
Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Αποδίδω ιδιαίτερη σημασία στον εκσυγχρονισμό της 

Δημόσιας Διοίκησης. Η κυβέρνηση με τις δράσεις και τις 

πρωτοβουλίες της έχει κινητοποιηθεί προς αυτή την 

κατεύθυνση.

Έχουν γίνει αρκετά στα πλαίσια ενός ουσιαστικού και 

μακρόπνοου σχεδιασμού. Περισσότερα πρέπει να γίνουν 

και θα γίνουν μέσα στην επόμενη περίοδο. Είναι χρέος 

μας να βρισκόμαστε διαρκώς κοντά στον πολίτη. Να 

δημιουργούμε τις συνθήκες για την αναβάθμιση των 

παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κι αυτό ισχύει για ολόκληρο το φάσμα του υπηρεσιών που 

παρέχει το κράτος - από την Παιδεία και την πρόνοια, έως 

την προστασία των αδυνάτων και φυσικά την δημόσια 

διοίκηση στο σύνολό της. Σχεδιάζουμε και χτίζουμε ένα 

πιο ευέλικτο, ένα πιο αποτελεσματικό, ένα ταχύτερο 

κράτος.

Γιατί παράλληλα, ο εκσυγχρονισμός του κράτους αποτελεί 

βασική παράμετρο της ευρωπαϊκής μας προοπτικής.

ι



Η πρόοδος και η ανάπτυξη εξαρτάται και από την 

ποιότητα, την ετοιμότητα και την αποτελεσματικότητα των 

υπηρεσιών του δημοσίου τομέα.

Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Η προσπάθεια της κυβέρνησης έχει στόχο την 

διαμόρφωση μιας νέας σχέσης εμπιστοσύνης και 

αποτελεσματικότητας ανάμεσα στον πολίτη και την 

Πολιτεία.

Στην στρατηγική αυτή εντάσσεται η πρωτοβουλία για την 

ίδρυση Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών. Μια 

πρωτοβουλία που προχωρά σήμερα με την επίσημη 

έναρξη λειτουργίας του Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών, 

εδώ στην Θεσσαλονίκη.

Έργα όπως το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών και οι 

υπηρεσίες που παρέχει στους πολίτες αποτελούν για μας 

την σταθερή μας απάντηση απέναντι στην αθεμελίωτη 

αμφισβήτηση που εκπορεύεται από κέντρα της πολιτικής 

ζωής τα οποία κατά παράδοση επικρίνουν και 

καιροσκοπούν χωρίς ποτέ να προτείνουν.



Κυρίες και κύριοι,

Φίλες και φίλοι,

Το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών είναι μια υπηρεσία 

αντι-γραφειοκρατική. Χάρη στην νέα τεχνολογία, ο πολίτης 

μπορεί με μία και μόνο επίσκεψη να εξασφαλίζει 

αποτελεσματική εξυπηρέτηση για μια σειρά υποθέσεών 

του με το Δημόσιο. Τα ζητήματα διεκπεραιώνονται πιο 

εύκολα και πιο άμεσα.

Αυτή η εξέλιξη αποκαλύπτει τις ευκαιρίες που υπάρχουν 

για πρόοδο και εκσυγχρονισμό σε πολλούς τομείς - τόσο 

στην δημόσια όσο και στην ιδιωτική σφαίρα δράσης. 

Παράλληλα, υπογραμμίζει την ευθύνη, την ευθύνη όλων 

μας για την αξιοποίηση κάθε δυνατότητας προκειμένου 

δυσλειτουργίες και γραφειοκρατικά εμπόδια να αρθούν 

πρακτικά και ουσιαστικά.

Στην πορεία για ένα καλύτερο Αύριο, το παλιό δίνει την 

θέση του στο καινούργιο. Σε αυτή την πορεία είμαστε 

στρατευμένοι, εργαζόμαστε για να επιτύχουμε, 

εργαζόμαστε για να προωθήσουμε τις αλλαγές που η 

κοινωνία απαιτεί με σταθερότητα, ευθύνη και συνέπεια.

Σας ευχαριστώ.
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Η καθαρή εντολή του 2000 έδωσε μία καθαρή απάντηση 

για την κατεύθυνση στην οποία πρέπει να βαδίσει η χώρα. 

Είναι μια κατεύθυνση προς την εδραίωση της ευρωπαϊκής 

προοπτικής και την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Η καθαρή απάντηση του ελληνικού λαού θέτει παράλληλα 

τα σαφή όρια ανάμεσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ και τη ΝΔ: Η ελληνική 

Δεξιά, πάντοτε σιδηροδέσμια ιδεών και προσωπικοτήτων 

που σφράγισαν το παρελθόν της, αδυνατεί να εκφράσει 

μία πολιτική πρόταση για το μέλλον. Η ΝΔ εμπορεύεται 

τον αρνητισμό γιατί αρνείται να συνειδητοποιήσει πως η 

εξουσία δεν της ανήκει δικαιωματικά και κληρονομικά.

Η ψυχολογική προσκόλληση στο παρελθόν κάνει την ΝΔ 

ένα κόμμα χωρίς πυξίδα, χωρίς αρχές, χωρίς θέσεις και 

χωρίς πρόγραμμα. Ένα κόμμα καιροσκοπικό και γι’ αυτό 

βαθύτατα συντηρητικό.

Η καιροσκοπική αντίληψη της πολιτικής που χαρακτηρίζει 

την σημερινή αντιπολίτευση σε όλα τα μεγάλα οικονομικά 

και κοινωνικά ζητήματα θέτει σε κίνδυνο την ευρωπαϊκή 

προοπτική, αποτελεί απειλή για την ανάπτυξη, την 

σταθερότητα και την κοινωνική συνοχή και θέτει υπό 

αίρεση την πρόοδο που η χώρα έχει επιτελέσει.


