπηρεσίας.
• Επανασχεδίαση του δικτύου ακτοπλοϊκών συνδέσεων με εφαρμογή της αρχής «κάθε μέρα πλοίο σε όλα 

τα νησιά».
•  Διασφάλιση του υγιούς ανταγωνισμού στις αερομεταφορές και αποτροπή μονοπωλιακών 

καταστάσεων.



Τουρισμός 12 μήνες το χρόνο

0 τομέας του τουρισμού αποτελεί παγκοσμίως την πλέον αναπτυσσόμενη οικονομική δραστηριότητα. 0 
Τουρισμός είναι η «ανανεώσιμη πηγή» ενέργειαςτης Εθνικής Οικονομίας και στόχος μας είναι ένας μακροχρόνιος 
σχεδιασμός για μια νέα τουριστική πολιτική που αφορά την ενίσχυση της ζήτησης και μέτρα για τη Βελτίωση 
της προσφοράς.

θέλουμε η Ελληνική τουριστική οικονομία να μπορέσει να ανταποκριθεί με επιτυχία στην πρόκληση του νέου 
ανταγωνισμού από αναδυόμενους μεσογειακούς προορισμούς ιδιαίτερα σε επίπεδο τιμών και να αξιοποιήσει τα 
μοναδικά φυσικά και ιστορικά πλεονεκτήματα της καθώς και τις νέες υποδομές της μεταολυμπιακής Ελλάδας. 
Στόχος μας η Ελλάδα να αποκτήσει μια μακροχρόνια πολιτική τουριστικής ανάπτυξης που:

• υπερβαίνει το κλασσικό πρότυπο «ήλιος -  θάλασσα» της έντονης εποχικότητας με την υποαπασχόληση 
του ξενοδοχειακού δυναμικού, το χαμηλό βαθμό χρήσης των κλινών και συνεπώς με το υψηλό κόστος.

• προσφέρει δώδεκα μήνες το χρόνο τουριστικό προϊόν με ισχυρή ταυτότητα, αναγνωρίσιμο και βιώσιμο, 
σε πολλούς ανταγωνιστικούς συνδυασμούς ποιότητας και τιμής έναντι των άλλων χωρών.

• διευρύνει την εθνική προέλευση της πελατείας της η οποία προέρχεται κυρίως από λίγες μεγάλες 
ευρωπαϊκές χώρες με όλες τις απαραίτητες ενέργειες διαφήμισης και προβολής της χώρας.

• επαναπροσανατολίζει τις μεγάλες επενδύσεις και σε νέες περιοχές της χώρας για να σταματήσει την 
υπερσυγκέντρωση σε ορισμένες περιφέρειες και να εξασφαλιστεί η ισόρροπη και ποιοτική τουριστική 
ανάπτυξη.

• προσελκύει πελάτες από την εγχώρια αγορά και προσφέρει δώδεκα μήνες το χρόνο σε όλους τους 
Έλληνες και τις Ελληνίδες σε όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Στη Βάση αυτή αναδιοργανώνονται η 
πολιτική αδειών, οι σχολικές εκδρομές και διακοπές, ο κοινωνικός τουρισμός και εξασφαλίζεται το 
δικαίωμα των διακοπών στην Τρίτη Ηλικία, τους αγρότες.

• εμπλουτίζει το «τουριστικό χαρτοφυλάκιο» με νέα καινοτόμα ποιοτικά προϊόντα και το κυριότερο προωθεί 
δώδεκα μήνες το χρόνο όλο το φάσμα των μορφών εναλλακτικού τουρισμού: Τουρισμός Πόλεων
-  Συνεδριακός Τουρισμός -  Αγροτουρισμός -  Πολιτιστικός Τουρισμός -  Τουρισμός Υγείας -  Ιαματικός 
Τουρισμός -  Διατροφικός Τουρισμός -  Αθλητικός Τουρισμός -  Τουρισμός Σκαφών -  Εκπαιδευτικός 
Τουρισμός -  θρησκευτικός Τουρισμός -  Φυσιολατρικός Τουρισμός - Κρουαζιέρα -  Καταδυτικός 
Τουρισμός.

• στηρίζει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις για τις αναγκαίες επενδύσεις. Δημιουργεί ευνοϊκό
-  σταθερό και διαφανές περιβάλλον τουριστικών επενδύσεων για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των 
εγκαταστάσεων, προσφορά ποιοτικών υπηρεσιών, αυξημένη χρήση του διαδικτύου, διευκόλυνση της 
δικτύωσης και των κοινοπραξιών τους καθώς και των εξαγορών και των συγχωνεύσεών τους ώστε να 
αποκτούν ανταγωνιστικό μέγεθος.

• αναδεικνύει νέες διεθνοποιημένες επιχειρήσεις με ικανοποιητικό μέγεθος και πρόσβαση στις βασικές 
αγορές του εξωτερικού και ισχυρότερη διαπραγματευτική δύναμη.

• προσφέρει οργανωμένη τουριστική κατοικία για αγορά ή ενοικίαση σε αλλοδαπούς πελάτες για μόνιμη 
ή ημι-μόνιμη διαβίωση στη χώρα μας (ιδιαίτερα μετά την αποχώρηση τους από την εργασία.

• διασφαλίζει ως δημόσιο αγαθό την ποιότητα της διατροφής και της τοπικής γαστρονομίας, την ησυχία, την 
καθαριότητα, τη φιλικότητα, την πρόσβαση στους αρχαιολογικούς χώρους, τη διασκέδαση και την καλή 
νυχτερινή ζωή. τη λειτουργική ζωή του κέντρου των πόλεων, την άνεση του ταξιδιού και τις ποιοτικές 
υπηρεσίες υγείας.

• ενισχύει τις περιφερειακές υποδομές.
• αναβαθμίζει την τουριστική εκπαίδευση σ’ όλες τις Βαθμίδες της, αξιολογεί και πιστοποιεί την 

ποιότητα των σπουδών με Βάση διεθνή τουριστικά πρότυπα σε στενή συνεργασία με την τουριστική 
βιομηχανία, εξασφαλίζει στελέχη υψηλού επιπέδου με ανάλογη ανώτατη προπτυχιακή και μεταπτυχιακή 
εκπαίδευση.

• επιτυγχάνει διαχείριση κρίσεων με ταχύτητα και επάρκεια έναντι απρόβλεπτων διεθνών οικονομικών 
μεταβολών, φυσικών καταστροφών, επιδημιών και τρομοκρατικών ενεργειών.



• καλλιεργεί τηντουριστική παιδεία στο σύνολο της κοινωνίας και των θεσμών. Εξασφαλίζει την ενεργητική 
συμμετοχή και στήριξη της τοπικής κοινωνίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης και τη συνειδητοποίηση 
από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς -  δημόσιους και ιδιωτικούς -  ότι και οι τουρίστες «ψηφίζουν».

• σχεδίαση, χωροθέτηση και οργάνωση των προϋποθέσεων με σεβασμό στο περιβάλλον και στο τοπίο ώστε 
να αναπτυχθεί η τουριστική κατοικία σαν συμπληρωματική υποδομή παράλληλα με την ξενοδοχειακή 
υποδομή

• βασική προϋπόθεση για την τουριστική ανάπτυξη της χώρας αποτελεί η προστασία του φυσικού 
περιβάλλοντος και η ποιότητα της υπαίθρου

θέλουμε επίσης να δώσουμε τη δυνατότητα σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες να κάνουν διακοπές 
με ελκυστικά πακέτα ποιότητας -  τιμής. Στη Βάση αυτή θα αναδιοργανωθεί η πολιτική αδειών, οι σχολικές 
εκδρομές και διακοπές, ο κοινωνικός τουρισμός και θα εξασφαλίσουμε το δικαίωμα των διακοπών στην Τρίτη 
Ηλικία.

Οι δεσμεύσεις μας για τον Τουρισμό
• Νέα πολιτική για τον τουρισμό με στόχο υπηρεσίες 12 μήνες το χρόνο, διεύρυνση της εθνικής 

προέλευσης της πελατείας σε νέες αγορές, δυνατότητα σε όλους τουςΈλληνες και τις Ελληνίδες να 
κάνουν διακοπές και οργανωμένο πλαίσιο συνεργασίας κράτους και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
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IV. Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ

Μια νέα αναπτυξιακή και κοινωνική συμφωνία 
σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο

Μια δουλειά για τον καθένα, ευκαιρίες για όλους

Στόχοι

θέλουμε να κριθούμε από την ικανότητά μας να δημιουργήσουμε συνθήκες για την αύξηση της απασχόλησης. 
Να δώσουμε προοπτική εργασίας στον άνεργο. Γιατί η ανεργία παραμένει το σημαντικότερο πρόβλημα στην 
ελληνική κοινωνία και αγγίζει πια σχεδόν κάθε οικογένεια. Η ανεργία είναι η πιο ακραία και άγρια μορφή 
κοινωνικής αδικίας-και γι’ αυτό έχουμε ανοιχτό πόλεμο μαζί της.

Η ΝΔεξαπάτησετουςνέουςκαικυρίωςτουςσυμβασιούχους,διέλυσετην αγορά εργασίας και Βύθισετην κοινωνία 
σε γενικευμένη ανασφάλεια. Οι πολίτες είδαν την απειλή της ανεργίας να αφορά τον καθένα. Για μας αντίθετα 
οι πολιτικές που θα δώσουν περισσότερες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, η υπεράσπιση του «ευρωπαϊκού 
κοινωνικού μοντέλου» και της ασφάλειας στην εργασία που επιτρέπει μεγαλύτερη προσαρμοστικότητα, είναι 
πρώτη προτεραιότητα.

Κεντρική μας προτεραιότητα η πλήρης απασχόληση, η δημιουργική δουλειά για όλους, όσους θέλουν και 
μπορούν, θεσμοθετούμε το δικαίωμα του εργαζομένου στην εκπαίδευση σε όλη τη διάρκεια του εργασιακού 
του Βίου. Αναδεικνύουμε, μέσω του θεσμού τηςΟΚΕ, τον τριμερή διάλογο και τις Συλλογικές Διαπραγματεύσεις, 
ως βασική προϋπόθεση για τον σχεδίασμά κοινά αποδεκτών πολιτικών, που αφορούν την απασχόληση, 
την οικονομική ανάπτυξη και τη στήριξη των ανέργων. Οι μετανάστες με ίσα δικαιώματα και ίσες ευθύνες 
ενσωματώνονται στο παραγωγικό δυναμικό της χώρας με πλήρη σεβασμό όλων των νομικών δεσμεύσεων που 
καθορίζουν τους κανόνες εργασίας και ασφάλισης.

Πολιτικές

• Προτεραιότητα στις ενεργές πολιτικές απασχόλησης με στόχευση και εξατομικευμένη στήριξη σε 
ευάλωτες ομάδες όπως οι νέοι, οι μακροχρόνια άνεργοι, οι ηλικιωμένοι. Η μεγάλη ανεργία των γυναικών 
είναι βασική πηγή ανισότητας και φτώχειας και δεσμευόμαστε για ένα σύνολο οριζόντιων μέτρων που θα 
μειώσουν δραστικά τη γυναικεία ανεργία.

• Ενίσχυση των μηχανισμών εποπτείας της λειτουργίας της αγοράς εργασίας, ώστε να εφαρμόζονται 
οι διατάξεις για δίκαιη και ισότιμη μεταχείριση των εργαζομένων, με την ενίσχυση του Σ.ΕΠ.Ε. 
(Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας) ειδικότερα στους κλάδους του τουρισμού και του εμπορίου. Μόνο 
όταν εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των εργαζόμενων μπορούμε να μιλάμε για παραγωγικότητα 
προσαρμοστικότητα και ευελιξία.

• Ενίσχυση της κοινωνικής εργασίας. Υπάρχει μεγάλο έλλειμμα σε τομείς κοινωνικής εργασίας στη χώρα 
μας. Τομείς όπως η προστασία περιβάλλοντος, η δασοπροστασία, η φύλαξη σχολείων, ο καθαρισμός 
ακτών. Γι' αυτό και θα δημιουργήσουμε θεσμικό πλαίσιο ενίσχυσης της κοινωνικής εργασίας, θέλουμε 
να υπάρχει δικαίωμα επιλογής ανάμεσα στο επίδομα ανεργίας, το επίδομα απασχόλησης αλλά και 
η κοινωνική εργασία για ειδικές κατηγορίες όπως μακροχρόνια άνεργοι, πολύτεκνοι, μητέρες 
μονογονεϊκών οικογενειών, Α.μεΑ.



Αύξηση στο επίδομα ανεργίας. Δεσμευόμαστε σε μία γενναιόδωρη αύξηση στο ύψος και επέκταση 
του χρόνου χορήγησης του επιδόματος ανεργίας ώστε αυτό να φτάσει στην τετραετία το επίπεδο του 
επιδόματος τα αντίστοιχα άλλων Ευρωπαϊκών χωρών, δηλαδή στο 70% του Βασικού μισθού. Είναι 
ελάχιστη υποχρέωση απέναντι στους ανέργους.

Δικαίωμα στην κατάρτιση, θέλουμε την πλήρη κατοχύρωση του δικαιώματος των ανέργων για κατάρτιση 
και επανακατάρτιση. Επενδύουμε ελάχιστα ως χώρα στους εργαζόμενους, επενδύουν ελάχιστα οι 
επιχειρήσεις, θα καλέσουμε τους κοινωνικούς εταίρους να πάρουν την ευθύνη των μηχανισμών 
κατάρτισης και στήριξης των ανέργων, τον ΟΑΕΔ και το ΛΑΕΚ στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής, θα 
σχεδιάσουμε μαζίτουςτα προγράμματα απασχόλησηςγια να αντιμετωπίσουμε τις εργασιακές επιπτώσεις 
Βιομηχανικών και παραγωγικών αναδιαρθρώσεων σε κάθε κλάδο ή περιοχή της χώρας.

Πολιτικές για τις φθίνουσες περιοχές. Στις σημερινές ανοιχτές αγορές, δεν μπορούμε πάντα να 
προστατέψουμε τις θέσεις εργασίας. Μπορούμε όμως να προστατέψουμε τους ανέργους και να τους 
δώσουμε πάλι προοπτική. Με προγράμματα ανασυγκρότησηςστιςφθίνουσεςπεριοχές. Με εξατομικευμένη 
στήριξη του ανέργου που του επιτρέπει να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Δίνοντας επιλογές: 
κατάρτιση, κίνητρα για πρόσληψη από επιχειρήσεις, επιδοτήσεις επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και 
αυταπασχόλησης των ανέργων. Και δίνοντας στους απολυμένους μεγαλύτερης ηλικίας τη δυνατότητα 
απασχόλησης σε θέσεις κοινωνικής εργασίας. Με εισοδηματική ενίσχυση, που όμως δεν Βαρύνει τα 
συνταξιοδοτικά ταμεία.

Ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Βασικό όχημα αυτής της αναδιαρθρωτικής πορείας 
αποτελούν οι Συλλογικές Διαπραγματεύσεις και οι Εθνικές Κοινωνικές Συμφωνίες, που κατανέμουν με 
δίκαιο τρόπο τα θετικά αποτελέσματα της νέας προσαρμογής των κανόνων εργασίας, και αναβαθμίζοντας 
τη θέση των ίδιων των εργαζομένων, προωθώντας ταυτόχρονα και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. 
Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις και οι κοινωνικές συμφωνίες είναι ο αναντικατάστατος μηχανισμός 
εξέλιξης και προσαρμογής των εργασιακών σχέσεων στις νέες συνθήκες και όχι η μονοσήμαντη αποδοχή 
της «ευελιξίας».

Εφαρμογή Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Δράσης για την Απασχόληση, που συνδέονται με τα 
Περιφερειακά και Εθνικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

Δραστική αντιμετώπιση του φαινομένου της αδήλωτης εργασίας, με την αξιοποίηση σύγχρονων 
συστημάτων πληροφορικής στις ελεγκτικές υπηρεσίες και ειδικότερα του ΣΕΠΕ (Σώμα Επιθεώρησης 
Εργασίας), για τη Βελτίωση της αποτελεσματικότητας των ελέγχων αλλά και με τη θεσμοθέτηση κινήτρων 
προς τις επιχειρήσεις, οι οποίες προσαρμόζουν τη λειτουργία τους σε συνθήκες απόλυτης παραγωγικής 
διαφάνειας.

Εκσυγχρονισμός του συστήματος προσφοράς και ζήτησης θέσεων εργασίας του ΟΑΕΔ, με τη δημιουργία 
διαδραστικού συστήματος με δυνατότητα ελεύθερης πρόσβασης, στις επιχειρήσεις, στους πολίτες και σ’ 
όλους τους πιστοποιημένους φορείς προώθησης της απασχόλησης. Στόχος μας «σε μια οθόνη, σ’ ένα 
λεπτό όλες οι ευκαιρίες για δουλειά» σε κάθε σημείο της Ελλάδας.

Ριζική αναδιάρθρωση του ΟΑΕΔ, με την υλοποίηση των παρακάτω αλλαγών:
• 0 Δημόσιος ΟΑΕΔ, ως ΝΠΔΔ, ανασυγκροτείται και αποκεντρώνεται σε περιφερειακό επίπεδο 

με τη δημιουργία Περιφερειακών ΟΑΕΔ. με πλήρη οργανωτική, λειτουργική και οικονομική 
αυτοδυναμία.

• Οι Περιφερειακοί ΟΑΕΔ, καθώς και η κεντρική συντονιστική δομή τους, διοικούνται από Δ.Σ. με 
ισότιμη τριμερή εκπροσώπηση, Κράτους, Εργαζομένων και Εργοδοτών.

• Οι Σχολές του ΟΑΕΔ μετασχηματίζονται σε Κέντρα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, ανοικτά στην



αξιοποίησή τους από τους Δήμους, τα Επιμελητήρια, τα Συνδικάτα και τις Επιχειρήσεις.

• θεσμοθέτηση της δυνατότητας των επιχειρήσεων, να επιλέγουν τις σχολές του ΟΑΕΔ ή ιδιωτικά ΚΕΚ, 
για την εκπαίδευση έως και διπλάσιου αριθμού ατόμων από αυτούς που πρόκειται να προσλάθουν. Το 
κόστος της εκπαίδευσης εντάσσεται στα εθνικά σχέδια δράσης για την απασχόληση

• Αποκέντρωση του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού, με τη δημιουργία Δημοτικών 
Κέντρων Επαγγελματικού Προσανατολισμού και τη στέγαση τους στις σχολές του ΟΑΕΔ.

Διαβατήριο ένταξης στην επαγγελματική ζωή

θεσμοθέτηση του Διαβατηρίου Ένταξης στην Επαγγελματική Ζωή που κατοχυρώνει για όλους τα παρακάτω 
δικαιώματα:

• Για τους ενήλικες που χάνουν τη θέση εργασίας εφαρμόζουμε ουσιαστικά και αποτελεσματικά πολιτικές 
για την επανένταξη τους στην παραγωγή όπως:

• Μετατροπή του επιδόματος ανεργίας σε επίδομα απασχόλησης και αυτοαπασχόλησης.
• Ένταξη όσων βρίσκονται στο στάδιο προσυνταξιοδότησης σε κοινωνικές θέσεις εργασίας σε δήμους, σε 

ΜΚΟ και στις επιχειρήσεις.
• Συμμετοχή στα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων για την απόκτηση νέων γνώσεων και δεξιοτήτων.
• Ένταξη των ανέργων, σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης με χρονική διεύρυνση της επιδότησης 

της ανεργίας κατά τον χρόνο της εκπαίδευσης τους.

-  Για τους νέους έως την ηλικία των 24 ετών και τους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ έως την ηλικία των 28
ετών:

• Ειδικό τετραετές πρόγραμμα ένταξης των νέων, για πλήρη και 12μηνη απασχόληση, σ' όλες τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις. Γι' αυτές τις θέσεις εργασίας, οι ασφαλιστικές εισφορές, σε ποσοστό 100% το πρώτο έτος, 
75% το δεύτερο έτος, 50% το τρίτο και 25% το τέταρτο έτος, καταβάλλονται από το κράτος και από άλλους 
πόρους που μπορεί να εξευρεθούν μετά από συμφωνία της ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

• Ουσιαστικά και όχι ρουσφετολογική και αναπαραγωγική αξιοποίηση των προγραμμάτων STAGE, με 
την επιδότηση θέσεων απασχόλησης για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας κυρίως από τις ιδιωτικές 
επιχειρήσεις, με τον σαφή καθορισμό των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων για την μεταφορά γνώσεων 
και εμπειριών, με ενδοεπιχειρισιακή εκπαίδευση και κατάρτιση.

• Ένταξη στα δημόσια ΙΕΚ ή πριμοδότηση με συγκεκριμένο χρηματικό ποσό, για την ένταξη σε κύκλους 
εκπαίδευσης πιστοποιημένων ιδιωτικών ΙΕΚ.

• Οικονομική ενίσχυση για την εκκίνηση επαγγελματικής δραστηριότητας για αυτοαπασχόληση.

• Αποτελεσματική υποστήριξη του ΔιαΒατηρίουΈνταξης στην Επαγγελματική Ζωή, μέσω της ανάπτυξης 
ολοκληρωμένου διαδραστικού πληροφορικού συστήματος προσφοράς και ζήτησης, με ελεύθερη 
πρόσβαση σε αυτό, από όλους τους πολίτες και τις επιχειρήσεις.

• Ειδική οικονομική ενίσχυση προς του Ο.Τ.Α, τις Μ.Κ.Ο και κίνητρα προς επιχειρήσεις, για την ενίσχυση 
της κοινωνικής εργασίας, στους τομείς της κοινωνικής μέριμνας, της προστασίας του περιβάλλοντος και 
της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με τη δημιουργία θέσεων εργασίας για μακροχρόνια ανέργους, που 
βρίσκονται πλησίον του ορίου συνταξιοδότησης, για άνεργες μητέρες με τρία και πάνω παιδιά, για τους 
αρχηγούς μονογονεϊκών οικογενειών, για άτομα με αναπηρίες.



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

ιδιωτικές επιχειρήσεις.
• Πραγματική εξατομικευμένη στήριξη των ανέργων.
• Δυνατότητα απασχόλησης για 4 συνεχή έτη για νέους με πλήρη ασφάλιση και (κλιμακούμενη] καταβολή 

ασφαλιστικών εισφορών.
• Αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς εργασίας ώστε να εφαρμόζεται η εργατική νομοθεσία και οι 

προβλέψεις για την υγιεινή και ασφάλεια.
• Σε μια οθόνη, σ’ ένα λεπτό όλες οι ευκαιρίες για δουλειά σε κάθε σημείο σ’ όλη την Ελλάδα.
• Ουσιαστική αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 70% του Βασικού μισθού εντός τετραετίας.
• Ανάληψη ευθύνης των μηχανισμών κατάρτισης και στήριξης των ανέργων (ΟΑΕΔ, ΛΑΕΚ] από τους 

κοινωνικούς εταίρους στο πλαίσιο της τριμερούς συμμετοχής.
• Προγράμματα ανασυγκρότησης στις φθίνουσες περιοχές.
• θεσμοθέτηση της Κοινωνικής Εργασίας για απασχόληση, των μακροχρόνια ανέργων άνω των 55 ετών, 

των άνεργων μητέρων πολύτεκνων οικογενειών, των αρχηγών μονογονεϊκών οικογενειών, των ατόμων 
με αναπηρία.

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

Ένα  σύγχρονο κοινωνικό κράτος

Ανάπτυξη και αλλαγές χωρίς αίσθημα δικαίου στην κοινωνία, χωρίς κοινωνική συνοχή δεν μπορεί να υπάρξει. 
Οι πόροι για το κοινωνικό κράτος αυξήθηκαν σημαντικά τα χρόνια που το ΠΑΣΟΚ ήταν κυβέρνηση και 
έχουν συγκλίνει με τον κοινοτικό μέσο όρο. Όμως η ποιότητα των υπηρεσιών και η αποτελεσματικότητα της 
παρέμβασης δεν είναι αυτή που θα έπρεπε να είναι. Τα χρήματα που δίνει ο φορολογούμενος μειώνουν πολύ 
λίγο την ανισότητα και τη φτώχεια σε σύγκριση με τις άλλες χώρες της ΕΕ. Δίνουν λιγότερες ευκαιρίες. Και 
βέβαια με τη διακυβέρνηση της ΝΔ τα τελευταία δυόμιση χρόνια, και αυτά που είχαμε πετύχει κινδυνεύουν.

Δεσμευόμαστε σήμερα απέναντι στους'Ελληνες και τις Ελληνίδεςγια ένα κοινωνικό κράτος, προσανατολισμένο 
στο μέλλον. Με επαρκή χρηματοδότηση, ευρεία διαΒούλευση, νέες δομές και υπηρεσίες κοινωνικής 
προστασίας. Με φιλόδοξους και πρακτικούς στόχους, όπως είναι η ελάττωση του ποσοστού φτώχειας μετά 
τις κοινωνικές μεταβιβάσεις, η καταπολέμηση της μακροχρόνιας ανεργίας, η ενίσχυση ασθενών ομάδων, η 
ισότητα ευκαιριών. Με ένα δίχτυ ασφάλειας που προλαβαίνει κοινωνικά προβλήματα, αντιμετωπίζει την ρίζα 
τους και Βάζει φρένο στον κοινωνικό κατήφορο. Με ένα βιώσιμο δημόσιο και καθολικό σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης που εγγυάται αξιοπρεπείς συντάξεις. Η αναμόρφωση του κοινωνικού κράτους είναι ένα από τα 
μεγάλα στοιχήματα για τη χώρα μας. Και εμείς θα ανταποκριθούμε στην πρόκληση.

Όχι στην φτώχεια και στον κοινωνικό αποκλεισμό

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. στην τριαντάχρονη πολιτική του πορεία ταυτίστηκε με την οικοδόμηση του σύγχρονου ελληνικού 
κοινωνικού κράτους. Το σύνολο των νομοθετικών ρυθμίσεων που αφορούν στην ενίσχυση των συνταξιούχων, 
των αγροτών, των ανέργων, των ανασφάλιστων, των φτωχών, των ατόμων που απειλούνται από κοινωνικό 
αποκλεισμό, των υπερηλίκων, των μεταναστών, των πολυτέκνων και των μητέρων μονογονεϊκών οικογενειών 
έχουν την πολιτική σφραγίδα των κυβερνήσεων ΠΑ.ΣΟ.Κ. Δεν είμαστε όμως ικανοποιημένοι και δεν θα είμαστε 
ποτέ, όσο υπάρχουν φτωχοί, άστεγοι, άνεργοι, απροστάτευτοι και παιδιά που αδυνατούν να αποκτήσουν τις 
βασικές γνώσεις εκπαίδευσης. Δεν συμβιβαζόμαστε με ό,τι δημιουργεί και αναπαράγει την φτώχεια και κυρίως



δεν αποδεχόμαστε να υπάρχουν δίπλα μας πολίτες και κοινωνικές ομάδες που στερούνται των Βασικών 
αναγκών για αξιοπρεπή διαβίωση.

Η φτώχεια δεν είναι απλώς κοινωνικό φαινόμενο. Ήταν, είναι και θα είναι το πολιτικό πρόβλημα που 
αντικατοπτρίζει αδυναμίες και ανεπάρκειες του πολιτικού, οικονομικού και διοικητικού μας συστήματος, 
για την διασφάλιση, σε όλους, ίσων ευκαιριών ένταξης στον παραγωγικό και κοινωνικό ιστό. Στην επόμενη 
τετραετία, έχουμε χρέος και το αναλαμβάνουμε πλήρως, με γνώση των ευθυνών μας, απέναντι σε εκατοντάδες 
χιλιάδες συμπολίτες μας που ωθούνται όλο και περισσότερο στην φτώχεια και στην παραγωγική και κοινωνική 
απομόνωση, να εφαρμόσουμε ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο γενικευμένων μέτρων πολιτικής και στοχευμένων 
δράσεων, που θέτουν τις βάσεις για την καταπολέμηση της φτώχειας μέσω ενός διαρκώς βελτιούμενου 
συστήματος διασφάλισης και κατοχύρωσης ενός εγγυημένου επιπέδου αξιοπρεπούς ζωής, σε όλους.

Η νέα φτώχεια και οι νέες μορφές αποκλεισμού πρέπει να αντιμετωπιστούν με νέες πολιτικές και νέες δομές. 
Δεσμευόμαστε για ένα ολοκληρωμένο σχέδιο καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού 
με:

• Σχοχευμένες παρεμβάσεις, δηλαδή δράσεις που χτυπάνε την κάθε μορφή φτώχειας στη ρίζα της. 
Προτεραιότητα έχουν οι ομάδες εκείνες του πληθυσμού που είναι οι πλέον αδύναμες και οι οποίες 
πρέπει να ενταχθούν αποτελεσματικά στην οικονομία και την κοινωνία ώστε «η φτώχεια να μην παράγει 
φτώχεια». Οι στοχευμένες παρεμβάσεις αφορούν κατά προτεραιότητα την φτώχεια των παιδιών, των 
ηλικιωμένων, των αναπήρων και των ομάδων που αντιμετωπίζουν πολλαπλό κοινωνικό αποκλεισμό.

• Οριζόντιες πολιτικές για την καταπολέμηση των σταθερών παραμέτρων της φτώχειας. Ενίσχυση της 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας, προαγωγή της ποιότητας στην εργασία, προστασία της οικογένειας και 
του παιδιού, μείωση της σχολικής διαρροής και της αποτελεσματικότητας της εκπαίδευσης, βελτίωση 
των πολιτικών κοινωνικής ασφάλισης και υγείας (οι επιμέρους θέσεις μας αναπτύσσονται στα αντίστοιχα 
κεφάλαια). Κάθε τρία χρόνια καταρτίζεται το εθνικό σχέδιο καταπολέμησης της φτώχειας και του 
αποκλεισμού με τη συμμετοχή κοινωνικών εταίρων και φορέων. Τίθενται μετρήσιμοι εθνικοί στόχοι και 
προτεραιότητες τόσο σε ετήσιο όσο και σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

• Ευκαιρίες ένταξης. Η κάθε μορφή ενίσχυσης επιδόματος ή προνομίου συνδέεται άρρηκτα και με 
αντίστοιχες ευκαιρίες ένταξης. Κάθε επίδομα συνοδεύεται με μια ευκαιρία γι' αυτούς που μπορούν. 
Ευκαιρία για κατάρτιση, ευκαιρία για εθελοντικές δράσεις, ευκαιρία για κοινωνική εργασία και συμμετοχή 
σε κοινωνικά δρώμενα, ώστε να διευκολυνθεί η ένταξή τους στην οικονομία και στην κοινωνία.

• Νέες δομές. Φέρνουμε τις κοινωνικές υπηρεσίες δίπλα στον πολίτη που τις χρειάζεται. Οι αρμοδιότητες 
και οι πόροι μεταφέρονται σε τοπικό επίπεδο (πρωτοβάθμιο και δευτεροβάθμιο). Το κεντρικό κράτος 
θέτει το πλαίσιο και τους στόχους της πολιτικής για τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό: θεσπίζει 
νέους θεσμούς και προδιαγραφές, πιστοποιεί δομές, οργανώσεις και άτομα που υλοποιούν τις πολιτικές, 
αξιολογεί και ελέγχει. Σε κάθε Δήμο ενεργοποιείται με αποτελεσματικό τρόπο η κοινωνία των πολιτών. 
Δίνονται κίνητρα και δημιουργούνται προϋποθέσεις για ένα ευέλικτο Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης 
(Δ.Κ.Π.) με την καταγραφή και συμμετοχή όλων των φορέων, οργανώσεων και υποδομών του κράτους, 
της αυτοδιοίκησης, της Εκκλησίας, των ΜΚΟ, των επιστημονικών οργανώσεων, των οργανώσεων 
των κοινωνικών εταίρων και των μεμονωμένων πολιτών. Το κοινωνικό δίκτυο συνδυάζει ενισχύσεις 
και ενεργές δράσεις για την ένταξη των αποκλεισμένων. Το δίκτυο υποστηρίζεται από τη Δημόσια 
Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου. Οι δράσεις του δικτύου ενισχύονται οικονομικά από το Ταμείο 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Τ.Κ.Α.) που δημιουργείται στο Δήμο όπου και κατατίθενται τόσο η συμμετοχή 
του κράτους και του Δήμου, όσο και η συμμετοχή φορέων, οργανώσεων, ατόμων ή επιχειρήσεων που 
θέλουν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση κοινωνικών ζητημάτων. Η οργάνωση και η επέκταση των 
Δ.Τ.Κ.Α. στους μεγάλους Δήμους, θα πραγματοποιηθεί μετά από διάλογο με την ΚΕΔΚΕ, την αξιολόγηση 
των αποτελεσμάτων εφαρμογής του μέτρου στους Καποδιστριακούς Δήμους και την προσαρμογή του



προνοιακού συστήματοςτηςχώραςστιςσύγχρονεςκοινωνικέςανάγκες.Το κοινωνικό δίκτυο παρουσιάζει 
κάθε χρόνο με διαφάνεια τον προϋπολογισμό και το έργο του ενώ καταθέτει το σχεδίασμά και τους 
στόχους της επόμενης χρονιάς.Έτσι εξασφαλίζεται συντονισμός όλων των φορέων και καλύτερη χρήση 
των πόρων, δημοσίων, δημοτικών και ιδιωτικών.

Βασικές πολιτικές

• Εγγυόμαστε Ελάχιστο Επίπεδο Αξιοπρεπούς ΔιαΒίωσης για κάθε πολίτη που ζει μόνιμα στην Ελλάδα. Με 
ορίζοντα τετραετίας, εξειδικεύεται και περιλαμβάνει:

• Ένταξη όλων όσων στερούνται δικαιωμάτων συνταξιοδότησης, μετά το 65ο έτος ηλικίας ασφάλισης 
και έχουν ετήσια εισοδήματα κάτω από 7.700 €.

Παρέχεται μηνιαίο επίδομα και υπηρεσίες υγείας και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.
Το αυτοτελές μηνιαίο επίδομα είναι 550 ευρώ για τον μεμονωμένο και 950 ευρώ για το ζευγάρι.
Την ευθύνη υλοποίησης της παροχής του μηνιαίου επιδόματος και των αναγκών ιατροφαρμακευτικής 

περίθαλψης την αναλαμβάνει ο ΟΓΑ.
- Την ενίσχυση των μη χρηματικών παροχών με προγράμματα όπως το «Βοήθεια στο Σπίτι».
- Επίδομα θέρμανσης στα χαμηλά εισοδήματα με κλιμάκωση ανάλογα με τις περιοχές της χώρας.

Το εγγυημένο επίπεδο αξιοπρεπούς διαβίωσης κατοχυρώνεται και ενισχύεται περαιτέρω από συμπληρωματικές 
πολιτικές στους τομείς της εργασίας, της οικογένειας, της υγείας, της κοινωνικής ασφάλισης.

• Αναπηρία: Το θέμα της αναπηρίας αφορά όλους τους τομείς πολιτικής. Ενιαίος σχεδιασμός και διάχυση 
της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις πολιτικές, μετά από διάλογο με τις αντιπροσωπευτικές τους 
οργανώσεις.

• θέσπιση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης των παιδιών με αναπηρία.
• Επέκταση του θεσμού του ολοήμερου σχολείου και στα Ειδικά Σχολεία.
• Ειδικός νόμος για την απασχόληση και την κατάρτιση των ατόμων με αναπηρία.
• Εκπόνηση και Εφαρμογή Προγράμματος Ανεξάρτητης και ΠροστατευμένηςΔιαΒίωσηςστην Κοινότητα 

- Αποϊδρυματοποίηση - με την ίδρυση των αντίστοιχων δομών με Βάση τα ειδικά χαρακτηριστικά της 
κάθε κατηγορίας.

• Ένταξη των Α.με.Α στο σύστημα του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος και αναμόρφωση της 
επιδοματικής πολιτικής με βάση τη Βαρύτητα της αναπηρίας, την υποστήριξη της οικογένειας και την 
ένταξη του Α.μεΑ. στην κοινωνία.

• Πρώιμη διάγνωση -  έγκαιρη παρέμβαση, ως ο βασικότερος άξονας αποτελεσματικότερης 
αποκατάστασης και ένταξης.

• Αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στα άτομα με χρόνιες παθήσεις όπως, διαβήτης, 
μεσογειακή αναιμία, νεφροπάθεια.

• Τήρηση των αρχών προσΒασιμότητας σ' όλα τα έργα, τις υποδομές, τις μεταφορές, τις υπηρεσίες και 
την Κοινωνία της Πληροφορίας.

• Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη συμπράξεων, στο πλαίσιο του κοινωνικού δικτύου 
παρέμβασης, μεταξύ των φορέων της τοπικής αυτοδιοίκησης και των αναπηρικών οργανώσεων για 
τη δημιουργία υπηρεσιών μικρής κλίμακας (Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας. Συμβουλευτικοί Σταθμοί), 
με παροχή και της δυνατότητας στους OTA για θεσμοθέτηση ειδικού ανταποδοτικού τέλους.

• Στοχευμένες Φορολογικές Ελαφρύνσεις για τα Α.μεΑ. και τις οικογένειες που έχουν άτομα με 
αναπηρία.

• Στοχευμένες ασφαλιστικές ρυθμίσεις για τα Α.μεΑ.
• θέσπιση μέτρων για την υποστήριξη των οικογενειών που έχουν στους κόλπους τους μέλος με 

αναπηρία.



Αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης

Η κοινωνική ασφάλιση αποτελεί δημόσιο κοινωνικό αγαθό που η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει για κάθε 
πολίτη. 0 αναδιανεμητικός, καθολικός και δημόσιος χαρακτήρας του ασφαλιστικού συστήματος αποτελούν τις 
σταθερές του. Τη Βιωσιμότητα και την επάρκειά του την εγγυάται το κράτος: αυτές είναι οι αδιαπραγμάτευτες 
αρχές του ΠΑΣΟΚ, που οδηγούν και σήμερα την πολιτική μας. Τριμερής χρηματοδότηση του ασφαλιστικού 
συστήματος, καμιά μείωση των συντάξεων, καταβολή του μη ανταποδοτικού σκέλους, της κατώτερης σύνταξης 
από τον κρατικό προϋπολογισμό -αυτές είναι οι εγγυήσεις μας.

Οι στόχοι μας:

• Η εμπέδωση κλίματος ασφάλειας και σιγουριάς στους πολίτες για το παρόν και το μέλλον του 
συστήματος

• Η δημιουργία ενός νέου αποθεματικού που θα διασφαλίζει τις επόμενες γενιές.
• Η εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας ως ελάχιστη προϋπόθεση δημιουργίας ασφαλιστικής συνείδησης 

και στέρεης οικονομικής Βάσης.
• 0 εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των Ταμείων, η αξιοποίηση των πόρων τους και η αναβάθμιση της 

ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Η παράταση του ασφαλιστικού Βίου με κίνητρα οικειοθελούς παραμονής στην εργασία.
• Η αντιμετώπιση και θεραπεία αδικιών και στρεβλώσεων που οδηγούν στην αποφυγή της ασφάλισης.
• 0 διαχωρισμός των προνοιακών παροχών από τις ασφαλιστικές παροχές.
• Η βελτίωση των συντάξεων και των άλλων παροχών, όχι μόνο στο επίπεδο των χαμηλοσυνταξιούχων 

αλλά και στις μεσαίου επιπέδου συντάξεις.
• Η ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών- παροχών.

Πολιτικές

Στο πλαίσιο του Ελάχιστου Εγγυημένου Επιπέδου Αξιοπρεπούς Διαβίωσης:
• Για τους συνταξιούχους του ΟΓΑ, Βασική Σύνταξη 950 ευρώ για το ζευγάρι και 550 ευρώ για τον 

μεμονωμένο. Ενίσχυση της ανταποδοτικής κύριας σύνταξης του Ο.Γ.Α. Για τους συνταξιούχους του 
Ι.Κ.Α., του Ο.Α.Ε.Ε. και των άλλων Ταμείων, αναμόρφωση του θεσμού του Ε.Κ.Α.Σ., με Βάση τις νέες 
κοινωνικές ανάγκες και στόχο τη μετεξέλιξη του σε Βασική σύνταξη. Στην κατεύθυνση αυτή και σε 
πρώτο στάδιο που απαιτεί μια μεταβατική περίοδο δεκαετίας, δεσμευόμαστε για την διεύρυνση και 
επικαιροποίηση των εισοδηματικών κριτηρίων, προκειμένου να καλυφθούν 300 χιλ. περίπου επιπλέον 
συνταξιούχοι. Σε κάθε περίπτωση πάντως, με ή χωρίς ΕΚΑΣ, οι χορηγούμενες στους συνταξιούχους των 
Ταμείων κατώτερες συντάξεις θα υπερβαίνουν το ποσό που καταβάλλεται στους ανασφάλιστους.

•  Σε κάθε περίπτωση πάντως, με ή χωρίς ΕΚΑΣ, οι χορηγούμενες στους συνταξιούχους όλων των 
άλλων Ταμείων, κατώτερες συντάξεις θα υπερβαίνουν το ποσό των 550 ευρώ που καταβάλλεται στους 
ανασφάλιστους.

θέτουμε στη Βάση των παρακάτω δεσμεύσεων το πλαίσιο ενίσχυσης και μετεξέλιξης της δημόσιας κοινωνικής 
ασφάλισης και δεσμευόμαστε για την κατάργηση νομοθετικών διατάξεων που ψήφισε η κυβέρνηση της Ν.Δ. 
που αντιστρατεύονται αυτό το πλαίσιο.

• Δεσμευόμαστε για την τήρηση των ορίων και των προϋποθέσεων συνταξιοδότησης που θεσπίστηκαν με 
το Ν.3029/02, καθώς και για τη συνεχή ανταπόκριση του κράτους στις υποχρεώσεις του στο πλαίσιο της 
τριμερούς χρηματοδότησης



Άμεση προώθηση των διαδικασιών ενοποίησης των Ταμείων Κύριας Ασφάλισης με τη δημιουργία τριών 
ομάδων ταμείων. (Μισθωτοί-Αυτοαπασχολούμενοι -  Αγρότες).

Ενοποίηση των Επικουρικών Ταμείων σε 5-6 Ταμεία.

Δημιουργία ενιαίου μηχανισμού Βεβαίωσης και είσπραξης των εισφορών.

Ολοκλήρωση σε μια διετία της μηχανοργάνωσης όλων των Ταμείων.

Δημιουργία σύγχρονων και ευέλικτων δομών χρηματοοικονομικής διαχείρισης των αποθεματικών των 
ταμείων στο πρότυπο της ΕΔΕΚΤ-ΟΤΕ, που θεσμοθέτησε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και όπου σήμερα με 
τις υψηλές αποδόσεις επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητά της.

Δημιουργία νέων σύγχρονων μηχανισμών και δομών χρηματοοικονομικής αξιοποίησης της ακίνητης 
περιουσίας όλων των ταμείων.

Καθιέρωση κάρτας υγείας και κοινωνικής ασφάλισης, θα αποτελεί το εισιτήριο πρόσβασης του πολίτη 
στις υπηρεσίες και ενημέρωσής του από αυτές.

Διαχωρισμός των προνοιακών από τις ασφαλιστικές παροχές. Η παρακολούθηση της πορείας του 
ασφαλιστικού και των αντίστοιχων δαπανών, επιβάλλουν το σαφή διαχωρισμό από τις προνοιακού τύπου 
παροχές, τις οποίες οφείλει να χρηματοδοτεί το Κράτος.

Ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών- παροχών. Περισσότερες ημέρες ασφάλισης και 
περισσότερες εισφορές θα πρέπει να οδηγούν οπωσδήποτε και σε μεγαλύτερη σύνταξη. Καμιά ημέρα 
ασφάλισης δεν θα πρέπει να θεωρείται "χαμένη “.

Βελτίωση στο καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης. Η κινητικότητα που υπάρχει στην αγορά εργασίας, αλλά 
και οι αδικίες που δημιουργεί το ισχύον καθεστώς διαδοχικής ασφάλισης, επιβάλλουν την αναμόρφωση 
και βελτίωση του.

Παράταση ασφαλιστικού Βίου. Η παραμονή στην εργασία και μετά τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού 
δικαιώματος θα πρέπει να αποτελεί δικαίωμα για κάθε εργαζόμενο. Παράλληλα επιβάλλεται να 
θεσμοθετηθούν κίνητρα για την παραμονή αυτή με προσαύξηση της σύνταξης.

Αναμόρφωση του κανονισμού Βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων. Η αναμόρφωση και 
επικαιροποίηση του κανονισμού βαρέων και ανθυγιεινών επαγγελμάτων θα πρέπει να στοχεύει και να 
υπακούει στην ίση μεταχείριση των εργαζομένων Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, και στην αποτύπωση 
των σημερινών συνθηκών εργασίας μέσα από επιστημονική τεκμηρίωση για την επιβάρυνση που 
υφίστανται εργαζόμενοι σε διάφορα επαγγέλματα.

Αξιοποίηση της περιουσίας των ταμείων - -  Σύσταση Εθνικού Κεφαλαίου Αλληλεγγύης. Δημιουργείται 
Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης των Γενεών το οποίο θα είναι κλειδωμένο τουλάχιστον για μια δεκαετία 
ώστε με τις εγγυημένες αποδόσεις του να στηρίξει από την πλευρά του δημοσίου συμπληρωματικά το 
ασφαλιστικό σύστημα στη δυσκολότερη καμπή του. Πρόκειται για ένα «επενδυτικό κεφάλαιο» με τις πιο 
σύγχρονες και διαφανείς διεθνείς χρηματοοικονομικές προδιαγραφές στο οποίο θα εισρέουν καταρχήν 
τα έσοδα από την επενδυτική εκμετάλλευση της ακίνητης περιουσίας του δημοσίου, τις μετοχοποιήσεις 
Δημόσιων επιχειρήσεων και οργανισμών, τις αδειοδοτήσεις στο χώρο της ηλεκτρονικής επικοινωνίας 
καθώς και άλλοι πόροι ανάλογα με την οικονομική συγκυρία. Το Εθνικό Κεφάλαιο Αλληλεγγύης αυξάνει 
την εθνική ασφαλιστική αποταμίευση -  επένδυση, κατανέμει πιο δίκαια τα βάρη του ασφαλιστικού 
μεταξύ των γενεών, λειτουργεί σαν σταθεροποιητικό κεφάλαιο έναντι των οικονομικών διακυμάνσεων



και στην πράξη ισοδυναμεί με τη δραστική μείωση του «αφανούς» δημόσιου χρέους από τις ακάλυπτες 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του μέλλοντος.

• Ενιαίες προϋποθέσεις και διαδικασίες για τις συντάξεις αναπηρίας. Από την κοινοπραξία των 4 μεγάλων 
κλάδων (Ι.Κ.Α.- Ε.Τ.Α.Μ., Ο.Γ.Α., Ο.Α.Ε.Ε., Ο.Π.Α.Δ.) δημιουργούνται ενιαία κέντρα στην Αθήνα και 
την περιφέρεια για την αξιολόγηση και εκτίμηση του ποσοστού αναπηρίας, με ενιαίους, διαφανείς και 
αντικειμενικούς κανόνες και διαδικασίες.

• Ανάπτυξη Συμπληρωματικών Συστημάτων. Ενθαρρύνουμε την ίδρυση και λειτουργία των 
επαγγελματικώνταμείων, μέσα από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, με στόχο την εξασφάλιση πρόσθετων 
συμπληρωματικών παροχών. Τα συμπληρωματικά συστήματα πάντως δεν υποκαθιστούν το Δημόσιο 
Σύστημα και δεν περιορίζουν τις υποχρεώσεις και τις εγγυήσεις του Κράτους.

• Σύσταση κεντρικής υπηρεσίας "Ασφαλιστικού Συμβούλου" η οποία θα εποπτεύεται από το Υπουργείο 
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, με σκοπό τη σωστή και έγκυρη ενημέρωση των πολιτών για 
τα ασφαλιστικά και συνταξιοδοτικά τους δικαιώματα.

• θεσμοθέτηση της σύμπραξη των Ταμείων και προώθηση της συνεργασία τους στον τομέα υγειονομικής 
περίθαλψης στους Κλάδους Υγείας. Δημιουργία σε πρώτο χρόνο, χωρίς να καταργείται η διοικητική 
αυτοτέλειά τους, κοινοπραξίας των 4 μεγάλων Κλάδων Υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, του Ο.Γ.Α., του Ο.Α.Ε.Ε. 
και του Ο.Π.Α.Δ.

• Συμμετοχή της κοινοπραξίας των ταμείων στη σύσταση των τοπικών συστημάτων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας.

Ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος και αναμόρφωση της κοινωνικής ασφάλισης -  Οι δεσμεύσεις μας:

•  Νέες υποδομές κοινωνικών υπηρεσιών -  δίκτυα κοινωνικής παρέμβασης
• Βασική Σύνταξη 950 € για το ζευγάρι και 550 € για τον μεμονωμένο συνταξιούχο του ΟΓΑ και τους 

ανασφάλιστους.
• Με ή χωρίς ΕΚΑΣ, οι χορηγούμενες στους συνταξιούχους όλων των άλλων Ταμείων, κατώτερες 

συντάξεις θα υπερβαίνουν το ποσό των 550 ευρώ που καταβάλλεται στους ανασφάλιστους.
•  Επίδομα θέρμανσης για τα χαμηλά εισοδήματα με κλιμάκωση ανάλογα με τις περιοχές της χώρας.
•  Λογαριασμοί Κοινωνικής Αλληλεγγύης στους Καποδιστριακούς Δήμους για άμβλυνση ακραίων 

κοινωνικών προβλημάτων.
• Καθιέρωση Κάρτας Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης.
• Ενίσχυση της ανταποδοτικής σχέσης εισφορών - παροχών στην ασφάλιση.
• 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

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

• Εφαρμογή ολοκληρωμένης πολυτομεακής πολιτικής για τα ΑμΕΑ.

Ποιοτικές υπηρεσίες υγείας και φροντίδας για όλους και για τον καθένα 
χωριστά

Για το ΠΑΣΟΚ η άμεση ανατροπή της σημερινής πορείας του ΕΣΥ προς την παρακμή και την απαξίωση είναι 
πολιτικό μας χρέος προς τους πολίτες και χρέος προς την ιστορία μας. Και αποτελεί προτεραιότητα για εμάς



να μειώσουμε τις δαπάνες για την υγεία στον οικογενειακό προϋπολογισμό προσφέροντας ποιοτικές δωρεάν 
υπηρεσίες.

Δεσμευόμαστε για ένα ισχυρό και οικονομικά Βιώσιμο δημόσιο σύστημα υγείας το οποίο παρέχει υπηρεσίες 
υγείας υψηλής ποιότητας σε όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες και διασφαλίζει την πρόσβασης στις 
υπηρεσίες υγείας στα φτωχότερα στρώματα και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές. Για τη μείωση 
των ανισοτήτων στην υγεία με την αύξηση της δημόσιας δαπάνης και τη μείωση της ιδιωτικής σε ένα νέο 
πλαίσιο συνύπαρξης και συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας. Τη μείωση των προλήψημων 
νοσημάτων και των πρόωρων θανάτων από σοβαρά νοσήματα. Τη φροντίδα και στήριξη των ευπαθών ομάδων 
του πληθυσμού, και την προάσπιση της ψυχικής υγείας.

Στόχοι

• Μείωση των προλήψημων νοσημάτων καιτων πρόωρων θανάτων από σοβαρά νοσήματα (καρδιαγγειακά, 
καρκίνοι), χρόνια νοσήματα (υπέρταση, διαβήτης), λοιμώδη νοσήματα (AIDS) αλλά και τα ατυχήματα, 
που μπορούν να προληφθούν σε μεγάλο Βαθμό με την υιοθέτηση διατομεακών στρατηγικών, υγιών 
συμπεριφορών και διενέργεια βασικών προληπτικών εξετάσεων και εξάλειψη των κοινωνικών 
νοσημάτων στην υγεία.

• Παροχή υπηρεσιών υγείας υψηλής ποιότητας σε όλους τους'Ελληνες και τις Ελληνίδες
• Σεβασμός της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων των ασθενών και εφαρμογή των κανόνων Βιο-ηθικής 

σε όλες τις μονάδες υγείας και πρόνοιας.
• Διασφάλιση της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας σε όλους χωρίς διακρίσεις και ιδιαίτερα στα φτωχότερα 

στρώματα, σε ευπαθείς και άλλες ειδικές ομάδες του πληθυσμού και σε απομακρυσμένες γεωγραφικές 
περιοχές με ελεύθερη επιλογή γιατρού.

• Μείωση του χρόνου στις λίστες αναμονής των ασθενών στις μονάδες του ΙΚΑ και τα εξωτερικά ιατρεία 
των νοσοκομείων.

• Αντιμετώπιση των ανισοτήτων στην υγεία με την αύξηση της δημόσιας δαπάνης και τη μείωση της 
ιδιωτικής δαπάνης υγείας. Η σημερινή κατάσταση αναιρεί την παροχή δωρεάν περίθαλψης στη χώρας 
μας που αποτελεί θεμελιακή αξία του ΕΣΥ. ΟΓΕλληνες και οι Ελληνίδες έχουν τις υψηλότερες ιδιωτικές 
δαπάνες στην ΕΕ.

• Ισχυρό και οικονομικά βιώσιμο δημόσιο σύστημα υγείας. Η απουσία κάθε προσπάθειας βελτίωσης του 
ΕΣΥ, η καθυστέρηση των προσλήψεων, η μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, ο διπλασιασμός των 
χρεών των νοσοκομείων, αποτελούν σοβαρές απειλές για τη μελλοντική Βιωσιμότητα του δημόσιου 
συστήματος.

• Πρόσβαση σε εμβόλια και φάρμακα χωρίς φραγμούς
• Εξάλειψη κάθε φαινομένου διαφθοράς στο σύστημα υγείας (προμήθειες -  «φακελάκι» - κατευθυνόμενη 

συνταγογραφία).
• Προάσπιση της ψυχικής υγείας. Η αναμενόμενη έξαρση των ψυχικών διαταραχών απαιτούν επίσπευση 

της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης στη χώρα μας.
• Βελτίωση των υπηρεσιών αποκατάστασης και επανένταξης των ατόμων με αναπηρία
• Φροντίδα και στήριξη των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.
• Καταπολέμηση των επιδημιών του καπνίσματος και των ναρκωτικών
• Διαμόρφωση υγιεινού περιβάλλοντος στους χώρους κατοικίας, εργασίας και εκπαίδευσης.

Προτεραιότητα στη δημόσια υγεία και την πρόληψη

• Διαμόρφωση εξειδικευμένων διατομεακών στρατηγικών για τους βασικότερους παράγοντες που 
προσδιορίζουν την υγεία: κάπνισμα (ιδιαίτερα στην εφηβεία), διατροφή (ιδιαίτερα η μεσογειακή δίαιτα), 
άσκηση, αλκοόλ, μόλυνση περιβάλλοντος και τροχαία και εργατικά ατυχήματα.



• Εφαρμογή συγκεκριμένων προληπτικών εξετάσεων ανάλογα με τις ανάγκες του καθενός (ΠΑΠ-τεστ, 
μαστογραφία και εξέταση μαστού, PSA, καρκινικοί δείκτες, οι επιστημονικά απαραίτητες εξετάσεις σε 
ειδικές περιπτώσεις με προδιάθεση νόσων).

• Εφαρμογή ενιαίων σύγχρονων πρωτοκόλλων προαγωγής της υγείας και διαχείρισης των νόσων 
(παχυσαρκία, υπέρταση, σακχαρώδης διαβήτης, οστεοπόρωση, στοματική υγεία) και εφαρμογή 
υποχρεωτικού πακέτου για την υγιεινή του στόματος για όλα τα παιδιά ηλικίας μέχρι 18 ετών.

• Δωρεάν υποχρεωτικοί εμβολιασμούς σε όλον τον πληθυσμό και σε όλες τις ηλικίες
• Δράσεις δημόσιας υγείας για το περιβάλλον και την υγιεινή (επιδημίες, νόσοι περιβάλλοντος, τρόφιμα, 

ύδρευση, φυτοφάρμακα, λιπάσματα) που πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της 
Νομαρχιακής και Τοπικής Αυτοδιοίκησης μετά από εκσυγχρονισμό και ενίσχυσή τους με αρμοδιότητες 
και με εξειδικευμένο προσωπικό.

• Αυστηρή εφαρμογή της απαγόρευσης του καπνίσματος στους δημόσιους κλειστούς χώρους και στους 
χώρους εργασίας και απαγόρευση αγοράς τσιγάρων και αλκοόλ σε άτομα κάτω των 1 δετών.

• Ένταξη της Αγωγής Υγείας στο ωρολόγιο πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης.

Λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

• Διαμόρφωση ενός ενιαίου βασικού πακέτου παροχών ΠΦΥ για όλους τους πολίτες, που περιλαμβάνει:
- τη διάγνωση και θεραπεία των κοινών νοσημάτων.
- τη συνέχεια στην παρακολούθηση και στην φαρμακευτική αγωγή των χρόνιων νοσημάτων.
- την πρόληψη.
- την 24ωρη κάλυψη και την αντιμετώπιση των εκτάκτων περιστατικών (με την 12ωρη ημερήσια 

λειτουργία όλων των μονάδων ΠΦΥ και την ετοιμότητα για τις υπόλοιπες ώρες).
- την κατ' οίκον νοσηλεία σε συνεργασία με τα προγράμματα Βοήθειας στο σπίτι (νοσηλευτές 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, επισκέπτες υγείας).
- την αποκατάσταση και επανένταξη.

• Δημιουργία Τοπικών Συστημάτων Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Τ.Σ.Π.Φ.Υ.) που θα πιστοποιούνται 
από το Υπουργείο Υγείας και που θα λειτουργούν με ευθύνη των Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας 
και αργότερα της Αυτοδιοίκησης. Τα Τ.Σ.Π.Φ.Υ συστήνονται με ίδιες προδιαγραφές, από τους 
σχηματισμούς της πρωτοβάθμιας φροντίδας του Ε.Σ.Υ., του ΙΚΑ και των άλλων Ταμείων καθώς και των 
νέων μονάδων οικογενειακής ιατρικής.

• Τη δημιουργία στις πόλεις νέων Μονάδων Οικογενειακής Ιατρικής του Εθνικού Συστήματος Υγείας, με τη 
συμμετοχή παθολόγων, γενικών γιατρών και παιδιάτρων, που θα καλύπτουντο σύνολο τωνασφαλισμένων 
(ανεξάρτητα από το Ταμείο στο οποίο ανήκουν). Διασφαλίζουμε δωρεάν ιατρική φροντίδα 24 ώρες την 
ημέρα, 365 μέρες το χρόνο κι έτσι απαλλάσσουμε τα νοσοκομεία από τον υπερβολικό φόρτο.

• Αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας με την χρήση σύγχρονων πρωτοκόλλων, κάλυψη των κενών 
θέσεων, αντικατάσταση του αγροτικού γιατρού από ειδικευμένους γιατρούς, δημιουργία Πολυδύναμων 
Περιφερειακών Ιατρείων σε όλη τη χώρα και την ολοκλήρωση των υπό κατασκευή Αστικών Κέντρων 
Υγείας.

• Κάλυψη των Κέντρων Υγείας και των μονάδων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείαςτου ΙΚΑ με τις απαραίτητες 
ιατρικές ειδικότητες και ενίσχυσή τους στον τομέα διάγνωσης.

• Ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής σε όλες τις μονάδες Υγείας απομακρυσμένων περιοχών και σύνδεση του 
δικτύου με το ΕΚΑΒ.

Αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για την εξυπηρέτηση του πολίτη

• Εφαρμογή «Ηλεκτρονικής Κάρτας Υγείας» για κάθε πολίτη για γρήγορη και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις 
υπηρεσίες, διασφαλίζοντας το απόρρητο των ιατρικών πληροφοριών.



• Πλήρης μηχανοργάνωση όλων των μονάδων Υγείας και Πρόνοιας και ηλεκτρονική διασύνδεση των 
μονάδων του ΕΣΥ με τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης για την συστηματική και συνεχή διαχείριση 
των ιατρικών πληροφοριών, τον έλεγχο των δαπανών, τη Βελτίωση της διοίκησης και την αξιοποίηση της 
επιστημονικής γνώσης.

• Τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Χάρτη Υγείας θα χρησιμεύσει στην καλύτερη πληροφόρηση του πολίτη 
για τις υπηρεσίες που υπάρχουν καθώς και στο σχεδίασμά της ανάπτυξης των υπηρεσιών με Βάση τις 
πραγματικές ανάγκες.

Δημιουργία νέων μορφών περίθαλψης και ανάπτυξη της υποδομής του ΕΣΥ

• Δημιουργία Δικτύου Μονάδων Αποκατάστασης και ανάπτυξης υπηρεσιών φυσιοθεραπείας.
• Δημιουργία Ξενώνων Χρόνιων Ασθενών και ασθενών Τελικού Σταδίου, καθώς και Μονάδων Γηριατρικής 

και Αύξηση των κλινών αποκατάστασης στα νοσοκομεία,
• Ανάπτυξη Κλινικών και Χειρουργείων Ημέρας σε κάθε νοσοκομείο του ΕΣΥ.
• Αναδιοργάνωση των εξωτερικών ιατρείων και των Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) και την 

ανάπτυξη Μονάδων Εντατικής θεραπείας [ΜΕΘ], Μονάδων Αυξημένης Φροντίδας (ΜΑΦ) και Μονάδων 
Ημερήσιας Νοσηλείας σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία,

• Εφαρμογή νέου συστήματος εφημεριών στα νοσοκομεία.
• Αναβάθμιση, επέκταση και περιφερειακή ανάπτυξη των υπηρεσιών του ΕΚΑΒ, δημιουργία νέας 

υπηρεσίας για τους χρόνιους ασθενείς και αναδιοργάνωση των αεροδιακομιδών.
• Λειτουργία νέων νοσοκομείων (Παιδιατρικό και Ογκολογικό Βορείου Ελλάδος, Ανατολική Αττικής) και 

όλων των προγραμματισμένων νοσοκομείων που σταμάτησε τα τελευταία 3 χρόνια η ανέγερσή τους 
(Ζάκυνθο, Αγρίνιο, Κέρκυρα. Κατερίνη. Νάξος, Χαλκίδα).

Ανάπτυξη της εξειδικευμένης φροντίδας

• Διαμόρφωση Εθνικού Σχεδίου κατά των Ναρκωτικών με εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για την 
κάλυψη όλων των νομών με Κέντρα Πρόληψης και την ανάπτυξη πλουραλιστικών θεραπευτικών 
υποδομών και προγραμμάτων.

• Προώθηση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με την ολοκλήρωση της από-αποσυλοποίησης και 
επανένταξης των ψυχικά ασθενών και τη σύνδεση των νέων δομών ψυχικής υγείας με τις υπηρεσίες της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και Πρόνοιας και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Αναβάθμιση του Εθνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων με στόχο να υπερβούμε τον μέσο ευρωπαϊκό 
όρο χορηγικής οργάνωσης και μεταμοσχεύσεων εντός της 4ετίας.

• Ανάθεση στην Εθνική Επιτροπή Αιμοδοσίας της συνολικής ευθύνης για την ασφάλεια, την επάρκεια, την 
επεξεργασία και την ποιότητα του αίματος και δημιουργία σε κάθε Περιφέρεια ενός τουλάχιστον Κέντρου 
Αιμοδοσίας με σύγχρονο εξοπλισμό ελέγχου.

• Εφαρμογή μιας σύγχρονης πολιτικής για το φάρμακο, με τη χρήση ενιαίου τύπου μηχανογραφικά 
ελεγχόμενης συνταγής (για όλα τα Ταμεία), τον περιορισμό της πολυφαρμακίας, την αντιμετώπιση των 
ελλείψεων, την εισαγωγή θεραπευτικών πρωτοκόλλων και την κατάρτιση «θετικής λίστας» για τον έλεγχο 
της φαρμακευτικής δαπάνης.

Νέο πλαίσιο συνύπαρξης και συνεργασίας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα υγείας

• Δημιουργία Επιστημονικού Φορέα Πιστοποίησης Υπηρεσιών Υγείας για την εξασφάλιση της υψηλής 
ποιότητας των παροχών των υπηρεσιών υγείας του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα

• Ίδρυση και λειτουργία υπηρεσίας «Εξασφάλισης Ποιότητας» σε όλα τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και του 
ιδιωτικού τομέα.



• θεσμοθέτηση νέου πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας του ιδιωτικού τομέα υγείας, που θα ελέγχεται 
και θα αξιολογείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

• Αξιοποίηση υποδομών και υπηρεσιών του ιδιωτικού τομέα από την κοινωνική ασφάλιση μέσω διμερών 
διαπραγματευτικών διαδικασιών, ιδιαίτερα σε κρίσιμους τομείς, όπως της εντατικής θεραπείας, των 
καρδιοχειρουργικών επεμβάσεων.

Ενίσχυση και ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

• Ενίσχυση του προσωπικού του ΕΣΥ, ιδίως του νοσηλευτικού.
• Δημιουργία υποχρεωτικού προγράμματος συνεχούς εκπαίδευσης όλων των επιστημών υγείας με τη 

στήριξη του υπουργείου Υγείας και τη συνεργασία των επιστημονικών εταιρειών.
• Διοργάνωση προαιρετικού προγράμματος εκπαίδευσης των νοσηλευτών του Δημοσίου και δυνατότητα 

ενός έτους απασχόλησης όλων των νοσηλευτών στο ΕΣΥ για εκπαίδευση και απόκτηση εμπειρίας.
• Εφαρμογή νέου μισθολογίου στους εργαζόμενους του ΕΣΥ.
• Εφαρμογή του νέου ωραρίου των ιατρών με προσλήψεις και με αναπροσαρμογή των εφημεριών.
• Αναδιοργάνωση της διαδικασίας χορήγησης ειδικότητας στους γιατρούς, με την εισαγωγή ενιαίου 

εκπαιδευτικού προγράμματος ανά ειδικότητα, ενιαίου διορισμού για όλες τις ειδικότητες, σύστημα 
κυκλικής εκπαίδευσης και σταδιακή εφαρμογή της κατατακτήριας εξέτασης για την έναρξη της 
ειδικότητας.

• Ανάπτυξη των νέων ιατρικών ειδικοτήτων της Γενικής Ιατρικής, της Κοινωνικής Ιατρικής, της Ιατρικής 
της Εργασίας, της Ιατρικής αποκατάστασης και της Γενετικής.

• Επέκταση και αναβάθμιση των νοσηλευτικών ειδικοτήτων και των άλλων επαγγελματιών υγείας (ιατρικής 
πληροφορικής, τεχνολογίας, διοίκησης).

• Τη διαμόρφωση πλαισίου διαλόγου για την εξέταση της δυνατότητας ανάπτυξης νέων και εναλλακτικών 
επιστημονικών πεδίων απασχόλησης και εξειδίκευσης των επαγγελμάτων υγείας.

• Αναβάθμιση των συνθηκών εργασίας και της εκπαίδευσης των άλλων επιστημόνων υγείας (κοινωνικοί 
λειτουργοί, φυσιοθεραπευτές, εργασιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές, κλπ.).

Συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κοινωνικών εταίρων και των πολιτών στη λειτουργία του δημόσιου 
συστήματος υγείας

• Δημιουργία γνωμοδοτικών Περιφερειακών και Τοπικών Συμβουλίων Υγείας με τη συμμετοχή 
εκπροσώπων της Διοικητικής Περιφέρειας, της επιστημονικής κοινότητας και των πολιτών (ενώσεις 
καταναλωτών, ασθενών, εθελοντών, κτλ).

• Ανάθεση στη διοικητική Περιφέρεια (όταν συγκροτηθεί ως αιρετή) της ευθύνης λειτουργίας των 
Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας.

• Ανάθεση στη δημοτική Αυτοδιοίκηση της ευθύνης λειτουργίας των Τοπικών Συστημάτων ΠΦΥ μέσω 
4ετούς σχεδίου μετάβασης.

• Λειτουργική και θεσμική σύνδεση των Κέντρων Υγείας, των Περιφερειακών Ιατρείων, των υπηρεσιών 
ΠΦΥ των Ταμείων Υγείας και των προγραμμάτων «Βοήθεια στο Σπίτι» που λειτουργούν με ευθύνη των 
OTA.

• Ανάπτυξη του εθελοντισμού και συμμετοχή των εθελοντικών οργανώσεων στην παροχή υπηρεσιών 
υγείας και πρόνοιας καθώς και στα γνωμοδοτικά Περιφερειακά και Τοπικά Συμβούλια.

• Αξιοποίηση του νέου θεσμού της Κοινωνικής Εργασίας.
• Αναβάθμιση του ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη σε ότι αφορά τα θέματα υγείας.



• Οργάνωση-διοίκηση του ΕΣΥ σε κεντρικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, με ισχυρά Περιφερειακά 
Συστήματα και Τοπικά Συστήματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

• Τα Περιφερειακά Συστήματα θα σχεδιάζουν, θα συντονίζουν, θα ελέγχουν και θα αξιολογούν τις δημόσιες 
υπηρεσίες υγείας και θα εποπτεύουν τις ιδιωτικές (υπό την ευθύνη της αιρετής Περιφερειακής Διοίκησης 
όταν αυτή συγκροτηθεί).

• Τα νοσοκομεία (και οι Β' βάθμιες μονάδες της Πρόνοιας) θα αποτελούν αυτόνομες λειτουργικές 
παραγωγικές-διοικητικές μονάδες, με σύγχρονη επαγγελματική διοίκηση,

• Την εφαρμογή του διπλογραφικού συστήματος και του σφαιρικού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία 
και την προετοιμασία της χρηματοδότησης που βασίζεται στις Ομοειδείς Διαγνωστικές Ομάδες (ΟΗΘ), 
δηλαδή στην πληρωμή των νοσοκομείων ανάλογα με τη διάγνωση,

• Την ανακοστολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών.
• Εφαρμογή πλήρως αποκεντρωμένου συστήματος προμηθειών Βασισμένο στους κανόνες της ελεύθερης 

αγοράς και στη διαφάνεια των προμηθειών, με ενιαίο μητρώο υλικών, κωδικοποίηση και ενιαίες 
προδιαγραφές.

• Μεταφορά πόρων από τον ιδιωτικό τομέα στο δημόσιο με συμβάσεις των νοσοκομείων με φορείς 
ιδιωτικής ασφάλισης και με την επέκταση του θεσμού των απογευματινών ιατρείων.

• Ένταξη των νοσοκομείων του ΙΚΑ στο ΕΣΥ.
• Διαμόρφωση κώδικα αρχών καλής λειτουργίας και χρηστής διοίκησης των υπηρεσιών υγείας και 

εφαρμογή αντικειμενικών κριτηρίων αξιολόγησης του προσωπικού.

Μετεξέλιξη του Υπ. Υγείας σε επιτελικό φορέα πολιτικής υγείας

• Το υπουργείο Υγείας σχεδιάζει, συντονίζει και υλοποιεί εθνικές πολιτικές υγείας, και διαμορφώνει τη 
στρατηγική για τη Δημόσια Υγεία και την Πρόληψη.

• Ασκεί διατομεακή πολιτική υγείας για τον παιδικό πληθυσμό σε συνεργασία με το Υπ. Παιδείας, για τους 
εργαζόμενους σε συνεργασία με το υπουργείο Απασχόλησης, με το Υπ. Περιβάλλοντος, καθώς και για τα 
ατυχήματα, τα τρόφιμα, με τα συναρμόδια υπουργία ή Οργανισμούς.

• Έχει την ευθύνη του σχεδιασμού της πολιτικής για την Πρόνοια και την αντιμετώπιση της φτώχειας και 
του κοινωνικού αποκλεισμού σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

• Έχει τη συνολική ευθύνη για την πολιτική φαρμάκου και τη διαμόρφωση νέου κανονιστικού πλαισίου 
για την παραγωγή και τη διακίνηση του φαρμάκου, που υλοποιείται από τον αναβαθμισμένο Εθνικό 
Οργανισμό Φαρμάκου.

Υγεία και φροντίδα για όλους -  Οι δεσμεύσεις μας:

•  Αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης του ΕΣΥ κατά 1% του ΑΕΠ.
• Μείωση της ιδιωτικής δαπάνης για την υγεία στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό.
• Πρόσληψη 3.000 ατόμων κάθε χρόνο, πέραν των συνταξιοδοτήσεων, κυρίως νοσηλευτικού προσωπικού, 

ώστε να καλυφθούν τα σημερινά κενά στο ΕΣΥ και στις Μονάδες Πρόνοιας εντός δετίας.
•  Χορήγηση Κάρτας Υγείας σε όλους τους πολίτες.
• Εξασφάλιση 24ωρης κάλυψης και κατ’ οίκον νοσηλείας σε όλο τον πληθυσμό με τη λειτουργία του νέου 

συστήματος ολοκληρωμένης Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
•  Βελτίωση των δεικτών υγείας των Ελλήνων.
• Νέα πολιτική ανθρώπινου δυναμικού στην υγεία.
• Εφαρμογή διπλογραφικού συστήματος και σφαιρικού προϋπολογισμού στα νοσοκομεία.
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V. ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ -  ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ- 
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ- 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ

Στόχοι

Το ΠΑΣΟΚ άλλαξε το 1983 το αναχρονιστικό, πατριαρχικό Οικογενειακό Δίκαιο και καθιέρωσε την έννοια της 
οικογένειας της ισότητας. Σήμερα που αλλάζουν η μορφή και το μέγεθος της οικογένειας και οι απαιτήσεις των 
μελών της, ενώ ταυτόχρονα προκύπτουν νέες ομάδες ευάλωτων οικογενειών, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα 
είναι αρωγός για κάθε στάδιο ζωής κάθε οικογένειας.
Η δέσμευσή μας είναι καθαρή, θα αναπτύξουμε συγκροτημένη πολιτική για την οικογένεια κάθε τύπου. 
Αναπτύσσουμε ειδικές στοχευμένες πολιτικές για όλα τα στάδια, από το ξεκίνημά της οικογένειας, την 
ανατροφή και εκπαίδευση των παιδιών, μέχρι την Τρίτη Ηλικία: Πολιτικές από το πρώτο παιδί, πολιτικές για 
τη μονογονεϊκή οικογένεια και την ανύπαντρη μητέρα, για την τρίτεκνη και την πολύτεκνη οικογένεια, για την 
οικογένεια με ανάπηρο γονιό ή παιδί. Στο πλαίσιο αυτό ενδυναμώνουμε επίσης τη δράση μας για την ομαλή 
ένταξη και ανάπτυξη, με ίσα δικαιώματα, των οικογενειών των μεταναστών στη χώρα μας.

Στηρίζουμε τη γονεϊκότητα (μητρότητα και πατρότητα) ως κοινωνικό αγαθό και επιτυγχάνουμε την εφαρμογή 
της αρχής της ισότητας των δύο φύλων. Στηρίζουμε το ρόλο του πατέρα, από κοινού και ισότιμα με της μητέρας, 
στην οικογενειακή ζωή και στις ευθύνες ανατροφής των παιδιών και αντιμετωπίζουμε τα εμπόδια για την 
ισότιμη και ομαλή ένταξη των γυναικών στην εργασία.

Αντιμετωπίζουμε το δημογραφικό πρόβλημα με πολιτική ευθύνη και ευαισθησία απέναντι στις ελεύθερες 
επιλογές των πολιτών. Ενθαρρύνουμε τις γεννήσεις και καταπολεμάμε την παιδική φτώχεια με συνδυασμένα 
μέτρα παροχών, συστήματος φορολογικών ελαφρύνσεων, υπηρεσιών, δομών και διευκολύνσεων στους 
γονείς και το παιδί αυτοτελώς. Το ζήτημα δεν είναι να βοηθήσουμε την οικογένεια μόνον όταν ήδη βρίσκεται σε 
κρίση (Βία, φτώχεια, αποκλεισμός) αλλά κυρίως να δράσουμε προληπτικά. Δεν θα μπορέσουμε να λύσουμε τα 
προβλήματα αν δεν ολοκληρώσουμε τις κοινωνικές μας υποδομές.

Ταυτόχρονα βάζουμε τα παιδιά σε πρώτη προτεραιότητα. Δίνουμε τη δυνατότητα σε κάθε παιδί να ξεκινήσει με 
καλές συνθήκες τη ζωή του, με πρόσθετη στήριξη στα παιδιά που έχουν αυξημένες ανάγκες λόγω φτώχειας, 
αναπηρίας ή κοινωνικών διακρίσεων. Εξασφαλίζουμε, με δεσμεύσεις σε όλο μας το πρόγραμμα, πολιτικές 
φιλικές προς το παιδί. Το παιδί, ως αυτόνομη ύπαρξη, προστατεύεται από ό,τι το απειλεί και βοηθιέται να 
αναπτύξει την προσωπικότητά του. Η αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας και εκμετάλλευσης αποτελεί 
κεντρικό μας στόχο.

Ολοκληρωμένη βρεφονηπιακή φροντίδα

Για να μπορέσουμε να κάνουμε πράξη την εναρμόνιση καιεξισορρόπηση της οικογενειακής με την επαγγελματική 
και κοινωνική δραστηριότητα, δεσμευόμαστε να παρέχουμε ολοκληρωμένη βρεφονηπιακή φροντίδα.

• Διπλασιάζουμε τον αριθμό των παιδικών σταθμών και την κάλυψη του 50% των αναγκών, για τις ηλικίες 
από 0 μηνών - 4 ετών, μέχρι το τέλος της πρώτης τετραετίας. Ταυτόχρονα καθιερώνουμε το ολοήμερο 
νηπιαγωγείο, σταδιακά από την ηλικία των 3 ετών. Η χρηματοδότηση κατασκευής των υποδομών τους θα 
γίνει με συνδυασμό πόρων του κρατικού προϋπολογισμού, της Εργατικής Εστίας, της Αγροτικής Εστίας, 
του προϋπολογισμού των δήμων και από συμπράξεις δημοσίου-ιδιωτικού τομέα.

• Γνωρίζοντας ότι οι ανάγκες των νέων εργαζόμενων γονιών δεν μπορούν να περιμένουν τέσσερα 
χρόνια επιχορηγούμε το κόστος φύλαξης των παιδιών στους σταθμούς από τον κρατικό/δημοτικό



προϋπολογισμό. Το ύψος της επιχορήγησης θα ποικίλλει ανάλογα με τα φορολογητέα οικογενειακά 
δεδομένα. Η προτεραιότητα υποδοχής των παιδιών θα καθορίζεται με Βάση επίσης εισοδηματικά 
και κοινωνικά κριτήρια και με Βάση την απασχόληση και των δύο γονιών ή του ενός και μοναδικού. 
Εξασφαλίζουμε προτεραιότητα στις μονογονεϊκές οικογένειες και κυρίως στα παιδιά άνεργων, 
ανασφάλιστων άγαμων μητέρων. Η κάλυψη των τροφείων με Βάση την τριμερή συμμετοχή (κράτος- 
δήμος-οικογένεια) ισχύει και για την φιλοξενία παιδιών σε ιδιωτικούς σταθμούς, ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα επιλογής των παρεχόμενων υπηρεσιών Βάσει κριτήριων ποιότητας, ενώ ταυτόχρονα να 
λειτουργήσει και ως αναπτυξιακό κίνητρο για τον ιδιωτικό τομέα.

• Ενισχύουμε το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των δομών αυτών, ώστε να εξασφαλίζει τη μεγίστη δυνατή 
ευελιξία για την διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων, με επιμήκυνση των ωρών λειτουργίας, με 
απογευματινές Βάρδιες και με λειτουργία όλους τους θερινούς μήνες κυρίως για την εξυπηρέτηση 
αγροτικών περιοχών ή όπου αλλού χρειάζεται.

• Διασφαλίζουμε την ισότιμη συμμετοχή παιδιών με αναπηρία στην προσχολική φύλαξη.
• Προωθούμε μέτρα για την εξυπηρέτηση ολιγόωρης ή έκτακτης ανάγκης φύλαξης Βρεφών και νηπίων.
• Εισάγουμε καινοτόμα προγράμματα κατ’ οίκονφύλαξηςτων παιδιών, με χρηματοδότηση και επιστημονική 

υποστήριξη των OTA για δημιουργία μητρώου πιστοποιημένων επαγγελματιών και συνεταιρισμών 
γονέων, με προτεραιότητα σε γυναίκες άνεργες, ιδίως μεγαλύτερης ηλικίας ή μονογονείς, στο πλαίσιο 
της κοινωνικής εργασίας.

• Δίνουμε κίνητρα επιχειρηματικότητας και ενεργοποίηση της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για 
τη δημιουργία ιδιωτικών δομών προσχολικής φροντίδας και εκπαίδευσης, με διευρυμένο ωράριο 
λειτουργίας.

• Προωθούμε τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών από μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις (έκπτωση 
τέτοιων δαπανών από το φόρο ή τα κέρδη τους) σε περιοχές με χρήσεις γης επαγγελματικών- 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και σε μεγάλα συγκροτήματα (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ, Βιομηχανίες, 
πολυκαταστήματα, εμπορικά κέντρα, αεροδρόμια).

Η κυβέρνηση θέτει τις προδιαγραφές, τους όρους λειτουργίας των Βρεφονηπιακών σταθμών για όλη την 
χώρα (δημόσιους, δημοτικούς, ιδιωτικούς] και καταρτίζει-πιστοποιεί το προσωπικό τους, ενώ κάνει και την 
αξιολόγηση αυτών των δομών. Η αδειοδότηση, οι προδιαγραφές, ο έλεγχος και η εποπτεία θα εκπονούνται από 
τον δεύτερο Βαθμό Αυτοδιοίκησης. Η οργάνωση-εφαρμογή- υλοποίηση και λειτουργία των σταθμών θα γίνεται 
σε δημοτικό ή διαδημοτικό επίπεδο.

Νέα ζευγάρια

Το ΠΑΣΟΚ με συγκεκριμένα μέτρα βοηθά τα νέα ζευγάρια να αποκτήσουν παιδιά και υποστηρίζει την ανατροφή 
τους:

• Εφάπαξ παροχή 2.000 € για τη γέννηση κάθε παιδιού με εισοδηματικά κριτήρια.
• Ολοκληρωμένη κάλυψη των εξόδων της ιατρικώς υποΒοηθούμενης σύλληψης με θέσπιση ενιαίων 

κανόνων παροχών από τους ασφαλιστικούς φορείς και κάλυψη από τον κρατικό Προϋπολογισμό των 
δαπανών για τις άνεργες, ανασφάλιστες ή άπορες γυναίκες. Πρόσβαση όλων των πολιτών σε ιατρικές 
υπηρεσίες ελέγχου της γονιμότητας και θεραπείας της υπογονιμότητας, πρόληψης και θεραπείας 
ασθενειών σχετικών με την αναπαραγωγή.

• Επαναξιολόγηση του συστήματος των γονικών αδειών με στόχο την ουσιαστική διευκόλυνση των 
γονέων, την ελκυστικότητα της ισότιμης χρήσης τους και από τους πατέρες, την άρση των ανισοτήτων 
δικαιωμάτων και παροχών και την ομαλή παραμονή των γονέων, κυρίως των μητέρων, στην ενεργό 
κοινωνική δραστηριότητα και την επαγγελματική τους θέση.

• Ενδυνάμωση των μηχανισμών ελέγχου εφαρμογής της εργατικής νομοθεσίας για τα ωράρια εργασίας, 
τις γονικές άδειες και την προστασία της κύησης.

• Στεγαστική πολιτική η οποία στηρίζει τους νέους που θέλουν να κάνουν οικογένεια. Επέκταση



των δικαιούχων του ΟΕΚ, απλοποίηση των προϋποθέσεων, διεύρυνση των παροχών ως προς τις 
προϋποθέσεις αλλά και το είδος τους (δάνεια, κατοικίες, επιδοτήσεις ενοικίου κλπ)

• Φορολογικές ελαφρύνσεις, ανάλογα και με τον αριθμό των παιδιών. Έμφαση στη στήριξη των 
μονογονεϊκών, τρίτεκνων και πολύτεκνων οικογενειών καθώς και των οικογενειών με ανάπηρα παιδιά.

• Ανάδειξη του ρόλου των επιχειρήσεων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων στο πλαίσιο της εταιρικής 
κοινωνικής ευθύνης για καθιέρωση δράσεων και μέτρων φιλικών προς την οικογένεια.

Πυρήνες κοινωνικής παρέμβασης

• Δημιουργούμε Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης (Δ.Κ.Π.) σε δημοτικό επίπεδο, δίπλα σε όσους έχουν 
ανάγκη, για να αντιμετωπίσουμε άμεσα και αποτελεσματικά προβλήματα όπως η βία στην οικογένεια 
ή μεταξύ ανηλίκων, η σχολική διαρροή, η ρήξη των οικογενειακών σχέσεων, η χρήση ναρκωτικών, 
η αναπηρία, η απώλεια συντρόφου ή γονιού, ο κοινωνικός αποκλεισμός κ.α., και για να καλύψουμε 
την ανάγκη για την ανάπτυξη συμβουλευτικών υπηρεσιών επιμόρφωσης γονέων και οικογενειακού 
προγραμματισμού.

• Σύμβουλος ψυχολόγος στα σχολεία. Σε κάθε Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης θα υπάρχει τουλάχιστον 
ένας ειδικός επιστήμονας με αρμοδιότητα την παρακολούθηση της εκπαίδευσης και την συμβουλευτική 
μαθητών, και την καθοδήγηση γονιών και καθηγητών.

• Εξασφαλίζουμε τη συνεργασία και συμπληρωματικότητα του Δικτύου με την ενεργοποιημένη τοπική 
κοινωνία των πολιτών

• Δεσμευόμαστε για ειδικά μέτρα για την στήριξη οικογενειών που έχουν παιδί με αναπηρία, όπως η 
ολοκλήρωση της στελέχωσης των ειδικών σχολείων, η λειτουργία προστατευμένων εργαστηρίων μετά 
τα 22 έτη για παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, και για επεξεργασία επαρκών πολιτικών για τη 
διασφάλιση της αξιοπρεπούς διαβίωσής τους σε περίπτωση απώλειας των γονιών ή κηδεμόνων.

Το κεντρικό κράτος θέτει το πλαίσιο και τους στόχους της κοινωνικής πολιτικής: θεσπίζει νέους θεσμούς και 
προδιαγραφές, πιστοποιεί δομές, οργανώσεις και άτομα που υλοποιούν τις πολιτικές, αξιολογεί και ελέγχει.

Ενεργός και αξιοπρεπής γήρανση

• Επέκταση της υπηρεσίας «Βοήθεια στο Σπίτι» και ενίσχυση των υπηρεσιών της με επιπλέον ειδικότητες 
επαγγελματιών, ώστε να μπορέσει σταδιακά να αναλάΒει και άλλες ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, όπως τα 
άτομα με αναπηρία.

• Αύξηση των Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων και νέες δράσεις στα ΚΑΠΗ για την ενεργό 
γήρανση των ατόμων (δια Βίου μάθηση, κοινωνική εργασία).

• Αναθεώρηση των προδιαγραφών και άμεση Βελτίωση του πλαισίου παροχής ιδρυματικής φροντίδας 
για ανήμπορους ηλικιωμένους.

Παιδική φροντίδα

• Εθνικός λογαριασμός για το παιδί, με χρηματική κατάθεση από τον κρατικό προϋπολογισμό 1.000€ σε 
προθεσμιακό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί που γεννιέται, που στη συνέχεια ενισχύεται από 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τους κοινωνικούς εταίρους και των γονιών του, εφόσον έχουν τη δυνατότητα. 
Άμεσος και μόνος δικαιούχος είναι το παιδί τη στιγμή που θα κλείσει τα 18 έτη.

• Αύξηση και ετήσια αναπροσαρμογή του επιδόματος απροστάτευτου παιδιού για την εξασφάλιση ενός 
ελάχιστα εγγυημένου επιπέδου διαβίωσης του παιδιού.

• Δέσμευση για εφαρμογή και παρακολούθηση της Χάρτας Δικαιωμάτων του Παιδιού, λαμβάνοντας όλα 
τα αναγκαία μέτρα.



Δίνουμε Βαρύτητα στην κοινωνική διάσταση της παραΒατικότητας. 0 ανήλικος που εκδηλώνει παραΒατική
συμπεριφορά είναι και ο ίδιος συνήθως θύμα μιας καθημερινότητας που παραβιάζει τα δικαιώματά του.

• Αποτρέπουμε την εκδήλωση επιθετικότητας στους ανήλικους με συμβουλευτική, με τη δημιουργία 
θετικών προτύπων για τη ζωή τους.

• Διαμορφώνουμε πολιτικές που εξασφαλίζουν την ομαλή κοινωνικοποίηση και προλαμβάνουν την 
κοινωνική απομόνωσή τους.

• Βελτιώνουμε το σύστημα ποινικής δικαιοσύνης, δημιουργώντας εναλλακτικές λύσεις αντί της εύκολης 
προσφυγής σε ποινικά μέτρα.

• Δίνουμε έμφαση στη σωστή και επαρκή στελέχωση των υπηρεσιών που χειρίζονται ζητήματα 
παραΒατικότητας ανηλίκων, στην περαιτέρω εξειδίκευση των επαγγελματιών, στη βελτίωση των 
υποδομών και της λειτουργίας των ειδικών καταστημάτων κράτησης.

Νέοι θεσμοί

• Βελτίωση και προσαρμογή του Οικογενειακού Δικαίου στα σύγχρονα ζητήματα της οικογένειας με 
ειδική μέριμνα σε θέματα χειρισμού του διαζυγίου (επιμέλειας των παιδιών, επιδίκασης και καταβολής 
διατροφής κλπ), με στόχο την προστασία των δικαιωμάτων και των συμφερόντων των παιδιών, δίνοντας 
σημαντικό ρόλο και στους δυο γονείς. Εξασφάλιση κανόνων αξιοπρεπούς διευθέτησης των συζυγικών 
και οικογενειακών διαφορών με βάση τις αρχές της ισότητας και του αλληλοσεβασμού. Απάλειψη των 
περιοριστικών κριτηρίων συνταξιοδότησης και κατανομής της σύνταξης των διαζευγμένων.

• Το σύμφωνο συμβίωσης γίνεται αναγνωρισμένη νομική μορφή ελεύθερης επιλογής συμβίωσης 
ανεξάρτητα από φύλο.

• Εκσυγχρονισμός του πλαισίου αντιμετώπισης φαινομένων ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος κυρίως 
γυναικών και παιδιών, με ταυτόχρονη εξασφάλιση πόρων για προγράμματα ευαισθητοποίησης του 
πληθυσμού και δημιουργία κέντρων στήριξης των θυμάτων και προσωρινής φιλοξενίας. Τα κέντρα αυτά 
εντάσσονται στο Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης. Ιδρύονται και λειτουργούν με συγχρηματοδότηση από 
το κράτος, την ΤΑ και συνεργαζόμενους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.

• Αλλαγή στο καθεστώς Υιοθεσίας και Αναδοχής παιδιών με στόχο την ουσιαστική υποστήριξη και 
διευκόλυνση όσων επιθυμούν να υιοθετήσουν από τη χώρα ή το εξωτερικό, με κανόνες διαφάνειας και 
απλούστευσης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, χωρίς να διακυβεύεται η ασφάλεια των παιδιών.

• Ολοκληρώνουμε το καθεστώς αναδοχής των ηλικιωμένων.

Οικογένεια και παιδί -  Οι δεσμεύσεις μας:

• Πλήρης κάλυψη των αναγκών φύλαξης βρεφών-νηπίων σε μια οκταετία.
•  Διπλασιασμός, μέσα σε 4 χρόνια, των υφιστάμενων σήμερα βρεφονηπιακών σταθμών.
•  Εφάπαξ παροχή 2.000 € για τη γέννηση κάθε παιδιού με εισοδηματικά κριτήρια.
• Εθνικός Λογαριασμός για το Παιδί με χρηματική κατάθεση από τον κρατικό προϋπολογισμό 1.000 € σε 

προθεσμιακό επενδυτικό λογαριασμό για κάθε παιδί που γεννιέται.
•  Επιχορήγηση του κόστους φύλαξης των παιδιών στους σταθμούς από τον κρατικό/δημοτικό 

προϋπολογισμό.
•  Δίκτυο κοινωνικής παρέμβασης σε κάθε δήμο, με εξειδικευμένες υπηρεσίες για άμεση αντιμετώπιση 

των προβλημάτων της οικογένειας.
• Ένα κέντρο ανά νομαρχία για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής Βίας.



ΠΑΣΟΚ
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Vi. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΟΡΟΣ

Στρατηγικός στόχος του αναπτυξιακού μας σχεδίου είναι η ανάδειξη της ποιότητας ζωής και της φυσικής και 
πολιτιστικής κληρονομιάς ως στρατηγικούς παράγοντες συγκριτικού πλεονεκτήματος της Ελλάδας.

Η Ελλάδα μπορεί στους τομείς αυτούς να γίνει μια πρότυπη χώρα για τα ευρωπαϊκά δεδομένα.

Η ποιότητα ζωής, οι ελεύθεροι χώροι, η προσιτή στέγη για κατοίκους και επιχειρήσεις, η ελκυστικότητα των 
πόλεων, η φιλικότητα των μέσων μεταφοράς αποτελούν προϋπόθεση για την προσέλκυση και ανάπτυξη 
οικονομικών δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας που θα ενισχύσουν την απασχόληση και τον 
δυναμισμό της ελληνικής οικονομίας.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις

Στόχοι

θέλουμε την πόλη ανταγωνιστική και δημιουργική. Πόλη όπου αξίζει κανείς να ζει, να σπουδάζει, να εργάζεται, 
να επενδύει, να διασκεδάζει. Πόλη που σέβεται την αρχιτεκτονική, τα μνημεία, τον πολιτισμό. Στόχος μας να 
αποκτήσει ο πολίτης ταυτότητα με την πόλη του. Να ξανααγαπήσει την δημόσια ζωή. τη συμμετοχή. Να αισθανθεί 
η γνώμη του μετράει.

Υποστηρίζουμε ένα σχέδιο αστικής αναγέννησης που περιλαμβάνει όλες εκείνες τις αρμοδιότητες και ευθύνες 
που αναφέρονται στη ζωή μίας πόλης: κοινωνική φροντίδα, πολιτιστικές δράσεις, οικονομικές δραστηριότητες, 
εκπαιδευτικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικός σχεδιασμός.

Πολιτικές

• Η πόλη ως κέντρο καινοτομίας. Σειρά μέτρων, όπως η παροχή κινήτρωνγια τη δημιουργία επιχειρηματικών 
και βιομηχανικών κοιτίδων υπό την αιγίδα των πόλεων, η εισαγωγή της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε 
τοπικό / περιφερειακό επίπεδο και η σύσταση τοπικών γραφείων επιχειρηματικότητας.

• Πόλη οικονομικά αυτοτελής. Πιστεύουμε στην οικονομικά αυτοτέλεια των πόλεων μέσα από μια δίκαιη 
φορολογική μεταρρύθμιση που θα διασφαλίζει την κοινωνική συνοχή και θα δίνει τη δυνατότητα για 
άσκηση πολιτικής.

• Πόλη προσΒάσιμη. Για όλα τα άτομα που μπορεί να εμποδίζονται και για τα άτομα με αναπηρία.
• Πρόληψη απέναντι στα φαινόμενα γκετοποίησης. Επενδύσεις σε λαϊκές γειτονιές, για να μετατραπούν σε 

θύλακες δημιουργικότητας και κοινωνικής δραστηριοποίησης.
• Κοινωνική πόλη. Περισσότερες εκπαιδευτικές και κοινωνικές αρμοδιότητες στην αρμοδιότητα της πόλης. 

Από τη διαχείριση των σχολείων στα αστικά κέντρα υγείας. Και από τα κέντρα προσχολικής αγωγής στη 
βοήθεια στο σπίτι.

• Πόλη του πολιτισμού και του αθλητισμού, θέλουμε η πόλη να διηγείται την ιστορία της. Δίνουμε έμφαση 
στον πολιτισμό των αιθουσών αλλά και του δρόμου.

• Ανάδειξη της πολιτικής των αναπλάσεων ως βασικό εργαλείο της νέας πολιτικής για την πολεοδομία και 
προγράμματα ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων για κάθε OTA.

• Προστασία όλωντωναξιόλογων-αρχιτεκτονικά και πολεοδομικά-οικισμών, θεσμοθέτηση μορφολογικών 
όρων και κανόνων δόμησης.

• Πράσινη πόλη -  λιγότερο αυτοκίνητα, καθαρότερο αέρα, περισσότερο πράσινο, λιγότερα απορρίμματα.
Στοχεύουμε στη χρήση μόνο μέσων μαζικής μεταφοράς στο κέντρο των πόλεων από το 2011 και στη 
δημιουργία εκτεταμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων.



• Προτεραιότητα στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης δεύτερης γενιάς (αιωρούμενα σωμάτια, 
βενζόλιο). Πριμοδοτούμε τη χρήση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, κατά προτεραιότητα από τις δημόσιες και 
δημοτικές αρχές.

• Εξοικονόμηση της ενέργειας στα δημόσια και ιδιωτικά κτίρια. Δημιουργία κήπων στις ταράτσες των 
κτιρίων και χρήση ψυχρών υλικών στις ελεύθερες δομημένες επιφάνειες της πόλης.

• Ανακαίνιση των όψεων των κτηρίων και τη διατήρηση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των πόλεων. 
Αξιοποίηση των ακάλυπτων χώρων των πολυκατοικιών με ενοποίηση και μετατροπή τους σε χώρους 
πρασίνου.

• Υποστηρίζουμε ένα νέο πρότυπο διαχείρισης απορριμμάτων (μείωση του όγκου των απορριμμάτων, 
διαλογή στην πηγή, ανακύκλωση, κομποστοποίηση, ανάκτηση ενέργειας, ταφή) που οδηγεί από τους 
χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων στους χώρους υγειονομικής ταφής υπολειμμάτων. Δίνουμε 
έμφαση στην ανακύκλωση.

• Η "χειραφετημένη'' πόλη. Μεταφορά στην Τοπική Αυτοδιοίκηση της διαχείρισης των ελεύθερων 
δημόσιων χώρων και χώρων πρασίνου με παράλληλη θεσμική κατοχύρωση των χώρων αυτών μέσα από 
τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια. Κατάρτιση από τους δήμους των πολεοδομικών μελετών σε ένα γενικό 
πλαίσιο θεσμοθετημένο από την κεντρική διοίκηση και απλοποίηση των διαδικασιών για συντομότερη 
θεσμοθέτηση των γενικών πολεοδομικών σχεδίων των OTA.

• Συμμετοχική πόλη. Προτείνουμε την ετήσια λογοδοσία όλων των αιρετών οργάνων διοίκησης και 
υποστηρίζουμε τη δεσμευτική διαΒούλευση με τους φορείςτης κοινωνίας και τις ΜΚΟ που αναπτύσσονται 
στην πόλη. Στηρίζουμε τα αποφασιστικά δημοψηφίσματα για θέματα τοπικού χαρακτήρα.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής στις πόλεις —  οι δεσμεύσεις μας σε συνεργασία με την ΚΕΔΚΕ

• Μείωση της κυκλοφορίας στο κέντρο κάθε πόλης κατά 5-10%.
•  Εξασφάλιση προσθασιμότητας για όλα τα εμποδιζόμενα άτομα και για τα άτομα με αναπηρία.
•  Μεταφορά εκπαιδευτικών και κοινωνικών αρμοδιοτήτων στους Δήμους.
• Μετακίνηση μόνον με τη χρήση μέσων μαζικής μεταφοράς από το 2011, στα κέντρα των μεγάλων 

πόλεων.
•  Δημιουργία εκτεταμένων δικτύων ποδηλατοδρόμων.
• Αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων πρασίνου στις μεγάλες και μεσαίες πόλεις κατά 20% 

μέσα στην πρώτη τετραετία.
•  Ετήσια λογοδοσία όλων των αιρετών οργάνων διοίκησης της πόλης.
•  Αποφασιστικά δημοψηφίσματα για θέματα τοπικού χαρακτήρα.

Πολιτισμός: Η ταυτότητα μας

Στόχοι

Το πολιτιστικό κεφάλαιο της χώρας αποτελεί δημόσιο αγαθό και είναι άμεσα συνδεδεμένο με την ποιότητα 
ζωής, την εκπαίδευση, την οικονομική ανάπτυξη, την απασχόληση. Η πολιτιστική μας παράδοση κάνει την 
πατρίδα μας ξεχωριστή. Η σχετικά πρόσφατη αναβίωση σε διεθνές επίπεδο του αρχαίου θεσμού της Ολυμπιακής 
Εκεχειρίας, κατέδειξε ότι αν ξεφύγουμε από την αποστειρωμένη αντίληψη που έχει ο συντηρητισμός για την 
παράδοση, τότε μπορούμε να την μετατρέψουμε σε πηγή απελευθέρωσης, δημιουργίας, αναζήτησης, πηγή 
μάθησης και έμπνευσης για το παρόν και το μέλλον.

Ο πολιτισμός διαπερνά όλες τις πολιτικές μας με στόχο τη διευκόλυνση της δημιουργικής καλλιτεχνικής 
έκφρασης και την αναδιατύπωση της πολιτιστικής μας ταυτότητας με όρους του 21 ου αιώνα για να διασφαλίζεται 
η δυναμική μας παρουσία στη διεθνή σκακιέρα του πολιτισμού. Επαναφέρουμε τον πολιτισμό στο προσκήνιο 
με την παραγωγική διασύνδεση του Πολιτισμού με την Παιδεία, τις τεχνολογίες της Πληροφορικής και του



Διαδικτύου, καθώς και με την τουριστική Βιομηχανία. Χρειάζεται να συνδέσουμε αποφασιστικά τον πολιτισμό 
με την Κοινωνία της Πληροφορίας για να πετύχουμε την πολιτιστική αποκέντρωση.

Πόλεις και πολιτισμός

• Πολιτική διαχείριση του πολιτιστικού αποθέματος να αποτελέσει αυτοδύναμη συνιστώσα του χωροταξικού 
σχεδιασμού. Επενδύουμε σε πολιτιστικές υποδομές σε περιοχές και γειτονιές υποβαθμισμένες.

• Προγράμματα ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων και των μνημείων στον αστικό ιστό των πόλεων 
και δημιουργούμε δημοσίους χώρους αναψυχής.

• Περιορισμός των πολιτιστικών ανισοτήτων για να έχουν όλοι οι πολίτες την δυνατότητα να ονειρευτούν 
και να γευτούν το πολιτιστικό προϊόν.

Φορείς και νέες αρμοδιότητες

• Νέος ρόλος στο Υπ. Πολιτισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις σύγχρονες πολιτιστικές προκλήσεις. 
Ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, στελέχωση εποπτευόμενων οργανισμών με εξειδικευμένο 
προσωπικό αυξημένων προσόντων.

• Ενίσχυση των Δικτύων Τεχνών και μέσων δράσης των Βασικών φορέων εφαρμογής της πολιτικής 
για τον Πολιτισμό (ΟΠΕΠ, ΤΑΠΑ, Ελληνικό Φεστιβάλ, Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού, Ελληνικό Κέντρο 
Κινηματογράφου).

• Προώθηση του προγράμματος ένταξης Αρχείων και Βιβλιοθηκών στο ΥΠ.ΠΟ.
• Δημιουργία των δομών για την ουσιαστική συνέργια του ΥΠ.ΠΟ. με την Εκπαίδευση, το Περιβάλλον, την 

Απασχόληση, τον Τουρισμό. Έμφαση στην άσκηση εξωτερικής πολιτιστικής πολιτικής, ώστε η χώρα να 
είναι διαρκώς παρούσα στο Ευρωπαϊκό και διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθαι.

• Δημιουργία δομών και δικτύων διάχυσης, διανομής και διακίνησης κάθε είδους πολιτιστικών αγαθών 
και υπηρεσιών, καταπολεμώντας μια Βασική αιτία πολιτιστικού αποκλεισμού.

• Ενίσχυση της κινητικότητας της καλλιτεχνικής δημιουργίας και παραγωγής, μέσα από γεγονότα που 
αναδεικνύουν το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της χώρας.

• Ολοκλήρωση των μεγάλων μουσειακών υποδομών με την Επέκταση του Εθνικού Αρχαιολογικού 
Μουσείου, με την ίδρυση του Μουσείου Αθηνών στην Ακαδημία Πλάτωνος, με την οριστική εγκατάσταση 
του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης.

• Συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών κεφαλαίων για την προώθηση πολιτιστικών γεγονότων, με την 
καθιέρωση σαφών κριτηρίων, την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την δημιουργία 
δικτύων διανομής, καθώς και την προώθηση κανόνων πιστοποίησης βάσει αυστηρών κριτηρίων.

• Χάρτες πολιτιστικών προορισμών των τουριστών και προώθηση «έξυπνων» τουριστικών πακέτων 
δημιουργώντας δίκτυα διαδρομών και θεματικών πολιτιστικών επισκέψεων.

Πολιτισμός- νέες τεχνολογίες- εκπαίδευση

• Αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας σε όλες τις βαθμίδες, με δημιουργία σχολών ερμηνευτών 
πανεπιστημιακού επιπέδου με αντικειμενικό σύστημα εισαγωγής σ' αυτές.

• Ένταξη της εκπαίδευσης των καλλιτεχνών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και πιστοποίηση των 
προγραμμάτων εκπαίδευσης - κατάρτισης - επιμόρφωσης στο πλαίσιο των προγραμμάτων Δια Βίου 
Μάθησης.

• Αναβάθμιση μαθημάτων τέχνης και πολιτιστικής κληρονομιάς στην τυπική εκπαίδευση.
• Ένταξη του τοπικού πολιτισμού στη λειτουργία του ανοικτού σχολείου, σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς 

με αντικείμενο έννοιες όπως πολιτιστική συνέχεια, σύνδεση πολιτισμού και περιβάλλοντος, αξία της 
παράδοσης.



• «Βιβλιοθήκη του μαθητή» με τη δωρεάν παροχή σε κάθε μαθητή τριών βιβλίων κάθε χρόνο και τριών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων για τον πολιτισμό σε ψηφιακή μορφή.

• Σύνδεση των σχολικών εκδρομών με τους πολιτιστικούς τόπους.
• Ψηφιοποίηση του συνόλου του πολιτιστικού πλούτου και πλήρες, με διαρκή ενημέρωση Εθνικό Αρχείο 

Μνημείων.
• Νέες τεχνολογίες για την διάσωση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας απευθυνόμενοι ιδιαίτερα 

στον χώρο των αποδήμων.
• Αξιοποίηση των εδρών Αρχαίων και Νεοελληνικών Σπουδών στο εξωτερικό.
• Ψηφιοποίηση και προβολή στο Διαδίκτυο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπ. Πολιτισμού για 

εκπαιδευτική χρήση, καθώς και μετάφρασή τους σε 3 ξένες γλώσσες.

Πολιτισμός για όλους και από όλους

• Επέκταση της Κάρτας Πολιτισμού, που υιοθετήθηκε για πρώτη φορά στο διάστημα 2000-2004, σε 
όλους τους'Ελληνες και τις Ελληνίδες και ειδική τιμολογιακή πολιτική και εκπτώσεις στην προμήθεια 
πολιτιστικών προϊόντων.

• Ένταξη στην οικονομία του ελεύθερου χρόνου των προγραμμάτων ενοποίησης αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων των αστικών κέντρων και της περιφέρειας.

• Συνέχεια του προγράμματος εκσυγχρονισμού των περιφερειακών μουσείων.
• Προγράμματα διάσωσης και διάδοσης της άϋλης κληρονομιάς (αρχαία και νεότερη γραμματεία, 

λογοτεχνία, μουσική].
• Περιφερειακά πολιτιστικά εργαστήρια στα οποία οι πολίτες γνωρίζουν τους δημιουργούς και γίνονται και 

οι ίδιοι δημιουργοί.
• Νέοι θεσμοί πολιτιστικής αποκέντρωσης, με στόχο την ανάπτυξη της πολιτιστικής φυσιογνωμίας των 

πόλεων στην περιφέρεια, όπως την ανά διετία Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ελλάδας.
• Διεύρυνση των Περιφερειακών Δικτύων Τεχνών (θεατρικό Δίκτυο, Μουσικό Δίκτυο, Εικαστικό Δίκτυο, 

Δίκτυο Χορού, Κινηματογραφικό Δίκτυο, Φωτογραφικό Δίκτυο, Λαογραφικό Δίκτυο, Δίκτυο Βιβλίου, 
Δίκτυο Πολιτιστικής Οργάνωσης και Διαχείρισης).

• Καθιέρωση δικτύου αριστείαςμεβραβεία σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας, προστασίας και ανάδειξης 
του πολιτιστικού αποθέματος.

Εξωστρέφεια και όσμωση

• Έμφαση στην οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με σκοπό την εξοικείωση των νέων στα θέματα 
πολιτισμικής διαφορετικότητας.

• Προγράμματα πολιτισμικής όσμωσης με τους μετανάστες.
• Δυνατότητες ανάληψης πρωτοβουλιών που αναδεικνύουν την πολιτιστική φυσιογνωμία ιδιαίτερων 

κοινωνικών ομάδων και Μουσείο Μετανάστευσης.
• Καθιέρωση διαγωνιστικής διαδικασίας σε νέους καλλιτέχνες και νέους επιστήμονες.

Πολιτισμός -  οι δεσμεύσεις μας

•  Άμεση 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.

• Διασφάλιση αξιοκρατικών διαδικασιών στις προσλήψεις, στις αξιολογήσεις, στις επιχορηγήσεις καθώς 
και Βελτίωση των αποδοχών και των Βασικών εργασιακών σχέσεων επιστημόνων και καλλιτεχνών.

•  Διασφάλιση των πνευματικών δικαιωμάτων και ουσιαστική προστασία τους.



Μαζικός Αθλητισμός: πηγή υγείας, επικοινωνίας, συλλογικότπτας

Στόχοι

Κεντρικός μας στόχος η «άθληση για όλους», θέλουμε το διάστημα 2008-2012 να αναδιαρθρώσουμε το 
μοντέλο του αθλητισμού στη χώρα μας μέσα από το τρίπτυχο «Μακροχρόνιος εθνικός προγραμματισμός», 
«Αποκεντρωμένη διοίκηση αθλητισμού», «Ενίσχυση του σωματειακού αθλητισμού».

Πολιτικές

• Η κληρονομιά των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώνων. Αλλάζουμε το μεταολυμπιακό 
«σχεδίασμά» της σημερινής Κυβέρνησης και ανοίγουμε τις εγκαταστάσεις στους πολίτες μέσα από 
σχήματα διαχείρισης τους που θα επιτρέπουν τη συνέργεια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα.

• Άθληση και Αθλητικές εγκαταστάσεις για όλους. Κάθε πολίτης να συμμετέχει σε πρόγραμμα μαζικού 
αθλητισμού, σε εγκαταστάσεις που θα είναι σύγχρονες, καθαρές και καλά οργανωμένες. Σε συνεργασία 
με την τοπική αυτοδιοίκηση θα δρομολογήσουμε ένα δεσμευτικό εθνικό πρόγραμμα για τη δημιουργία 
νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με ορίζοντα το 2015.

• Ενίσχυση του σωματειακού αθλητισμού. Πριμοδοτούμε την συγχώνευση σωματείων της ίδιας περιοχής 
και διασφαλίζουμε τη διαφάνεια στις επιχορηγήσεις, με χρηματοδότηση συγκεκριμένων επιχειρησιακών 
προγραμμάτων με αξιοκρατικά κριτήρια και κανόνες.

• Εμπιστευόμαστε τις αθλητικές ομοσπονδίες. Τετραετής προγραμματισμός και σχεδιασμός. Κάθε 
ομοσπονδία χρηματοδοτείται στη βάση των δράσεων και των αναγκών που προΒλέπονται στον κάθε 
προγραμματισμό. Αξιολογούμε το έργο των ομοσπονδιών και καταργούμε τις «έκτακτες επιχορηγήσεις» 
που συχνά εκλαμβάνονται ως πελατειακές σχέσεις.

• Επεκτείνουμε την Κάρτα Πολιτισμού και στον αθλητισμό: για τους νέους, τις οικογένειες, τις ευαίσθητες 
κοινωνικές ομάδες ώστε να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα προγράμματα άθλησης των δήμων.

• Επένδυση στο σχολικό και πανεπιστημιακό αθλητισμό. Η επένδυση στο σχολικό αθλητισμό θα εξασφαλίσει 
ότι μέχρι το 2012 όλα τα παιδιά θα λαμβάνουν τρεις ώρες υψηλής ποιότητας γυμναστικής ή αθλητισμού 
την εβδομάδα. Μέσα από το σχολικό αθλητισμό θα αποκαταστήσουμε τον «αθλητισμό της γειτονιάς».

• Προτεραιότητα στον αθλητισμό για άτομα με αναπηρίες. Σήμερα ο αθλητισμός για τα άτομα με αναπηρίες 
θεωρείται ως ο φτωχός συγγενήςτου αθλητισμού στη χώρα μας. Πρόκειται για μια βαθιά κοινωνική αδικία 
που θα αποκαταστήσουμε σε πρώτη προτεραιότητα με γενναία ενίσχυση προς όλες τις ομοσπονδίες και 
τα σωματεία που εντάσσονται στον αθλητισμό για ΑΜΕΑ.

• Νέο και αποκεντρωμένο μοντέλο ανάπτυξης του αθλητισμού και διασύνδεση με τον τουρισμό. 
Δημιουργούμε το Εθνικό Συμβούλιο Αθλητισμού και υλοποιούμε την αποκέντρωση στον αθλητισμό 
μεταφέροντας διοικητικές αρμοδιότητες που σήμερα ασκούνται από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, 
στις περιφέρειες. Προωθούμε ένα φιλόδοξο πρόγραμμα προσέλκυσης ξένων ομοσπονδιών για τις 
προπονητικές τους ανάγκες αλλά και ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα διεκδίκησης μεγάλων αθλητικών 
γεγονότων.

• Στηρίζουμε τον επαγγελματικό αθλητισμό και εγγυόμαστε την τήρηση της νομοθεσίας. Η οικονομική 
του επαγγελματικού αθλητισμού δεν πρέπει να μας οδηγήσει στην αποβολή του από τον αθλητισμό και 
στην αποκλειστική του ένταξη στις οικονομικές δραστηριότητες της κοινωνίας. Για το αθλητικό σκέλος 
την ευθύνη έχει η οικεία αθλητική ομοσπονδία, ενώ για το οικονομικό σκέλος ισχύουν οι κανόνες που 
αφορούν κάθε οικονομική δραστηριότητα, με τον έλεγχο να παραμένει στους κρατικούς μηχανισμούς.



• Προτεραιότητα σε προγράμματα μαζικού αθλητισμού
• Μέχρι το 2012 προβλέπουμε όλα τα παιδιά θα λαμβάνουν τρεις ώρες υψηλής ποιότητας γυμναστικής ή 

αθλητισμού την εβδομάδα.
• Ενίσχυση του σωματειακού αθλητισμού
• Αξιολόγηση και χρηματοδότηση των αθλητικών ομοσπονδιών με Βάση το έργο τους. Τέρμα στις 

πελατειακές σχέσεις



ΠΑΣΟΚ





VII. ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΣ, ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟ

Στο επίκεντρο ο πολίτης

Από τον τρόπο διακυβέρνησης ενός κράτους κρίνονται ιδεολογίες, εφαρμογές πολιτικών και πρόσωπα. Καμιά 
μεγάλη αλλαγή και καμιά ριζική μεταρρύθμιση δεν μπορεί να πετύχει, αν δεν αγγίξει την καρδιά του κράτους: 
εκεί βρίσκεται η πηγή της παθογένειας, που παράγει και αναπαράγει αγκυλώσεις, τρέφεται από τον αναχρονισμό 
και τροφοδοτεί τη στασιμότητα, δυναστεύει τον τόπο, ταλαιπωρεί τους πολίτες, στρεβλώνει την οικονομία και 
δεσμεύει την κοινωνία και τις δημιουργικές της δυνάμεις.

Για να κάνει ο τόπος το μεγάλο βήμα προς το μέλλον, πρέπει να κλείσει τους λογαριασμούς του με αυτή την πηγή 
της καθυστέρησης και της αδράνειας. Το ΠΑΣΟΚ και θέλει και ξέρει και μπορεί να το πράξει.

Το κράτος αποτελεί το βασικότερο εργαλείο της πολιτικής και των πολιτικών υπέρ της κοινωνίας των πολιτών 
για τη διατήρηση και διεύρυνση των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων του ανθρώπου. Το 
κράτος δεν πρέπει να είναι ουδέτερο, αμήχανο και αδύναμο απέναντι στο φαινόμενο της παγκοσμιοποίησης και 
τις δυνάμεις της αγοράς.

Πρώτιστο καθήκον της προοδευτικής παράταξης είναι η πλήρης αναδιοργάνωση του κράτους προκειμένου να 
υπερασπιστεί την αυτονομία και την ηγεμονία της πολιτικής και μια θεσμική παράδοση που ενσωματώνει τις 
αξίες του διαφωτισμού και τους πολιτικούς και κοινωνικούς αγώνες τριών αιώνων. Βασικός μας στόχος είναι 
τα πάντα να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με επίκεντρο τον πολίτη και τις ανάγκες του.

Δεσμευόμαστε να διαμορφώσουμε ένα κράτος απλό -  αποτελεσματικό -  δίκαιο, στην υπηρεσία των πολιτών, 
που θα είναι μαζί με τις ιδέες μας το βασικό μας οπλοστάσιο για την οικοδόμηση μιας δίκαιης κοινωνίας.

Για το σκοπό αυτό θα προωθήσουμε ριζοσπαστικές μεταρρυθμίσεις στο ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ, τη ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ, στη ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑ, στη ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Πολιτικό σύστημα γισ διαφάνεια και λογοδοσία

Στόχοι

θέλουμε το πολιτικό σύστημα να εξασφαλίζει διαφάνεια και να βελτιώνει την ποιότητα της αντιπροσωπευτικής 
δημοκρατίας. Μόνο αν δημιουργήσουμε ένα εκλογικό σύστημα διαφάνειας, ένα εκλογικό σύστημα που 
ελαχιστοποιεί την κρισιμότητα του λεγάμενου πολιτικού χρήματος, ένα εκλογικό σύστημα που διασφαλίζει στο 
μέγιστο δυνατό Βαθμό την ανεξαρτησία του βουλευτή, δίνουμε πειστική απάντηση. Μόνο έτσι απαντάμε στην 
καθολική καχυποψία για τη διαφθορά, στο μεγάλο ζήτημα της σχέσης της πολιτικής με την οικονομική και 
επικοινωνιακή εξουσία.

Στόχος μας το Κοινοβούλιο να ξαναγίνει επίκεντρο της πολιτικής ζωής. Εκεί κρίνεται καθημερινά το επίπεδο 
και η ποιότητα της Δημοκρατίας. Κορυφαίος στόχος μας είναι η ριζική αναβάθμιση των λειτουργιών της Βουλής 
και του ρόλου του Βουλευτή. 0 συνδυασμός της πολυνομίας με το δυσνόητο χαρακτήρα πολλών νομοθετικών 
διατάξεων αλλά και της διατήρησης αναχρονιστικών διατάξεων συγκρούονται με τη λογική του σύγχρονου 
κράτους δικαίου. Τα χαρακτηριστικά αυτά οδηγούν σε επικαλύψεις και ασάφειες που δημιουργούν αδιαφάνεια 
και λειτουργούν σε Βάρος της καλής διοίκησης, και δημιουργούν συνθήκες διαφθοράς. Βασικός στόχος μας 
είναι η καθιέρωση της διαφάνειας στη νομοθετική λειτουργία.

Εκλογικό σύστημα

Προτείνουμε να συζητηθεί ένα μεικτό εκλογικό σύστημα το οποίο αξιοποιώνταςτην εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών



κρατών, θα έχει δύο κύρια χαρακτηριστικά: τον συνδυασμό μονοεδρικών και ευρέων εκλογικών περιφερειών 
καθώς και τον συνδυασμό της εκλογής με σταυροδοσία με την εκλογή με λίστα. Το εκλογικό σύστημα θα 
αποτυπώνει την ανάγκη ισότιμης συμμετοχής και των δύο φύλων στην πολιτική. Πιστεύουμε ότι ένα τέτοιο 
εκλογικό σύστημα αποτελεί μια ουσιαστική όσο και κρίσιμη συμβολή στην ανάγκη διαφάνειας του πολιτικού 
συστήματος και εμβάθυνσης της αντιπροσωπευτικής Δημοκρατίας. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καταργήσει την 
αντιδημοκρατική ρύθμιση του 42% στο νόμο για τις εκλογές της Αυτοδιοίκησης.

Κοινοβούλιο

Δεσμευόμαστε για την αναβάθμιση του κύρους του Κοινοβουλίου και των Βουλευτών με τα παρακάτω μέτρα:

• Δημόσια ΔιαΒούλευση: Καθιερώνεται υποχρεωτικό στάδιο δημόσιας διαΒούλευσης για κάθε σχέδιο 
νόμου. Η δημόσια διαΒούλευση θα αποτυπώνεται υποχρεωτικά σε ιστοσελίδα, ώστε κάθε Βάση που θα 
διατυπώνεται να είναι προσβάσιμη στους ενδιαφερομένους πολίτες και ανοιχτή σε περαιτέρω δημόσιο 
έλεγχο και κριτική. Μετά την πρώτη εφαρμογή του μέτρου στα σχέδια νόμου, το υποχρεωτικό στάδιο 
δημόσιας διαΒούλευσης θα προηγείται της έγκρισης όλων των κανονιστικών κειμένων της Δημόσιας 
Διοίκησης (Κεντρικής και Περιφερειακής Διοίκησης, Νομαρχιακής/Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης και 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης).

• 'Ελεγχος Ποιότητας: Κάθε σχέδιο νόμου πρέπει να συνοδεύεται υποχρεωτικά από έκθεση ποιότητας, 
η οποία θα περιλαμβάνει αναλυτική εκτίμηση και αξιολόγηση των επιπτώσεων του νόμου (ιδίως στην 
οικονομία, στην κοινωνία, στο περιβάλλον, στα νησιά) και μελέτη ωςπροςτην εφαρμογή αυτού, καθώς και 
από έκθεση με την οποία θα αξιολογούνται τα πορίσματα της δημόσιας διαΒούλευσης και θα αιτιολογείται 
ο λόγος για τον οποίο δεν υιοθετήθηκαν προτάσεις που κατατέθηκαν σε αυτήν.

• Τροπολογίες: Στη Βουλή θα απαγορεύεται η κατάθεση τροπολογιών μετά την ολοκλήρωση της συζήτησης 
ενώπιον της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ενώ υποχρεωτικά όλα τα νομοσχέδια θα υποβάλλονται σε δύο 
«αναγνώσεις» ενώπιον της αρμόδιας επιτροπής, που θα απέχουν μεταξύ τους ικανό χρόνο.

• θέματα Ευρωπαϊκής Ένωσης: θεσμοθέτηση της υποχρέωσης για ενημέρωση του Κοινοβουλίου και 
της κοινής γνώμης για τα θέματα που συζητούνται, καθώς και για τις θέσεις που προτίθεται να λάβει η 
Κυβέρνηση της χώρας μας, δεδομένου ότι ένα μεγάλο μέρος της νομοθεσίας θεσπίζεται στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση.

Επίσης, ενισχύουμε θεσμούς συμμετοχήςτων πολιτών και θεσμούς άμεσης δημοκρατίας (όπωςτο δημοψήφισμα 
και η λαϊκή νομοθετική πρωτοβουλία).

Επιτελική κυβέρνηση και Αυτοδιοίκηση

Μετά τις μεγάλες τομές της δημιουργίας των περιφερειών, της ΝΑ και του Καποδίστρια προχωράμε στο επόμενο 
μεγάλο Βήμα αποκέντρωσης της χώρας ενίσχυσης της αυτοδιοίκησης και ολοκλήρωσης της περιφερειακής της 
αναδιάρθρωσης. Φέρνουμε, έτσι, πιο κοντά την εξουσία στον πολίτη.

Διαμορφώνουμε μια απλή -  ευδιάκριτη -  αποκεντρωμένη δομή σε τρία επίπεδα με τα πιο κάτω 
χαρακτηριστικά:

• Επιτελική Κυβέρνηση με λιγότερα Υπουργεία με κύρια αποστολή την παραγωγή, την παρακολούθηση και 
την αξιολόγηση των Δημόσιων πολιτικών, απαλλαγμένα από τοπικές και περιφερειακές λειτουργίες.
Οι αποκλειστικές ευθύνες της Κυβέρνησης διατηρούνται στα Υπουργεία, που διαχειρίζονται αμιγώς 
Εθνικές Υποθέσεις (π.χ. εθνική άμυνα, ασφάλεια, δημόσια οικονομικά, πολιτιστική κληρονομιά).Όλες οι 
άλλες δημόσιες λειτουργίες μεταφέρονται στα δύο επίπεδα αυτοδιοίκησης (περιφερειακής και τοπικής). 
Η μείωση του αριθμού των Περιφερειών θα γίνει με κριτήρια γεωγραφικά, ιστορικά, αναπτυξιακά, 
διοικητικά και λειτουργικά.



• Περιφερειακή αυτοδιοίκηση με μικρότερο αριθμό Περιφερειών, με τη μορφή τοπικής κυβέρνησης με 
αιρετό περιφερειακό συμβούλιο και αιρετό περιφερειάρχη. Η κύρια αποστολή της είναι η περιφερειακή 
ανάπτυξη, σε συνδυασμό με το σχεδίασμά και την εφαρμογή δημόσιων πολιτικών που της ανατίθενται 
(παιδεία, υγεία, πρόνοια κ.ο.κ.]. Οι Νομαρχίες λειτουργούν με τη μορφή «Νομαρχιακών Διαμερισμάτων» 
της οικείας Περιφέρειας.

• Τοπική Αυτοδιοίκηση με ισχυρούς Δήμους που θα προκύψουν ύστερα από νέο κύμα συγχωνεύσεων) 
με κύρια αποστολή -  πέρα από το κεκτημένο της τοπικής ανάπτυξης -  την παροχή υπηρεσιών 
υψηλού επιπέδου στους πολίτες. Στη σημερινή εποχή ό,τι χρειάζεται ο πολίτης (π.χ. παιδεία, υγεία, 
πρόνοια, απασχόληση, επενδύσεις, πολιτισμό, πολεοδομικό σχεδίασμά, αθλητισμό κλπ) πρέπει να 
το βρίσκει στο Δήμο του, με έμφαση τη μέριμνα για την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού. 
Επίσης θα προωθήσουμε παράλληλα την οικονομική αυτοτέλεια των Δήμων με τη πρόβλεψη γενναίας 
φορολογικής αποκέντρωσης (με ενεργοποίηση και της συνταγματικής διάταξης για τα τοπικά έσοδα), 
που θα συνοδεύεται από ελεγκτικούς μηχανισμούς (διοικητικούς και κοινωνικούς) διαχείρισης του 
δημοτικού χρήματος. Δημιουργείται Ταμείο Συνοχής για τους αδύνατους Ο.Τ.Α. και ιδίως των νησιών. Οι 
νέες συνενώσεις των Ο.Τ.Α. θα γίνουν με βάση ένα προγραμματικό σχέδιο ανάπτυξης για κάθε νέο δήμο 
και για τα διαμερίσματά του και επομένως δεσμευόμαστε για ένα καινούριο Πρόγραμμα «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ 
II» που θα χρηματοδοτεί την αναπτυξιακή συγκρότηση και την ενδοδημοτική σύγκλιση των νέων Δήμων. 
Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί στους μικρούς Ο.Τ.Α. που θα γίνουν Δημοτικά Διαμερίσματα νέων μεγάλων 
Δήμων. Επίσης, κάθε νησί και Δήμος, με εξαίρεση τα μεγάλα νησιά.

Τα MME στη σύγχρονη εποχή

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έβαλαν τις Βάσεις για την λειτουργία των ηλεκτρονικών MME με το Νόμο 2328/ 
1995. Σήμερα, όπου η σύγκλιση των τεχνολογιών της επικοινωνίας και πληροφόρησης είναι γεγονός και η 
ψηφιακή τεχνολογία ανοίγει νέες δυνατότητες παροχής δικτύων και υπηρεσιών χρειάζονται προσαρμογές 
και παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών δεδομένων και των κατευθύνσεων του 
Ευρωπαϊκού Δικαίου. Γι' αυτό είναι επιτακτική ανάγκη:

• Η άμεση αδειοδότηση τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών σταθμών με αντικειμενικά κριτήρια σε ένα 
σύγχρονο και λειτουργικό κανονιστικό πλαίσιο που θα θέτει τις αναγκαίες προϋποθέσεις για την μετάβαση 
στην ψηφιακή τεχνολογία.

• Η επίσπευση της εφαρμογής της ψηφιακής τεχνολογίας στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο η οποία 
σύμφωνα και με τη σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το 
αργότερο το 2012.

• Η κατάργηση του νόμου για τον Βασικό μέτοχο και θέσπιση πραγματικής διασφάλισης της διαφάνειας και 
της πολυφωνίας στα ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα και με την ευρωπαϊκή εμπειρία.

• Η ανάπτυξη των περιφερειακών MME και αναβάθμιση του ρόλου τους σε αποσαφηνισμένο θεσμικό 
περιβάλλον, χωρίς εξαρτήσεις από την κεντρική εξουσία.

• Η ενίσχυση και ενθάρρυνση καινοτόμων πρωτοβουλιών ανάπτυξης των MME που ενεργοποιούνται στο 
Διαδίκτυο μέσω των ευρυζωνικών δικτύων.

• Η διαμόρφωση, μετά από διαβούλευση, ενός σύγχρονου ρυθμιστικού πλαισίου για τη λειτουργία των 
εταιριών δημοσκοπήσεων και πολιτικών αναλύσεων.

Σχέσεις πολιτείας -  εκκλησίας

Στόχος μας μια νέα ρύθμιση των σχέσεων πολιτείας και εκκλησίας που θα οδηγεί στη διάκριση των ρόλων τους. 
Μια ρύθμιση που θα απαλλάξει την εκκλησία από κρατικές εξαρτήσεις, ξένες με την πνευματική και κοινωνική 
της και την πολιτεία από πρακτικές ξένες με τον ευρωπαϊκό συνταγματικό πολιτισμό. Κατά τη διαδικασία αυτή 
θα συζητηθούν με την εκκλησία τρόποι ώστε να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα του κατώτερου κλήρου καθώς 
και τρόποι οργάνωσης της εθελοντικής οικονομικής συμβολής των πιστών στην εκκλησία.



Η άνθηση της κοινωνίας των πολιτών αποτελεί θεμελιώδη στόχο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ. Η πολιτική της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ θα κινηθεί παράλληλα προς δυο κατευθύνσεις:

• Τη δημιουργία μιας Ανεξάρτητης Αρχής και ενός Εθνικού Μητρώου για τις ΜΚΟ. Αρμοδιότητα της 
Ανεξάρτητης Αρχής θα είναι η εξασφάλιση της διαφάνειας και της αξιοκρατίας, η ρύθμιση των σχέσεων 
ΜΚΟ καιΔημόσιο, καθώς και η αποτροπή κάθε ενδεχόμενηςχειραγώγησηςαπό κρατικούς, κυβερνητικούς 
ή εμπορικούς φορείς. Βασική της αποστολή η κατάρτιση και η τήρηση ενός Εθνικού Μητρώου των ΜΚΟ 
το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη συνεργασία του Δημοσίου και των ΜΚΟ.

• Τηνοικονομικήτουςστήριξη.Ηοικονομικήενίσχυσημπορείναεπιτευχθείμετηθέσπισηενόςνομοθετικού 
πλαισίου που θα ευνοεί και θα ενθαρρύνει τις δωρεές και τις χορηγίες, με τη δημόσια οικονομική στήριξη 
και τη διευκόλυνση χρηματοδοτήσεων από ευρωπαϊκές πηγές και από ιδιωτικούς φορείς. Η ενίσχυση 
όλη αυτή θα πρέπει να διασφαλίζεται από αυστηρούς κανόνες διαφάνειας, αντιπροσωπευτικότατος, 
λογοδοσίας και αξιοκρατίας.

Πολιτικό σύστημα -  οι δεσμεύσεις μας

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

•  Αλλαγή στις δομές του Κράτους: Επιτελική Κυβέρνηση με λιγότερα Υπουργεία, με μικρότερο αριθμό 
Περιφερειών με αιρετό περιφερειάρχη, λίγοι και ισχυροί δήμοι, οι οποίοι θα προκόψουν ύστερα από 
νέο κύμα συγχωνεύσεων.

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

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

Ανθρώπινα Δικαιώματα

Στόχοι

θέλουμε ένα κράτος ίο οποίο θα θέτει την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων και των ελευθεριών όλων 
των πολιτών, ανεξαρτήτως εθνικής προέλευσης, θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων και σεξουαλικού 
προσανατολισμού, θεμέλιο λίθο της πολιτικής του. Ένα κράτος το οποίο θα λειτουργεί προληπτικά και όχι 
κατασταλτικά, το οποίο θα προστατεύει τους πολίτες του από την κρατική Βία και την αστυνομική αυθαιρεσία 
και θα συμμορφώνεται με τους διεθνείς κανόνες. Ένα κράτος το οποίο θα εκλαμβάνει τη διαφορετικότητα ως 
αφορμή δημιουργίας και ανάπτυξης.

Μεταναστευτική πολιτική

Η μαζική είσοδος μεταναστών κατά τα τελευταία είκοσι χρόνια διαμόρφωσε μια νέα πραγματικότητα στην 
Ελλάδα. Το ΠΑΣΟΚ έχει εμπράκτως αποδείξει ότι πιστεύει στη συμβολή των μεταναστών στην οικονομία 
της χώρας, ότι δεν τιμωρεί τη διαφορετικότητα αλλά αντιθέτως τη θεωρεί ως ένα στοιχείο εμπλουτισμού της 
ελληνικής κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ ως κυβέρνηση θέτει ως κεντρικό άξονα της μεταναστευτικής του πολιτικής 
την πλήρη, ομαλή και χωρίς διακρίσεις κοινωνική ένταξη των μεταναστών.

Προτεραιότητες μας ως κυβέρνηση θα καταστούν:
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• Η διασφάλιση των κοινωνικών και εργατικών δικαιωμάτων των μεταναστών.
—  ·  Η χορήγηση ιθαγένειας σε όσα παιδιά μεταναστών γεννιούνται και μεγαλώνουν στην Ελλάδα και αυτόματη

απόκτηση μετά την παρέλευση τριετίας για όλα τα υπόλοιπα που είναι μαθητές στη χώρα μας.
• Η εισαγωγή στα σχολεία της διδασκαλίας της μητρικής γλώσσας των κύριων χωρών προέλευσης, με 

έμφαση στην προσχολική ηλικία.
• Η θεσμοθέτηση του δικαιώματοςτου εκλέγεινκαιεκλέγεσθαιστιςτοπικέςεκλογέςγια όσους αλλοδαπούς

®  έχουν συμπληρώσει πέντε χρόνια νόμιμης διαμονής στην Ελλάδα.
• Η πάταξη της αδήλωτης εργασίας και της εισφοροδιαφυγής των εργοδοτών με ενίσχυση του θεσμού της 

Επιθεώρησης Εργασίας.
■  ·  Η βελτίωση των διοικητικών μηχανισμών και η ενίσχυσή τους με τη δημιουργία Γενικής Γραμματείας

Μεταναστευτικής Πολιτικής, με τη στελέχωση των ΚΕΠ με υπαλλήλους με γλωσσική επάρκεια να 
εξυπηρετούν τους κύριους μεταναστευτικούς πληθυσμούς και με τη θεσμοθέτηση του Συμβουλίου των 

|  Αλλοδαπών στο επίπεδο της τοπικής αυτοδιοίκησης κατόπιν εκλογών μεταξύ των μεταναστών του δήμου
ή της κοινότητας. Παρόμοια πρόβλεψη και για τα κύρια ασφαλιστικά ταμεία (ΙΚΑ, ΟΓΑ).

«  ·  Οι διακρατικές συμφωνίες για την κατοχύρωση ασφαλιστικών δικαιωμάτων και την αποφυγή διπλών
ασφαλιστικών εισφορών για τη συνταξιοδότηση και την ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

• Η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη με χρήση των παραβολών για την κάλυψη της δαπάνης.
μ  ·  Η διεύρυνση των όρων νομιμοποίησης των παράτυπων μεταναστών.

• Η επικύρωση της Συνθήκης του Παλέρμο και η εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας για τα θέματα 
παράνομης διακίνησης και εμπορίας ανθρώπων (trafficking) και η δυνατότητα επιλογής από το θύμα του 
εθελοντικού επαναπατρισμού ή της εγκατάστασης στην Ελλάδα.

Πολιτική Ασύλου

Β  0 αριθμόςτων προσφύγων υπολείπεται σημαντικά σε σχέση με αυτόν των οικονομικών μεταναστών. Το γεγονός
αυτό όμως δε δικαιολογεί την έλλειψη συγκροτημένης πολιτικής και τη διοικητική αυθαιρεσία απέναντι τους.

■  Στα πλαίσια αυτά δεσμευόμαστε για μια πολιτική με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά :
■  ·  Πλήρη και εμπρόθεσμη εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με όλες τις κοινοτικές οδηγίες, εφαρμογή των

διεθνών συμβάσεων και του ελληνικού δικονομικού δικαίου και απλοποίηση της διαδικασίας πρόσβασης
■  στην αίτηση πολιτικού ασύλου.
■  ·  Πλήρη ενημέρωση για τα δικαιώματά τους σε γλώσσα που κατανοούν και δυνατότητα νομικής

εκπροσώπησής τους.
μ  ·  Δυνατότητα υποβολής ασύλου σε περιπτώσεις μαζικών αφίξεων αλλοδαπών σε παραμεθόριες περιοχές,

διαφανείς διαδικασίες εξέτασης των αιτήσεων και αντικειμενική εξέταση των αιτημάτων.
• Αξιοπρεπείς συνθήκες διαμονής των αιτούντων άσυλο στα κέντρα υποδοχής, δημιουργία ειδικών χώρων

_  για γυναίκες και παιδιά, κοινωνική υποστήριξη των ασυνόδευτων ανηλίκων προσφύγων.
• Αυτόματη παροχή ασύλου στα αποδεδειγμένα θύματα βασανιστηρίων, βιασμών ή άλλης μορφής ηθικής,

*  φυσικής ή σεξουαλικής Βίας.

■  Πόντιοι Παλιννοστούντες

Οι κυβερνήσεις ΠΑΣΟΚ εκπόνησαν και άρχισαν να εφαρμόζουν ένα σημαντικό έργο για το πολύπαθο αυτό 
I  κομμάτι του ελληνισμού το οποίο όμως διεκόπη βίαια από τη Νέα Δημοκρατία.

Έχοντας ανοίξει ένα ευρύ πεδίο διαλόγου με τους ομογενείς μας γνωρίζουμε τα προΒλήματά τους και
■  δεσμευόμαστε να εργαστούμε στις εξής κατευθύνσεις :

• Απλούστευση και εξορθολογισμό των διαδικασιών απονομής της ελληνικής ιθαγένειας.
• θέσπιση ρύθμισης για αποφυγή απελάσεων ομογενών που έχουν αιτηθεί την ελληνική ιθαγένεια.

■  ·  Επανεργοποίηση και ολοκλήρωση του προγράμματος στεγαστικής αποκατάστασης.



• Εξέταση των ευαίσθητων πτυχών του ασφαλιστικού τους προβλήματος.
• Εκπόνηση ειδικών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση της ανεργίας.

Ρομά (Τσιγγάνοι)

ΟιΈλληνες Ρομά πρέπει να αντιμετωπισθούν σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο ως ευάλωτη κοινωνική ομάδα 
με ιδιαίτερα πολιτιστικά χαρακτηριστικά, ίσα δικαιώματα και ίσες δυνατότητες πρόσβασης στη στέγη, στην υγεία 
και στην εκπαίδευση. Στα πλαίσια αυτά αναλαμβάνουμε τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

• Καταπολέμηση των σε Βάρος τους διακρίσεων, ιδίως μέσω της επικύρωσης του Πρωτοκόλλου 12 της 
Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, της συστηματικής επιμόρφωσηςτων αρμόδιων 
φορέων υλοποίησης της νομοθεσίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων, της εξέτασης σε εύλογο 
χρόνο των εκκρεμουσών καταγγελιών κακομεταχείρισης Ρομά εκ μέρους αστυνομικών οργάνων, της 
άμεσης τακτοποίησης των αστικοδημοτικών εκκρεμοτήτων, της εκτενούς καμπάνιας ευαισθητοποίησης 
του κοινωνικού σώματος.

• Κατά προτεραιότητα υλοποίηση των προβλεπομένων αλλά και λήψη πρόσθετων μέτρων για 
μετεγκατάσταση καταυλισμών και βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης σε αυτούς. Διευκόλυνση της 
εγκατάστασης Ρομά σε γειτονιές εκτός καταυλισμών.

• Κατά προτεραιότητα συμμετοχή σε ειδικά προγράμματα σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, απορρόφηση 
ως εργατικού δυναμικού σε μεγάλα έργα και ένταξη σε σχολές επαγγελματικής αποκατάστασης μέσω 
του ΟΑΕΔ και του ΟΕΚ.

• Εξασφάλιση ίσης με τους άλλους πολίτες πρόσβασης στις Βασικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, αποκλείοντας 
τη δημιουργία χωριστών σχολείων για τους Ρομά.

Μειονότητα Θράκης

Η ισότιμη και ουσιαστική παρουσία της μειονότητας της Θράκης στο κοινωνικό γίγνεσθαι και η ανάπτυξη 
του συνόλου της περιοχής είναι ζήτημα με επιρροή στην όλη ποιότητα της δημοκρατίας μας. Παρά τα μέτρα 
τα οποία έχουν ληφθεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, υπάρχουν ακόμη απομεινάρια προκαταλήψεων και 
αρνητικών πρακτικών τα οποία δημιουργούν προσκόμματα στη δυναμική προσαρμογή της μειονότητας στο 
σύγχρονο κοινωνικό κεκτημένο. Το ΠΑΣΟΚ έχει ακολουθήσει μια ενεργή πολιτική συμμετοχής των στελεχών 
της μειονότητας σε καίριες θέσεις στην τοπική αυτοδιοίκηση, στο συνδικαλισμό, στους κομματικούς θεσμούς. 
Ενθάρρυνε τη συμμετοχή τους σε διαδικασίες διαβούλευσης για τα προβλήματα της μειονότητας και όχι μόνο. 
Πιστεύουμε ότι η ανάπτυξη της μειονότητας είναι άρρηκτα συνυφασμένη με τη συνολική ευημερία της περιοχής. 
Η εγγύηση της απαράβατης λειτουργίας των κανόνων της ισοπολιτείας απέναντι σε όλους τους πολίτες αποτελεί 
θέμα αρχής.

Ομογενείς από Βόρειο'Ηπειρο

Από τις αρχές της δεκαετίας του 90 το ΠΑΣΟΚ εργάστηκε για τη βελτίωση των διμερών σχέσεων με την Αλβανία 
και την προσέγγισή της με την ΕΕ ενώ παράλληλα υιοθέτησε σημαντικές πολιτικές στήριξης και ένταξης των 
ομογενών στην ελληνική κοινωνία. Με τις εμπειρίες που αποκομίσαμε, αναλαμβάνουμε για την επόμενη 
κυβερνητική μας θητεία τις ακόλουθες δεσμεύσεις:

• Άμεση και με διαφάνεια απόδοση της ιθαγένειας σε όλους τους ομογενείς που τη δικαιούνται.
• Ειδική ρύθμιση της στρατιωτικής θητείας των ομογενών.
• Συμμετοχή στα όργανα του κόμματός μας.
• Εκπόνηση στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης και επενδύσεων στις περιοχές της Αλβανίας με έντονο 

ελληνικό στοιχείο.



• Διευκολύνσεις για την εισαγωγή φοιτητών στα ελληνικά Πανεπιστήμια, παροχή επιδομάτων.
• Εξέταση των ασφαλιστικών εκκρεμοτήτων των ομογενών.

Ανθρώπινα δικαιώματα -  οι δεσμεύσεις μας

•  Προστασία και προώθηση των δικαιωμάτων όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.
• Λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την κοινωνική ένταξη των μεταναστών και πρόνοια για τη δεύτερη 

γενιά των μεταναστών.
•  Πρόνοια και στήριξη των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων, των κοινωνικά αποκλεισμένων και των 

περιθωριοποιημένων.

Δημόσια διοίκηση με στόχους και αποτελέσματα για τους πολίτες

Στόχοι

Το όραμά μας είναι το τρίπτυχο: προσθασιμότητα -  ποιότητα -  καθολικότητα στις υπηρεσίες που προσφέρει το 
κράτος στους πολίτεςτου. Με απλά λόγια θέλουμε οι πολίτεςτηςχώρας μας, όπου κι αν βρίσκονται (γεωγραφικά), 
ανεξάρτητα από το εισόδημά τους, την εθνικότητα, το φύλο, τη θρησκεία τους να έχουν την ίδια πρόσβαση στις 
υπηρεσίες του κράτους (προσθασιμότητα), να απολαμβάνουν το ίδιο υψηλό επίπεδο υπηρεσιών (ποιότητα) και 
αυτές οι υπηρεσίες να βρίσκονται παντού (καθολικότητα). Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) είναι ένα 
τέτοιο παράδειγμα, που προωθεί τη Δημοκρατία της Καθημερινότητας.

Βασικός μας στόχος είναι να μετατρέψουμε το σημερινό γραφειοκρατικό σύστημα Διοίκησης - με ένα νέο τρόπο 
λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης -  σε ένα σύστημα με στόχους και μετρήσιμα αποτελέσματα σε όλες τις 
βαθμίδες της: από την κυβέρνηση μέχρι την τελευταία κοινότητα της χώρας. Ταυτόχρονα καθιερώνεται παντού 
η αξιολόγηση, η οποία θα αποτελεί κριτήριο επιδοτήσεων του κρατικού προϋπολογισμού για τις οργανικές 
μονάδες (πχ δήμοι, νοσοκομεία, πανεπιστήμια), καθώς και κριτήριο για τις αμοιβές των δημοσίων υπαλλήλων 
(πριμ παραγωγικότητας).

Γνωρίζουμε επίσης ότι χωρίς ριζικές αλλαγές στη Δημόσια Διοίκηση καμία άλλη μεγάλη προοδευτική 
μεταρρύθμιση δεν μπορεί να αποδώσει. Προκειμένου να επιτύχουμε τους στόχους αυτούς, θα προωθήσουμε 
τις παρακάτω μεταρρυθμίσεις.

Εσωτερικές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης

Οι εσωτερικές λειτουργίες της Δημόσιας Διοίκησης (ροή αποφάσεων και εγγράφων) έχουν προσλάΒει μια 
εντελώς διαφορετική μορφή και δυναμική μέσα στο περιβάλλον της κοινωνίας της πληροφορίας, θέλουμε να 
δημιουργήσουμε μια Δημόσια Διοίκηση χωρίς σύνορα ανάμεσα σε διαφορετικούς θεσμούς και διαφορετικά 
επίπεδα διοίκησης. Πλάι στην απλή δομή της παραθέτουμε την οριζόντια λειτουργία της. Αυτό θα μας βοηθήσει 
στην επίτευξη αφενός μεν μεγάλων εθνικών στόχων (πχ ανεργία απασχόληση), αφετέρου δε στην παροχή 
υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους πολίτες και ετοιμότητα στη διαχείριση κρίσεων, από τις πιο μικρές (π.χ. 
διακοπή ηλεκτροδότησης σε μια περιοχή) μέχρι τις πιο μεγάλες (πχ σεισμός σε πυκνοκατοικημένες περιοχές. 
Η πολιτική προστασία είναι ο πιο σκληρός πυρήνας ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού κράτους.

• Διαχωρίζουμε με σαφή τρόπο τη διοίκηση της Δημόσιας Διοίκησης από την πολιτική διεύθυνσή της
(διάκριση αρμοδιοτήτων και ευθυνών μεταξύ των πολιτικών προϊσταμένων και των διευθυντικών 
στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης) και εμμένουμε στη δέσμευσή μας για την αποκομματικοποίηση του 
Κράτους.



• Καθολική ηλεκτρονική επικοινωνία μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών, και των πολιτών με όλες τις 
δημόσιες αρχές, έως το 2012. Όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι με ψηφιακή υπογραφή, γρήγορη σύνδεση και 
ηλεκτρονική διεύθυνση στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και πιστοποίηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών. Προώθηση του 
Ελεύθερου Λογισμικού στη δημόσια διοίκηση. Επιτάχυνση των δημοσίων έργων πληροφορικής.Όλα τα 
στοιχεία καιοιπληροφορίεςπουχειρίζεταιτο κρότοςεισάγονται σε Βάσεις δεδομένων και κατοχυρώνουμε 
ενιαίο και ανοιχτό προς τους πολίτες Σύστημα Διαχείρισης της Δημόσιας Πληροφορίας.

• Εφαρμόζονται σύγχρονα Συστήματα Διοίκησης Ποιότητας στη Δημόσια Διοίκηση. Επίσης, συστήματα 
αξιολόγησηςκαιμέτρησηςαποδοτικότηταςόλωντωνοργανικώνμονάδωντου κράτους με συγκεκριμένους 
δείκτες και μετρήσιμα αποτελέσματα.

• Προγραμματισμός -  Συντονισμός -  Αξιολόγηση είναι τα σύγχρονα εργαλεία που θέλουμε να εισάγουμε 
στη Δημόσια Διοίκηση. Προγραμματικές Συμφωνίες (Συμβάσεις) που διαμορφώνουν «συνυπεύθυνη 
εταιρική σχέση των συμβαλλομένων» ως εργαλείο εφαρμογής δημόσιων πολιτικών (πχ Πανεπιστήμια, 
Νοσοκομεία]

• Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) πλήρη υποκαταστήματα του κράτους για ΟΛΕΣ (1.200 περίπου) 
τις υποθέσεις των Πολιτών (από το απλό πιστοποιητικό γέννησης ως τη σύνταξη) που αναλαμβάνουν την 
ολοκλήρωση των υποθέσεων με μια απλή επίσκεψη του πολίτη. Ταυτόχρονα θα προωθήσουμε για όλες 
τις υποθέσεις των πολιτών υποχρεωτικό χρόνο διεκπεραίωσης, που όταν δεν τηρείται, ο Πολίτης θα 
δικαιούται οικονομική αποζημίωση από το κράτος.

• Εμπιστοσύνη της δημόσιας διοίκησης προς τους πολίτες. Αντικαθιστούμε πιστοποιητικά και βεβαιώσεις 
με την Υπεύθυνη Δήλωση του πολίτη («αυτοπιστοποίηση»), με παράλληλη καθιέρωση αυστηρών ποινών 
για την ψευδή δήλωση.

• Επαναπροσδιορισμός, συγχωνεύσεις και εξορθολογισμός των ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ 

Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού

Αξιολόγηση -  κινητικότητα -  συνεχής εκπαίδευση από τη στιγμή που ο δημόσιος λειτουργός εισέρχεται στο 
Δημόσιο μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Η κινητικότητα επεκτείνεται και στον ιδιωτικό τομέα για τις θέσεις των 
γενικών διευθυντών, θέλουμε οι νέοι της χώρας μας να αποκοπούν από το όνειδος των πελατειακών δικτύων 
και να εισέρχονται αξιοκρατικά στο Δημόσιο: τους το οφείλουμε, θέλουμε το δημόσιο υπάλληλο πραγματικά 
Δημόσιο λειτουργό, θωρακισμένο από την πολιτική ηγεσία με ανεξαρτησία και αξιοπρέπεια, πραγματικό 
πρωταγωνιστή και παραγωγό της Δημόσιας ζωής.

Για να υλοποιήσουμε τις παρακάτω πολιτικές καθιερώνουμε:

• Ετήσιο πολυμορφικό διαγωνισμό εισαγωγής στο δημόσιο με συνδυασμό μορίων και γραπτών εξετάσεων. 
0 Διαγωνισμός θα καλύπτει όλες τις ειδικότητες και θα ισχύει για όλο το χρόνο. Οι συμβάσεις έργου με 
φυσικά πρόσωπα καταργούνται με το απαραίτητο μεταβατικό στάδιο για τους ήδη υπηρετούντες.Όλες οι 
διαδικασίες χωρίς εξαίρεση διενεργούνται από το ΑΣΕΠ.

• Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε νέες πολιτικές προσωπικού στο δημόσιο τομέα που αξιολογούν 
αντικειμενικά και αξιοκρατικά την προσφερόμενη εργασία, ενθαρρύνουν την άμιλλα, επιβραβεύουν τις 
αποκτώμενες δεξιότητες και αμείβουν το παραγόμενο έργο. Η αξιολόγηση γίνεται με βάση τις επιδόσεις 
του εργαζομένου στην οργανική μονάδα που υπηρετεί. Το έργο της αξιολόγησης ανατίθεται στο Εθνικό 
Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, που αναβαθμίζεται για τον μείζονα αυτό σκοπό και 
συμπεριλαμβάνει όλες τις υφιστάμενες εκπαιδευτικές δομές του Δημοσίου.

• Το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Δ.Δ.Α.) σχεδιάζει και εφαρμόζει ένα 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, κατάρτισης και δια βίου μάθησης κατά δημόσιο φορέα, που θα συνδέεται 
πλήρως με το αντίστοιχο πρόγραμμα λειτουργικού εκσυγχρονισμού του δημοσίου φορέα και θα 
αξιολογείται με βάση τον βαθμό συμβολής του στην επιτυχία των προγραμματικών στόχων αυτού του 
φορέα. Η εκπαίδευση και η κατάρτιση γίνονται εργαλείο μεταρρύθμισης και εκσυγχρονισμού.

• Όλα αυτά θα τα πετύχουμε με τη συνεργασία των δημοσίων υπαλλήλων και γι' αυτό δημιουργούμε



σταθερούς θεσμούς διαθούλευσης με τα συλλογικά όργανά τους, όχι μόνο για τα συνδικαλιστικά ζητήματα 
αλλά και για όλες τις σημαντικές διοικητικές αλλαγές.

Διαφάνεια και συμμετοχή των πολιτών παντού

θέλουμε να διαμορφώσουμε ένα νέο «διοικητικό πολιτισμό» με τα πιο κάτω χαρακτηριστικά:

• Εισαγωγή της «Διαθούλευσης», ως θεσμού συμμετοχής των Πολιτών σε μείζονες αποφάσεις των 
θεσμικών οργάνων της χώρας. Η δημόσια διαθούλευση μπορεί να καθιερωθεί από την παραγωγή των 
νόμων της χώρας από το Εθνικό Κοινοβούλιο μέχρι τις αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων.

• Διεύρυνση της συμμετοχής μέσα από πρακτικές δημοκρατίας μέσω του Διαδικτύου. Έμφαση σε 
πλατφόρμες που διευκολύνουν τον έλεγχο του έργου των εκλεγμένων αντιπροσώπων (θ-ρθίίίίοη5, 
ηλεκτρονικές ψηφοφορίες) αλλά και το σχεδίασμά πολιτικής και διαχείριση του δημοσίου χρήματος. 
Όλα τα υπουργεία δημοσιοποιούν σε ιστοχώρο δημόσιας διαΒούλευσης όλα τα σχέδια προεδρικών 
διαταγμάτων, αποφάσεων και νομοσχέδια για δημόσια διαΒούλευση

• Δημοσιότητα μέσω του Διαδικτύου για όλες τις αποφάσεις των Διοικητικών και Οικονομικών οργάνων 
της χώρας. Διαφάνεια και φως στη ροή εγγράφων και τα οικονομικά. Δημοσιότητα πχ στις αποφάσεις 
της Βουλής, των Υπουργών, των Δικαστηρίων, των Δημοτικών Συμβουλίων κλπ.

• Λογοδοσία όλων των δημοσίων φορέων και όλων των οργάνων, που εκλέγονται από το λαό σε τακτό 
χρονικό διαστήματα. Για κάθε στέλεχος που αναλαμβάνει διευθυντική πολιτική θέση δημοσιοποιούνται 
τα περιουσιακά στοιχεία του (π.χ. το έντυπο Ε9), κατά την ανάληψη των καθηκόντων του και κατά τη λήξη 
της θητείας του.

• Συμμετοχή των Πολιτών σε κάθε σημαντική απόφαση στο χωριό τους, στην πόλη τους, στη χώρα τους. 
Η συμμετοχή μπορεί να έχει τη μορφή παράλληλων οργάνων (πχ Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας. Βουλή 
των Εφήβων), δημοψηφισμάτων τοπικών και εθνικών (με προαιρετικό ή υποχρεωτικό χαρακτήρα), 
καθώς και συζητήσεις σημαντικών θεμάτων σε όλα τα θεσμικά όργανα της χώρας από τα Δημοτικά 
Συμβούλια έως το Εθνικό Κοινοβούλιο, ύστερα από τη συλλογή ικανού αριθμού υπογραφών από τους 
Πολίτες.

• Ανάπτυξη κινήματος διαφάνειας στη Δημόσια ζωή με :
- Ενοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών με τη συγκρότηση ενιαίου σώματος επιθεωρητών-ελεγκτών 

της Δημόσιας Διοίκησης με εσωτερική τομεακή εξειδίκευση.
- Εσωτερικό έλεγχο εφαρμογής των προδιαγεγραμμένων στόχων της διοικητικής δράσης, σε όλους 

τους φορείς του δημόσιου τομέα.
-  Εσωτερικό αυτοέλεγχο: Καθιέρωση κανόνων δεοντολογίας από τους Δημόσιους Υπαλλήλους για τη 

λειτουργία τους, τους οποίους θα είναι δεσμευμένοι να τηρούν.
- Κοινωνικό έλεγχο: Καθιέρωση ομάδων Πολιτών (πάνελ Πολιτών) σε βάση εθελοντική, που θα 

εκλέγονται με δημόσια κλήρωση για ένα έτος και θα συγκροτούν όργανα προτάσεων, αλλά και 
κοινωνικού ελέγχου σε όλους τους θεσμούς της χώρας. Τα σώματα αυτά μπορούν να ξεκινήσουν τη 
λειτουργία τους από τα σημεία που εμφανίζουν έντονα προβλήματα διαφθοράς (Νοσοκομεία, Εφορίες, 
Πολεοδομίες).

- Συγκρότηση Εθνικής Επιτροπής Διαφάνειας, με αυξημένη τεχνογνωσία, η οποία υπό την προεδρία 
προσώπου με εθνικό κύρος, θα υποβάλει προτάσεις προς το σύνολο των πολιτικών δυνάμεων της 
χώρας, κάνοντας χρήση και της δημόσιας διαΒούλευσης.

Επεκτείνουμε στον «στενό δημόσιο τομέα», με κατάλληλη προσαρμογή, τις ρυθμίσεις του νόμου 2414/1996, 
σε θέματα προγραμματισμού (στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο) και ανωτάτων διευθυντικών στελεχών 
(δημόσια προκήρυξη, αξιολόγηση, θητεία).

«



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

•  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.

• 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. ΟΛΕΣ οι διαδικασίες από το ΑΣΕΠ.

• Καθιέρωση της αξιολόγησης καιτου 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.

• 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.

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

•  Η μεταρρύθμιση και ο εκσυγχρονισμός της Δημόσιας Διοίκησης δεν θα γίνουν αποσπασματικά, αλλά με 
«Συνολικό Πρόγραμμα Μεταρρύθμισης» και «Κεντρική Δομή» για τη διοίκηση της εφαρμογής του.

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

Στόχοι

Βασικός μας στόχος είναι η ασφάλεια του πολίτη χωρίς εκπτώσεις στις ελευθερίες καιτα ατομικά του δικαιώματα. 
Με μια αστυνομία, ένα πυροσβεστικό σώμα και ένα λιμενικό σώμα που να σέβονται τον πολίτη και να τα 
σέβεται. Να εξασφαλίζουν στους πολίτες άμεση συνδρομή όταν και όπου την χρειαστούν. Με μια αστυνομία που 
εξασφαλίζει περιβάλλον ασφάλειας με την αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών, σύγχρονων 
μορφών εγκλήματος (trafficking, οργανωμένο έγκλημα) και της τρομοκρατίας. Να προστατεύει αποτελεσματικά 
τη δημόσια και την κρατική ασφάλεια. Μια αστυνομία η οποία θα αποτελεί στυλοβάτη των δημοκρατικών 
ελευθεριών και των δικαιωμάτων των πολιτών, αλλά ταυτόχρονα θα είναι ένας αποτελεσματικός μηχανισμός 
πρόληψης και καταστολής κάθε μορφής εγκληματικότητας.

Πολιτικές

• Σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος δικαίου δεν υπάρχουν διλήμματα μεταξύ ελευθερίας και ασφάλειας. 
Ασφάλεια για τον πολίτη υπάρχει μόνο όταν γίνονται σεβαστά τα συνταγματικά δικαιώματά του και οι 
θεμελιώδεις ελευθερίες του.Όταν ισχύουν οι εγγυήσεις του δημοκρατικού κράτους δικαίου. Αυτός είναι 
ο πυρήνας του ευρωπαϊκού νομικού και πολιτικού πολιτισμού.

• θέλουμε μια κοινωνία ενεργών πολιτών, απαλλαγμένη όχι μόνον από τον κίνδυνο εγκλημάτων, αλλά και 
από το φόβο. Με συμπαραστάτη το κράτος στην υπηρεσία της ασφάλειας των πολιτών.

• Η ραγδαία ανάπτυξη της εγκληματικότητας και οι νέοι κίνδυνοι ασφάλειας που διαφαίνονται στο παγκόσμιο 
σύστημα, απαιτούντολμηρές πολιτικές και δράσεις. Απαιτούν μια σύγχρονη αντιεγκληματική πολιτική, που 
θα λαμβάνει υπόψη της την εξέλιξη της εγκληματικότητας, τις κοινωνικές αλλαγές και μετασχηματισμούς, 
την πολυπολιτισμικότητα, τις αλλαγές στην αγορά εργασίας και στη δομή της οικογένειας, στην εμφάνιση 
νέων μορφών φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Μια πολιτική που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες



στην αστυνομική και πυροσβεστική έρευνα, που θα δίνει η χρήση των νέων τεχνολογιών, αλλάζοντας τη 
λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας σε σχέση με προηγούμενες περιόδους.

• Στο πλαίσιο αυτό, θα πρέπει να λειτουργεί μια σύγχρονη αστυνομία και να επιτελεί τον κοινωνικό της ρόλο 
με γνώμονα την αρχή του κράτους δικαίου, την αρχή της νομιμότητας και το σεβασμό του Συντάγματος 
και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Η οργάνωση και η λειτουργία της 
αστυνομίας είναι αρμοδιότητα του κράτους. Πρέπει όμως να ασκείται σε στενή συνεργασία με την 
περιφερειακή και τοπική αυτοδιοίκηση προς όφελος της κοινωνίαςτων πολιτών. Το επίπεδο της γειτονιάς 
είναι το πιο κρίσιμο για το μεγαλύτερο αριθμό θεμάτων, που απασχολούν τους πολίτες.

• Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης κατοχυρώνουμε τη διάκριση της πολιτικής διεύθυνσης των δημόσιων 
πολιτικών ασφάλειας των πολιτών, από τη διοικητική διεύθυνση της Αστυνομίας.

• Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης συγχωνεύεται με το Υπουργείο Εσωτερικών. Δημόσιας Διοίκησης και 
Αποκέντρωσης.

• Κατοχυρώνουμε την αξιοκρατία και τη διαφάνεια στην επιλογή της ηγεσίας των Σωμάτων Ασφαλείας, με 
την ενεργό συμμετοχή της Βουλής στη διαδικασία.

• Προωθούμε σύγχρονη οργάνωση στα Αστυνομικά Τμήματα, τα Τμήματα Ασφαλείας, την Πυροσβεστική 
και το Λιμενικό. Ενισχύουμε τη Δημοτική Αστυνομία.

• Διασφαλίζουμε την απεμπλοκή των αστυνομικών από τη φύλαξη «επωνύμων», καθώς και την απαλλαγή 
του προσωπικού της ΕΛΑΣ από αλλότρια καθήκοντα και πάρεργα, ώστε να απασχολούνται στα κύρια 
καθήκοντά τους που είναι η προστασία των πολιτών.

Εμπέδωση αισθήματος ασφαλείας -  οι δεσμεύσεις μας

• Εκ Βάθρων αναδιοργάνωση ίω ν  Σωμάτων Ασφαλείας με τη δημιουργία νέας Δομής και νέου Μοντέλου 
λειτουργίας.
Οι αλλαγές να συνδυαστούν με τη σχεδιαζόμενη νέα διοικητική δομή της χώρας και να διαμορφώσουν 
ένα επιχειρησιακό μοντέλο, που θα δίνει Βάρος:
α) Στην πρόληψη, στη συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. Άμεση επέκταση Δικτύου Συμβουλίων 
Πρόληψης της ΠαραΒατικότητας σε όλη την Ελλάδα.
β) Στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών. Προτεραιότητά μας είναι οι πεζές περιπολίες 
και ο αστυνομικός της γειτονιάς.

•  Δημιουργία Πανεπιστήμιου για τα Σώματα Ασφαλείας και αναβάθμιση του ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών 
Ασφάλειας) σε Ινστιτούτο Αντιεγκληματικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας διεθνούς επιστημονικού 
κύρους.

Δικαιοσύνη ανεξάρτητη, με ποιότητα και ταχύτητα στην απονομή

Στόχοι

θέλουμε μια Δικαιοσύνη ανεξάρτητη με ταχύτητα, ποιότητα και διαφάνεια κατά την απονομή της, με ελεύθερη 
πρόσβαση των πολιτών στη δίκαιη δίκη. Πρωταρχικός μας στόχος το δικαίωμα δικαστικής προστασίας, το 
δικαίωμα στη δίκαιη δίκη, που είναι το θεμέλιο του κράτους δικαίου. Η δραστική επιτάχυνση και απλούστευση 
των δικονομικών διαδικασιών είναι προϋπόθεση για ένα αποτελεσματικό, σύγχρονο και λειτουργικό κράτος 
στην υπηρεσία του πολίτη.

Πολιτικές

Το δίπτυχο για το οποίο θα εργασθούμε, είναι η ανεξαρτησία του δικαστή και η ποιότητα στη δικαιοσύνη. Αυτό 
σημαίνει στην πράξη προώθηση των παρακάτω πολιτικών:



• Αύξηση των οργανικών θέσεων, κυρίως των κατώτατων δικαστικών λειτουργών, με παράλληλη διαρκή 
επιμόρφωση. Ανεξάρτητος δικαστής σημαίνει καλός και σύγχρονος νομικός, ελεύθερος και υπεύθυνος 
δικαστικόςλειτουργός. Αυτό απαιτεί διαρκή επιμόρφωση υψηλού επιπέδου και πολυεπίπεδη, να καλύπτει 
δηλαδή όλες τις πτυχές της λειτουργίας του δικαστή. Σε αυτό θα συμθάλει η ουσιαστική αναβάθμιση του 
ρόλου της Εθνικής Σχολής Δικαστών με πανελλήνια κάλυψη επιμορφωτικών σεμιναρίων.

• Για την ταχύτερη απονομή της δικαιοσύνης θα θεσπίσουμε νέες εναλλακτικές μορφές επίλυσης 
διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση ή οι ταχείες μορφές διαιτησίας. Κορυφαίο ρόλο σ’ αυτό μπορούν 
να παίξουν και οι Δικηγορικοί Σύλλογοι με την καθιέρωση κινήτρων, που θα αφαιρέσουν ύλη από τα 
δικαστήρια, θα δημιουργήσουν παράλληλα ύλη για τους δικηγόρους, βελτιώνοντας το νομικό πολιτισμό 
μας και εντέλει την κοινωνία μας. Διότι και ο πολίτης, όταν μαθαίνει να διαβουλεύεται, όταν γνωρίζει 
ότι υπάρχει διαμεσολάβηση, αναζητά το δίκαιο συμβιβασμό και έτσι οικοδομείται ο πολιτισμός μεταξύ 
των πολιτών. Έτσι θα περιοριστούν οι διαφορές που θα καταλήγουν στα δικαστήρια, με συνέπεια να 
βελτιωθούν σημαντικά και οι χρόνοι απονομής της δικαιοσύνης σε όσες υποθέσεις χρειάζεται.

• Παράλληλα, για να ανταποκριθούμε στο αίτημα της ποιότητας της Δικαιοσύνης, πρέπει να προχωρήσουμε 
σε ένα γενικό εκσυγχρονισμό του υλικοτεχνικού επιπέδου του Δικαστή, που πρέπει να στηρίζεται σε 
τρεις πυλώνες:
- Τη ριζική δικονομική απλούστευση,
- Την εθνική κωδικοποίηση της νομοθεσίας,
- Τον καθολικό τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της Δικαιοσύνης (όπως είναι η εισαγωγή των τεχνολογιών 

πληροφορικής και επικοινωνιών, η μαγνητοφώνηση της διαδικασίας κάθε δίκης στο ακροατήριο 
κλπ.).

• Βασική επίσης πολιτική επιλογή ενός κράτους δικαίου είναι ο θεσμικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός 
του σωφρονιστικού συστήματος. (Εκσυγχρονισμόςτων υφισταμένων και ολοκλήρωση του προγράμματος 
ανέγερσης νέων Καταστημάτων Κράτησης. Αποσυμφόρηση των Καταστημάτων Κράτησης με την 
ενίσχυση του κοινωνικού χαρακτήρα της ποινής και τη διεύρυνση των εναλλακτικών μορφών της έκτισής 
της. Επέκταση του προγράμματος απεξάρτησης τοξικομανών κρατουμένων και δημιουργία Τμημάτων 
Απεξάρτησης για ανηλίκους και γυναίκες. Ενίσχυση της εκπαίδευσης των ανήλικων κρατουμένων. 
Λειτουργία των Μονάδων Μέριμνας Νέων για την εφαρμογή μέτρων πρόληψης της παρανομίας. 
Επέκταση των προγραμμάτων εκπαίδευσης -  κατάρτισης κρατουμένων κυρίως στις Αγροτικές Φυλακές 
και σε νέους τομείς. Εκπόνηση και εφαρμογή νέων συστημάτων κοινωνικής επανένταξης για τους 
αποφυλακισμένους. Επιμόρφωση των σωφρονιστικών υπαλλήλων με τη συνεργασία ΑΕΙ και ΤΕΙ).

Δικαιοσύνη -  οι δεσμεύσεις μας

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

• θέσπιση και εφαρμογή νέων, εναλλακτικών μορφών επίλυσης διαφορών, όπως η διαμεσολάβηση.
• Σύγχρονοι κώδικες με τη θεσμοθέτηση ριζικών δικονομικών απλουστεύσεων.
• Κωδικοποίηση της νομοθεσίας —  στόχος ανάλογης κρισιμότητας με το Εθνικό Κτηματολόγιο.
•  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.

•  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.

•  Εκσυγχρονίζουμε θεσμικά και λειτουργικά το σωφρονιστικό σύστημα.
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VIII. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Η ανάπτυξη των περιφερειών, της υπαίθρου και των νησιωτικών περιοχών προωθείται με την πλήρη και 
πραγματική αποκέντρωση και με Βάση το νέο αναπτυξιακό υπόδειγμα της Βιώσιμης Ανάπτυξης με έμφαση στη 
γνώση και καινοτομία, την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, την αειφόρο διαχείριση των εδαφικών και 
υδάτινων πόρων.

Το αναπτυξιακό κοίτασμα της περιφέρειας

Το δίπτυχο περιφερειακή ανάπτυξη -  αποκέντρωση αποτελεί τον πυρήνα του αναπτυξιακού μας σχεδίου. 
Ανάπτυξη για εμάς σημαίνει μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων, μία νέα 
ισορροπία κέντρου -  περιφέρειας στις αρμοδιότητες, τους πόρους και η ανάδυση νέων πόλων ανάπτυξης με 
έμφαση στη γνώση και καινοτομία, την εξωστρέφεια, την επιχειρηματικότητα, την αειφόρο διαχείριση των 
φυσικών πόρων. Το κύριο μελλοντικό κοίτασμα Βιώσιμης ανάπτυξης Βρίσκεται στις δυναμικές περιφέρειες 
που πρωταγωνιστούν εντός και εκτός Ελλάδας.

Κύριος μοχλός ανάπτυξης και σύγκλισης των περιφερειών αποτελεί η αναπτυξιακή πολιτική που εφαρμόζει το 
Κράτος με έμφαση στις Δημόσιες Επενδύσεις και στην αξιοποίηση των Κοινοτικών πόρων. Δεσμευόμαστε για 
δημόσιες επενδύσεις ύψους 5% του ΑΕΠ καθώς και για την διάθεση τουλάχιστον του 80% των πόρωντου Εθνικού 
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 («Δ' ΚΠΣ») στην περιφέρεια με το 50% του Δ' ΚΠΣ απευθείας στα 
Περιφερειακό Επιχειρησιακά Προγράμματα. Αυτό αποτελεί εγγύηση της αξιοπρεπούς χρηματοδότησης μιας 
πολιτικής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα και σε κάθε περιφέρειά της.

Οι υπηρεσίες που παρέχει το Κρότος αποτελούν πρωταρχικό παράγοντα για την ελκυστικότητα μιας περιοχής 
ως τόπου διαμονής, επίσκεψης και οικονομικής δραστηριότητας. Πρώτος στόχος μας η επάρκεια της κρατικής 
παρουσίας και φροντίδας σε όλη την Ελλάδα: σύγχρονα, καλά στελεχωμένα και εξοπλισμένα σχολεία, επαρκείς 
υπηρεσίες υγείας και προσβάσεις, ιδίως σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, Βελτιωμένες δημοτικές υπηρεσίες, 
δημόσια ασφάλεια, θέλουμε οΓΕλληνες και οι Ελληνίδες να απολαμβάνουν της ίδιας κρατικής μέριμνας, σε 
όποιο μέρος της Ελλάδας και αν κατοικούν. Το Κράτος να εγγυηθεί την ισότητα μεταχείρισης των πολιτών 
του. θέλουμε ζωντανές και ελκυστικές τοπικές κοινωνίες στην ύπαιθρο και στα νησιά. Να κρατήσουμε και 
προσελκύσουμε σε αυτές ακμαίους δημογραφικά πληθυσμούς, αναβαθμίζοντας την ποιότητα ζωής τους, 
εμπεδώνοντας αίσθημα ασφάλειας και προοπτικής.

Για την αυτοδύναμη ανάπτυξη μιας περιοχής δεν αρκούν οι δημόσιες επενδύσεις σε Βασικές υποδομές, τα 
επαρκή κίνητρα για την επιχειρηματικότητα και τα αναγκαία μέτρα ενεργητικής στήριξης της απασχόλησης. 
Προϋπόθεση είναι επίσης η συγκέντρωση και ενεργοποίηση μιας κρίσιμης μάζας δημιουργικών ανθρώπων 
της γνώσης, της επιχειρηματικότητας, του πολιτισμού, της τοπικής αυτοδιοίκησης και η καλλιέργεια πνεύματος 
ανάληψης επιχειρηματικών, αναπτυξιακών, εκπαιδευτικών και πολιτιστικών πρωτοβουλιών.

θέλουμε η κάθε περιφέρεια να καταστεί ξεχωριστή σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο. Να αποκτήσει τη 
δική της ισχυρή ταυτότητα, να είναι πρωτοπόρα στον τομέα που αυτή θα διαλέξει, ανάλογα με τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα, τη γεωγραφική θέση, τους τοπικούς ανθρώπινους και υλικούς πόρους, την πολιτισμική και 
φυσική κληρονομιά. Η περιφερειακή εξειδίκευση μπορεί να αφορά την παραγωγή αγροτικών προϊόντων υψηλής 
ποιότητας, την ανάπτυξη διεθνώς ανταγωνιστικού μεταποιητικού τομέα, την αξιοποίηση της γεωγραφικής 
θέσης στο νέο περιφερειακό γεωπολιτικό σύστημα, την επένδυση στο φυσικό περιβάλλον και την εφαρμογή 
πρότυπων συστημάτων περιβαλλοντικής προστασίας, την ανάπτυξη τοπικών ΑΕΙ και ερευνητικών κέντρων με 
διεθνή ακτινοβολία, την εξειδίκευση σε νέες μορφές τουρισμού.

Στην εποχή της παγκοσμιοποίησης η μαζικότητα και ηομοιοτυπία συμβαδίζουν μετην αναζήτηση τηςτοπικότητας



και της ιδιαιτερότητας. Οι νέες τεχνολογίες που συμπιέζουν χρόνους και μηδενίζουν αποστάσεις επιτρέπουν 
υπερτοπικές, χωρίς όρια, επικοινωνιακές και τηλεματικές συνεργασίες και δικτυώσεις και συναλλαγές που 
αίρουν την απομόνωση και ευνοούν την τοπική ανάπτυξη. Τοπικά ολοκληρωμένα προγράμματα εξειδικεύουν 
και αξιοποιούν τις δημόσιες εθνικές και ευρωπαϊκές αναπτυξιακές πολιτικές. Ενσωματώνουν και ενθαρρύνουν 
τοπικές επιχειρηματικές, κοινωνικές και συμμετοχικές πρωτοβουλίες.

Αναδεικνύουμε υψηλές προτεραιότητες, για την περιφερειακή ανάπτυξη. Την ανάδυση του πόλου Θεσσαλονίκη 
-  Μακεδονία σε πρωταθλήτρια περιφέρεια του εξωστρεφούς αναπτυξιακού υποδείγματος στην ευρύτερη 
περιοχή. Η Θεσσαλονίκη πόλη-περιφέρεια που ξεπερνά τις υπάρχουσες διοικητικές διαιρέσεις, θα αναδειχθεί 
με συνδυασμένες παρεμβάσεις σε εμπορικό, διαμετακομιστικό, χρηματοπιστωτικό, εκπαιδευτικό, τεχνολογικό 
και τουριστικό κέντρο των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Την ανάπτυξη του δυτικού άξονα της 
χώρας με βάση τα δικά της συγκριτικά πλεονεκτήματα.

Προτεραιότητα σε νέες υποδομές όπως το Σιδηροδρομικό δίκτυο, η ανάπτυξη του οποίου είναι το νέο μεγάλο 
στοίχημα, όπως και η διαχείριση των υδάτων. Ολοκλήρωση του προγράμματος λιμενικών εγκαταστάσεων 
της χώρας. Αμεσα και μακρόπνοα σχέδια συγκεκριμένων υποδομών σε κάθε περιφέρεια με στόχο την 
ενδοπεριφερειακή σύγκλιση και τη σύγκλιση με την Ευρώπη.

Εκπόνηση και εφαρμογή ειδικών πολιτικών στο εσωτερικό της κάθε περιφέρειας για τη μείωση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Οι δεσμεύσεις μας για ανάπτυξη σε όλη την Ελλάδα:

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

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

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

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

ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
• Η ανάπλαση των υποβαθμισμένων περιοχών των αστικών κέντρων και αναγέννηση των πόλεων.

Αναγέννηση της υπαίθρου και αγροτική πολιτική

Στόχοι

Το ΠΑΣΟΚ έχει ακατάλυτους ιστορικούς δεσμούς με τον αγροτικό κόσμο και την ύπαιθρο, θέλουμε να 
υπηρετήσουμε ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης της υπαίθρου.

θέλουμε την ελληνική ύπαιθρο προνομιακό χώρο ανάπτυξης και ποιότητας ζωής.

Στην ύπαιθρο, τον κοινωνικό ιστό που συνθέτουν μικρές πόλεις και χωριά σε όλη την επικράτεια, κατοικεί και 
δραστηριοποιείται το εν τρίτον περίπου του πληθυσμού της χώρας μας. Κάποτε η αγροτική δραστηριότητα στην



ύπαιθρο ήταν η κυρίαρχη ή και η αποκλειστική. Σήμερα δεν αρκεί για να δώσει από μόνη της το επιθυμητό 
επίπεδο απασχόλησης και εισοδήματος σε όλους τους κατοίκους της. Αυτό είναι απόρροια της τεχνικής προόδου 
αλλά και του Βελτιωμένου Βιοτικού επιπέδου που δικαίως επιδιώκουν οι οικογένειες στην ελληνική ύπαιθρο.

Στόχος μας να μετατρέψουμε τον αγροτικό τομέα σε κυρίαρχο και δυναμικό τομέα της οικονομία της υπαίθρου 
και να δημιουργήσουμε δουλειές και εισοδήματα σε συνδυασμό και πέρα από την αγροτική παραγωγή και σε 
νέους δυναμικούς κλάδους προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών. Να δημιουργήσουμε στις μικρές πόλεις 
και στα χωριά, ποιότητα ζωής που θα συγκροτήσει και προσελκύσει ακμαίο δημογραφικά πληθυσμό. Να 
υποστηρίξουμε ισχυρούς επαγγελματίες αγρότες. Να ανοίξουμε προοπτικές στους νέους. Να εγγυηθούμε 
ασφάλεια και φροντίδα στις ηλικίες αγροτών που ολοκληρώνουν τον παραγωγικό τους κύκλο.

Τομείς αιχμής

θέλουμε να δομήσουμε κατά προτεραιότητα, διεθνώς ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα σε κλάδους αιχμής που 
είναι:

• 0 αγροδιατροφικός (γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία)
• 0 αγροτικός μη διατροφικός (γεωργικές πρώτες ύλες)
• Η ενέργεια κυρίως με τη χρήση των ανανεώσιμων πηγών
• Οι υπηρεσίες, όπως ο θεματικός τουρισμός που συνδέεται με τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε 

περιοχής, ο αγροτουρισμός, η οργάνωση του εμπορίου με εθνικά αλλά και ευρωπαϊκά δίκτυα, υπηρεσίες 
υγείας κλπ.

0 αγροτικόςτομέας είναι κεντρικό στοιχείο αυτήςτηςανάπτυξης. θέλουμε οι αγροτικοί μας κλάδοι (επιδοτούμενοι 
ή μη) να οργανώνονται για να κατακτήσουν αγορές. Να κερδίσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών 
εγχώριων και ξένων. Η ανάπτυξη των κλάδων αιχμής θα δημιουργήσει σε περιφερειακά και τοπικά επίπεδα 
συνέργειες καθώς και νέες υποστηρικτικές και παράγωγες των τομέων αιχμής οικονομικές δραστηριότητες με 
πολλαπλασιαστικές επιπτώσεις στα εισοδήματα και στην απασχόληση.

Νέα αγροτική πολιτική

Σήμερα οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Οι ραγδαίες εξελίξεις σ' ολόκληρο τον κόσμο, η κατάργηση των συνόρων, 
η έκρηξη των τεχνολογιών, οι συνεχείς διαπραγματεύσεις στον Π.Ο.Ε., η μεταρρυθμισμένη Κ.Α.Π. δημιουργούν 
ένα νέο τοπίο για την ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Η Ευρώπη δεν μπορεί να αφήσει την γεωργία της έρμαιο της παγκοσμιοποίησης και του διεθνούς ανταγωνισμού. 
Ταυτόχρονα, όμως, η ευρωπαϊκή γεωργία είναι υποχρεωμένη να δώσει πειστικές απαντήσεις στα μεγάλα 
ζητήματα των καιρών: την ανεργία, την υποΒάθμιση του περιβάλλοντος, την ασφάλεια των τροφίμων.

Η Κ.Α.Π. αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο στη διαμόρφωση των πολιτικών μας για τον αγροτικό τομέα και την 
ανάπτυξη της υπαίθρου. Προωθούμε εντός αυτής κατά τις διαπραγματεύσεις αλλά και με τη Βοήθειά της τα 
συμφέροντα της χώρας. Μπορούμε και το έχουμε αποδείξει να υπερασπιστούμε την Κ.Α.Π. και την ελληνική 
Γεωργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στον Π.Ο.Ε. με σχέδιο και αποφασιστικότητα.

• Δεσμευόμαστε να συγχρηματοδοτήσουμε τα προγράμματα της Ε.Ε. για την ύπαιθρο με επαρκείς εθνικούς 
πόρους

• θα διαχειριστούμε με σχέδιο, διαφάνεια και λογοδοσία τους κοινοτικούς αναπτυξιακούς πόρους και θα 
αξιοποιήσουμε τα αναδιανεμητικά εργαλεία της νέας Κ.Α.Π. για να ενισχύσουμε τους νέους αγρότες, την 
ποιοτική και φιλοπεριΒαλλοντική γεωργία και κτηνοτροφία.



• Το διοικητικό κόστος για τη διανομή και πληρωμές των δικαιωμάτων της νέας Κ.Α.Π. θα Βαρύνει 
αποκλειστικά το κράτος και όχι τους αγρότες.

Αξιοποιούμε τη νέα Κ.Α.Π. αναπτυξιακά. Ταυτόχρονα σχεδιάζουμε εθνικές πολιτικές με στόχο ένα δυναμικό 
-  ανταγωνιστικό -  εξωστρεφή αγροτικό τομέα.

Κατοχύρωση του επαγγέλματος του αγρότη

Η Ταυτότητα του Αγρότη, αποτελεί το κλειδί για την κατά προτεραιότητα πρόσβαση σε προγράμματα, γνώσεις, 
κίνητρα και υπηρεσίες.

• Πιστεύουμε σε επαγγελματίες αγρότες που με τη Βοήθειά της Πολιτείας αναπτύσσουν παραγωγικές 
μεταποιητικές, εμπορικές και αγροτουριστικές πρωτοβουλίες, ενημερώνονται, εκπαιδεύονται και 
επιμορφώνονται σε όλη τη διάρκεια του παραγωγικού τους Βίου.

• θα στηριχθούμε στους νέους αγρότες για τη γεωργία του μέλλοντος, θα στηρίξουμε τους νέους 
αγρότες με ένα ολοκληρωμένο σύστημα κινήτρων, συνδέοντας τις αγροτικές σχολές με τα προγράμματα 
νέων αγροτών, με το εθνικό απόθεμα δικαιωμάτων, με τον αναπτυξιακό νόμο και τα προγράμματα 
επιχειρηματικότητας του Δ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

• Με στόχο την στήριξη των μικρών αγροτικών επιχειρήσεων, δημιουργούμε Ταμείο Εγγυοδοσίας και 
στον αγροτικό τομέα. Το Ταμείο θα στηρίζει μικρές αγροτικές επιχειρήσεις, προσφέροντας εγγυητική 
κάλυψη στον μικροεπιχειρηματία - επαγγελματία αγρότη για την έγκριση δανείου του, με εξαίρεση τις 
περιπτώσεις που ρητά αποκλείονται με βάση τους κοινοτικούς κανονισμούς.

Στήριξη της ποιότητας

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προϊόντων μας με κατοχύρωση και ανάδειξη της ποιότητάς τους. 
Αξιοποίηση των διατροφικών προϊόντων που συνθέτουν το γνωστό μεσογειακό διατροφικό πρότυπο.

θα επιδιώξουμε να ταυτίσουμε τα ελληνικά προϊόντα με τα ποιοτικά προϊόντα σε παγκόσμιο επίπεδο. Επέκταση 
των πιστοποιημένων προτύπων και στήριξη της παραγωγής ποιοτικών ελληνικών προϊόντων Ονομασίας 
Προέλευσης και ΓεωγραφικήςΈνδειξης, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας 
που ταυτοποιούνται μέσω πιστοποιημένων προτύπων.

• Αξιολόγηση, εκσυγχρονισμός και ενίσχυση συστημάτων πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας και 
ασφάλειας των αγροτικών προϊόντων. Εναρμόνισή τους με διεθνή καταναλωτικά πρότυπα,

• Μείωση κόστους πιστοποίησης της ποιότητας των προϊόντων για τον Έλληνα παραγωγό.
• Ενίσχυση «Τοπικών Συμφώνων Ποιότητας» με ειδική σήμανση για προϊόντα και υπηρεσίες περιοχών.
• Είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στη διάδοση των γενετικά τροποποιημένων καλλιεργειών, θα 

επιβάλλουμε την σαφή και ευδιάκριτη σήμανση σε όσα προϊόντα περιέχουν Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς.

Επένδυση στη γνώση

θέλουμε να ανοίξουμε μέσω της γνώσης, προοπτικές, κυρίως στους νέους, που επιλέγουν συνειδητά το 
αγροτικό και άλλα επαγγέλματα στην ύπαιθρο, επιζητώντας ενημέρωση, εκπαίδευση, κατάρτιση Βασική και δια 
βίου.



• Δίκτυα ενημέρωσης και πληροφόρησης ίω ν  αγροτών με ένα ενιαίο και αποτελεσματικό Σύστημα 
Παροχής Συμβουλών που καλύπτει όλο το φάσμα της ενημέρωσης και της τεχνικής στήριξης των 
αγροτών. Ένα σύγχρονο σύστημα που εξασφαλίζει τη δραστηριοποίηση - σε ανταγωνιστικό και 
διαφανές περιβάλλον - του Δημοσίου, των Αναπτυξιακών Φορέων της περιφέρειας, των Ο.Τ.Α., των 
Συνεταιριστικών Οργανώσεων και των ιδιωτών. Το κράτος πιστοποιεί, αξιολογεί, ελέγχει και ενισχύει 
φορείς συμβουλευτικών υπηρεσιών, ώστε να παρέχουν υπηρεσίες κατά την περίπτωση δωρεάν ή 
προσιτού κόστους. Ενισχύουμε με γεωτεχνικούς τις υπηρεσίες των Ο.Τ.Α. Στο σύνολο των αγροτικών 
δήμων της χώρας τα Κ.Ε.Π. παρέχουν υπηρεσίες μιας στάσης για την πληροφόρηση, ενημέρωση και 
στήριξη της επιχειρηματικής δράσης των αγροτών.

• Έρευνα: Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην ανάπτυξη της έρευνας μέσω της αναβάθμισης του ΕΘΙΑΓΕ 
και της διασύνδεσής του με τα πανεπιστημιακά και τεχνολογικά ιδρύματα κατά τα διεθνή πρότυπα. Το 
ερευνητικό του έργο θα διεξάγεται στο ηλαίσιο πολυετών προγραμμάτων για το κράτος και με αμοιβή για 
τις επιχειρήσεις. Δίνουμε προτεραιότητα στην εφαρμοσμένη έρευνα για το πολλαπλασιαστικό υλικό, τις 
εντόπιεςφυλέςζώων, νέες καλλιέργειες και τους καλύτερουςτρόπουςαξιοποίησηςτων ήδη υπαρχουσών. 
Η χρηματοδότηση των προγραμμάτων συνδέεται με την αποτελεσματικότητα της εφαρμογής τους και τα 
μετρήσιμα αποτελέσματα αυτής.

• Καινοτομία: Κίνητρα για παραγωγή και αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών στις αγροτικές 
εκμεταλλεύσεις. Πανελλαδικό δίκτυο «προτύπων» αγροκτημάτων για εφαρμογή υποδειγματικών 
μεθόδων αγροτικής παραγωγής. Βραβεία αριστείας για ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικά Ιδρύματα και Επιχειρήσεις 
και παραγωγούς που συμπράττουν.

• Επαγγελματική Εκπαίδευση-Κατάρτιση: Πρότυπες αγροτικές σχολές, μία σε κάθε αγροτική περιφέρεια, 
καθιστώντας τις επίσης κέντρα δια Βίου κατάρτισης. Ενισχύεται κατά προτεραιότητα στα Λύκεια και 
Γυμνάσια των μικρών πόλεων της υπαίθρου, η διδασκαλία ξένης γλώσσας και η χρήση Η/Υ.

Αγορά: Εξυγίανση και Οργάνωση

θα συγκρουστούμε με συμφέροντα που οδηγούν σε εναρμονισμένες πρακτικές των επιχειρήσεων που 
δραστηριοποιούνται στους κλάδους της εμπορίας και μεταποίησης των αγροτικών προϊόντων.

• Έλεγχος της αγοράς αγροτικών εφοδίων με στόχο μείωση του κόστους παραγωγής.
• Αυστηρά μέτρα για την λειτουργία του υγιούς ανταγωνισμού με στόχο την μείωση της ψαλίδας μεταξύ 

των τιμών παραγωγών και καταναλωτών.
• Αναμόρφωση του καθεστώτος εμπορίας και διακίνησης των αγροτικών και αλιευτικών προϊόντων και 

της λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών.
• Μητρώο Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων.
• Νέος τρόπος ελέγχου των μεταφορικών μέσων διακίνησης.
• Μαύρη Λίστα για τους Εμπόρους Αγροτικών προϊόντων (ΕΑΠ) που θα έχουν ακάλυπτες επιταγές και τους 

αφαιρείται το δικαίωμα να ασκούν το επάγγελμα του εμπόρου για 5 χρόνια και σε περίπτωση υποτροπής 
για πάντα.

• Γνωστοποιείται σε όλες τις αγροτικές συνεταιριστικές ενώσεις, ομάδες παραγωγών και άλλες μορφές 
αγροτικών οργανώσεων, το Μητρώο των Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, καθώς και η Μαύρη Λίστα.

Νέα Πολιτική γης

Στόχος μας, η Βιώσιμη οικονομικά αγροτική εκμετάλλευση, η συγκέντρωση του πολυτεμαχισμένου κλήρου, 
η διαμόρφωση ευνοϊκώνόρωνχρήσηςκαιενοικίασηςτηςγης. Η αγροτική γη δημόσια και ιδιωτική, προστατεύεται



στα πλαίσια του χωροταξικού σχεδιασμού και διατίθεται αποκλειστικά για αγροτική εκμετάλλευση. Καθορίζονται 
και χαρτογραφούνται οι Βοσκότοποι, τα δάση, οι χορτολιΒαδικές και οι δασικές εκτάσεις.

• Με ειδικά μέτρα, με φορολογικά κίνητρα και αντικίνητρα οδηγούμε τη γη σ' αυτούς που την 
καλλιεργούν.

• Δημιουργείται Φορέας Διαχείρισης Αγροτικής Γης, ευέλικτος και αποκεντρωμένος σε περιφερειακό 
επίπεδο για τη διευκόλυνση αυτής της πολιτικής και την αξιοποίηση των δημοσίων εκτάσεων και των 
εκτάσεων των Ο.Τ.Α. προς όφελος των αγροτών.

Περιβάλλον: Πηγή πλούτου και ζωής

Το περιβάλλον για εμάς αποτελεί ελληνικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Ανάπτυξη της Υπαίθρου, που θα 
πρέπει να στηριχθεί πιο στέρεα στην ελληνική γη, στη θάλασσα και στα φυσικά τους αποθέματα. Στηρίζει 
εναλλακτικές οικονομικές δραστηριότητες. Δημιουργεί πρόσθετες πηγές εισοδήματος για τους κατοίκους της 
υπαίθρου. Προσδίδει προστιθέμενη αξία στα παραγόμενα αγροτικά προϊόντα.

• Αξιοποίηση των υδατικών πόρων της χώρας με υποδομές, όπως κατασκευή λιμνοδεξαμενών και 
μικροφραγμάτων, ολοκλήρωση των μεγάλων έργων, έργα αφαλάτωσης για τις ανάγκες κυρίως των 
νησιών μας, έργα επαναχρησιμοποίησης επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων για την εξυπηρέτηση μη 
ευαίσθητων χρήσεων. Ενθάρρυνση εφαρμογής συστημάτων άρδευσης που εξασφαλίζουν οικονομία 
νερού. Εκσυγχρονισμός των παλαιών αρδευτικών έργων. Δημιουργία υπόγειων αρδευτικών δικτύων. 
Συνδυασμένη διαχείριση των έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων, ώστε να εξυπηρετούνται πολλαπλές 
χρήσεις.

• Προστασία, ανάδειξη και αξιοποίηση των δασών. Αναγνωρίζουμε τη σπουδαιότητα που έχει η διατήρηση 
και η αειφορική διαχείριση των δασικών οικοσυστημάτων και η διατήρηση της Βιοποικιλότητας στο 
φυσικό περιβάλλον. 0 βαθμός χρήσης των δασών θα συναρτάται άμεσα με τη δυνατότητα ανανέωσής 
τους. Καταρτίζονται άμεσα οι δασικοί χάρτες και υλοποιούνται προγράμματα εκτεταμένων αναδασώσεων 
και ορεινών υδρονομικών έργων, θα αναπτυχθούν τα περιαστικά δάση, τα Δασικά Χωριά και οι ορεινοί 
ποδηλατοδρόμοι. Η ευθύνη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της δασικής Πολιτικής, μαζί με τις 
αρμόδιες γι' αυτές υπηρεσίες του ΥπΑΑΤ, μεταφέρονται στο Υπουργείο Περιβάλλοντος.

• θα εκμεταλλευτούμε την φιλοπεριΒαλλοντική διάσταση της νέας Κ.Α.Π., ενσωματώνοντάς την στην 
παραγωγική διαδικασία και δίνοντας προστιθέμενη αξία στα προϊόντα.

• θα αντιμετωπίσουμε με ειδικά προγράμματα την νιτρορύπανση και την αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων.
• Αξιοποιούμε το δίκτυο προστατευμένων περιοχών (Natura 2000), μέσω των φορέων διαχείρισης και με 

στοχευμένες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.
• Αλιεία: Ενισχύουμε τον κλάδο των υδατοκαλλιεργειών μέσω ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου. 

Αναπτύσσουμε τη θαλάσσια αλιεία με τη σύγχρονη εφαρμογή περιβαλλοντικών κανόνων που εξασφαλίζει 
το μέλλον του τομέα της αλιείας και την αειφόρο διαχείριση των ιχθυοαποθεμάτων.

Συλλογικές μορφές οργάνωσης ίω ν  Αγροτών

Η υπάρχουσα συνεταιριστική δομή έχει κλείσει σε μεγάλο βαθμό τον κύκλο της. Οι συνεταιρισμοί γενικού σκοπού 
το ίδιο, πολύ περισσότερο οι συνεταιρισμοί -  σφραγίδες. Τη θέση όλων αυτών πρέπει να πάρουν οι κλαδικοί 
συνεταιρισμοί ή άλλες μορφές συλλογικής οργάνωσης-οικονομικές μονάδες, οι οποίες θα στηρίζονται σε υγιή 
επιχειρηματική βάση, θέλουμε να αναβαθμίσουμε και να στηρίξουμε με κίνητρα τον ρόλο και τη λειτουργική 
επάρκεια των συνεταιριστικών οργανώσεων ώστε να γίνουν ο αποτελεσματικός κρίκος σύνδεσης της αγροτικής 
παραγωγής με την αγορά.

Οι μορφές συλλογικής οργάνωσης, αποτελούν όρο και προϋπόθεση για την ενίσχυση της διαπραγματευτικής



δύναμης των αγροτών, την προώθηση της Συμβολαιακής Γεωργίας, την αποτελεσματική πρόσβαση σε δίκτυα 
εμπορίας και διακίνησης αγροτικών προϊόντων, την μείωση του κόστους παραγωγής, την πρόσβαση στη γνώση 
και την πληροφορία για την διευκόλυνση των παραγωγών, την μετάβαση στη γεωργία της ποιότητας.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στην'Υπαιθρο

θα αξιοποιήσουμε χώρους και φυσικούς πόρους της υπαίθρου για την ουσιαστική προώθηση των ΑΠΕ, 
βελτιώνοντας την ενεργειακή επάρκεια και απεξάρτηση της χώρας και των περιοχών της από τις αναλώσιμες 
και ρυπογόνες πηγές ενέργειας.

• Στήριξη της καλλιέργειας ενεργειακών φυτών και απαλλαγή από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης των 
παραγόμενων από αυτές βιοκαυσίμων. Ενθάρρυνση δημιουργίας μονάδων παραγωγής βιοκαυσίμων 
από ομάδες παραγωγών.

• Οικονομικά κίνητρα για τη χρήση Ανανεώσιμων πηγών Ενέργειας σε γεωργικές και κτηνοτροφικές 
εκμεταλλεύσεις αξιοποιώντας τις αναπτυσσόμενες νέες τεχνολογίες στον τομέα (π.χ. φωτοΒολταϊκά).

• Προώθηση της παραγωγής θερμότητας από βιομάζα και αξιοποίηση γεωθερμικών πηγών.

Νέες Υπηρεσίες και δραστηριότητες στην ύπαιθρο

θέλουμε να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό και σε νέου τύπου υποδομές, ώστε να είναι δυνατή η 
ανάπτυξη δικτύων και υποστηρικτικών δομών για την ανάπτυξη υπηρεσιών στην ύπαιθρο.

• Σύνδεση του περιφερειακού σχεδίου ανάπτυξης με τις τοπικές ιδιαιτερότητες και πλεονεκτήματα κάθε 
περιοχής που Βασίζονται στον πολιτισμό, στο περιβάλλον και στο διατροφικό μοντέλο.

• Κίνητρα για θεματικά πάρκα και δημιουργία εθνικών θεματικών δικτύων (π.χ. κρασί) ή ευρωπαϊκών 
θεματικών δικτύων (π.χ. τουρισμός σε λίμνες).

• Αγροτουρισμός: σε συνδυασμό με τις άλλες μορφές τουρισμού, η συνιστώσα της πολύ-τομεακής 
ανάπτυξης της υπαίθρου αλλά και βιώσιμη αναπτυξιακή στροφή του ελληνικού τουρισμού από το ισχύον 
μαζικό πρότυπο.

Το πρότυπο που προωθούμε χαρακτηρίζουν

• η αρμονική σύνδεση τουριστικών υποδομών και υπηρεσιών με τη φυσιογνωμία της κάθε περιοχής και 
τη δημιουργία δικτύου κοινωνικών εξυπηρετήσεων.

• η μέριμνα για προστασία και ανάδειξη της ιδιαίτερης φυσικής οικιστικής, πολιτισμικής και γαστρονομικής 
ταυτότητας του κάθε τόπου και των προϊόντων του. Συγκρότηση ενός σύνθετου τουριστικού προϊόντος.

• η επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου
• η λειτουργία συνεταιρισμών γυναικών
• η λειτουργία «τοπικών συμφώνων ποιότητας»
• πολιτιστική δημιουργία αντίστοιχη με αυτούς των αστικών κέντρων
• η εκπαίδευση, κατάρτιση και τεχνική στήριξη του τοπικού πληθυσμού και των εμπλεκόμενων 

επιχειρηματιών.

Οι δεσμεύσεις μας για την ύπαιθρο και τον αγροτικό τομέα:

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

•  Αντίθεση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να συζητήσει εκ νέου τη χρηματοδότηση της



ευρωπαϊκής γεωργίας, το 2008
• Συγχρηματοδότηση ίω ν  προγραμμάτων της Ε.Ε. για την'Υπαιθρο με επαρκείς εθνικούς πόρους.
•  Επιβάρυνση αποκλειστικά του κράτους και όχι των αγροτών, για το διοικητικό κόστος εφαρμογής της 

νέας Κ.Α.Π.
• Μετατροπή του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε επιτελικό όργανο σχεδιασμού 

της ανάπτυξης της Υπαίθρου. Αποκεντρώνουμε αποτελεσματικά υπηρεσίες και οργανισμούς όπως 
ΟΠΕΚΕΠΕ, ΟΠΕΓΕΠ κλπ.

• Οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης μεταφέρονται στους νέους Καποδιστριακούς 
Δήμους. Στο σύνολο των αγροτικών δήμων της χώρας παρέχονται υπηρεσίες μιας στάσης για την 
πληροφόρηση, ενημέρωση και στήριξη της δράσης των αγροτών.

• Εκσυγχρονισμός του ΕΛΓΑ, αναμόρφωση του κανονισμού του και διεύρυνση της κάλυψης των 
ασφαλιστικών κινδύνων. Ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των κλιματικών αλλαγών.

•  Ένταξη των αγροτικών επενδύσεων στις δράσεις του Δ’ Κ.Π.Σ. και στον Αναπτυξιακό Νόμο.
•  Δημιουργία ενιαίου και αποτελεσματικού Συστήματος Παροχής Συμβουλών, που να καλύπτει όλο το 

φάσμα της ενημέρωσης, τεχνικής στήριξης και επιχειρηματικότητας των αγροτών.
•  Διαφάνεια στη διαχείριση των κοινοτικών ενισχύσεων, αξιοποίηση των αναδιανεμητικών εργαλείων 

του Εθνικού Αποθέματος και των Ποιοτικών Παρακρατημάτων (δημοσιοποίηση ονομάτων αποδεκτών, 
δημοσιοποίηση κριτηρίων για την κατανομή τους).

•  Απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών ένταξης των επενδυτικών προγραμμάτων των αγροτών 
για δημιουργία ή Βελτίωση των εκμεταλλεύσεων τους.

• Εξυγίανση και οργάνωση της αγοράς.
•  Μηνιαία προνοιακή σύνταξη για το ζευγάρι των αγροτών 950 ευρώ.
•  Ειδικά αναπτυξιακά προγράμματα με προτεραιότητα τις φθίνουσες αγροτικές περιοχές και τις περιοχές 

που πλήττονται Βασικά προϊόντα.
• Ενθάρρυνση της μεταβίβασης της γης σ’ αυτούς που την καλλιεργούν, με την λήψη ειδικών μέτρων, 

συμπεριλαμβανομένων και φορολογικών.
•  Προγράμματα εγκατάστασης νέων επιστημόνων στην ύπαιθρο για ενίσχυση της επιχειρηματικής 

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

και μειονεκτικές περιοχές.
• Κίνητρα για την παραγωγή και αξιοποίηση τεχνολογικών καινοτομιών στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις.
• Δημιουργία Ταμείου Εγγυοδοσίας για τη χρηματοδότηση των μικρών αγροτικών επιχειρήσεων.
• Στήριξη της ποιότητας των ελληνικών προϊόντων. Επέκταση των πιστοποιημένων προτύπων και 

στήριξη προϊόντων Ονομασίας Προέλευσης και ΓεωγραφικήςΈνδειξης, Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, 
Βιολογικής Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.

• Δημιουργία πανελλαδικού δικτύου «πρότυπων αγροκτημάτων».
•  Δημιουργία συνεταιριστικής σχολής αγροτών σετριτοΒάθμιο επίπεδο για την εκπαίδευση πιστοποιημένων 

αγροτών και στελεχών αγροτικής ανάπτυξης. Ίδρυση πρότυπων αγροτικών σχολών στις αγροτικές 
περιφέρειες για την επέκταση της εκπαίδευσης και επιμόρφωσης των αγροτών σε όλη τη διάρκεια του 
παραγωγικού τους Βίου.

• Ενίσχυση νέων μορφών συλλογικής οργάνωσης των αγροτών.
•  Ενεργοποίηση του Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Υδατικών Πόρων και των αντίστοιχων περιφερειακών.
•  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.

•  Μεταφορά της ευθύνης για την δασική πολιτική από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στο Υπουργείο 
Περιβάλλοντος.

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



Η μοναδικότητα ίου νησιωτικού μας συμπλέγματος

Το χρέος μας απέναντι στα νησιά μας

Τα νησιά μας. κοιτίδες μεγάλων πολιτισμών, αφηγούνται διαχρονικά την ιστορία μας και αποτελούν ανεπανάληπτα 
μνημεία της φύσης και της ανθρώπινης δημιουργίας.
Καθήκον μας είναι να αναδείξουμε, να διαφυλάξουμε και να αξιοποιήσουμε αυτή την πολύτιμη κληρονομιά.

Οι στόχοι μας

Κάθε δημόσια πολιτική που εφαρμόζεται στα νησιά μας λαμβάνει υπόψη την ιδιαιτερότητά τους, έτσι ώστε 
να παράγει για τους νησιώτες τα ίδια αποτελέσματα με αυτά που απολαμβάνουν οι πολίτες της υπόλοιπης 
Ελλάδας.

Διασφαλίζουμε την εφαρμογή της αρχής της Καθολικής Υπηρεσίας προς όλους τους νησιώτες.
Αναδεικνύουμε το σύνολο των νησιών σε χώρο προηγμένων τηλεματικών εφαρμογών και καινοτομίας 
παντού (στην Υγεία, στην Διοίκηση, στην Εκπαίδευση, στην Απασχόληση, στην Επιχειρηματικότητα).

Οι πολιτικές μας

Επανασχεδιάζουμε ΟΛΕΣ τις νησιώτικες πολιτικές μας, ενσωματώνοντας το Ευρωπαϊκό και το Εθνικό
Κεκτημένο, μετατρέπουμε τη «Νησιωτικότητα» από μειονεξία σε συγκριτικό πλεονέκτημα.
Με τις ενεργητικές Νησιώτικες Πολιτικές μας επιδιώκουμε:

• Προώθηση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου για το νησιώτικο χώρο, που θα Βασίζεται στην αειφορική 
αξιοποίηση των μοναδικών περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων των νησιών μας και θα στοχεύει 
στην άρση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων στο νησιώτικο χώρο.

• Ανάπτυξη ενός σύγχρονου δικτύου συνδυασμένων μεταφορών, που θα εξασφαλίζει την άνετη 
προσπελασιμότητα κάθε νησιώτικης περιοχής. Ολοκλήρωση των υποδομών μεταφορών σε όλα τα 
νησιά και επανασχεδίαση του συστήματος των θαλάσσιων μεταφορών, με Βάση τις πραγματικές ανάγκες 
επικοινωνίας των νησιών μεταξύ τους και με τη στεριανή Ελλάδα.

• Ολοκληρωμένη υγειονομική προστασία του νησιώτικου χώρου. Δημιουργία σύγχρονων υγειονομικών 
μονάδων νησιώτικου τύπου όλων των βαθμιδών, με ανάπτυξη δικτύου τηλεϊατρικής και σύνδεσή τους 
με το ΕΚΑΒ.

• Υγειονομική θωράκιση του νησιώτικου χώρου με σύγχρονες υγειονομικές μονάδες νησιώτικου τύπου 
και με την λειτουργία ενός αξιόπιστου συστήματος αεροδιακομιδών.

• θέσπιση ειδικών κινήτρων για την ενίσχυση της νησιώτικης επιχειρηματικότητας, με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας υπηρεσιών και προϊόντων, την διασφάλιση της απασχόλησης και την προστασία 
του νησιώτικου περιβάλλοντος.

• Διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας και της επαρκούς υδροδότησης των νησιών μας με την 
αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

• Δημιουργία Ειδικού Ταμείου(Συνοχής) για τους αδύναμους OTA, κυρίως του νησιώτικου χώρου.
• Καθιέρωση διαδικασίας ελέγχου επιπτώσεων στο νησιώτικο χώρο, όλων των νομοθετημάτων.
• Καθιέρωση ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή στα νησιά εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού.



• Κάθε δημόσια πολιτική μας, λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των νησιωτικών περιοχών. Απόλυτη 
εφαρμογή της αρχής της καθολικής υπηρεσίας στα νησιά μας.

• Οργάνωση των θαλάσσιων μεταφορών με Βάση τις πραγματικές ανάγκες επικοινωνίας των νησιών 
μεταξύ τους και με τη στεριανή Ελλάδα. «Κάθε μέρα πλοίο σε όλα τα νησιά».

• Υγειονομική θωράκιση του νησιώτικου χώρου και αξιόπιστο σύστημα αεροδιακομιδών.
•  Άμεση προώθηση τεχνολογικών υποδομών, προκειμένου να εφαρμόσουμε τις πλέον προηγμένες 

τεχνολογίες σε όλα τα νησιά ΓΤΗΛΕ-Διοίκηση, ΤΗΛΕ-Ιατρική, ΤΗΛΕ-Εκπαίδευση, ΤΗΛΕ-Εργασία).
• Αειφορική αξιοποίηση των μοναδικών περιβαλλοντικών και πολιτισμικών πόρων των νησιών μας.
• Διασφάλιση της ενεργειακής αυτονομίας και της επαρκούς υδροδότησης με την αξιοποίηση κυρίως 

των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
• Ενίσχυση της νησιώτικης επιχειρηματικότητας, με ειδικά κίνητρα για την διασφάλιση της ποιότητας και 

της απασχόλησης.
•  Καθιέρωση ειδικών κινήτρων για την προσέλκυση και παραμονή στα νησιά εξειδικευμένου ανθρώπινου 

δυναμικού.







IX. Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΚΤΟΝ ΟΡΙΖΟΝΤΩΝ

Νέα Εθνική Στρατηγική αυτοπεποίθησης και πρωτοβουλιών

Το νέο πατριωτικό στοίχημα για την ελληνική προοδευτική και σοσιαλιστική παράταξη είναι, πέρα από την 
εδαφική μας ακεραιότητα, να εγγυηθούμε την ισχυρή και αποτελεσματική φωνή του λαού μας στις παγκόσμιες 
εξελίξεις.

Να συμμετόσχουμε δυναμικά και αποφασιστικά στους περιφερειακούς και παγκόσμιους οργανισμούς, για να 
προβάλλουμε τα συμφέροντα των πολιτών μας.

Η Ευρώπη αποτελεί προνομιακό μας χώρο συμμετοχής. Στοίχημά μας είναι ο αγώνας για μια πιο δημοκρατική, 
κοινωνική και οικολογική Ευρώπη. Μια πιο αυτόνομη ευρωπαϊκή φωνή.

Μια Ευρώπη αλληλέγγυα με τους φτωχούς του κόσμου. Μια Ευρώπη της ειρήνης και της συνεργασίας.

Στοίχημα πατριωτικό είναι να κατακτήσουμε στην συνείδηση των γειτόνων μας, της ευρωπαϊκής και διεθνούς 
κοινότητας, την ταυτότητα του φορέα ειρήνης, δικαιοσύνης και ανάπτυξης για την περιοχή μας.

Το ηθικό στοίχημα του ελληνισμού είναι να αποτελέσει δύναμη προσφοράς στο νέο παγκόσμιο πολιτισμό 
που διαμορφώνεται. Οι λέξεις, δημοκρατία, φιλοσοφία, οικολογία, υγεία, αγορά, παιδεία, γνώση, Βουλή, πόλη, 
πολίτης, εκεχειρία, είναι ταυτισμένες με τον ελληνισμό.

Υπηρετώντας τις αξίες αυτές, εμπεδώνουμε αξίες αναγκαίες για μια δημοκρατική και ειρηνική παγκόσμια 
κοινωνία, που παρότι είναι πολυπολιτισμικό, μπορεί και πρέπει να αντλήσει την συνοχή της απ’ τις κοινές αξίες. 
Σε αυτόν τον κόσμο έχουμε θέση, ρόλο και χρέος ως'Ελληνες και Ελληνίδες. Μια Ελλάδα των αξιών, μια ηθική 
Ελλάδα, θα αποτελέσει μια δυνατή Ελλάδα.

Η χώρα μας είχε τεθεί απ' τις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ σε τροχιά αντιμετώπισης των παγκόσμιων 
κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων και ανακατατάξεων. Φτιάξαμε μια δυνατή Ελλάδα. Από τους Ολυμπιακούς 
Αγώνες, το διεθνές μας κύρος, την θέση μας στον ΟΗΕ (θητεία ως μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
2005-2006) , αλλά και την θέση μας στην ευρύτερη περιοχή, την συμμετοχή μας στον στενό πυρήνα της 
ΕυρωπαϊκήςΈνωσης, την αναπτυξιακή μας πορεία.

Η Νέα Εθνική Στρατηγική

Η δυνατή Ελλάδα της ενεργού παρουσίας στις ευρωπαϊκές και διεθνείς εξελίξεις, της συμμετοχής στη 
διαμόρφωση των διεθνών αποφάσεων και στην ειρηνική επίλυση των προβλημάτων, του ρεαλισμού και της 
δυναμικής εξωστρέφειας, παραμένει για το ΠΑΣΟΚ ο σταθερός στρατηγικός στόχος για την Ελλάδα του 21ου 
αιώνα.

Η μεγιστοποίηση των ωφελημάτων που απορρέουν από τη γεωγραφική και στρατηγική θέση της Ελλάδας 
στην ευρύτερη περιοχή, καθώς και από τη συμμετοχή της στους θεσμούς της ΕυρωπαϊκήςΈνωσης και στους 
διεθνείς οργανισμούς, αποτελεί την αναγκαία προϋπόθεση για την υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων, της 
ασφάλειας, της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης της πατρίδας μας.

Σήμερα, με τη κυβέρνηση της ΝΔ η Ελλάδα είναι απούσα από την Ευρώπη και το διεθνές σύστημα. Τα φοβικά 
σύνδρομα της δεξιάς στην Ελλάδα οδηγούν στην αδράνεια και εναποθέτουν τις ελπίδες για την επίλυση των 
προΒλημάτωντηςχώραςστιςδιαθέσειςτρίτων, στο χρόνο, στη συγκυρία. Σήμερα η Ελλάδα στερείται στρατηγικής 
και περιορίζεται σε αποσπασματικούςτακτικούς χειρισμούς στην εξωτερική πολιτική. Η εξωτερική πολιτική της



Ν.Δ. είναι εμφανώς κατώτερη των περιστάσεων. Τα αδιέξοδα συσσωρεύονται και διαμορφώνονται αρνητικές 
εξελίξεις για τα εθνικά μας συμφέροντα.
Τα τελευταία τρία χρόνια, η Ελλάδα βρίσκεται ενώπιον συνεχών αιφνιδιασμών και σε ολοένα δυσχερέστερη 
θέση όσον αφορά στους εθνικούς μας στόχους. Η αντίληψη ότι «η μη θέση είναι θέση» είναι αδιέξοδη. Η μη 
θέση οδηγεί τη χώρα στο περιθώριο. Αποτέλεσμα, η διαρκής μείωση του ειδικού Βάρους της χώρας.

Η κυβέρνηση της ΝΔ άφησε τελείως αναξιοποίητο το γεγονός της ανάδειξης της Ελλάδας σε μέλος του 
Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Μια θέση που κατέκτησε η χώρα χάρη στις προσπάθειες του ΠΑΣΟΚ. Δεν 
αξιοποιεί τις δυνατότητες της χώρας για κρίσιμες πρωτοβουλίες διεθνούς πολιτικής, όπως η επίκαιρη συζήτηση 
για την ανάγκη διεθνούς συντονισμού στην αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών και της Βιώσιμης ανάπτυξης, 
αλλά και σε ζητήματα όπως η ανάπτυξη της Δημοκρατίας στον ισλαμικό κόσμο.

Το ΠΑΣΟΚ εμπνέεται και καθοδηγείται στην εξωτερική πολιτική από τις αρχές του διεθνούς δικαίου, το 
σεβασμό των διεθνών συνθηκών και αποφάσεων του ΟΗΕ και της ΕΕ, την υπεράσπιση των δημοκρατικών 
αρχών, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων των μειονοτήτων, το σεβασμό της κυριαρχίας, 
της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας όλων των κρατών. Η εξωτερική πολιτική του Κινήματος μας 
ήταν και παραμένει, σταθερά, πολιτική ειρήνης, ασφάλειας και ευημερίας για τον ελληνικό λαό και ισότιμης 
συνεργασίας και συνύπαρξης με όλους τους λαούς.

Το ΠΑΣΟΚ προωθεί μια ολοκληρωμένη, πολυδιάστατη και συνεπή Νέα Εθνική Στρατηγική για την εξωτερική 
πολιτική της Ελλάδας, για τη θέση της χώρας στο διεθνές σύστημα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην ευρύτερη 
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μέσης Ανατολής.

Το ΠΑΣΟΚ με την πολιτική του συνέβαλε στη διαμόρφωση ενός νέου πατριωτισμού, μιας νέας εθνικής 
αυτοπεποίθησης και σιγουριάς στις δυνάμεις του έθνους και του λαού μας. Δημιούργησε με τις πρωτοβουλίες 
του, ένα σοθαρό κεφάλαιο σιγουριάς για τονΈλληνα πολίτη. Η Ελλάδα βγήκε από την εσωστρέφεια και το φόβο. 
Έγινε παράγοντας επίλυσης των προβλημάτων στην περιοχή μας.

0 ελληνικός λαός θέλει τη χώρα ισχυρή και πρωτοπόρα στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, στη ΝΑ Μεσόγειο. Αυτή 
την Ελλάδα θα υπερασπισθεί και πάλι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ αναλαμβάνει την ευθύνη των αποφάσεων και των 
πρωτοβουλιών που απαιτεί η εποχή μας, σε μια περίοδο διαρκών αλλαγών και μεταβολών των συσχετισμών 
των δυνάμεων στην Ευρώπη αλλά και στην ευρύτερη περιοχή.

Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρώπη αποτελεί το φυσικό στρατηγικό χώρο για την Ελλάδα. Άμεση προτεραιότητα της Κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ είναι να ανακτήσει η Ελλάδα στην Ένωση το κύρος, την αξιοπιστία και τα ερείσματα που είχε, πριν τα 
πλήξει η απομονωτική, εσωστρεφής και κοντόφθαλμη εξωτερική πολιτική της Ν.Δ.

Η διασφάλιση της ισότιμης θέσης της Ελλάδας, και η ενεργός συμμετοχή στη συνδιαμόρφωση της μελλοντικής 
θεσμικής και πολιτικής αρχιτεκτονικής της ΕΕ αποτελούν Βασικές προτεραιότητες της ευρωπαϊκής πολιτικής 
του ΠΑΣΟΚ. Υποστηρίζουμε σταθερά τους στόχους για την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση και την εμβάθυνση των 
κοινών πολιτικών, για την Ευρώπη της ισχυρής οικονομίας, της γνώσης και του σύγχρονου κοινωνικού 
κράτους, για την Ευρώπη της δημοκρατίας και των πολιτών, για την Ευρώπη της πολιτιστικής και θρησκευτικής 
διαφορετικότητας, για την ισχυρή Ευρώπη στο διεθνές σύστημα, για την Ευρώπη της βιώσιμης ανάπτυξης και 
της περιβαλλοντικής ισορροπίας. Στο πλαίσιο αυτό, υποστηρίζουμε μια νέα αρχιτεκτονική στον προϋπολογισμό 
της ΕΕ, με αύξηση των ιδίων πόρων και εγγύηση για την χρηματοδότηση της συνοχής, της ανάπτυξης, της 
απασχόλησης, της έρευνας, της καινοτομίας και της προστασίας του περιβάλλοντος. Υποστηρίζουμε επίσης 
τη διεύρυνση των στόχων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προς την κατεύθυνση της ανάπτυξης και της 
απασχόλησης.



Μετά την ένταξη στην ΟΝΕ, ο στρατηγικός μας στόχος είναι η δημιουργία της πολιτικήςΈνωσης και η συμμετοχή 
της Ελλάδας στην πρωτοπορία των χωρών, που θέλουν και μπορούν να προχωρήσουν. Η επόμενη τετραετία θα 
είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης, αλλά και για τον μέλλον της χώρας μας στους νέους 
ευρωπαϊκούς θεσμούς. Η νέα Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα πρωταγωνιστήσει και πάλι στις διαπραγμάτευσης για 
τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις και τη Συνθήκη για τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Συντάγματος.

Το Κίνημά μας, με την πλούσια εμπειρία τεσσάρων πετυχημένων Προεδριών, θα αγωνισθεί για να είναι η 
Ελλάδα στην πρωτοπορία της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της πολιτικής ενοποίησης, της διαμόρφωσης μιας 
ισχυρής δημοκρατικής, οικονομικής και κοινωνικής Ευρώπης.

Νοτιοανατολική Ευρώπη

Η εθνική στρατηγική μας για τα Βαλκάνια, τις σχέσεις με την Τουρκία, την επίλυση του Κυπριακού, την 
ανάπτυξη των σχέσεων με τις δυνάμεις που καθορίζουν τις εξελίξεις στο διεθνές σύστημα, αποτελεί για το 
ΠΑΣΟΚ δυναμικό στοιχείο της ευρύτερης ευρωπαϊκής στρατηγικής, που διαμορφώσαμε και ακολουθήσαμε 
ως Κυβέρνηση. Αυτή η στρατηγική εδράζεται στο σεβασμό των αρχών του διεθνούς δικαίου, των διεθνών 
συνθηκών, των αποφάσεων του ΟΗΕ και στην υπεράσπιση, στη Βάση των κοινών αποφάσεων της ΕΕ, της 
ευρωπαϊκής προοπτικής, με στόχο την τελική ένταξη στους ευρωπαϊκούς θεσμούς.

Η κατοχύρωση της ενταξιακής προοπτικής των Βαλκανίων ήταν κορυφαίο επίτευγμα του Ευρωπαϊκού 
Συμβουλίου τηςθεσσαλονίκηςτονΙούνιο του 2003. Αυτή τη στρατηγική τηςθεσσαλονίκηςκαιτονπρωταγωνιστικό 
ρόλο της Ελλάδας εγκατέλειψε η κυβέρνηση της ΝΔ. Η ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην ΕΕ 
αποτέλεσε γεγονός ιστορικής σημασίας για την Νοτιοανατολική Ευρώπη και την Ελλάδα. Η Ελλάδα για πρώτη 
φορά συνδέθηκε και εδαφικά με τα υπόλοιπα Κράτη Μέλη της ΕΕ. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. αδιαφόρησε να 
προετοιμάσει τη χώρα, ιδιαίτερα τη Μακεδονία και τη Θράκη, για τις ευκαιρίες αλλά και τις προκλήσεις της 
θετικής αυτής εξέλιξης.

Στις σχέσεις μας με π.Γ.Δ.Μ., η παρατεταμένη ακινησία της ελληνικής διπλωματίας επί Ν.Δ., με αποκορύφωμα 
την αναγνώριση της π.Γ.Δ.Μ. με το συνταγματικό της όνομα από τις ΗΠΑ, οι λαθεμένες στρατηγικές επιλογές 
συμμαχιών, η αποδοχή της δέσμης ιδεών Νίμιτς ως Βάση διαπραγμάτευσης, έχουν φέρει την Ελλάδα σε 
δυσμενέστερη θέση για τις όποιες μελλοντικές διαπραγματεύσεις. Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. με την πολιτική της 
επιτρέπει να αμφισβητείται το δικαίωμα της Ελλάδας να υπερασπισθεί τα εθνικά της συμφέροντα, αξιοποιώντας 
τις ευρωπαϊκές και διεθνείς συνθήκες.
Η ευρωπαϊκή στρατηγική των χωρών της Βαλκανικής είναι μια μεγάλη επένδυση στην ειρήνη, την ασφάλεια, 
την κοινή ευημερία. Στο πλαίσιο αυτό η Ελλάδα πρέπει να προωθήσει μια κοινά αποδεκτή λύση στο θέμα της 
ονομασίας της Π.Γ.Δ.Μ. Μια ενιαία ονομασία με αμοιβαίο σεβασμό στα ιδιαίτερα γεωγραφικά, πολιτιστικά και 
ιστορικά χαρακτηριστικά των δύο λαών. Στο πλαίσιο μίας συμφωνίας η υλοποίηση της οποίας αποτελεί βασική 
προϋπόθεση της ενταξιακής πορείας της χώρας στην Ε.Ε. σύμφωνα με τα κριτήρια της Κοπεγχάγης.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καταστήσει ξανά την Ελλάδα "ατμομηχανή” της ευρωπαϊκής πορείας των χωρών 
των Βαλκανίων, ως τη μόνη αξιόπιστη στρατηγική για τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευρωπαϊκή 
επίλυση των προβλημάτων. Ειδικά για το θέμα του ΚοσόΒου, η τελική λύση, για τη βιωσιμότητα της οποίας 
είναι απαραίτητη η συναίνεση της όλων εμπλεκομένων μερών, πρέπει να συνδεθεί άμεσα και δεσμευτικά με 
την ενταξιακή προοπτική της περιοχής. Μόνο στο πλαίσιο της ΕΕ μπορεί και πρέπει να αναζητηθεί λύση.

Επίλυση του Κυπριακού

Η ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην ΕΕ, στην οποία συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο το ΠΑΣΟΚ, 
δημιουργεί νέα δεδομένα για την επίλυση του πολιτικού προβλήματος.



Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για την ανάληψη όλων των αναγκαίων πρωτοβουλιών στην ΕΕ και στον ΟΗΕ με στόχο 
την επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, τις Συνθήκες και αρχές της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και το ευρωπαϊκό κεκτημένο.

Σταθερός στρατηγικός στόχος για το ΠΑΣΟΚ αποτελεί η δίκαιη, λειτουργική και Βιώσιμη λύση και η δημιουργία 
διζωνικής-δικοινοτικής ομοσπονδίας, που θα διασφαλίζει τα συμφέροντα των Ε/Κ και των Τ/Κ πολιτών, στο 
πλαίσιο τηςΕΕ. Η αποτροπή τηςμεοποιοδήποτε τρόπο μονιμοποίησης της διχοτόμησης του νησιού, που συνιστά 
το σημερινό απαράδεκτο status quo, είναι για το ΠΑΣΟΚ πάντα η προτεραιότητα.

Το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, θα αναλάβει ως Κυβέρνηση, διεθνή πρωτοβουλία για την απόσυρση των στρατευμάτων 
κατοχής από την Κύπρο στην κατεύθυνση της επίλυσης του πολιτικού προβλήματος. Στην ευρωπαϊκή οικογένεια 
δεν έχουν θέση στρατεύματα κατοχής.

Στο πλαίσιο της εφαρμογής του διαπραγματευτικού πλαισίου Τουρκίας-EE, για την Ελλάδα και το ΠΑΣΟΚ, 
παραμένει ισχυρή η απαίτηση για:

- την άμεση και πλήρη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου τηςΤελωνειακήςΈνωσης με τα 10 νέα κράτη-μέλη της
Ευρωπαϊκή Ένωσης,

- και την αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σχέσεις με Τουρκία

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει με συνέπεια την πολιτική που ακολούθησε έναντι της Τουρκίας για την εμπέδωση 
κλίματος αμοιβαίας εμπιστοσύνης και την ευρωπαϊκή της προοπτική, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Η 
υποστήριξη της ευρωπαϊκής πορείας της Τουρκίας, ποτέ δεν αποτέλεσε για μας λευκή επιταγή. Συνοδευόταν 
από συγκεκριμένες υποχρεώσεις της Άγκυρας, όπως αυτές προέκυψαν -  με συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα 
-  με Βάση τις θέσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στο Ελσίνκι, το Δεκέμβριο του 1999, και αφορούσαν 
ιδιαίτερα:

- την υποχρέωση της Άγκυρας να συμβάλει εποικοδομητικά στην επίλυση του Κυπριακού, στο πλαίσιο των
αποφάσεων του ΟΗΕ, των ευρωπαϊκών συνθηκών και του κοινοτικού κεκτημένου,

- την υποχρέωση της Τουρκίας, όπως και κάθε υποψήφιας χώρας, να υιοθετήσει και να εφαρμόσει το
ευρωπαϊκό κεκτημένο στο οποίο περιλαμβάνονται οι διεθνείς συνθήκες που δεσμεύουν την Ένωση, 
μεταξύ των οποίων και η Σύμβαση για το Δίκαιο της θάλασσας,

- την επίλυση του προβλήματος της υφαλοκρηπίδας με την υποχρεωτική προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο
της Χάγης,

- την επαναλειτουργία της θεολογικής Σχολής της Χάλκης,
- την αναγνώριση του Οικουμενικού ρόλου του Πατριαρχείου,
- το σεβασμό των δικαιωμάτων της ελληνικής μειονότητας στην Κων/πολη, τηνΊμβρο και την Τένεδο.

Η Κυβέρνηση της Ν.Δ. με πολιτική επιλογή ακύρωσε στην πράξη τη στρατηγική του Ελσίνκι. Η έναρξη των 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, εξέλιξη ιστορικής σημασίας για ολόκληρη την Ευρώπη, 
δεν συνοδεύτηκε με σαφείς πρόνοιες, συγκεκριμένες ασφαλιστικές δικλείδες και χρονοδιαγράμματα για 
την κατοχύρωση των ελληνικών συμφερόντων. Στο διαπραγματευτικό πλαίσιο εξασφαλίστηκαν τα γενικά 
συμφέροντα τηςΈνωσης και τα ειδικά συμφέροντα των Κρατών Μελών, με μόνη εξαίρεση τα συμφέροντα της 
Ελλάδας και της Κύπρου.

Το ΠΑΣΟΚ θα καλύψει το χαμένο έδαφος και μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο με ένα νέο "Ελσίνκι” . Για τη 
διασφάλιση των συμφερόντων της χώρας μας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Χωρίς φοβικά σύνδρομα, 
με ξεκάθαρη στρατηγική, με σχέδιο, με σκληρή δουλειά. Η ένταξη της Κύπρου στην ΕυρωπαϊκήΈνωση είναι η 
αδιάψευστη απόδειξη ότι η Ελλάδα όταν θέλει, μπορεί.



Το ΠΑΣΟΚ θα επιδιώξει την επανατοποθέτησή των προϋποθέσεων Βελτίωσης των ελληνοτουρκικών σχέσεων 
σε ευρωπαϊκό πλαίσιο, όπως είχε πετύχει με την πολιτική του Ελσίνκι.

Στο πλαίσιο αυτό προτείνουμε μία Νέα Εθνική Στρατηγική για την ειρήνη και την ασφάλεια στην περιοχή:
- Πρώτο Βήμα είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας για την αποκλιμάκωση και την ύφεση και η προετοιμασία των 
συνθηκών για έναν στοχευμένο πολιτικό διάλογο, σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου και τη διεθνή 
νομιμότητα.
- Η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας γίνεται με την παραπομπή του θέματος, με συνυποσχετικό, στο Διεθνές 
Δικαστήριο της Χάγης. Αυτονόητο προηγούμενο, σε εκείνη τη φάση, είναι η άσκηση του δικαιώματος μας για 
επέκταση των χωρικών μας υδάτων, σύμφωνα με τις διεθνείς συνθήκες.
- Στόχος: ένα Σύμφωνο Ειρήνης και Ασφάλειας με την Τουρκία. Για τη σταδιακή και ισόρροπη μείωση των 
εξοπλισμών. Για τη διασφάλιση του "μερίσματος ειρήνης" και την αποδέσμευση πόρων για την παιδεία, την 
υγεία, την πρόνοια, την κοινωνική πολιτική. Προς όφελος και των δύο λαών.

Η Ελλάδα στο διεθνές στερέωμα

Με τις Κυβερνήσεις του ΠΑ.ΣΟ.Κ. η Ελλάδα, αποτινάσσοντας την υποτέλεια της συντήρησης, απέκτησε φωνή 
και παρουσία στο ευρωπαϊκό και διεθνές στερέωμα, με αποκορύφωμα την «Πρωτοβουλία των 6» για την 
ειρήνη, τις τέσσερις ελληνικές προεδρίες στην ΕυρωπαϊκήΈνωση, την εκλογή της Ελλάδας σε θέση μη μόνιμου 
μέλους στο Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. και τη διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων της Αθήνας.

Η νέα Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. δεσμεύεται να αποκαταστήσει το διεθνές κύρος της χώρας, που πλήττεται 
από την ανυπαρξία εξωτερικής πολιτικής της Κυβέρνησης της Ν.Δ. Δεν θα αφήσουμε η υποτέλεια της Ν.Δ. να 
ξαναγίνει υποτέλεια για την Ελλάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, η Κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ., αξιοποιώντας και τα ερείσματα του Κινήματος στη Σοσιαλιστική 
Διεθνή, θα εργαστεί συστηματικά για:

α) Εκδημοκρατισμό της Παγκοσμιοποίησης, θα φέρουμε ξανά την Ελλάδα στην πρωτοπορία του διεθνούς 
κινήματος για:

- Την παγκόσμια, βιώσιμη ανάπτυξη,
- Την εξάλειψη της φτώχιας,
- Τη μη διάδοση των πυρηνικών όπλων, και τον περιορισμό της ανεξέλεγκτης δαπάνης χρημάτων σε 

εξοπλισμούς, προς όφελος της παιδείας και της υγείας.
- Την άμεση αντιμετώπιση των αιτιών και συνεπειών της αλλαγής του κλίματος.
- Τον αγώνα για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων χωρίς εξαιρέσεις, με την κατάργηση της 

θανατικής ποινής, την απαγόρευση των βασανιστηρίων και το κλείσιμο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, 
τύπου Γκουαντάναμο.

- Τον αγώνα για Δίκαιο Εμπόριο κι όχι απλά Ελεύθερο Εμπόριο.
- Τον αγώνα για αξιοπρεπείς θέσεις εργασίας για κάθε πολίτη του κόσμου.
- Την αντιμετώπιση των συνεπειών της μάστιγας του AIDS, ιδιαίτερα στην αφρικανική ήπειρο.

Αποβλέπουμε στη διαμόρφωση ενός πολυμερούς συστήματος παγκόσμιας διακυβέρνησης, δημοκρατικά 
νομιμοποιημένου, με κέντρο έναν αναβαθμισμένο Ο.Η.Ε. Οι μονομερείς επεμβάσεις διαιωνίζουν το πρόβλημα, 
τροφοδοτούν τη Βία, υπονομεύουν την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτισμών.

β) Σχέσεις ισοτιμίας με μεγάλες και ανερχόμενες παγκόσμιες δυνάμεις. Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται για την 
προώθηση ισότιμων σχέσεων με τις ΗΠΑ, την εμβάθυνση των σχέσεων με τη Ρωσία και την προώθηση της 
συνεργασίας με τις αναδυόμενες δυνάμεις, την Κίνα, την Ινδία. Οι περιοχές της Μεσογείου, της Μέσης Ανατολής 
και του Ευξείνου αποτελούν στρατηγικής σημασίας πεδία για την ενίσχυση της παρουσίας της χώρας μας.



γ) Την ειρήνευση στη Μέση Ανατολή και την επίλυση του "Παλαιστινιακού". Το ΠΑΣΟΚλέεΐ: «Όχι σε ένα νέο Ιράκ 
στην περιοχή της Μέσης Ανατολής». Υποστηρίζουμε σθεναρά και με συνέπεια την δημιουργία δύο κρατών, του 
Ισραήλ και της Παλαιστίνης, Βασισμένων στην αμοιβαία αναγνώριση, τα οποία θα συνυπάρχουν με ειρήνη και 
ασφάλεια. Η καταδίκη της Βίας, η συνέχιση της ειρηνευτικής διαδικασίας, η οποία ξεκίνησε στο Όσλο το 1993, 
και η εφαρμογή του «Οδικού Χάρτη» του Κουαρτέτου αποτελούν τον καλύτερο δρόμο προς την διευθέτηση της 
διένεξης μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα εργαστεί για την πραγματοποίηση 
διεθνούς διάσκεψης για το Μεσανατολικό, όπως έχει ήδη προτείνει το Κίνημα, με τη συμμετοχή όλων των 
κρατών της περιοχής και όλων των ενδιαφερομένων πλευρών της διεθνούς κοινότητας.

δ) Την ειρηνική συνύπαρξη των πολιτισμών, με την εξάλειψη της φτώχιας και τη διαμόρφωση νέων προτύπων 
ειρήνης για την επίλυση των ένοπλων συγκρούσεων και την δημιουργία γεφυρών ειρήνης. Δεν θα μπορέσουμε 
να εξαλείψουμε την τρομοκρατία εκτός και αν καταπολεμήσουμε τις αιτίες που την καλλιεργούν. Αξιοποιούμε 
το κύρος και τις παραδοσιακές σχέσεις της χώρας που καλλιεργήθηκαν από τις Κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ, για να 
προωθήσουμε το διάλογο των πολιτισμών και την ανάπτυξη της δημοκρατίας στον ισλαμικό κόσμο. Να κάνουμε 
ξανά την Ελλάδα "γέφυρα" συνεννόησης των πολιτισμών.

Νέες μορφές διπλωματίας -  θεσμικές αλλαγές στον τομέα εξωτερικής πολιτικής

Στις σύγχρονες συνθήκες των διεθνών σχέσεων απαιτείται η διαμόρφωση και η ανάπτυξη νέων μορφών και 
μέσων για την προώθηση των στόχων της εξωτερικής πολιτικής και των εθνικών μας συμφερόντων.

Μια σύγχρονη και δυναμική εξωτερική πολιτική απαιτεί την ανάπτυξη νέων μορφών διπλωματίας (οικονομική 
και επιχειρηματική διπλωματία, διπλωματία της ανθρωπιστικής Βοήθειας, της κοινωνίας των πολιτών και των 
Μ.Κ.Ο.).

Απαιτεί, επίσης, την ανασυγκρότηση και τον εκσυγχρονισμό των θεσμών και των διαδικασιών διαμόρφωσης, 
προώθησης και ελέγχου. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ θα προωθήσει άμεσα:

• Ουσιαστική αναβάθμιση της Διαρκούς Επιτροπής Εξωτερικών και Αμυνας, καθώς και της Επιτροπής 
Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Βουλής.

• Ανασυγκρότηση και νέο σύγχρονο οργανόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών. Δημιουργία νέων 
Διευθύνσεων και εκσυγχρονισμός της διαδικασίας εισαγωγής στο διπλωματικό κλάδο.

• Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας και της σύνθεσης του Εθνικού Συμβουλίου Εξωτερικής Πολιτικής, υπό 
το φως της εμπειρίας, για να αποτελέσει πραγματικά το στρατηγικό σύμβουλο της Κυβέρνησης.

• Συνεργασία του ΥΠΕΞ με επιστημονικά δίκτυα και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.

Ελληνισμός της Διασποράς

0 Ελληνισμός της Διασποράς αποτελεί για το Κίνημά μας το σταθερό και συνεπή υπερασπιστή των συμφερόντων 
της χώρας, της γλωσσικής, πολιτισμικής και εθνικής μας ταυτότητας. Είμαστε υπερήφανοι για το θεσμικό έργο 
και τις πολιτικές που προωθήσαμε ως Κυβέρνηση.

θα ενισχύσουμε το έργο και την αποστολή του Συμβουλίου Απόδημου Ελληνισμού, και την ομογένεια των 
οργανώσεων, θα προωθήσουμε τα προγράμματα και θα υποστηρίξουμε τις έδρες ελληνικών σπουδών στο 
εξωτερικό. Προωθούμε, μετά από διαβούλευση, το ελληνικό Ινστιτούτο Προώθησης της Ελληνικής Γλώσσας 
του Πολιτισμού και των Τεχνών, που ενοποιεί, συντονίζει και ενισχύει τη σημερινή παρουσία της ομογένειας 
σε όλο τον κόσμο, θα δυναμώσουμε τις σχέσεις με τις νεότερες γενιές των Ελλήνων της διασποράς και θα 
δημιουργήσουμε νέες γέφυρες εκπαιδευτικής, οικονομικής, επιχειρηματικής και πολιτιστικής επικοινωνίας με 
την πατρίδα. Προς την κατεύθυνση αυτή θα αξιοποιήσουμε και θα αναβαθμίσουμε τη λειτουργία και το ρόλο 
των Πρεσβειών και των Προξενείων μας. Αποδίδουμε, επίσης, σημαντική σημασία από ρόλο της Ορθόδοξης



Εκκλησίας, της διασποράς και των πρεσΒυγενών Πατριαρχείων. Η περαιτέρω ενίσχυση των δράσεών τους 
αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ Βασική προτεραιότητα της πολιτικής του για την ελληνική ομογένεια. 0 ελληνισμός της 
διασποράς είναι γέφυρα φιλίας και συνεργασίας σε 140 χώρες - νέες πατρίδες του οικουμενικού ελληνισμού.

Εθνική Άμυνα -  Ασφάλεια για τουςΈλληνες και τις Ελληνίδες

Η ισχυρή και αξιόπιστη παρουσία της Ελλάδας στην περιοχή μας, στην Ευρώπη και στο διεθνές σύστημα 
προϋποθέτει την ύπαρξη αξιόπιστων και αποτελεσματικών ενόπλων δυνάμεων και τη συνεχή ποιοτική 
ενίσχυση και εμβάθυνση της αποτρεπτικής τους δύναμης. Στο κέντρο της πολιτικής του ΠΑΣΟΚ θα Βρίσκεται 
πάντα ο ανθρώπινος παράγοντας, τα στελέχη και η στρατευμένη νεολαία μας. Η Βελτίωση της εκπαίδευσης, 
των συνθηκών εργασίας, στέγασης και διαβίωσης, καθώς και η επίλυση των προβλημάτων τους αποτελεί για 
το ΠΑΣΟΚ πολιτική ευθύνη και υποχρέωση, στο πλαίσιο της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής που θ' 
ακολουθήσει.

Η ανατροπή του επιχειρησιακού σχεδιασμού και της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, από την Κυβέρνηση της 
ΝΔ, έχει δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα λειτουργικότητας και έχει συντελέσει στην αύξηση των δαπανών 
και του κόστους για την άμυνα της χώρας.

Στόχος μας είναι η μεγιστοποίηση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών αλλά και ο σεβασμός των θυσιών 
του Έλληνα φορολογούμενου. 0 εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών αποτελεί για το ΠΑΣΟΚ δυναμική 
συνάρτηση του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων, της ανάπτυξης μιας ισχυρής, ανταγωνιστικής και 
πρωτοπόρας εθνική αμυντικής Βιομηχανίας και ενός ειρηνικού περιφερειακού περιβάλλοντος.

Υποστηρίζουμε με συνέπεια τη διαφάνεια στους αμυντικούς εξοπλισμούς και έχουμε προτείνει, για όλες τις 
προμήθειες, ανοικτούς διεθνείς μειοδοτικούς διαγωνισμούς, υπό τον έλεγχο της αρμόδιας Επιτροπής της 
Ελληνικής Βουλής και την πλήρη κατάργηση των απευθείας αναθέσεων. Έχουμε, συγχρόνως, διαμορφώσει 
ένα 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. Η Ελληνική Αμυντική 
Βιομηχανία αποτελεί εθνικό πλούτο και συμβάλλει στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Το 
ΠΑΣΟΚ τονίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης στρατηγικής επενδύσεων και λέει όχι στην πολιτική απαξίωσης του 
παραγωγικού αμυντικού ιστού της χώρας από την Κυβέρνηση της ΝΔ.

Το ΠΑΣΟΚ, εκτιμώντας την απειλή και τους κινδύνους ασφαλείας στο σύγχρονο εγγύς και ευρύτερο γεωπολιτικό 
περιβάλλον και λαμβάνοντας υπ' όψη τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στους 
οργανισμούς συλλογικής ασφάλειας υιοθετεί πλαίσιο Πολιτικής Εθνικής Άμυνας, που θα εξυπηρετήσει το 
τρίπτυχο ειρήνη, ασφάλεια και συνεργασία. Η Ελλάδα αξιοποιώντας τα διπλωματικά θεσμικά και πολιτικά της 
πλεονεκτήματα θα δημιουργήσει ξανά τις προϋποθέσεις ειρήνης και σταθερότητας και έτσι τις προϋποθέσεις 
για το «μέρισμα ειρήνης». Η υλοποίηση αυτής της πολιτικής προϋποθέτειΈνοπλες Δυνάμεις ικανές για την:

• Αποτροπή της απειλής κατά της χώρας
• Προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και εθνικής κυριαρχίας
• Αντιμετώπιση κινδύνων από ασύμμετρες απειλές
• Κάλυψη των αναγκών του δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας -  Κύπρου.
• Δυνατότητα ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή της χώρας στους Διεθνής 

Οργανισμούς Συλλογικής Ασφάλειας.
• Ενεργό συμμετοχή στην αντιμετώπιση φυσικών και τεχνικών καταστροφών
• Συστηματοποίηση και βελτίωση της κοινωνικής προσφοράς



Μέτρα και δράσεις υλοποίησης:

• Νέα δομή του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας με αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου
• Αναδιοργάνωση των Ενόπλων Δυνάμεων με Βάση την αρχή αποτελεσματικότητας/κόστος, με προοπτική 

15ετίας, με Βάρος στη διακλαδικότητα, με ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών, με συγκρότηση μονάδων 
ευέλικτων, ταχυκίνητων, πλήρως στελεχωμένων, άριστα εκπαιδευμένων και εξοπλισμένων με σύγχρονα 
όπλα μεγάλης ισχύος και με δυνατότητα εκτέλεσης αυτόνομων και συνδυασμένων επιχειρήσεων και με 
παράλληλη κατάργηση, συγχώνευση και αναπροσανατολισμό σχηματισμών και μονάδων, σύμφωνα με 
τις επιχειρησιακές απαιτήσεις.

• Εξορθολογισμός των αμυντικών δαπανών με παράλληλη καθιέρωση νέου θεσμικού πλαισίου για 
ενίσχυση της διαφάνειας και του κοινοβουλευτικού ελέγχου στα εξοπλιστικά προγράμματα.

• Στήριξη Βιώσιμης και ανταγωνιστικής αμυντικής Βιομηχανίας με συμμετοχή σε διεθνείς κοινοπραξίες, 
σύνδεση με την ευρωπαϊκή αμυντική Βιομηχανία, υποστήριξη των υπαρχόντων συστημάτων και 
συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

Από τον εξορθολογισμό των δαπανών για τα παραπάνω θα εξοικονομηθούν πόροι, οι οποίοι μαζί με το «μέρισμα 
ειρήνης» θα αξιοποιηθούν προς όφελος κοινωνικών δαπανών.

• Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού ως Βασικού παράγοντα ισχύος των Ενόπλων Δυνάμεων με 
κύριους άξονες:

-τηναναβάθμιση του ακαδημαϊκού, επαγγελματικού, κοινωνικού και οικονομικού επιπέδου του στρατιωτικού 
και πολιτικού προσωπικού,

- την κατοχύρωση της αξιοκρατίας και διασφάλιση ίσων ευκαιριών στην εκπαίδευση, στην αξιολόγηση
και στην αξιοποίηση, με σύνδεση της εξέλιξης με την απόδοση κάθε στελέχους των ΕΔ (αλλαγή του 
θεσμικού πλαισίου)

- την στήριξη -  Βελτίωση του θεσμού των επαγγελματιών οπλιτών.
• Επανεξέταση του χρόνου θητείας, με Βάση τις αμυντικές ανάγκες αλλά και τα κοινωνικά προβλήματα και 

σε συνάρτηση με τη πρόσληψη επαγγελματιών οπλιτών, με επιδίωξη τη μείωση της θητείας κάτω από 12 
μήνες.



Δίκαιη Κοινωνία
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ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΑΣΟΚ

Υπεύθυνη Προγράμματος;
Άννα ΔΙΑΜΑΝΤΌΠ ΟΥΛΟΥ

Βιώσιμη Ανάπτυξη;
ΜίμηςΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ

Φορολογική Πολιτική -  Αναδιανομή;
Δημήιρης ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

Πολίτης Καταναλωτής;
Τώνια ΑΝΤΩΝΙΟΥ

Νέο Κράτος Πρόνοιας και Απασχόλησης;
Ροβέρτος ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

Κοινωνία της Γνώσης και της Καινοτομίας:
Νίκος ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΚΗΣ

Υγεία και Πρόληψη:
Έκτορας ΝΑΣΙΩΚΑΣ

Οικογένεια και Δικαιώματα Παιδιού;
Εύη ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ

Νέο Μοντέλο Διακυβέρνησης:
Σταύρος ΜΠΕΝΟΣ

Κοινωνία Πολιτών - Δικαιώματα:
Μαριλένα ΚΟΠΠΑ

Περιβάλλον:
Νίκος ΣΗΦΟΥΝΑΚΗΣ

Νέα Υπαιθρος -  Αγροτικός Τομέας;
Φώτης ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ

Νέα Πόλη:
Νόσος ΑΛΕΥΡΑΣ

Νησιά και Νησιωτική Πολιτική:
Παναγιώτης ΡΗΓΑΣ

Πολιτισμός:
Ροδούλα ΖΗΣΗ

Ελλάδα & Ελληνισμός στην Παγκόσμια Κοινωνία:
Γιάννης ΜΑΓΚΡΙΩΤΗΣ

ΟΜΑΔΑ ΣΥΓΓΡΑΦΗΣ
ΓΛΥΝΟΣ Γιώργος, ΙΩΑΝΝΟΥ Χρηστός, ΚΑΡΤΑΛΗΣ Κώστας, ΚΟΡΑΚΑΣ Ανδρέας, ΜΑΪΣΤΡΟΣ Παναγιώτης, 
ΜΗΤΣΟΣ Αχιλλέας. ΜΠΕΚΟΥΈφη, ΜΠΙΡΜΠΙΛΗ Τίνα, ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Γιώργος, ΡΟΥΜΠΑΤΗΣ, Γιάννης, 
ΦΙΛΑΛΗΘΗΣ Τάσος

Εκατοντάδες στελέχη από την περιφέρεια και το κέντρο, επιστήμονες και εμπειρογνώμονες, το ΙΣΤΑΜΕ, συμμετείχαν στη 
διαδικασία σύνταξης για το πρόγραμμα. Η συμβολή του καθενός και της κάθε μίας ήταν ιδιαίτερη και τους ευχαριστούμε 
θερμά.


