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Α. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. Ο πολίτης στο προσκήνιο

Πλούσιο υπήρξε κατά την τριετία της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑ.ΣΟ.Κ. το 

έργο για τον θεσμικό εκσυγγρονισμό. Το έργο αυτό αποτυπώνεται σε μία πλειάδα 

νομοθετημάτων που επέφεραν σημαντικές μεταρρυθμίσεις σε πολλές περιοχές της πολιτικής, 

οικονομικής και κοινωνικής ζωής μας. Παράλληλα, με τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν 

καταβλήθηκε προσπάθεια να αποκτήσουν νέα πνοή οι θεσμοί. Με τα βήματα που έγιναν 

δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για την ενεργητική συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Ο 

πολίτης επανήλθε έτσι στο προσκήνιο, προσβλέποντας με εμπιστοσύνη στο μέλλον.

2. Ο πολίτης και τα δικαιώματά του

Μετά την αποδόμηση των δικαιωμάτων που παρατηρήθηκε την τριετία 1990-93 η 

προστασία τους ενισχύθηκε αποφασιστικά. Για πρώτη φορά προβλέφθηκαν επαρκείς 

εγγυήσεις για την ελευθερία της ανταπόκρισης, οργανώθηκε το δικαίωμα πληροφόρησης από 

τα ηλεκτρονικά μέσα, εκσυγχρονίστηκε ο σωφρονιστικός κώδικας και αναγνωρίσθηκε το 

συνδικαλιστικό δικαίωμα στο προσωπικό της Αστυνομίας. Εξάλλου, καταργήθηκαν οι 

μεταξικοί νόμοι ντροπής για τον Τύπο, η στρατιωτική δικαιοσύνη απέκτησε επιτέλους ένα 

θεσμικό πλαίσιο που αρμόζει σε μία σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία και βελτιώθηκαν 

δραστικά οι εγγυήσεις για την προστασία του κατηγορουμένου. Με τα μέτρα αυτά 

απαλείφθηκαν αμαρτωλά υπολείμματα του παρελθόντος και ενδυναιιώθηκε η θέση του 

πολίτη απέναντι στην εξουσία. Σε δύσκολες οικονομικές συνθήκες διαφυλάνθηκαν ο 

κοινωνικός ιστός και η κοινωνική συνοχή με το ενδιαφέρον που επιδείξαμε για ασθενέστερες 

κοινωνικές ομάδες. Τα πρόσφατα μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας και την ενίσχυση 

των χαμηλοσυνταξιούχων είναι χαρακτηριστικά. Ο Ελληνας πολίτης δεν υστεοεί σήμερα σε 

τίποτε ως προς τις ελευθερίες και τα δικαιώιαατά του σε σγέση ιιε τους πολίτες άλλων 

προηγμένων δηιιοκρατικών πολιτειών.



3. Αποκεντρωμένη και ανθρώπινη διοίκηση

Χρειάσθηκε να περάσουν 160 περίπου χρόνια για να θεσπισθεί η νομαρχιακή 

αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για μία μεταρρύθμιση με ιστορική σημασία και προοπτική. Δεν 

πρέπει να ξεχνούμε ότι η Ελλάδα διέθετε το πιο αναχρονιστικό διοικητικό σύστημα στην 

Ευρωπαϊκή Ενωση. Η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αποτελεί τον καταλύτη για την 

αποκέντρωση της διοίκησης, την αποτελεσματικότητά της και τη δημιουργική συιιιιετογή 

του πολίτη στη λήψη των αποφάσεων και τον έλεγγο της εφαρμογής τους. Η Κυβέρνηση του 

ΠΑ.ΣΟ.Κ. κατέβαλε και θα εξακολουθήσει να καταβάλλει κάθε προσπάθεια για την 

εμπέδωση του θεσμού.

Θεμελιώδους σημασίας, όπως αποδεικνύεται καθημερινά, είναι η ίδρυση του ΑΣΕΠ και 

η καθιέρωση ενός συστήματος αξιοκρατικής επιλογής του προσωπικού της διοίκησης. Με τη 

μεταρρύθμιση αυτή πλήττεται καίρια η ραχοκοκκαλιά του πελατειακού συστήματος και 

δημιουργούνται οι όροι για τον διορισμό κάθε πολίτη στη διοίκηση ανάλογα με τις 

ικανότητές του. Παράλληλα, προωθήθηκαν προγράμματα επιμόρφωσης του προσωπικού, 

μηχανογραφήθηκαν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, βελτιώθηκε η υποδομή της διοίκησης και 

τέθηκαν στέρεες βάσεις για τον περαιτέρω εκσυγχρονισμό της.

4. Ανεξάρτητη και αξιόπιστη Δικαιοσύνη

Στο επίκεντρο της προσοχής μας είχαμε σταθερά τη Δικαιοσύνη. Με την αυτοδιοίκηση 

των δικαστηρίων ενδυναμώθηκε η ανεξαρτησία των λειτουργών της. Αποφασιστικό βήμα για 

την ανανέωσή της αποτέλεσε και η ίδρυση της Σχολής Δικαστών στη Θεσσαλονίκη. Οι 

επιλογές αυτές αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη Δικαιοσύνη. Με μία σειρά νομοθετημάτων 

βελτιώθηκαν οι όροι της απονομής της. Πολλές διαδικασίες απλοποιήθηκαν και 

επιταχύνθηκαν, ώστε οι υποθέσεις να εκδικάζονται γρήγορα για τη διασφάλιση των 

δικαιωμάτων των πολιτών και τη ταχύτερη επίλυση των διαφορών.



5. Διαφάνεια στην οικονομία

Οι νέες οικονομικές δραστηριότητες που άρχισαν να διαδίδονται με γοργούς ρυθμούς 

και στην Ελλάδα επέβαλλαν την έγκαιρη θέσπιση εγγυήσεων για τη διαφάνεια, την ισότητα 

των όρων του ανταγωνισιιού και την εξυπηρέτηση του όηιιοσίου συιιφέροντος. Με νέες 

ρυθμίσεις διασφαλίσθηκαν οι σκοποί αυτοί σε δύο βασικές περιοχές: τα δηιιόσια έργα και τις 

προμήθειες του δημοσίου. Για πρώτη φορά καθιερώθηκε ένα σύστηιια για την οργάνωση 

των Μ.Μ.Ε. που αποσκοπεί να θέσει τέρμα στην αναρχία η οποία επικρατούσε στη 

ραδιοτηλεοπτική αγορά, να δημιουργήσει ένα διαφανές και ανοικτό πλαίσιο για τη λειτουργία 

της και να υπαγάγει σε αξιόπιστο έλεγχο τα διαπλεκόμενα συμφέροντα.

Με νέους θεσμούς επιδιώχθηκε η κοινωνικότερη διάπλαση της οικονομίας της αγοράς 

υπό σύγχρονες συνθήκες. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθούν η επιβολή ίσων όρων 

ανταγωνισμού, η οργάνωση της προστασίας του καταναλωτή και η ανανέωση της νομοθεσίας 

των Ανωνύμων Εταιρειών.

6. Ανανέωση του πολιτικού συστήματος

Παρά τις χρόνιες αγκυλώσεις που χαρακτηρίζουν το πολιτικό μας σύστηιια αναλήφθηκαν 

καίριες πρωτοβουλίες για την ανανέωσή του. Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και της 

διαφάνειας στα οικονομικά των κραμάτων αποτελεί, όπως άρχισε ήδη να φαίνεται στην 

πράξη, καινοτομία με πολλές προεκτάσεις στο κομματικό σύστημα. Η αλόγιστη 

κατασπατάληση πόρων για αναχρονιστικές πρακτικές, η αναζήτηση απεριόριστων πόρων, η 

περιφρόνηση του πολίτη από την αρνητική διαφήμιση, η σοβαρή ρύπανση του 

περιβάλλοντος, η απουσία πραγματικού ελέγχου, η δυνατότητα επηρεασμού των κομμάτων 

από οργανωμένα συμφέροντα αποτελούν νοσηρά φαινόμενα που διέβρωναν και αμαύρωναν 

το πολιτικό μας σύστημα. Τα φαινόμενα αυτά αντιμετωπίζονται αποφασιστικά με το νέο 

νόιιο για την οικονοιιική ενίσγυση των κοαιιάτων.

Το Κοινοβούλιο αναβαθιιίστηκε επίσης με την καθιέρωση πρόσφατα νέων θεσμών. Η 

Κοινοβουλευτική Επιτροπή Διαφάνειας εγγυάται την εποικοδομητική συζήτηση και την 

αποτροπή των παθολογικών συμπτωμάτων που αποδυναμώνουν τη Δημοκρατία. Με τις νέες 

αρμοδιότητες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων καθίσταται για πρώτη φορά δυνατή η 

ουσιαστική παρακολούθηση των κοινοτικών υποθέσεων από τη λαϊκή αντιπροσωπεία.



7. Κοινωνία της πληροφορίας

Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών θέτει την ελληνική κοινωνία συνεχώς 

μπροστά σε νέες ευκαιρίες και διλήμματα. Η διαμόρφωση uiac στρατηγικής για την είσοδό 

μας στην κοινωνία της πληpoφopίac αποτελεί βασικό εργαλείο για την απασχόληση, την 

ανάπτυξη και την βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Στόχος μας δεν ήταν βέβαια να παραμείνουμε στη διακήρυξη στρατηγικών. Προχωρήσαμε σε 

συγκεκριμένα προγράμματα και δράσεις. Συστήσαμε ειδική κυβερνητική επιτροπή με 

αντικείμενο τον πολιτικό σχεδίασμά για την ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας, το 

συντονισμό και την εποπτεία εφαρμογής των σχετικών αποφάσεων. Εκσυγχρονίσαμε τη 

δημόσια διοίκηση με την ευρύτατη εισαγωγή της πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. 

Σχεδιάσαμε τα «info-clubs» για τη νεολαία, ώστε να δημιουργηθούν και να ενισχυθούν 

οι επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και μορφω- τικές ευκαιρίες για τους νέους.

Β. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1. Η πολιτεία μας μπροστά στη νέα εποχή.

Τα αποφασιστικά βήματα που έγιναν κατά την τελευταία τριετία έθεσαν τα θεμέλια 

για τη δηιιιουργία μιας σύγγρονης δηιιοκρατικής πολιτείας. Μίας πολιτείας ικανής να εμπνέει 

εμπιστοσύνη σε κάθε άνθρωπο. Μιάς πολιτείας που οργανώνει και εγγυάται την δημιουργική 

συμμετοχή όλων στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου σε συνθήκες 

ελευθερίας, ισότητας και κοινωνικής αλλυλεγγύης. Το δρόμο αυτόν θα ακολουθήσουμε με 

συνέπεια, επιταχύνοντας τον βηματισμό μας. Αυτό απαιτούν οι προκλήσεις της νέας εποχής.

2. Μία νέα αντίληψη για τα δικαιώματα

Θεμελιώδης στόχος μας είναι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, η εγγύηση των 

ελευθεριών κάθε πολίτη και η ανάδειξή του σε πρωταγωνιστή της δημοκρατικής κοινωνίας 

μας. Η δηιιιουργία των προϋποθέσεων για την ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωιιάτων του 

πολίτη αποτελεί την πρωταρχική μέριμνα της Κυβέρνησης του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Σημασία δεν έχει
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πια τόσο η αναγνώριση όσο η πραγμάτωση των δικαιωμάτων. Για την καλύτερη οργάνωση 

των όρων της άσκησής τους θα ληφθούν όλα τα πρόσφορα μέτρα.

Θα δοθούν κατευθύνσεις προς τις δημοτικές και νομαρχιακές αρχές για την εκπόνηση 

και την υιοθέτηση Χαρτών για τα δικαιώματα της καθημερινής ζωής, στον πολιτισμό, την 

ποιότητα της ζωής και την κοινωνική αλληλεγγύη, Χάρτες που θα δεσμεύουν τις τοπικές 

αρχές και θα γίνουν ασπίδες προστασίας και βήματα συμμετοχής του πολίτη.

Η προσοχή μας θα στραφεί επίσης στην διαμόρφωση μιας σύγχρονης ιιεταναστευτικής 

πολιτικής. Οι μετανάστες και οι αλλοδαποί που ζουν στη χώρα μας πρέπει να απολαύουν τα 

δικαιώματα που τους αναγνωρίζει το Σύνταγμα και η νομοθεσία, ώστε να συμβάλλουν υπό 

καλύτερους όρους στην ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

3. Πληροφορημένος πολίτης

Η ανάπτυξη και διάδοση της σύγγρονης τεγνολογίας απελευθέρωσε δυνάμ,εις και 

δημιούργησε ένα εντελώς νέο τοπίο ιιε κινδύνους αλλά και πολλές ευκαιρίες. Τους κινδύνους 

πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε, ενώ πρέπει να αξιοποιήσουμε στο έπακρο τις ευκαιρίες. 

Στην κοινωνία της πληροφορίας προέγει η γειραιρέτηση του πολίτη και η καταπολέμηση των 

μηχανισμών χειραγώγησής του τόσο από τη δηιιόσια όσο και από την πολυσγιδή ιδιωτική 

εξουσία. Για να αναδειχθεί ο πολίτης σε πρωταγωνιστή πρέπει να είναι πληροφορημένος. 

Έτσι μόνον μπορεί να είναι ενεργός. Θέλουμε πολίτες πληροφορηιιένους. ενεργούς και 

υπεύθυνους.

Για το σκοπό αυτό:

α) θα εγγυηθούμε με όλα τα πρόσφορα μέσα την ελεύθερη πληροφόρηση από τα Μέσα 

Μαξικής Επικοινωνίας και θα εντείνουμε τον έλεγχό τους με την καθιέρωση κατάλληλων 

μηχανισμών. Το Ραδιοτηλεοπτικό Συιιβούλιο θα εξελιχθεί σε ανεξάρτητη αρχή με ενίσχυση 

του ρόλου του.

β) θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της κοινωνίας της πληροφορίας, ώστε αυτή να 

λειτουργεί ως μοχλός για την απελευθέρωση του ανθρώπου δια μέσου της παραγωγής και της 

απρόσκοπτης ροής πληροφοριών. Η πρόκληση με την οποία βρίσκεται καθημερινά 

αντιμέτωπος ο πολίτης είναι μεγάλη. Πρέπει γι' αυτό να είναι σε θέση ο ίδιος να τη 

διαχειριστεί.

γ) θα διασφαλίσουμε την άιιεση πρόσβαση του πολίτη στα αργεία της Διοίκησης για 

κάθε πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Αυτό απαιτεί η λειτουργία κάθε ανοικτής Δημοκρατίας
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που ως τελικό σκοπό έχει την εξυπηρέτησή του. Δεν αρκούν πάντως μόνο νομοθετικές 

πρωτοβουλίες. Απαιτούνται παράλληλα και πρακτικές που θα διευκολύνουν την 

πληροφόρησή του.

4. Ενεργός πολίτης

Ο ενεργός πολίτης είναι η καλύτερη εγγύηση για την εύρυθιιη και αποδοτική λειτουργία 

της Δηιιοκρατίας. Με τη συμμετοχή του συμβάλλει στη διαμόρφωση των όρων της 

καθημερινής ζωής και παύει να είναι παθητικός δέκτης αποφάσεων που παίρνουν άλλοι για 

λογαριασμό του. Προσβλέπουμε σε υπεύθυνους και συνειδητούς πολίτες που έγουν ιδέες, 

απόψεις, προτάσεις και ασκούν κριτική για το περιεγόιιενο και την εφαραογή των 

αποφάσεων. Στην διαφαινόμενη αδιαφορία και απάθεια αντιτάσσουμε τον ενεργό πολίτη μιας 

ζωντανής κοινωνίας των πολιτών.

Ο ενεργός πολίτης συιιμ,ετέγει στη πολιτική £ωή. Η αναγκαία ανα£ωογόνηση του 

πολιτικού συστήιιατος προϋποθέτει την πολύπλευρη συιιβολή όλων ιιας. Το πρόβλημα 

παρουσιάζεται με μεγαλύτερη ένταση στα πολιτικά κόμματα, των οποίων έχει κλονισθεί 

ανησυχητικά η αξιοπιστία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει λάβει το μήνυμα. Θα προσπαθήσει να 

διαμορφώσει τους όρους για την αναστροφή του κλίματος. Το τελευταίο συνέδριό μας 

αποτελεί την καλύτερη απόδειξη ότι η πορεία αυτή είναι εφικτή. Θα επιδιώξουμε επαφές με 

όλα τα κόμματα για να αναζητήσουμε από κοινού τρόπους για την καλύτερη λειτουργία του 

κομματικού συστήματος. Κορυφαία στιγμή στις προσπάθεις αυτές είναι η τόνωση της 

εσωκοαιιατικής δημοκρατίας και της διαφανούς λειτουργίας των κομμάτων.

Ο ενεργός πολίτης συιιιιετέγει στη κοινωνική ζωή. Θα ενισγύσουιιε κάθε ιιορφή 

οργανωιιένης συλλογικής δράσης και προστασίας, αφού ο ρόλος της σύγχρονης πολιτείας 

είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες και στις πρωτοβουλίες των πολιτών. Επιβεβλημένη είναι η 

παρέμβασή της, ώστε να ενισχυθεί η αυτενέργεια για την προβολή των προβλημάτων τους. 

Θα συνεχίσουμε να προωθούμε κάθε πρόσφορο μέσο που ανοίγει νέες ποοοπτικές στη 

συλλογική δράση με γνώμονα την αυτοοργάνωση, την αυτοπροστασία και την αλληλεγγύη. 

Στο πλαίσιο της εγγυημένης αυτονομίας των συνδικάτων θα προσπαθήσουμε να υπερβούμε 

τις δομές που συντηρούν και προάγουν το συντεχνιακό χαρακτήρα τους.

Q ενεργός πολίτης συιιμ,ετέγει στη διοικητική διαδικασία. Θα κατοχυρώσουμε τη 

συμμετοχή των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τη διοίκηση με την 

ουσιαστική πραγμάτωση βασικών δικαιωμάτων. Γι' αυτό θα θεσπίσουμε διαδικασίες



διαβούλευσης με οργανωμένες αλλά και άτυπες ομάδες πολιτών, πριν ληφθούν αποφάσεις 

που τους αφορούν.

5. Σύγχρονη και ανθρώπινη διοίκηση

Ο ενεργός πολίτης απαιτεί αποτελεσματική, ευέλικτη και αξιοκρατική Διοίκηση. Η 

Διοίκηση παραμένει ο μεγάλος ασθενής της. Η ριζική μεταρρύθμισή της αποτελεί βασικό 

όρο για την εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και της πολιτείας, την ανάπτυξη της χώρας, τη 

συμμετοχή της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής του 

πολίτη. Βασικοί στόχοι για την αναμόρφωσή της είναι η ειιβάθυνση της αποκέντρωσην υ 

βελτίωση της αποτελεσιιατικότητας, η ενίσγυση της διαφάνειας, ο προσανατολισιιός της στην 

εξυπηρέτηση του πολίτη, η αξιοκρατία στη στελέγωσή της και η απλούστευση των 

διαδικασιών της.

Η αποκέντρωση της Διοίκησης πρέπει να συνεχισθεί με γοργούς ρυθμούς. Ο πολίτης 

επιβάλλεται να είναι σε θέση να λύνει τα προβλήματα στο τόπο όπου διαμένει και να μην 

αναγκάζεται να καταφεύγει στο υδροκέφαλο κέντρο. Αποκεντρωιιένη Διοίκηση και Τοπική 

Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται αρμ,ονικά για την ανάπτυξη της περιφέρειας και των τοπικών 

κοινωνιών ιιε κριτήριο την δράση κοντά στον πολίτη. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται να 

ανταποκριθεί στη σύνθετη νέα αποστολή της προσδίνοντας νέο περιεχόμενο και ιστορική 

προοπτική στην τοπική δημοκρατία. Θα την ενισχύσουμε με τη διάθεση των αναγκαίων 

πόρων και τη στελεχιακή υποστήριξή της.

Η Διοίκηση θα γίνει πιο διαφανής και πιο αποδοτική. Θα εντατικοποιήσουμε την 

προσπάθεια για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό της, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το 

ανθρώπινο δυναμικό, θα βελτιώσουμε την υλικοτεχνική υποδομή της, και θα 

καταπολεμήσουμε τη γραφειοκρατία με την απλούστευση των διαδικασιών. Ο Κώδικας 

Διοικητικής Διαδικασίας θα θέσει τέρμα στις ταλαιπωρίες του πολίτη, διαμορφώνοντας 

καθαρούς όρους στην επικοινωνία του με τη Διοίκηση και συμβάλλοντας στην κοινωνικά 

επωφελέστερη δράση της.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη δηιιιουργία Ανεξάρτητων Αργών σε περιοχές όπου οι 

παραδοσιακές δομές έχουν ξεπερασθεί από τα πράγματα και δεν είναι σε θέση να 

διαχειρισθούν νέα προβλήματα. Η καθιέρωση του θεσιιού του Παραστάτη της Διοίκησης ως 

Ανεξάρτητης Αργής ιιε πλήρη ελευθερία δράσης λειτουργεί ως καταλύτης και δημιουργεί 

ένα πρόσφορο μηχανισμό ελέγχου, ώστε να τονωθεί η εμπιστοσύνη του πολίτη. Ο πολίτης
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ενθαρρύνεται να υποβάλλει τα παράπονά του για αυθαιρεσίες ή δυσλειτουργίες της 

Διοίκησης, τα οποία εξετάζει ο Παραστάτης του δίνοντας την πιο πρόσφορη κάθε φορά 

λύση. Η απειλή επιβολής κυρώσεων επιτείνει το αίσθημα ευθύνης των υπαλλήλων. Το 

φαινόμενο, τέλος, μη συμμόρφωσης των αρχών στις αποφάσεις των Δικαστηρίων θα 

αντιμετωπισθούν με τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών.

6. Η Κοινωνία της πληροφορίας

Η ευέλικτη και σύγχρονη δημόσια διοίκηση είναι όρος κοινωνικής και οικονομικής 

ανάπτυξης. Εργαλείο προόδου για την έφοδο προς τα εμπρός είναι η αξιοποίηση των 

ευκαιριών της κοινωνίας της πληροφορίας. Η δημιουργία της κατάλληλης τεχνολογικής, 

πληροφορικής και τηλεπικοινωνιακής υποδομής συμβάλλει στην αύξηση της αποδοτικότητας 

του δημόσιου και της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα. Η προοπτική αυτή θα 

σημάνει τη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής μας με τη διάδοση και ανάπτυξη 

της τηλεϊατρικής, της τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας.

Η πολιτική μας επιδιώκει την εισαγωγή και τον εμπλουτισμό του αναγκαίου θεσμικού 

και οργανωτικού πλαισίου για την προώθηση και εδραίωση της τεγνολογικής καινοτοιιίας. 

Στόχος μας είναι η επιστράτευση των νέων τεχνολογιών προς όφελος του ανθρώπου και της 

κοινωνίας, με σταθερό γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων του πολίτη. Η κυβέρνηση 

μας εγγυάται το δηροκρατικό γαρακτήρα της ανάπτυξης της τεχνολογίας και διασφαλίζει την 

προστασία της ελευθερίας της προσωπικότητας και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών από τους 

κινδύνους που συνεπάγεται η αθέμιτη χρήση της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών.

Όσο περισσότερο εισβάλλει η πληροφορική στη ζωή μας τόσο μεγαλύτερος είναι ο 

κίνδυνος μιας νέας μορφής «αναλφαβητισμού» και περιθωριοποίησης όσων πολιτών δεν 

έχουν πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες και κινδυνεύουν γι' αυτό να αποκλειστούν από τις 

ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική εποχή. Η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. έχει επίγνωση 

της απειλής να δημιουργηθεί μία νέα τάξη «πνευματικών προλεταρίων». Θα την 

αντιμετωπίζει έγκαιρα, εφαρμόζοντας ειδικά προγράμματα, όπως τα info-club για τη νεολαία 

σε υποβαθμισμένες και πληττόμενες από ανεργία περιοχές, με κριτήριο το μορφωτικό και 

κοινωνικό εμπλουτισμό της ελληνικής κοινωνίας, την απελευθέρωση όλων των δεξιοτήτων 

και ευκαιριών των πολιτών της.
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7. Η Δικαιοσύνη οχυρό της Δημοκρατίας

Καίρια είναι η αποστολή της Δικαιοσύνης. Η πραγμ,άτωση της ανεξαρτησίας, υ 

ενίσγυση της αξιοπιστίας και η βελτίωση των όρων λειτουργίας της θα συνεχίσουν να 

βρίσκονται σταθερά στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Η επιμόρφωση των δικαστών, η 

κτιριακή υποδομή, η μηχανοργάνωση και η δημιουργία βιβλιοθηκών θα συμβάλλουν στην 

ευπρόσωπη παρουσία, την αποδοτικότερη λειτουργία και την αναβάθμισή της. Οι βασικοί 

δικονομικοί Κώδικες που προσδιορίζουν τους όρους απονομής της Δικαιοσύνης θα 

ανανεωθούν. Επίσης θα ψηφισθούν ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, με βασικούς στόχους 

την απλούστευση των διαδικασιών και την γρηγορότερη έκδοση των αποφάσεων, ο 

Εμπορικός Κώδικας που εκσυγχρονίζει βασικούς θεσμούς της οικονομίας και ο Κώδικας 

Υιοθεσίας και Επιτροπείας που συμπληρώνει την ιστορική μεταρρύθμιση του Οικογενειακού 

Δικαίου.

8. Ριζικές τομές στο πολιτικό σύστημα

Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες απαιτούν την προσαρμογή του πολιτικού 

συστήματος στα νέα δεδομένα και επιβάλλουν απαντήσεις στα μεγάλα προβλήματα που 

αντιμετωπίζει κάθε σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Την πραγματικότητα αυτή εξηγεί το 

γεγονός ότι η μεταρρύθμιση στους θεσμούς βρίσκεται στην ημερήσια διάταξη.

Το ισχύον Σύνταγμα άντεξε στο χρόνο. Η προσαρμογή του στις νέες συνθήκες είναι 

επιβεβλημένη. Θα συνεχίσουμε την πρωτοβουλία που αναλάβαμε με βάση την πρόταση που 

διαμόρφωσε η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. Την πρόταση αυτή θα την εμπλουτίσουμε για 

να διαιιορφώσουιιε το Σύνταγμα της Ελλάδας στο κατώφλι του 2000.

Στις άμεσες προτεραιότητες του ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι ο εκσυγγρονισιιός και η 

απλούστευση της εκλογικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα ρυθμισθεί η ψήφος των 

ετεροδημοτών και των αποδήμων, ώστε να ασκούν το δικαίωμά τους στον τόπο διαμονής 

τους. Ο πολίτης θα συγκεντρώνει στο μέλλον την προσοχή του στην ουσία και όχι στη 

διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης, απαλλαγμένος από άσκοπες γραφειοκρατικές και 

διοικητικές διατυπώσεις.

Η πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισιιού της Boυλήc ανοίγει νέες προοπτικές για 

την αντιμετώπιση πολλών χρονιζόντων προβλημάτων. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο αναμένεται 

εύλογα να βελτιωθεί η λειτουργία των κοινοβουλευτικών θεσμών. Ετσι θα επανακτήσουν το



ενδιαφέρον τους ο βουλευτής για την αποστολή του και ο πολίτης για τη λειτουργία της 

Βουλής. Η υποστήριξη όλων των κομμάτων αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθμιση της 

κοινοβουλευτικής ζωής.

Η συλλογική λειτουργία me Κυβέρνησης αποτυπώνει τη νέα ποιότητα του πολιτικού 

λόγου του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Με αυτήν εξασφαλίζεται η συνοχή της και η συμμετοχή όλων των 

Υπουργών στη λήψη ορθών αποφάσεων.

Η διαπλοκή ιιεταξύ πολιτικής και ιδιωτικών συιιφερόντων έφερε πιεστικά στο 

προσκήνιο την ανάγκη διαφάνειας στη δημόσια ζωή. Η εξασφάλισή της αποτελεί καθολικό 

αίτημα. Η Κυβέρνηση θα επιδιώξει με κάθε μέσο την επικράτηση συνθηκών διαφάνειας και 

όρων ίσου ανταγωνισμού για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος στα δημόσια 

έργα, τις προμήθειες του δημοσίου, τα Μ.Μ.Ε. και τη χρηματοδότηση των κομμάτων. Δεν θα 

ανεχθούμε καμία καταστρατήγηση των θεσμικών μηχανισμών που καθιερώσαμε για την 

αποτροπή της αθέμιτης διαπλοκής άνομων συμφερόντων με την εξουσία. Αυτές οι επιλογές 

πρυτανεύουν και στον νόμο για την ευθύνη των Υπουργών που θα ψηφισθεί κατά 

προτεραιότητα στη νέα Βουλή.
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