
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2001

■ Όλα τα θέματα εντάσσονται σε χρονικό προγραμματισμό πέντε διμήνων

■ Για κάθε δίμηνο υπάρχουν έως δύο θέματα κύριας αιχμής για τα οποία 

οργανώνονται εκτός από τις προβλεπόμενες αποφάσεις της ΚΕ δεκάδες 

ανοικτές εκδηλώσεις διαλόγου σε όλη τη χώρα

■ Ο προγραμματισμός ακολουθεί τις ειδικές ιεραρχήσεις και τα βήματα της 

κυβερνητικής πολιτικής

■ Για κάθε δίμηνο προβλέπονται πέρα από τα θέματα αιχμής οι λειτουργίες που 

αφορούν το κόμμα, την πορεία του και την προοπτική του καθώς και 

συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για κρίσιμους χώρους

■ Στον προγραμματισμό θεωρούνται δεδομένοι οι στόχοι και οι αποφάσεις που 

πήραμε πριν το καλοκαίρι.

α π ο :



1° ΔΙΜΗΝΟ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ - ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

κύρια αιχμή:
ΥΓΕΙΑ -  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

1. 5-14 Σεπτεμβρίου

συγκρότηση και λειτουργία

~  των έξη Ανοιχτών Οργανωτικών Επιτροπών 
για τις Θεματικές Συνδιασκέψεις

~  κεντρικής ομάδας για το περιεχόμενο, τον προσανατολισμό και την 
παρακολούθηση των Περιφερειακών Συνεδρίων 
(ΥΠΕΘΟ -  Υπ. Ανάπτυξης -  ΠΕΧΩΔΕ- Τομέας Οικονομίας Ανάπτυξης

~  των Ανοιχτών Οργανωτικών Επιτροπών κατά Περιφέρεια

Τακτική Σύνοδος της Κ.Ε. με θέμα: ^
“η πορεία, οι προτεραιότητες, οι στόχοι μας” * 

αφού προηγηθούν

~  η συγκρότηση και λειτουργία των Τομέων της ΚΕ και των Διευρυμένων 

Νομαρχιακών Επιτροπών

~  η συγκρότηση κεντρικής ομάδας στελεχών που θα αναλάβει το σχεδίασμά 

του διαλόγου για το κόμμα

~  στην ΚΕ θα παρουσιαστεί ο προγραμματισμός όλων των Τομέων της ΚΕ

Οκτώβριος 7) 

Θεματική Συνδιάσκεψη: 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ I
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“αναμόρφωση του ΕΣΥ- Πολιτικές Κοινωνικής Πρόνοιας” 

(Θεσσαλονίκη)

Θεματική Συνδιάσκεψη 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ II
21
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“πολιτικές απασχόλησης -  εργασιακά”



Θα προηγηθούν:

~  Πάτρα:

Ημερίδα -  διάλογος για τα εργασιακά (18 ή 20 Σεπτεμβρίου)

~  Αθήνα:

ημερίδα -  διάλογος για την ενσωμάτωση των οικονομικών μεταστών ^  

(Οκτώβριος) φ

5. Πρωτοβουλία για οικολογία, περιβάλλον 

στο χώρο της νεολαίας

(αναδάσωση -  προστασία θαλάσσιων οικοσυστημάτων)



κύρια αιχμή:
ΠΑΙΔΕΙΑ -  ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νοέμβριος (19 & 20)

Θεματική Συνδιάσκεψη 

ΠΑΙΔΕΙΑ

θα προηγηθούν ημερίδες -  διάλογος

~  Ηράκλειο:

“το σχολείο που θέλουμε”

~  Γιάννεα:

“ευρωπαϊκές εξελίξεις και εκπαιδευτική πολιτική” 

~  Κομοτηνή:

τα βήματα εφαρμογής της πολιτικής μας

2. Νοέμβριος

Σύνοδος του Τομέα Οργανωτικής Πολιτικής
σε πανελλήνια κλίμακα για το κόμμα και την πορεία του

3. Διαμόρφωση της Πρότασης για κάθε Περιφέρεια
Που θα τεθεί σε συζήτηση στις τοπικές κοινωνίες πριν από το Αναπτυξιακό 

Συνέδριο

~  Δημιουργία Ανοιχτών Δημοτικών Παρατάξεων σε κάθε Δήμο που θα 

σχεδιάσουν και θα ολοκληρώσουν το διάλογο

Δεκέμβριος (9 & 10;) 

Θεματική Συνδιάσκεψη:

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
(Λάρισα;) 

θα προηγηθούν:



5.

6.

Περιφερειακές συσκέψεις αγροτικών στελεχών στους νομούς

Πρωτοβουλία -  παρέμβαση στο χώρο των γυναικών

... I έ6Εκδήλωσή για την Αναθεώρηση του Συντάγματο5 66
Ιλλ̂



■ κύρια αιχμή:
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ -  ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ

1. Σε κάθε Νομό κεντρική εκδήλωση -  συζήτηση 

με θέμα:

“το ΕΥΡΩ στη ζωή μας -  η χώρα σε νέα εποχή”

2. Οργάνωση -  διεξαγωγή διαλόγου για την ανάπτυξη της περιοχής

3. Ιανουάριος (τέλος ή αρχές Φεβρουάριου)

Θεματική Συνδιάσκεψη 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ III

~  Μεταρρύθμιση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης

~  Δίκτυο κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα προηγηθούν 

ανοιχτές ημερίδες -  διαλόγου σε διάφορες περιοχές

4. Παρέμβαση -  Πρωτοβουλία στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων



4° ΔΙΜΗΝΟ
ΜΑΡΤΙΟΣ -  ΑΠΡΙΛΙΟΣ

■ κύρια αιχμή:

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ -  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

1. Φεβρουάριος 

Θεματική Συνδιάσκεψη:

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Αφού προηγηθούν

~  Εκδηλώσεις σ’ όλες τις περιφέρειες με αιχμή το Αθήνα 2004, τον 

εθελοντισμό, την αρχαία Ολυμπία κ.λπ.

2. Μάρτιος

Θεματική Συνδιάσκεψη

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

~  ασφάλεια, αστυνόμευση 

~  προβλήματα υποδομών 

~  σχέση με το κράτος

3. Διεξαγωγή των πρώτων 

Αναπτυξιακών Συνεδρίων

στις έδρες των Περιφερειών

4. Παρέμβαση -  Πρωτοβουλία
στο χώρο των μη κυβερνητικών οργανώσεων



■ κύρια αιχμή:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

1. Ολοκλήρωση των Περιφερειακών Αναπτυξιακών Συνεδρίων

2. Μάιος

Θεματική Συνδιάσκεψη:

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Αφού προηγηθούν αντίστοιχες ημερίδες διαλόγου:

~  διοικητική μεταρρύθμιση (Αιγαίο)

~  ολοκλήρωση αυτοδιοικητικών θεσμών (Δυτ. Μακεδονία)

~  οργάνωση μητροπολιτικών κέντρων (Αθήνα -  Θεσσαλονίκη)

~  αναβάθμιση κοινοβουλευτικών θεσμών (Στερεά -  Πελοπόνησος)

3. Μάϊος

Πρωτοβουλία -  παρέμβαση στο χώρο του συνδικαλιστικού κινήματος

Δ Ιούνιος

Διεθνής Διάσκεψη για το Κόμμα

Εκλογές Οργάνων

~  Γραμματέα ΝΕ 

~  Περιφερειακές Επιτροπές 

~  Νομαρχιακές Επιτροπές


