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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αγωνιζόμαστε για μια Ελλάδα ισχυρή και σύγχρονη, ανεπτυγμένη και δίκαιη στην 
Ενωμένη και Προοδευτική Ευρώπη.
Αγωνιζόμαστε για Ελλάδα περιφερειακή ευρωπαϊκή δύναμη, δύναμη ειρήνης, 
σταθερότητας και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή.
Αγωνιζόμαστε για Ελλάδα που δρα εθνικά, ζει ευρωπαϊκά και σκέφτεται 
οικουμενικά.
Για μια Ελλάδα που υπηρετεί την πρόοδο και την ατομική ολοκλήρωση του πολίτη 
και εκφράζει τη συλλογική ανάγκη για την ευημερία και την ποιότητα της ζωής του.

Εφαρμόζουμε το πρόγραμμα που ψήφισε ο λαός στις 9 Απριλίου του 2000, 
ανανεώνοντας τη σχέση εμπιστοσύνης απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και αποδίδοντας σε μας 
την ύψιστη ευθύνη να οδηγήσουμε τη χώρα με ασφάλεια και στη νέα εποχή.

Στους 18 μήνες που πέρασαν από τις εκλογές του 2000 αλλά και στους πάνω από 30 
που μεσολάβησαν από το 5° Συνέδριο μέχρι σήμερα δημιουργήθηκαν νέα δεδομένα 
που θα πρέπει να ενσωματώσουμε στην πολιτική μας σκέψη και πρακτική.
Μετά την ένταξη μας στην ΟΝΕ η σελίδα γυρίζει ξανά και μεις όπως πάντα 
εξετάζουμε και επανεξετάζουμε τις κατευθύνσεις και την πορεία μας. Στην ιστορική 
μας διαδρομή δύναμη μας ήταν, είναι και θα είναι στο μέλλον η δύναμη της 
προσαρμογής στα νέα δεδομένα που γίνεται δύναμη κοινωνικής αλλαγής, 
μεταρρύθμισης, εκσυγχρονισμού.

Εργαζόμαστε σταθερά για μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.
Θέλουμε να ανανεώσουμε και να εμπλουτίσουμε τον ιδεολογικό και πολιτικό μας 
λόγο με ευαισθησία στα μηνύματα των καιρών και με προσήλωση στις διαχρονικές 
αρχές, τις αξίες και τους στόχους μας .
Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στην παγκόσμια κοινωνία, στον παγκόσμιο χρόνο και 
συμμετέχουμε ισότιμα στις διεργασίες τις ευρωπαϊκής αριστερός και του ευρωπαϊκού 
σοσιαλιστικού κόμματος, στις διεργασίες του παγκόσμιου προοδευτικού και 
σοσιαλιστικού κινήματος και της σοσιαλιστικής διεθνούς.

Προχωρούμε μπροστά επικυρώνοντας ότι αντέχει στο χρόνο και μας δίνει δύναμη και 
προοπτική και αλλάζοντας ότι ξεπερνιέται από τα πράγματα και κινδυνεύουμε να 
καταστεί τροχοπέδη στην αγωνιστική μας πορεία.
Κάθε Συνέδριο είναι ένα βήμα μπροστά.
Στο 6° θέλουμε να γίνει ένα άλμα μπροστά.



Ποιά είναι η στάση μας, η στάση της ευρωπαϊκής αριστερός 
απέναντι στις συνέπειες και τη δυναμική της 
παγκοσμιοποίησης;

Ένας νέος και σύγχρονος προοδευτικός διεθνισμός:

> ανοικτός πολυπολικός κόσμος διεθνούς ειρήνης και ισότιμης συνεργασίας

> ρυθμιστικό πλαίσιο κανόνων στην αγορά που ενισχύει τη δημοκρατία στις 
αποφάσεις, οικοδομεί υπερεθνικούς θεσμούς διαφάνειας και ελέγχου και 
αναδεικνύει το νέο παρεμβατικό και αναδιανεμιτικό ρόλο του κράτους

> η ανταγωνιστικότητα και οι διαρθρωτικές αλλαγές δεν είναι αυτοσκοπός αλλά 
μέσο βελτίωσης βιοτικών αναγκών και συνεχούς ανόδου της κοινωνικής 
ευημερίας μέσα από μόνιμες δομές του σύγχρονου κοινωνικού κράτους

> κίνημα παγκόσμιας αλληλεγγύης, σταυροφορία διεθνούς συνεργασίας για τη ζωή 
στον πλανήτη και τη δικαιότερη κατανομή του παραγόμενου πλούτου σε 
παγκόσμιο επίπεδο ανάμεσα σε τάξεις και σε έθνη

> κοινές επιδιώξεις για:
~ την προστασία του περιβάλλοντος και το πρωτόκολλο του Κιότο 
~ την επιβολή της ειρηνικής και πολιτικής επίλυσης των διαφορών 
~ την ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης της διεθνούς οικονομίας 
~ την αναμόρφωση των Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου 
~ την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

> πάνω σ'αυτές τις επιδιώξεις ένας σύγχρονος προοδευτικός κοινωνικός 
συνασπισμός των δυνάμεων της εργασίας, της παραγωγής, του πολιτισμού, της 
γνώσης και της οικολογίας οφείλει να θέσει επί τάπητος τα ζητήματα 
Δημοκρατίας, Ηθικής, Δικαιοσύνης, Αλληλεγγύης, Προστασίας Ανθρωπίνων 
Δικαιωμάτων.
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Μετά την ολοκλήρωση της ΟΝΕ και την ένταξη της χώρας 
μας σ'αυτήν ποια Ευρώπη οικοδομούμε και πως και ποιος 
είναι ο νέος εθνικός μας στόχος σ'αυτήν;

Η Ευρώπη ενωμένη στα φυσικά της σύνορα ως ενιαία πολιτική οντότητα 
καθίσταται ο προοδευτικός πόλος στον παγκόσμιο ανταγωνισμό

> μετεξέλιξη της διευρυμένης Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το κοινοτικό πρότυπο 
ολοκλήρωσης και την αρχή της επικουρικότητας σε πολιτική ένωση με 
ομοσπονδιακή δομή, ως ένωση και λαών και κρατών, πολυεθνικού και 
πολυπολιτισμικού χαρακτήρα.

> δυναμική ισορροπία ανάμεσα στις διαδικασίες σύγκλισης και εμβάθυνσης και 
στης διαδικασία διεύρυνσης

> ευρωπαϊκή κυριαρχία με κοινή εξωτερική πολιτική, κοινή πολιτική ασφάλειας 
συμπληρωματικά προς το ΝΑΤΟ, ολοκληρωμένη αναπτυξιακή στρατηγική

> ανάδειξη του νέου ευρωπαϊκού προτύπου ευημερίας

Η Διακυβερνητική Διάσκεψη του 2004 οφείλει να συμπεριλάβει:

~ την ενδυνάμωση των αναδιανεμητικών πολιτικών και την καταπολέμηση των 
διαπεριφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων 

~ την ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του κοινωνικού ευρωπαϊκού κεκτημένου 
και την κατοχύρωση του με ειδικές αναφορές στη Συνθήκη 

~ το συντονισμό και τον έλεγχο της μακροοικονομικής διαχείρισης και με 
συμπληρωματικές κοινές πολιτικές στη φορολογία, το περιβάλλον, την 
ασφάλεια τροφίμων, την ελεύθερη διακίνηση προσώπων, τη μετανάστευση, 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 

~ τη μετεξέλιξη των θεσμικών οργάνων στην κατεύθυνση της 
αποτελεσματικότητας των εκτελεστικών, της αναβάθμισης των 
αντιπροσωπευτικών, της καταπολέμησης της κοινοτικής γραφειοκρατίας, της 
διασύνδεσης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με τα εθνικά κοινοβούλια 

~ την ευρωπαϊκή ιθαγένεια, με ισχυρή νομική υπόσταση, τον ενιαίο δικαστικό 
και αστυνομικό χώρο, το χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων του ευρωπαίου 
πολίτη

~ την γενναία αύξηση των ιδίων πόρων και την αποτελεσματική, διαφανή, 
επαρκή και ανεξάρτητη από τις συγκυρίες χρηματοδότηση του κοινοτικού 
προϋπολογισμού

Η ελλληνική προεδρία του 1ου εξαμήνου του 2003 να αποβεί καθοριστική για 
όλα αυτά και επιπλέον για τα κρίσιμα θέματα που μας αφορούν:

■  Ένταξη της Κύπρου στην Ένωση
■  Θετική για τα συμφέροντα των αγροτών μας αναθεώρηση της ΚΑΠ



■  Αποτελεσματική κρίση των υπό ένταξη χωρών ιδιαίτερα των σχέσεων με την 
Τουρκία στο πλαίσιο του Ελσίνκι

■  Συνέχιση και κατοχύρωση του επόμενου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης για 
μετά το 2006

Ο εθνικός στόχος μετά την ΟΝΕ για την Ελλάδα του 2004:

'Ζ Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας μέσα από την ενίσχυση του πολιτικού της 
λόγου την ταχύρυθμη, εξωστρεφή και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και την 
ανταγωνιστική οικονομία ,·

^  Πραγματική σύγκλιση με την ευρωπαϊκή οικονομία στο επίπεδο της 
ανταγωνιστικότητας, του κοινωνικού κράτους, της απασχόλησης

^  Αύξηση του επιπέδου ευημερίας στο 80% του μέσου όρου της Ένωσης

Κ Δικαιότερη και αναλογικότερη διανομή του παραγόμενου αναπτυξιακού και 
οικονομικού πλεονάσματος υπέρ των ασθενέστερων τάξεων και των φτωχότερων 
περιφερειών

Μέσο μας είναι το εθνικό αναπτυξιακό σχέδιο με στόχους:

Την ισόρροπη και βιώσιμη ανάπτυξη και την ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου
Την ενίσχυση και ανασυγκρότηση του παραγωγικού συστήματος της χώρας
Την ποιότητα παντού και την αναβάθμιση των ανθρωπίνων πόρων
Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος σταθερά αναπτυσσόμενο και οργανικά ενταγμένο
στην αναπτυξιακή διαδικασία

*

3° ΕΡΩΤΗΜΑ

Στο πλαίσιο των παγκόσμιων και ευρωπαϊκών εξελίξεων τι 
αλλάζει και τι αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα στο 
γεωστρατηγικό προσανατολισμό της χώρας;

Η Ελλάδα ισχυρή ευρωπαϊκή δύναμη αναλαμβάνει αυξημένο μερίδιο ευθύνης 
και πρωτοβουλίας στην ευρύτερη περιοχή στην κατεύθυνση μιας Βαλκανικής 
οργανικά ενσωματωμένης στην Ενωμένη Ευρώπη και μιας Μεσογείου θάλασσα 
ειρήνης και συνεργασίας ανάμεσα σε όλες ανεξαίρετα τις όχθες της.

> Μέσα από μια εξωτερική πολιτική πολυδύναμης ευελιξίας αξιοποιούμε ως 
ενδιάμεσος κρίκος με την Ευρώπη αλλά και ως αυτόνομος ενοποιητικός 
παράγοντας ασφαλείας, συνεργασίας και ανάπτυξης στην περιοχή, όλα τα 
ιστορικά και σύγχρονα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα, κινητοποιούμε τους



υλικούς και ανθρώπινους πόρους μας και το παραγωγικό δυναμικό της χώρας 
σ'αυτή την κατεύθυνση

> Ενισχύουμε και διευρύνουμε τη σχέση μας με τις ΗΠΑ πάνω στη συστηματική 
κατανόηση του αμοιβαίου συμφέροντος, στην ανάγκη ανάληψης και κατανομής 
διακριτών ρόλων και επιδιώξεων στην περιοχή, διεκδικώντας και συμμετέχοντας 
ενεργά στους στρατηγικούς διακανονισμούς που επιχειρούνται αυτή τη εποχή

> Παίρνουμε και εξαντλούμε όλες τις πρωτοβουλίες προσέγγισης με την Τουρκία 
χωρίς να διαπραγματευόμαστε ούτε σπιθαμή γης γιατί πιστεύουμε ότι το κλίμα 
ειρήνης και αποκλιμάκωσης της έντασης μέσα από συγκεκριμένα βήματα 
δρομολόγησης αποδεκτών λύσεων στην περιοχή στη βάση των κανόνων του 
διεθνούς δικαίου και η προοπτική της μείωσης των εξοπλισμών που θα 
ακολουθήσει, μόνο τις δύο χώρες ωφελεί

> Παραμένουμε ο αξιόπιστος παράγοντας διαμεσολάβησης και ο καλός συνεταίρος 
με τις χώρες και τους λαούς της Μέσης Ανατολής, της Βόρειας Αφρικής, της 
Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης και του Εύξεινου Πόντου και πρέπει να 
ξαναφέρουμε την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών και σχέσεων στις πιο 
σημαντικές της προτεραιότητες της εθνικής μας στρατηγικής για τα επόμενα 
χρόνια.

Μέσα στο πλαίσιο αυτού του γεωστρατηγικού προσανατολισμού της χώρας οι στόχοι
και οι προτεραιότητες που διαμορφώνονται στην εθνική μας στρατηγική για το
επόμενο χρονικό διάστημα είναι πολύ συγκεκριμένοι και καθαροί:

1. Επιδιώκουμε σταθερά την ένταξη της Κύπρου στην πρώτη διαδικασία
διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανεξάρτητα από τη λύση του πολιτικού 
προβλήματος για την οποία εργαζόμαστε συστηματικά σε συνεργασία με την 
κυπριακή κυβέρνηση

2. αντιμετωπίζουμε τα θέματα που θέτει η Αγκυρα ως ελληνοτουρκικές διαφορές 
με σταθερή προσήλωση στην ειρηνική επίλυση, την αποδοχή των κανόνων του 
διεθνούς δικαίου, την προσφυγή στους διεθνείς δικαιοδοτικούς οργανισμούς

3. υποστηρίζουμε και διευκολύνουμε την ευρωπαϊκή προσέγγιση της Τουρκίας
και την αυριανή ένταξή της στην Ένωση κάτω από τις πραγματικές εγγυήσεις και 
προϋποθέσεις της απόφασης του Ελσίνκι που μετά από πολύ χρόνο αποτέλεσε 
ρωγμή στα τετελεσμένα και ενισχύει την διαπραγματευτική θέση της χώρας

4. συμμετέχουμε ενεργά και με πρωτοβουλία στις βαλκανικές εξελίξεις και το νέο 
διακονονισμό που βρίσκεται σε εξέλιξη στην περιοχή στη βάση του σεβασμού 
των συνόρων αλλά και της δυνατότητας των εθνικών μειονοτήτων να 
διασφαλίζουν την παρουσία και τη ζωή τους, όχι ως μέρος του βαλκανικού 
προβλήματος αλλά ως ισχυρός παράγοντας ειρήνης , ασφάλειας, συνεργασίας και 
σταθερότητας και γι'αυτό οφείλουμε είτε να κλείσουμε με τρόπο εθνικά αποδεκτό 
είτε να καταστήσουμε ανενεργός τις όποιες αιτίες προστριβών με τους βόρειους 
γειτονές μας



5. διεκδικούμε καθοριστική συμβολή στην ανασυγκρότηση των Βαλκανίων με 
επίκεντρο της προσπάθειας μας τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα και για το 
σκοπό αυτό, πέρα από τη δυναμική αναβάθμιση και ανανέωση των διμερών μας 
σχέσεων με όλες τις χώρες της Βαλκανικής, διευρύνουμε κάθε δυνατότητα 
πολυμερούς συνεργασίας

6. εργαζόμαστε σταθερά, και επειδή η πρωτοβουλία για τα ευρωπαϊκά βαλκάνια 
μπορεί και πρέπει να ανήκει σε μας, για μία κοινή ευρωπαϊκή στάση, και 
πολιτική στην περιοχή με βάση τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και την προοπτική 
της ευρωπαϊκής προσέγγισης των βαλκανικών χωρών καθώς και της συμμετοχή 
τους στις ευρωπαϊκές και νατοϊκές δομές ασφάλειας.

7. ενισχύουμε τις διαμεσολαβητικές μας πρωτοβουλίες στο χώρο της 
Μ.Ανατολής ανενεώνοντας και ισχυροποιώντας τις παραδοσιακές σχεσεις με το 
αραβικό έθνος και όλες ανεξαίρετα τις αραβικές χώρες και αναπτύσσοντας 
δυναμικά τις σχέσεις μας με το Ισραήλ πάντοτε ως κήρυκες ειρήνης και στην 
κατεύθυνση της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας στην περιοχή

8. αναβαθμίζουμε αποφασιστικά την παρουσία , την πρωτοβουλία και τις σχέσεις 
μας με τις παρευξείνιες και τις περί την Κασπία χώρες αναγνωρίζοντας ότι στο 
χώρο της Κεντρικής Ασίας ξετυλίγεται και επικεντρώνεται η κατ'εξοχή 
σύγκρουση των γεωστρατηγικών συμφερόντων τα επόμενα χρόνια

9. ενδυναμώνουμε με πιο γρήγορα και αποφασιστικά βήματα την ανασύνταξη του 
απόδημου ελληνισμού στην οργάνωση και ενίσχυση του ΣΑΕ και των διακριτών 
Δικτύων του, ως στρατηγικής σημασίας παράγοντα στην άσκηση της εθνικής 
στρατηγικής

10. συμβάλλουμε αποφασιστικά στη διεθνή συνεργασία για ένα σύστημα 
παγκόσμιας ασφάλειας και προστασίας ενισχύοντας και διευρύνοντας την 
αποτελεσματικότητα και την αυτονομία των διεθνών οργανισμών και θεσμών 
που πρέπει να καταστούν ικανοί και ισχυροί για την ειρηνική επίλυση των 
διεθνών διαφορών και τον έλεγχο των κάθε λογής αντιθέσεων
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4° ΕΡΩΤΗΜΑ

Υπάρχει σήμερα το έδαφος μιας νέας πιό αποτελεσματικής 
και δικαιότερης σύνθεσης πολιτικών στο χώρο της 
οικονομίας και της ανάπτυξης;

Μια σύγχρονη προοδευτική πρόταση που μπορεί να διαμορφώσει τους όρους και 
τις προϋποθέσεις ολοκληρωμένων παραγωγικών και αναπτυξιακών συμφωνιών 
και να οδηγήσει σε ένα πραγματικό κοινωνικό συμβόλαιο οφείλει απαραίτητα να 
συμπεριλαμβάνει τις ακόλουθες κατευθύνσεις και πολιτικές:



Για να διατηρήσουμε και να διευρύνουμε τις κατακτήσεις μας πρέπει διαρκώς να 
επιταχύνουμε τους αναπτυξιακούς μας ρυθμούς σε ποσοστά σαφώς μεγαλύτερα 
του ετήσιου μέσου ευρωπαϊκού όρου.
Για να δημιουργήσουμε την εξωστρεφή και αυτοτροφοδοτούμενη ανάπτυξη και να 
διαμορφώσουμε μια εθνική παραγωγική βάση πάνω στην οποία θα στηρίζεται 
πρέπει διαρκώς να βελτιώνουμε την ανταγωνιστικότητα της εθνικής μας 
οικονομίας.
Για να διασφαλίσουμε την κοινωνική συνοχή και την αξιοποίηση όλων των 

παραγωγικών δυνάμεων και ανθρώπινων πόρων του ελληνισμού πρέπει η 
ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα να έχουν άμεση και μετρήσιμη αντιστοίχηση 
στην δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση της απασχόλησης.
Με επίγνωση ότι η αναπτυξιακή μας προσπάθεια
~ διαμορφώνεται πάνω στο μεταβιομηχανικό και τεχνολογικό μοντέλο 

παραγωγής
~ διασφαλίζει την περιφερειακή σύγκλιση
~ κατοχυρώνει το νέο σύγχρονο ρόλο του κράτους και των αναπτυξιακών 

θεσμών
~ προσαρμόζει τις οικονομικές και κοινωνικές δομές στην οικονομία της γνώσης 

και την κοινωνία της πληροφορίας

2. Διατήρηση και διεύρυνση των κατακτήσεων

Συνεχίζουμε την πολιτική σταθερότητας της οικονομίας με τον περιορισμό των 
δημοσίων δαπανών, τον διαρκή έλεγχο του πληθωρισμού και τη μείωση των 
μακροοικονομικών ανισοτήτων και διευρύνουμε τους στόχους μας με την αύξηση 
της παραγωγικότητας. Η ένταξη στο ΕΥΡΩ ανοίγει μια νέα εποχή οικονομικής 
σταθερότητας και η ομαλή μετάβαση σ’ αυτό είναι το άμεσο στοίχημα που η χώρα 
πρέπει να κερδίσει.

3. Επιτάχυνση και ολοκλήρωση των διαρθρωτικών αλλαγών

Με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικής βάσης της εθνικής οικονομίας, την 
καλύτερη και πιο ποιοτική προσφορά υπηρεσιών στους πολίτες και τη διεύρυνση 
των ευκαιριών για τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας επιταχύνουμε και 
ολοκληρώνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία .
Η αποκρατικοποίηση δεν σημαίνει παράδοση στους αυτοματισμούς της αγοράς. 
Αντίθετα συνδιάζεται:
~ με το νέο και σύγχρονο ρόλο του κράτους

(επιτελικός -  προγραμματικός -  όχι επιχειρηματικός)
~ με την ανάπτυξη θεσμών εποπτικού και ρυθμιστικού χαρακτήρα που 

διασφαλίζουν και με τη συμμετοχή του κράτους κοινωνικές συναινέσεις και 
συμφωνίες

~ με την παροχή πραγματικών εγγυήσεων και διασφαλίσεων για τους 
εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο

4. Αρχή της Ανταποδοτικότητας και Κοινωνική Ευθύνη



Η διεύρυνση των ευκαιριών για το σύνολο του επιχειρηματικού κόσμου της χώρας 
μέσα από την απελευθέρωση των αγορών και τη νέα ρύθμιση των αγορών 
κεφαλαίου, προϊόντων και εργασίας στην κατεύθυνση της ανάπτυξης πρέπει να 
διασφαλίζει, παράλληλα με την υγιή κερδοφορία, την ανταγωνιστικότητα και την 
αναδιανομή του παραγόμενου προϊόντος σε όφελος της εργασίας.
Με βάση την αρχή της ανταποδοτικότητας και της κοινωνικής ευθύνης πρέπει να 
μεταβούμε από τις οριζόντιες πολιτικές στις κάθετες και εξειδικευμένες 
παρεμβάσεις που συνοδεύονται με σαφείς συμφωνίες συνεργασίας για τον 
τεχνολογικό εξοπλισμό την στρατηγική και την προοπτική της επιχείρησης, την 
αύξηση της απασχόλησης, την ανάπτυξη του σύγχρονου κοινωνικού κράτους και 
τη συμβολή στην τοπική ανάπτυξη.
Συμφωνίες που πρέπει να στηριχθούν σε μια νέα συνδυασμένη πολιτική κινήτρων 
όχι μόνο γεωγραφικού αλλά περιφερειακού, κλαδικού και κοινωνικού χαρακτήρα 
και στη θεσμοθέτηση μαζί με τον οικονομικό ισολογισμό του κοινωνικού 
ισολογισμού της κάθε επιχείρησης.

5. Στρατηγική Βιομηχανικής Ανάπτυξης

Η βελτίωση της παραγωγικότητας της οικονομίας και της διαρθρωτικής 
ανταγωνιστικότητας αποκτά τον πρώτο λόγο στη βιομηχανική ανάπτυξη.
Πολιτικές για την τεχνολογική και οργανωτική αναβάθμιση του παραγωγικού 
δυναμικού, για την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας, για τη βελτίωση 
των γνώσεων και των δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, για τον εξειδικευμένο 
προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη έρευνα, για τον εκσυγχρονισμό των 
ξεπερασμένων εργασιακών διαδικασιών είναι πρώτης προτεραιότητας 
~ με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό των MME., στα 

κίνητρα συγχωνεύσεων και συνεργασιών, στον προσανατολισμό τους σε 
ανταγωνιστικούς τομείς που η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα 

~ με στροφή στην ολική ποιότητα στον τουρισμό για να διατηρήσει η χώρα και 
να βελτιώσει τη θέση της στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον έτσι ώστε να 
καταστεί το σύγχρονο ευρωπαϊκό πρότυπο τουριστικής ανάπτυξης.

6. Στροφή στα ποιοτικά και βιολογικά προϊόντα

Στη μετάβαση της αγροτικής οικονομίας από τον ανταγωνισμό της ποσότητας που 
προκαλεί την αλυσίδα των διατροφικών κρίσεων, την εξάντληση των φυσικών 
πηγών, τα τεράστια περιβαλλοντικά προβλήματα, σε ένα αγροτοδιατροφικό 
μοντέλο όπου αποκτούν δεσπόζουσα θέση η ποιότητα των προϊόντων και ο 
καταναλωτής, η στροφή της αγροτικής μας ανάπτυξης στα ποιοτικά και βιολογικά 
προϊόντα είναι μονόδρομος. Η χώρα μας εξαιτίας των γεωγραφικών, 
περιβαλλοντικών και φυσικών της πόρων μπορεί και πρέπει να είναι παρούσα 
στον ανταγωνισμό της ποιότητας. Επιδίωξή μιας ολοκληρωμένης ανάπτυξης της 
υπαίθρου είναι το τρίπτυχο κοινωνική ανάπτυξη -  ανταγωνιστική και ποιοτική 
αγροτική οικονομία -  περιβαλλοντική και οικολογική προστασία, και οι επιμέρους 
στόχοι:
~ η άνοδος του αγροτικού εισοδήματος από την ανταγωνιστικότητα και την 

ευρωστία της αγροτικής παραγωγής και τις πρόσθετες πηγές εισοδηματικών 
ενισχύσεων στα πλαίσια της ολοκληρωμένης ανάπτυξης της υπαίθρου



~ η κοινωνική προστασία για το σύνολο του αγροτικού κόσμου 
~ η διασφάλιση τόσο της σύγκλισης όσο και της εισροής νέων πόρων στο 

πλαίσιο της αναθεώρησης ΚΑΠ
~ η ανάπτυξη και εφαρμογή μακροπρόθεσμης στρατηγικής διαχείρισης, 

προστασίας και αξιοποίησης των φυσικών πηγών και του εδάφους με ιδιαίτερη 
έμφαση τους υδάτινους πόρους

~ η διαμόρφωση μιας πιο λειτουργικής και ανθρώπινης σχέσης ανάμεσα στον 
αγρότη και τους μηχανισμούς υλοποίησης της αγροτικής πολιτικής 

~ η νέα λειτουργία και ο συντονισμός των συνεταιρισμών, των ομάδων 
παραγωγών και των διαπαγγελματικών οργανώσεων σε σχέση με τη 
διερεύνηση και αξιοποίηση των αγορών

~ η ανάπτυξη σύγχρονων αγροτικών υποδομών σε όλες τις περιφέρειες της 
χώρας, η εφαρμοσμένη γνώση και έρευνα και ο εκσυγχρονισμός των 
διαδικασιών.

7. Η αποτελεσματική και γρήγορη υλοποίηση του 3ου ΚΠΣ

Όλη μας η προσπάθεια πρέπει να στραφεί, γιατί υψώνονται γραφειοκρατικά 
διοικητικά εμπόδια, στην υλοποίηση του 3ου ΚΠΣ. Με την ενίσχυση και την 
αναμόρφωση της πυραμίδας του δημοκρατικού προγραμματισμού, την απλοποίηση 
των διαδικασιών και την επιτάχυνση των αποφάσεων, την αποκεντρωμένη λειτουργία 
των προγραμματικών μηχανισμών και των εποπτικών και ελεγκτικών θεσμών. Είναι 
η κρίσιμη προϋπόθεση τηςαξιόπιστης και αποτελεσματικής απορρόφησης των πόρων.

Α-Κ

5° ΕΡΩΤΗΜΑ

Ποιοι είναι οι νέοι στόχοι και οι κατευθύνσεις της πολιτικής 
μας στις σημαντικές μεταρρυθμίσεις μέσα από τις οποίες 
οικοδομούμε το σύγχρονο κράτος;

Το Κίνημά μας κρίνεται κυρίως ως δύναμη διαρκούς μεταρρύθμισης και 
προοδευτικού εκσυγχρονισμού της κοινωνίας. Το σύγχρονο κράτος οφείλει να 
διασφαλίσει τα δημόσια αγαθά. Να κατοχυρώνει το δικαίωμά του πολίτη στη 
μόρφωση, στην περίθαλψη, στην κοινωνική ασφάλιση, στην εργασία, στην πρόσβαση 
και την εξυπηρέτηση του από τη διοίκηση. Μια σειρά από παλιότερες μεταρρυθμίσεις 
βρίσκονται σε εξέλιξη και κάποιες που υπαγορεύονται από τα νέα δεδομένα 
ξεκίνησαν ή ξεκινούν. Το ερώτημα είναι σε ποια κατεύθυνση, με ποιες 
προτεραιότητες και σε ποιους στόχους. Η απάντηση πρέπει να είναι καθαρή και 
χωρίς περιστροφές έτσι ώστε η πολιτική μας από δω και πέρα να μην επιδέχεται 
διαφορετικές ερμηνείες.



Η παιδεία ανοικτών οριζόντων στην εποχή της κοινωνίας της γνώσης και της 
πληροφορίας, των ανοιχτών και συνεχώς διαμορφούμενων ευρωπαϊκών εξελίξεων, 
δεν μπορεί παρά να είναι μια ανοιχτή διαδικασία διαρκούς και δυναμικής 
μεταρρύθμισης βήμα με βήμα.

Με την ανωτατοποίηση των ΤΕΙ έκλεισε ο κύκλος μιας εξωτερικής μεταρρύθμισης 
με στόχο το δημοκρατικό σχολείο και τον γενικό τεχνολογικό προσανατολισμό της 
εκπαίδευσης. >,.
Τώρα είναι η ώρα μιας βαθιάς μεταρρύθμισης στη μικροκλίμακα του σχολείου, στη 
ζωή της σχολικής μονάδας και μιας ενεργητικής πολιτικής άρσης του προϋποθέσεων 
που συντηρούν την παραπαιδεία και επιβαρύνουν δυσβάσταχτα τα οικογενειακό 
εισόδημα.

Η ισχυρή κοινωνία χτίζεται στην αίθουσα διδασκαλίας. Θέλουμε πολιτικές με 
ανθρωπιστική παιδεία, με εφόδια στην κοινωνία της γνώσης, με κριτική άποψη.
Λέμε όχι στην ολιγαρχία της γνώσης, γι’αυτό καταπολεμούμε τον τεχνολογικό 
αναλφαβητισμό. Ο δάσκαλος και η πνευματική του προαγωγή, η διαρκής 
επιμόρφωση και αξιολόγηση του έργου του, το πρόγραμμα σπουδών και τα βιβλία σ' 
όλες τις βαθμίδες, η ποιότητα της εσωτερικής εκπαιδευτικής ζωής γίνονται το 
επίκεντρο της δράσης μας.

Με την αναδιάρθρωση της εκπαίδευσης πάνω στις ανθρώπινες σπουδές, με τη 
διαμόρφωση ενός πιο ευέλικτου και αποτελεσματικού συστήματος μόρφωσης, 
επιμόρφωσης, κατάρτισης, με την ολοκλήρωση της ίσης και ελεύθερης πρόσβασης 
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και των νέων σχολικών θεσμών που πρόσφατα 
κατοχυρώσαμε και με την είσοδο του σχολείου στη ψηφιακή εποχή, ως επιμέρους 
σημαντικές επιδιώξεις και προτεραιότητες προχωρούμε δυναμικά .

2. στη διοίκηση και την αυτοδιοίκηση

Η αλλαγή στο κράτος εξακολουθεί να παραμένει η επείγουσα προτεραιότητα για μας. 
Κανένα αναπτυξιακό αποτέλεσμα, οικονομικό, κοινωνικό ή πολιτισμικό δεν είναι 
δυνατό αν δε συγκροτηθεί ένα ευέλικτο και γνωστικά επαρκές κράτος, αν δεν 
αποκεντρωθούν εξουσίες σε μια ισχυρή και ανεξάρτητη αυτοδιοίκηση, αν δε 
λειτουργήσει αποτελεσματικά και με διαφάνεια η δημόσια διοίκηση.
Για το σκοπό αυτό:
ν' Η αποκέντρωση, συστατικό στοιχείο της φυσιογνωμίας και της στρατηγικής μας 

χρειάζεται σήμερα μια πραγματικά νέα πνοή. Να δείξουμε έμπρακτα ότι έχουμε 
την πολιτική βούληση ως κυβέρνηση συνολικά για πραγματική και 
ολοκληρωμένη αποκέντρωση εξουσιών.

ν' Η μεταρρυθμιστική προσπάθεια στο χώρο της αυτοδιοίκησης πρέπει να 
συνεχιστεί και να ολοκληρωθεί. Η μετατροπή της Περιφέρειας σε 
αποκεντρωμένη και ολοκληρωμένη αναπτυξιακή , προγραμματική και
διοικητική βαθμίδα πρέπει να συνοδεύεται από δύο κρίσιμες προϋποθέσεις:
~ το Δήμο ως φορέα συνολικής παρέμβασης στην πόλη, την ανάπτυξη και την 

ποιότητα ζωής



~ την Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση όχι ως χώρου που συμπιέζεται ανάμεσα στην 
Περιφέρεια και το Δήμο αλλά ως θεσμού αναγκαίου και χρήσιμου στρατηγικά 
μέσα στον περιφερειακό σχεδίασμά.

Η εσωτερική αλλαγή στη δημόσια διοίκηση ως ενιαίου συστήματος στην 
πολιτειακή οργάνωση οφείλει να απαντά στις δύο σύγχρονες παθογένειές της: 
Την παραδοσιακή που εκφράζεται είτε με τη μορφή γραφειοκρατικής 
δυσλειτουργίας είτε με τη μορφή καταστρατήγησης δικαιωμάτων των πολιτών. 
Την αίσθηση συναλλαγής που αποπνέει στη σχέση της με τον πολίτη.
Για το σκοπό αυτό: >',

^  παράλληλα με τις διαδικασίες εκσυγχρονισμού, αποκέντρωσης, αξιοκρατίας στις 
προσλήψεις, στελέχωσης στη βάση της προγραμματικής επάρκειας και της 
αποτελεσματικής λειτουργίας, κρίσης και αξιολόγησης του παραγόμενου έργου, 
ένα συνεκτικό και μακρόπνοο πρόγραμμα αλλαγών στη δημόσια διοίκηση οφείλει 
να συμπεριλάβεί:
Τον διακομματικό έλεγχο, την αναβάθμιση του Συνηγόρου του Πολίτη, την 
ουσιαστικοποίηση του «πόθεν έσχες», την θεσμική κατοχύρωση της λιτής, 
νόμιμης και διαφανούς διαχείρισης των δημοσίων πόρων.

3. στην υγεία και την πρόνοια

Ακρογωνιαίος λίθος του σύγχρονου Κοινωνικού Κράτους είναι το Εθνικό 
Σύστημα Υγείας και το Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας.
Πάνω στις πάγιες αρχές και αξίες που οικοδομήσαμε το ΕΣΥ και οργανώσαμε από τις 
πολιτικές πρόνοιας, προχωρούμε στην αναμόρφωση, τον εκσυγχρονισμό και τη 
μεταρρύθμιση. Στόχος τελικά η αναβάθμιση των υπηρεσιών υγείας και πρόνοιας που 
προσφέρονται στον πολίτη, η αποτελεσματική και σύγχρονη δημόσια υγεία.

Η πολιτική μας για τη μεταρρύθμιση του ΕΣΥ στηρίζεται στις αρχές :
1° της αποκέντρωσης
2° της ριζικής αναβάθμισης και του ενιαίου χαρακτήρα της πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας
3° της ενιαίας χρηματοδότησης των υπηρεσιών υγείας
4° της αναδιοργάνωσης των νοσοκομειακών μονάδων και τη μετατροπή τους 

σε σύγχρονα νοσοκομεία
5° της ποιοτικής αναβάθμισης του ανθρώπινου δυναμικού

Σήμερα η κεντρική κατεύθυνση της προσπάθειας μας μετά την οργανωτική 
ανασυγκρότηση του ΕΣΥ είναι να γίνει αισθητή στον πολίτη η άλλη λειτουργία των 
μονάδων υγείας. Και θα ξεκινήσουμε μια πραγματική εκστρατεία για τη διασφάλιση 
της αξιοπρέπειας και των δικαιωμάτων του ασθενούς.

Ενα αποκεντρωμένο Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας οικοδομείται 
πάνω στο σύγχρονο προνοιακό χάρτη, την αναδιοργάνωση και αξιολόγηση 
υπηρεσιών και φορέων που ασκούν προνοιακή πολιτική, την αποασυλοποίηση 
των ιδρυμάτων, και την αναμόρφωση της επιδοματικής πολιτικής και την όσο 
γίνεται πλησιέστερα στην οικογένεια και την κοινωνία ένταξη των ατόμων που 
έχουν ειδικές ανάγκες.



Θεωρούμε τη μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης ένα από 
κορυφαία ζητήματα της τετραετίας και μια επείγουσα προτεραιότητα για μας.
Η κοινωνική ασφάλιση της υγείας και της εργασίας όλων των ελλήνων πολιτών είναι 
δημόσια υποχρέωση και κρίνει σε μεγάλο βαθμό την ευαισθησία και την επάρκεια 
του σύγχρονου κοινωνικού κράτους.

Θα προχωρήσουμε τώρα τη μεταρρύθμιση όχι ως αναγκαίο κακό αλλά ως 
πραγματική και προοδευτική προσφορά στον πολίτη. Κι αυτό γιατί:
~ δεν θέλουμε να επιτρέψουμε να γίνει η δημογραφική εξέλιξη πρόβλημα για την 

κοινωνία του αύριο
~ θέλουμε να υπάρξει κοινωνική δικαιοσύνη και ανταποδοτικότητα, να 

εξαλειφθούν οι ανισότητες και αδικίες
~ θέλουμε ως προοδευτικό Κίνημα να εκφράσουμε την αλληλεγγύη ανάμεσα στις 

γενιές γιατί αποτελεί το θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής.
Θα προχωρήσουμε βήμα με βήμα διαμορφώνοντας τις ευρύτερες δυνατές 
συναινέσεις. Θέλουμε και επιδιώκουμε την κοινωνική αποδοχή για να είναι οι 
αλλαγές βιώσιμες και ισχυρές.

Η κατεύθυνση της προσπάθειας μας, το περιεχόμενο της πολιτικής που 
επιδιώκουμε περιγράφεται καθαρά στην ομόφωνη σχετική απόφαση της ΚΕ. Στο 
πνεύμα και στο γράμμα αυτής της απόφασης θα κινηθεί η κυβερνητική μας 
πρωτοβουλία και πολιτική.

Στο πλαίσιο αυτό θέλουμε να διευκρινίσουμε με τρόπο καθαρό και ευθύ:

1. Η κοινωνική ασφάλιση είναι δημόσια, καθολική και υποχρεωτική για όλους 
τους έλληνες εργαζομένους και τους νόμιμα εγκατεστημένους μετανάστες. Η 
μεταρρύθμιση που επιδιώκουμε δεν αφορά τους σημερινούς συνταξιούχους και 
τους ασφαλισμένους του ΟΓΑ.

2. Το κράτος εγγυάται τις συντάξεις, την καταβολή και την απόδοσή τους. Τα 
σημερινά κατώτατα όρια των συντάξεων όπως προσδιορίζονται από τα διάφορα 
ταμεία με την προσθήκη του ΕΚΑΣ διασφαλίζονται και εγγυόμαστε γι’ αυτό. 
Στηρίζουμε και ενισχύουμε τις κατώτερες και κατώτατες συντάξεις και αυτό 
αποτελεί βασική προτεραιότητα της πολιτικής μας.
Αλλαγή στο εσωτερικό του συστήματος αφορά μόνο αναλογικότερες και 
δικαιότερες ισορροπίες καταργώντας τους κοινωνικά άδικους και άνισους όρους 
συνταξιοδότησης όπου υπάρχουν.
Στόχος σε κάθε περίπτωση είναι η πραγματική αύξηση των συντάξεων για τη 
συντριπτική πλειοψηφία των εργαζομένων και με όσο γίνεται ταχύτερους 
ρυθμούς.

3. Ο δημόσιος, ο κοινωνικός και ο αναδιανεμητικός χαρακτήρας του 
συστήματος διασφαλίζεται από το κράτος το οποίο είναι υποχρεωμένο στο 
πλαίσιο της τριμερούς χρηματοδότησης ή άλλων μορφών χρηματοδοτικής 
στήριξης να εξασφαλίσει τους πόρους και όσους επιπρόσθετα απαιτηθούν. 
Δεσμευόμαστε ότι στις τελικές νομοθετικές ρυθμίσεις θα υπάρχουν συγκεκριμένες 
και δεσμευτικές αναφορές στον τρόπο και τις πηγές της χρηματοδότησης. Εν



πάσει περιπτώσει στην εξοικονόμηση πρόσθετων πόρων θα συμπεριλαμβάνονται 
και η πάταξη της παραοικονομίας, της εισφοροδιαφυγής και της μαύρης εργασίας , 
και η κοινωνική ασφάλιση των οικονομικών μεταναστών και η διαφανής 
αποτελεσματική και αποδοτική χρήση των αποθεματικών και της περιουσίας των 
ταμείων, και η αποφασιστική αντιμετώπιση των φαινομένων της κακοδιοίκησης.

4. Σε διάφορα κρίσιμα ζητήματα όπως είναι η 35ετία, τα όρια ηλικίας στη 
συνταξιοδότηση, η κατανομή και η δίκαιη διασφάλιση των επαγγελμάτων σε 
ανθυγιεινά και μη καθώς και της θέσης της γυναίκας στην αγορά εργασίας, 
δεσμευόμαστε ότι στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου δεν θα αντιμετωπιστούν 
με τρόπο αφοριστικό και ισοπεδωτικό. Θα αντιμετωπιστούν με γνώμονα την 
εξέλιξη των εργασιακών σχέσεων, τα ώριμα δικαιώματα των ασφαλισμένων, την 
δικαιότερη αξιολόγηση του περιεχομένου και των όρων της εργασίας . Θα 
αντιμετωπιστούν με τρόπο θετικό και δίκαιο.

5. Μέσα από τη διαδικασία του διαλόγου επίσης θα προχωρήσουμε στην ενοποίηση 
και αναδιάρθρωση των ταμείων που θα καταστήσουν το σύστημα κοινώνικής 
ασφάλισης ορθολογικό, δίκαιο, βιώσιμο, σύγχρονο, και εξυπηρετικό προς τον 
πολίτη. Η μεταρρύθμιση θα δώσει τη δυνατότητα προσφοράς νέων και ποιοτικών 
υπηρεσιών στους εργαζόμενους και συνταξιούχους.

5 . στις εργασιακές σχέσεις

Ένα ανοιχτό και ευέλικτο πλαίσιο που είναι ταυτόχρονα αποτελεσματικό και 
κατοχυρώνει τη σύγχρονη και δημιουργική απασχόληση από την πλευρά των 
δυνάμεων της εργασίας είναι ο δικός μας στόχος. Ναι στην ευελιξία, όχι στην 
ασυδοσία. Ναι στις προσαρμογές, όχι ως πρόσχημα για απολύσεις, μαύρη εργασία, 
απαξίωση της απασχόλησης.

Με βάση τη λογική ότι ο ανταγωνισμός των επιχειρήσεων και η κερδοφορία δεν 
πρέπει να βασίζονται στην αποφασιστική συρρίκνωση του κόστους της εργασίας 
αλλά κυρίως στη διαρθρωτική ανταγωνιστικότητα στο πλαίσιο αυτού του στόχου:

V Προωθούμε τη διαδικασία μείωσης του χρόνου της εργασίας, χωρίς μείωση του 
εισοδήματος των εργαζομένων και με συμπίεση του μη μισθολογικού κόστους 
της.
Το 35ωρο είναι κοινός στόχος και επιλογή στην οποία θα μεταβούμε σταδιακά 
αναζητώντας τους πιο αποτελεσματικούς και αξιόπιστους δρόμους και τρόπους 
γι'αυτό. Επιβεβαιώνουμε ότι ενισχύουμε και ενθαρρύνουμε την πιλοτική του 
εφαρμογή και οπουδήποτε οι κοινωνικοί εταίροι συμφωνούν μείωση του χρόνου 
εργασίας καθίσταται αυτόχρημα υποχρεωτική για μας. Ηδη δυνητικά 
κατοχυρώσαμε το 38ωρο.

V Ενισχύουμε το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας για τον αυστηρό έλεγχο της 
εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου και των νόμων που διέπουν τις εργασιακές 
σχέσεις και που καταστρατηγούνται από τους εργοδότες, κυρίως στον ιδιωτικό 
τομέα. Ιδιαίτερα σε περιοχές με αυξημένα προβλήματα και σε μορφές που 
εμφιλοχωρεί η αυθαιρεσία και η ασυδοσία.



6°. ΕΡΩΤΗΜΑ

Όλοι στο ΠΑΣΟΚ συμφωνούμε ότι το σύγχρονο Κοινωνικό 
Κράτος είναι η καθοριστική για μας αυτή την εποχήί
προτεραιότητα. Πως το οικοδομούμε, μέσα από ποιες 
συγκεκριμένες πολιτικές αναδιανομής του εισοδήματος, 
ανακατανομής του πλούτου και βελτίωσης του βιοτικού 
επιπέδου;

Η δικαιότερη κατανομή της ευημερίας που παράγει ο τόπος είναι ο κεντρικός μας 
στόχος και οφείλει να είναι και να αναδεικνύεται ως η καθημερινή μας φροντίδα και 
πράξη. Το σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος αποτελεί το μοχλό της δικαιότερης 
διανομής του εισοδήματος και ανακατανομής του πλούτου υπέρ των 
ασθενέστερων τάξεων και στρωμάτων. Υπέρ των μη προνομιούχων, των μη 
εχόντων και κατεχόντων.

Το Σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος:
~ δεν είναι μόνο εθνική μας υπόθεση, αλλά κατ’ εξοχή προοδευτική ευρωπαϊκή 

υπόθεση, αφορά την ευρωπαϊκή αριστερά
~ δεν εξαντλείται σε διακηρύξεις αρχών και κατευθύνσεων, έχει μετρήσιμους και 

σαφείς στόχους
Το σύγχρονο Κοινωνικό Κράτος βρίσκεται μπροστά στη μεγάλη πρόκληση να 
μετατρέψει τις υπάρχουσες πολιτικές στήριξης σε μηχανισμούς ένταξης και 
ενσωμάτωσης όλων των κοινωνικών ομάδων στις νέες προοπτικές απασχόλησης και 
δημιουργίας πλούτου.
Όλοι έχουν δικαίωμα στην ευημερία και σε ένα πραγματικό δίκτυο κοινωνικής 
προστασίας, ιδιαίτερα σήμερα που υπάρχει και αυξάνεται το αναπτυξιακό και 
οικονομικό πλεόνασμα.

Για το σκοπό αυτό εμείς θέτουμε ένα επείγοντα στόχο για τα επόμενα χρόνια:
Ένα ελάχιστο επίπεδο ανεκτής διαβίωσης για κάθε πολίτη που το εισοδηματικό 
του ισοδύναμο (σύμφωνα και με τους διεθνείς κανόνες) είναι το 50% του μέσου 
επιπέδου ευημερίας της χώρας.

Πιο συγκεκριμένα:

1. η μείωση της ανεργίας και η αύξηση της απασχόλησης είναι το μεγάλο 
στοίχημα για την Ελλάδα του 2004

Η κοινωνία της πλήρους απασχόλησης είναι ο αδιαπραγμάτευτος στόχος 
μας. Μια κοινωνία δημιουργικής απασχόλησης.



Κ Με δική μας πρωτοβουλία θέτουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο το ποσοτικό και 
ποιοτικό ζήτημα των θέσεων εργασίας και ζητούμε την αναβάθμιση των 
ευρωπαϊκών πολιτικών απασχόλησης με συγκεκριμένους ποσοτικούς στόχους για 
τις χώρες υψηλής ανεργίας καθώς και πολιτικές που εγγυώνται την αντιμετώπιση 
μακροπρόθεσμα της δομικής ανεργίας. Θα διεκδικήσουμε και τους αναγκαίους 
πρόσθετους πόρους.

Κ Στο εθνικό επίπεδο στόχος μας μέχρι το 2004 είναι η δημιουργία 300.000 νέων 
θέσεων εργασίας που πρέπει παράλληλα να αντιστοιχηθεί με μείωση της 
ανεργίας σε ποσοστό τουλάχιστο 2-3% από το σημερινό της επίπεδο.

'λ Για το σκοπό αυτό μέσα από την αναπτυξιακή μας πολιτική και με ενεργητικές 
και πρόσθετες πολιτικές που υλοποιούνται με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
Απασχόληση στόχος μας είναι κάθε ενέργεια στην οικονομία, κάθε επένδυση να 
συνδέεται έμπρακτα και ελεγχόμενα με νέες θέσεις εργασίας.

Κ Ταυτόχρονα στηριζόμαστε στη γνώση και αναπτύσσουμε πολύπλευρα 
Συστήματα Επαγγελματικής Κατάρτισης. Γίροχωρούμε σε βάθος στην 
αναδιάρθρωση των δημοσίων υπηρεσιών απασχόλησης και του ΟΑΕΔ. 
Επιδιώκουμε η πολιτική «ίσων ευκαιριών» στην απασχόληση να διαπερνά το 
σύνολο των μέτρων και των προγραμμάτων. Θέτουμε σε προτεραιότητα για το 
αμέσως επόμενο διάστημα την ανάπτυξη και διεύρυνση του τομέα Κοινωνικής 
Εργασίας που αποτελεί μείζον και νέο «κοίτασμα απασχόλησης».

2. η πιο γρήγορη αύξηση του «κοινωνικού μισθού»

Συνεχίζουμε και εντείνουμε την πολιτική της αύξησης των κοινωνικών δαπανών για 
τα επόμενα χρόνια. Μέχρι τώρα καλύψαμε σημαντικό μέρος της απόστασης που μας 
χώριζε από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Το 26% του ΑΕΠ που αγγίζει ο Κοινωνικός μας 
Προϋπολογισμός ξεπερνά ήδη το αντίστοιχο ποσοστό κάποιων ευρωπαϊκών χωρών. 
Στόχος μας το 2004 να έχουμε σαφώς ξεπεράσει το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης.

Η αύξηση του «κοινωνικού μισθού» και το συνακόλουθο δίκτυο κοινωνικής 
προστασίας δεν αφορά μόνο τις πολιτικές που διασφαλίζουν τη γενικευμένη χρήση 
των δημοσίων αγαθών. Αφορά και πολιτικές που απευθύνονται επιλεκτικά σε 
κοινωνικές ομάδες μεγάλης σημασίας και κρισιμότητας για την κοινωνική συνοχή 
και αλληλεγγύη.
Οι ηλικιωμένοι. Ο ιστός ασφάλειας για την οικογένεια. Η εργαζόμενη μητέρα. Η 
στεγαστική πολιτική. Η ένταξη των μεταναστών. Είναι στόχοι που απαιτούν ολοένα 
και μεγαλύτερο μερίδιο πόρων από τον Κοινωνικό Προϋπολογισμό.
Δεσμευόμαστε γι’αυτό.

3. η ουσιαστική ενίσχυση του πραγματικού εισοδήματος και η άρση των 
ανισοτήτων

Μέσα από συγκεκριμένες εισοδηματικές και φορολογικές πολιτικές προχωρούμε σε 
μια πραγματική αναδιανομή του εισοδήματος που αφορά τις ασθενέστερες ομάδες



του πληθυσμού. Κύριο μέλημά μας η εξοικονόμηση των ευρύτερων δυνατών πόρων 
και η διαρκής προσπάθεια να κατανέμονται δίκαια και αναλογικά σε όσους έχουν 
πραγματικά ανάγκη

^  για τους άνεργους, η αύξηση των επιδομάτων ανεργίας, η παροχή δωρεάν 
ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για όλους, η δυνατότητα θεμελίωσης 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος των μακροχρόνια άνεργων ηλικιωμένων 

^  για τους χαμηλόμισθους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τους φτωχούς αγρότες, η 
γενναία αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος, η τιμαριθμική αναπροσαρμογή 
της κλίμακας κάθε δύο χρόνια, η διαρκής πιο ανοιχτή και σαφώς πάνω από το 
επίπεδο του πληθωρισμού εισοδηματική πολιτική, η σταδιακή αύξηση των 
κατώτατων συντάξεων του ΙΚΑ και του ΟΓΑ με ρυθμούς και βήματα γενναία 
και το ΕΚΑΣ

^  για τους αγρότες το ειδικό φορολογικό καθεστώς, η ειδική πολιτική σύναψης 
δανείων, συναλλαγών και μείωσης επιτοκίων, η ρύθμιση χρεών αγροτικών 
συνεταιρισμών, η δυνατότητα επαρκούς συνταξιοδότησης, οι διαδικασίες 
πρόωρης συνταξιοδότησης και ασφάλισης, οι ειδικές πολιτικές ενίσχυσης του 
αγροτικού εισοδήματος

'λ για τους δημοσίους υπαλλήλους, από τώρα μέχρι το 2004 και μέσα από το θεσμό 
των συλλογικών διαπραγματεύσεων διαμορφώνουμε το νέο μισθολόγιο με στόχο 
τη μείωση των ανισοτήτων στις αμοιβές ξεκινώντας από τους χώρους και τους 
τομείς που βρίσκονται σήμερα στη δυσμενέστερη θέση 

'Ζ για τους μικρομεσαίους, η θέσπιση του εγγυητικού κεφαλαίου, η χορήγηση 
φθηνών επιχειρηματικών κεφαλαίων από τη χρηματαγορά, η κατάργηση των 
τραπεζικών φραγμών, τα κίνητρα συγχωνεύσεων, η μείωση των φορολογικών 
συντελεστών, η επιδότηση των νέων θέσεων απασχόλησης 

'λ για τα μικρά οικογενειακά εισοδήματα, η αύξηση των οικογενειακών 
επιδομάτων, η πρόσθετη δέσμη φορολογικών ελαφρύνσεων, η επιδότηση 
ενοικίου, η στεγαστική συνδρομή με παραχώρηση κατοικιών.

4. το δίκτυο κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

Οι ανασφάλιστοι και οικονομικά αδύναμοι που χρειάζονται περίθαλψη. Οι 
μακροχρόνια άνεργοι χωρίς επίδομα ανεργίας και οικογενειακή στήριξη. Οι φτωχοί 
ηλικιωμένοι χωρίς σύνταξη και συγγενείς. Οι οικογένειες που έχουν ελάχιστο 
εισόδημα και κατοικούν μόνιμα σε ορεινές ή φθίνουσες ή μειονεκτικές περιοχές. Οι 
φτωχές οικογένειες που αδυνατούν να στείλουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Τα άτομα 
με βαριές αναπηρίες. Ορισμένες κοινωνικές ομάδες όπως οι αποφυλακιζόμενοι, οι 
τσιγγάνοι, οι παλιννοστούντες, τα εξαρτημένα άτομα.
Είναι οι κατεξοχήν αποδέκτες του Προγράμματος «Δίκτυου κατά της Φτώχειας και 
του Κοινωνικού Αποκλεισμού» που από φέτος εφαρμόζεται. Πρέπει να είναι σταθερή 
επιλογή μας κάθε χρόνο και μέσα από ενιαίο σχεδίασμά να γίνεται μια αυξανόμενη 
συνεχώς μεταφορά εισοδήματος από το πλεόνασμα της ανάπτυξης και άλλους πόρους 
σ’ αυτό το Πρόγραμμα.
Για να εγγυηθούμε ένα αξιοπρεπές και ανεκτό επίπεδο διαβίωσης, ασφάλισης και 
προστασίας των ανθρώπων του περιθωρίου και της νέας φτώχειας και να 
ενεργοποιήσουμε τις πολιτικές που πολλαπλασιάζουν τη δυνατότητα της κοινωνικής 
και παραγωγικής τους ένταξης.



7° ΕΡΩΤΗΜΑ

Επειδή δεν μπορεί να νοηθεί ευημερία χωρίς αξιοβίωτη 
καθημερινότητα του πολίτη ποιες προτεραιότητες και ποιες 
πολιτικές οδηγούν στην αναβάθμιση της ποιότητας της ζωής 
του;

Για το σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα ό πιο ουσιώδης στόχος μιας προοδευτικής 
κοινωνικής οργάνωσης είναι να εξασφαλίσει σε κάθε πολίτη τις προϋποθέσεις της 
ευημερίας του. Που σημαίνει ασφάλεια στη ζωή στην εργασία, στην υγεία, τον 
ελεύθερο χρόνο, στη γειτονία του. Που σημαίνει αξιοπρέπεια στη σχέση του με τους 
άλλους, με το κράτος, με το φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. Που σημαίνει 
δημιουργική ζωή με εφόδια που τον συνδέουν με τις εξελίξεις διαμέσου της παιδείας, 
του πολιτισμού, της τεχνολογίας, της επικοινωνίας

Είμαστε στην εποχή της διαπολιτισμικής και σχεδόν πολυεθνικής πόλης, στην 
εποχή της αβεβαιότητας και της ανασφάλειας από τις εκκωφαντικές αλλαγές που 
συντελούνται στον τρόπο ζωής, την κοινωνική σύνθεση, τα μέσα διαβίωσης. Από τα 
μεγάλα ρεύματα ιδεών, ανθρώπων, πολιτισμών που γκρεμίζουν τα τείχη των 
κλειστών και ομοιογενών τοπικών κοινωνιών.

Αναβάθμιση της ποιότητας ζωής σημαίνει:

> Ότι ο πολίτης νοιώθει απέναντι στο κράτος να προστατεύονται τα ανθρώπινα 
δικαιώματα του, να οικειοποιείται τα δημόσια αγαθά, να διευκολύνεται στην 
επικοινωνία και τη συναλλαγή. Στο τέλος της τετραετίας το σχολείο, η διοίκηση, 
το νοσοκομείο, ο παιδικός σταθμός να αποπνέουν μια σαφή αίσθηση βελτίωσης 
και ασφάλειας.

> Ότι ο μετανάστης δεν μας νιώθει απλώς ως μια φιλόξενη χώρα στην οποία 
βρίσκεται περιστασιακά. Πρέπει να νιώσει στην χώρα του. Με δικαιώματα και 
υποχρεώσεις που προκύπτουν από τη σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιώματα και 
τους δημοκρατικούς και προοδευτικούς νόμους της ελληνικής πολιτείας. Ότι 
μπορεί νόμιμα και ελεύθερα να ενσωματωθεί κοινωνικά, παραγωγικά, 
πολιτισμικά στην ζωή της πόλης. Αυτό σημαίνει άλλη κατεύθυνση στην 
εκπαίδευση, θέση ισότητας στην παραγωγή, δικαίωμα στη διαφορά για μας αλλά 
και σεβασμό απ’ αυτόν στη χώρα που τον υποδέχεται. Ενάντια στην ξενοφοβία 
και το ρατσισμό εμείς οφείλουμε να διασφαλίσουμε την ομαλή λειτουργία της 
διαπολιτισμικής και πολυεθνικής πόλης. Το θεσμικό πλαίσιο που διαμορφώνουμε 
πρέπει να υλοποιηθεί ταχύτατα και απρόσκοπτα. Αυτή είναι η κύρια ευθύνη μας.

> Ότι ο καταναλωτής που ζει την κρίση του καταναλωτικού προτύπου, 
αντιλαμβάνεται ότι υπάρχει και υλοποιείται μια πολιτική ουσιαστικού ελέγχου 
των αγαθών και ενίσχυση των αναγκαίων θεσμών που την υλοποιούν. 
Ταυτόχρονα αντιλαμβάνεται στις επιλογές της πολιτείας τον οικολογικό 
αναπροσανατολισμό στην παραγωγή και τη διανομή προϊόντων. Κι αυτό 
προϋποθέτει πλαίσιο, κριτήρια, κίνητρα, συγκεκριμένες πολιτικές. Στο τέλος της



τετραετίας η Ελλάδα πρέπει να έχει διασφαλίσει ένα πρότυπο πλέγμα θεσμών και 
ελέγχου και μια πρωτοποριακή πολιτική στην ίδια την ανασυγκρότηση της 
παραγωγής στο ευρωπαϊκό επίπεδο.

> Ότι ο κάτοικος ζει σε συνθήκες ανθρώπινης πόλης, χωρίς το φόβο του τροχαίου, 
της ανεξέλεγκτης βίας στην πόλη, σε ανθρώπινο και προστατευόμενο περιβάλλον, 
με ολοκληρωμένο τον χωροταξικό, πολεοδομικό και περιβαλλοντικό σχεδίασμά, 
με μεταφορές και επικοινωνίες που τον σέβονται, με ολοκληρωμένα και σε χρήση 
όλα τα έργα υποδομής που αλλάζουν την όψη της χώρας, με αποτελεσματική 
προστασία απέναντι στην εγκληματικότητα.

> Ότι ο νέος άνθρωπος μπαίνει σε μια κοινωνία με αξίες και φιλική προς αυτόν που 
του προσφέρει ευκαιρίες πρόσβασης στην επιχειρηματική δραστηριότητα,στη 
μόρφωση, στον πολιτισμό , στον ελεύθερο χρόνο, με δίκτυο προστασίας και 
πρόληψης απέναντι στον κοινωνικό αποκλεισμό, την εξάρτηση από τα 
ναρκωτικά, με τρόπο ζωής που να σέβεται τη δημοκρατία και τις συλλογικές 
αξίες της κοινωνίας αλλά και να ανοίγει νέους πρωτόγνωρους δρόμους 
χρησιμοποιώντας τα μέσα, τις τεχνικές, τις παραγωγικές δυνάμεις στην υπηρεσία 
της καλύτερης ζωής.

Ασφάλεια -  Εηυημερία -  Αλληλεγγύη, είναι το περιεχόμενο μιας αξιοβίωτης 
καθημερινότητας και πάνω σ’ αυτό θα κριθεί το έργο μας και η καθημερινή μας 
πράξη στο τέλος της τετραετίας.

7^

8° ΕΡΩΤΗΜΑ

Η Ελλάδα του 2004 είναι η Ελλάδα των Ολυμπιακών 
Αγώνων με όλα τα μάτια του κόσμου στραμμένα εδώ. Τι 
συμβολίζει ως στόχος; Θα είμαστε έτοιμοι;

Η Ολυμπιάδα είναι μια μεγάλη πρόκληση που αφορά όλη τη χώρα. Θα διασφαλίσει
πολλαπλά οφέλη, θα προβάλει και θα αναδείξει τη διεθνή θέση της χώρας.
Η πορεία προς την Ολυμπιάδα έχει σημαντικούς και συγκεκριμένους στόχους:

> Θέλουμε μια Ολυμπιάδα του μέτρου και της αναβίωσης της ολυμπιακής 
ιδέας. Είναι ευκαιρία να προωθήσουμε ένα διαφορετικό όραμα του αθλητισμού 
ξεφεύγοντας από την απόλυτη εμπορευματοποίηση. Να αναδείξουμε τις 
διαχρονικές αξίες του μέτρου, της αρμονίας, της ειρηνικής άμιλλας.

> Θέλουμε να αναδείξουμε και να αςιοποιήσουμε το πνεύμα της Ολυμπιακής 
εκεχειρίας. Η προοπτική ανάληψης πρωτοβουλιών σε διάφορες εστίες έντασης 
στον πλανήτη και ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή μας, πριν και κατά τη 
διάρκεια των αγώνων είναι ένα γόνιμο συμβολικό μήνυμα με πολλαπλασιαστικά



οφέλη. Συγκεκριμένες και αξιοποιήσιμες διπλωματικές προσπάθειες που 
διευκολύνουν διευθετήσεις και ενδυναμώνουν τη θέση και την εικόνα της χώρας 
ενώ στο εσωτερικό διαπαιδαγωγούν τους πολίτες και ιδιαίτερα τη νέα γενιά.

> Θέλουμε να προβάλουμε ταυτόχρονα την Πολιτιστική μας Ολυμπιάδα
δίνοντας εξετάσεις όχι μόνο για την ποιότητα, τη σοβαρότητα και την αισθητική 
των πολιτιστικών δρώμενων αλλά, κυρίως, για τη δυνατότητα να δώσουμε μια 
νέα πνοή στην πολιτιστική αναγέννηση της χώρας και την ευρύτερη ακτινοβολία 
της.

> Θέλουμε να ενσωματώσουμε την Αθήνα 2004 στην Ελλάδα 2004 ως
αναπτυξιακή οντότητα με ένα δίκτυο έργων και πρωτοβουλιών σ’ όλη τη χώρα, 
με αγαστή σύνδεση με την γενικότερη τουριστική μας πολιτική, με 
επιχειρηματικές πρωτοβουλίες, με προβολή της σύγχρονης Ελλάδας, ως 
ασφαλούς, αναπτυγμένης, ευημερούσας και δημοκρατικής χώρας.

> Θέλουμε να αναπτύξουμε γι’ αυτό ένα πραγματικό κίνημα εθελοντισμού που 
θα συνεγείρει τους πολίτες και κυρίως τους νέους ανθρώπους.

> Και, βέβαια, θέλουμε στο αθλητικό γεγονός να συμπυκνώσουμε όλη τη 
σύγχρονη αθλητική μας πορεία με τις υποδομές σε έμψυχο δυναμικό, με τους 
πρωταθλητές και τα μετάλλια, τη σημαντική δύναμη και θέση που αποκτήσαμε τα 
τελευταία χρόνια.

Το ερώτημα δεν είναι, κατά συνέπεια, μόνο αν θα προλάβουμε, αν θα είμαστε 
έτοιμοι σε υποδομές και έργα. Αν έχουμε τελικά τη δυνατότητα και την επάρκεια 
να οργανώσουμε Ολυμπιακούς Αγώνες. Και θα προλάβουμε, και θα είμαστε 
έτοιμοι και θα οργανώσουμε καλύτερα από τους άλλους τους Αγώνες. Θέλουμε 
να προσδώσουμε ένα πνεύμα ποιότητας και μέτρου που θα είναι η δική μας 
συμβολή στον κόσμο των ανοιχτών συνόρων.



9° ΕΡΩΤΗΜΑ

Απέναντι στην τεράστια συγκέντρωση της οικονομικής 
δύναμης και τα παντοδύναμα μέσα μαζικής επικοινωνίας 
υπάρχει απάντηση της πολιτικής που να μπορεί να είναι

αξιόπιστη και να κατοχυρώνει τη νέα αρμοδιότητα και 
αυτονομία της;

7*Γ

10ο ΕΡΩΤΗΜΑ

Πού διαφέρει σήμερα μια προοδευτική από μια 
συντηρητική πολιτική, ένα σοσιαλιστικό από ένα 
νεοφιλελεύθερο κόμμα;

7^

11° ΕΡΩΤΗΜΑ

Πώς οικοδομείται στην πράξη η νέα προοδευτική 
πλειοψηφία, μέσα από ποιές κοινωνικές και πολιτικές 
συμμαχίες;

7*Γ

12° ΕΡΩΤΗΜΑ

Τι κόμμα θέλουμε; Τι πρέπει να αλλάξει στο ΠΑΣΟΚ της 
νέας εποχής;


