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Κεντρικοί Άξονες
Εθνική Συμφωνία - Σχέδιο Δράσης
Συνταγματική Αναθεώρηση Προτείνουμε για την συνταγματική αναθεώρηση την αλλαγή του
πολιτεύματος σε Προεδρική Δημοκρατία σύμφωνα με το
υπόδειγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας.
Εθνική Συμφωνία Προτείνουμε Εθνική συμφωνία – Σχέδιο Δράσης, που θα αφορά
στα μείζονα ζητήματα:





Κοινωνικής ατζέντας (Κοινωνικό Κράτος – Υγεία)
Οικονομίας
Εξωτερικής πολιτικής & Άμυνας
Παιδείας

Κοινωνική Ατζέντα
Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες Το σύνολο της κοινωνικής ατζέντας συγκροτείται γύρω από τις
ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (άνεργοι, ΑμΕΑ, Τρίτη ηλικία, παιδιά,
ειδικές ομάδες πληθυσμού), απέναντι στον κοινωνικό δαρβινισμό
και στον καλπάζοντα οικονομικό φιλελευθερισμό που
ισοπεδώνουν την ανθρώπινη προσωπικότητα και την αξία της για
την μονοσήμαντη εξυπηρέτηση του κέρδους αδιαφορώντας για
τις κοινωνικές επιπτώσεις και σε βάρος της πλειοψηφίας των
Ελλήνων πολιτών.
Σύσταση «Γραφείου Συντονισμού Κυβερνητικού Έργου Μέριμνας
και Προστασίας των Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων».
Εθνική στρατηγική για την Προστασία της οικογένειας & των παιδιών
οικογένεια Μέτρα - κίνητρα αναστροφής της υπογεννητικότητας με μέσομακροπρόθεσμο αποτέλεσμα τόσο την παραγωγική ανάπτυξη
όσο και τη βιωσιμότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
Ειδικό φορολογικό και ασφαλιστικό καθεστώς για την οικογένεια
Παροχή των ειδών πρώτης ανάγκης για τα βρέφη έως δύο ετών,
Πλήρης προστασία μητρότητας στην εργασία με αναπλήρωση
των εγκύων από ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα του

ΟΑΕΔ για έξι μήνες (από τον 8ο μήνα κύησης έως και τον 4ο μήνα
λοχείας) με πλήρη κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών και την
υποχρέωση του εργοδότη συνέχισης της εργασιακής σχέσης με
την εργαζόμενη μητέρα,
Θεσμός «Βοηθού μητέρας»: αδειοδότηση σε γυναίκες χωρίς
θεμελιωμένο συνταξιοδοτικό δικαίωμα με πιστοποίηση της
καταλληλότητας της οικίας τους για φύλαξη βρεφών και παιδιών
πρώτης παιδικής ηλικίας εξασφαλίζοντας: 1) την έξοδο από την
ανεργία των γυναικών και 2) την άμεση αντιμετώπιση της
έλλειψης βρεφονηπιακών σταθμών.

Κοινωνικός Φιλελευθερισμός
Οικονομική φιλοσοφία Η οικονομική μας πολιτική θέτει ως προτεραιότητα το άτομο, ως
υποκείμενο δικαιωμάτων και θέτει στην υπηρεσία του το
κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου και βασίζεται στη
μέριμνα του κράτους για την δημιουργία ανάπτυξης και θέσεων
εργασίας.
Η επανεκκίνηση της οικονομίας συντελείται από την ενίσχυση
των δημοσίων δαπανών και επενδύσεων με στόχο την κοινωνική
ειρήνη και τη δημιουργία κατάλληλου και φιλικού οικονομικού
περιβάλλοντος για επενδύσεις, αύξηση της κατανάλωσης και
αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος.
Αποκατάσταση του κοινωνικού κράτους με βάση τις ανάγκες του
ατόμου και του σεβασμού στην προσωπικότητά του σε μια
συνταγματικά κατοχυρωμένη σφαίρα ιδιωτικής αυτονομίας.
Η εφαρμογή του Κοινωνικού Φιλελευθερισμού θα δώσει την
δυνατότητα για πλήρη απασχόληση, δίκαιη κατανομή,
μεγιστοποίηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης ως διέξοδο
από την ύφεση.
Η αύξηση των κατώτατων μισθών και συντάξεων και η
αναθεώρηση των συλλογικών συμβάσεων, χρηματοδοτούμενα
από τα υπερπλεονάσματα, θα υπηρετήσουν την εργασία ως
κοινωνικό δικαίωμα, θα εξισορροπήσουν τις απώλειες και θα
συμβάλλουν στην αξιοπρεπή διαβίωση των πολιτών.

Τομείς Πολιτικής
Εσωτερική Πολιτική & Δημόσια Διοίκηση
Εκλογικό σύστημα Άσκηση εκλογικού δικαιώματος στις εθνικές εκλογές για τους
Έλληνες που διαμένουν στο εξωτερικό, βάσει του αρ.51, παρ.4 του
Συντάγματος για τους εκλογείς που βρίσκονται έξω από την
επικράτεια, με πρόβλεψη για περίληψή τους στα ψηφοδέλτια
Επικρατείας ή βάσει εκλογικών περιφερειών αποδήμων, στις οποίες
θα κατανεμηθούν έδρες.
Περιφερειακή & Δημοτική Νέο Μοντέλο Διοίκησης: Ομοσπονδοποίηση των Περιφερειών της
Αυτοδιοίκηση χώρας.
Να αναλάβει το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συντονιστικό
ρόλο ως αναπτυξιακός χρηματοδότης της αυτοδιοίκησης, δίνοντας
ιδιαίτερο βάρος στις απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες
περιοχές της Χώρας. Στόχος είναι αυτοί να επωφεληθούν σε σύντομο
χρονικό διάστημα, καθώς η πρόταση του ΝΕΟ είναι η λειτουργία του
Ταμείου ως αναπτυξιακός σύμβουλος και χρηματοδότης,
παρέχοντας τεχνογνωσία και μεθοδολογία στους 80 και πλέον
δήμους της χώρας που αδυνατούν, παρέχοντας πόρους, μέσα και
προσωπικό, προκειμένου να ενταχθούν σε αναπτυξιακά
προγράμματα. Αυτά θα ωφελήσουν την ποιότητα της ζωής των
πολιτών σε απομακρυσμένες και αραιοκατοικημένες περιοχές.
Διαχείριση απορριμμάτων:
 Η φιλοσοφία για τα απορρίμματα βασίζεται στην αρχή ότι
πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς πρέπει να θεωρούν δική
τους υπόθεση τη διαχείριση των δικών τους απορριμμάτων
μέσω ενεργούς συμμετοχής στην ανακύκλωση, διαλογής
στην πηγή και «πληρώνεις όσο πετάς».
 Η ταφή απορριμμάτων καταργείται. Οι ΧΥΤΑ της χώρας θα
δέχονται μόνο υλικά που δεν επιδέχονται άλλης
επεξεργασίας με στόχο το 2030 να καταλήγουν σε αυτούς
μόνο το 5% των αστικών αποβλήτων.
 Ύπαρξη ειδικών κάδων στην εξώπορτα κάθε οικίας – κτιρίου.
 Οικίες με κήπο θα επεξεργάζονται τα απορρίμματα με τη
μέθοδο της κομποστοποίησης.
 Η τεχνολογία για την καύση των οργανικών υπολειμμάτων με
σκοπό να ελαχιστοποιηθεί η ρύπανση της ατμόσφαιρας.
 Εφαρμογή καλών πρακτικών (Βέλγιο, Σουηδία) όπου το
βιοαέριο που παράγεται από τη διαχείριση των αποβλήτων

αναβαθμίζεται φτάνοντας στο επίπεδο χρήσης του ως
καύσιμο αυτοκινήτων.

Ψηφιακή Πολιτική Ανάπτυξη ψηφιακής διακυβέρνησης.
(Επικοινωνία και Ενημέρωση)
Υποδομές - Μεταφορές - Ολοκλήρωση διαδικασιών κατασκευής και πλήρους λειτουργίας
Συγκοινωνίες υδατοδρομίων.
Ανάπτυξη νέου σύγχρονου σιδηροδρομικού δικτύου με σκοπό την
εξοικονόμηση χρόνου και κόστους και τη μεταφορά - προώθηση των
ελληνικών προϊόντων.
Αναβάθμιση οδικού δικτύου των νησιών
ελαχιστοποίηση των τροχαίων ατυχημάτων.

με

στόχο

την

Μεταναστευτική Πολιτική - Πλήρης ανάπτυξη ηλεκτρονικής διαχείρισης και έκδοσης εγγράφων
Μειονότητες (στο πλαίσιο της εφαρμογής του ευρωπαϊκού κανονισμού
1030/2002/ΕΚ).
Εντατικοποίηση των προσπαθειών ανάληψης των υποχρεώσεων των
χωρών της ΕΕ, ιδιαίτερα Ουγγαρίας, Τσεχίας και Πολωνίας) ως προς
την μετεγκατάσταση προσφύγων από την Ελλάδα και την Ιταλία, με
πρόβλεψη αυστηρών κυρώσεων και παραπομπής στο Ευρωπαϊκό
Δικαστήριο στην περίπτωση μη συμμόρφωσης.
Νησιωτική Πολιτική Εκσυγχρονισμός λιμένων
Δημιουργία νέων μαρίνων
Ανάπτυξη δικτύου ελικοδρομίων
Σχέδιο επίλυσης υδροδότησης των νησιών
Μέριμνα ιατροφαρμακευτικής και εκπαιδευτικής κάλυψης
Ειδικά τιμολόγια κομίστρων ακτοπλοΐας για τους μόνιμους
κατοίκους των νησιών και των οικογενειών τους
Περιβάλλον Πιστεύουμε ότι το δικαίωμα στο περιβάλλον είναι το δικαίωμα του
(Φυσικοί πόροι - Κλιματική αλλαγή) ατόμου στην ποιότητα της ζωής και της υγείας του
Η πολιτική για το περιβάλλον βασίζεται στην αρχή της πρόληψης σε
επίπεδο προγραμματισμού, σχεδιασμού και λήψης προληπτικών
μέτρων.
Πλήρης εφαρμογή των αποφάσεων της συμφωνίας των Παρισίων
για την κλιματική αλλαγή

Η αρχή της επανόρθωσης των επιπτώσεων περιβαλλοντικών
καταστροφών έχει κυρίως εφαρμογή σε διασυνοριακές ρυπάνσεις,
στη διαχείριση των αποβλήτων και τη μεταφορά των τοξικών υλικών
Αξιοποίηση της περιβαλλοντικής και ενεργειακής διπλωματίας στην
εφαρμογή της κλιματικής δράσης και ασφάλειας
Περιβαλλοντική φορολογία: ειδικές φορολογικές επιβαρύνσεις για
ρυπογόνες δραστηριότητες
Προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης (εντός και εκτός του
εκπαιδευτικού συστήματος) ώστε να διαμορφώσει πολίτες με
περιβαλλοντική συνείδηση και κατανόηση της ανάγκης για μια
βιώσιμη κοινωνία η οποία δίνει έμφαση στον πολίτη που
συμμετέχει, επιλύει τα προβλήματα και διαμορφώνει ένα νέο
περιβαλλοντικό ήθος
Θεσμοθέτηση της «Πράσινης Πόλης» που προβλέπει την κατ’ έτος
βράβευσης του Δήμου που θα έχει προωθήσει πολιτικές πράσινης
ανάπτυξης (βάσει απόφασης ειδικού συμβουλίου το οποίο θα
απαρτίζεται από τους Προέδρους των Περιβαλλοντικών Τμημάτων
των ελληνικών ΑΕΙ και επιστήμονες από το εξωτερικό)
Προστασία του Πολίτη Τα στελέχη της ελληνικής αστυνομίας στην άσκηση των καθηκόντων
τους λειτουργούν ως εγγυητές της ασφάλειας των πολιτών, της
δημόσιας τάξης και υπερασπιζόμενοι όλους τους Έλληνες πολίτες
χωρίς διακρίσεις.
Ενίσχυση του Κέντρου Μελετών Ασφάλειας στην κατεύθυνση ενός
δημοκρατικού κοινωνικού διαλόγου με διττό στόχο, αφενός την
ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών και αφετέρου την
υποστήριξη των στελεχών της προστασίας του πολίτη για την
αποτελεσματική άσκηση των καθηκόντων τους.
Βασική προτεραιότητα η προστασία της παιδικής ηλικίας και
ανηλικότητας, ως ευαίσθητη πληθυσμιακή ομάδα, μέσω ειδικών
εκπαιδευτικών προγραμμάτων ενημέρωσης και πρόληψης.
Ενίσχυση του θεσμού «Αστυνομικός της γειτονιάς» ο οποίος θα
δώσει λύσεις σε καθημερινά προβλήματα, πλησιάζοντας την τοπική
κοινότητα, δίνοντας το παρόν στα γεγονότα της γειτονιάς και
στοχεύοντας στην άμεση εξυπηρέτηση του πολίτη και όχι στην
καταστολή.
Συστηματική και συνεχής εκπαίδευση των αστυνομικών και

δικαστικών
λειτουργών
σε
ευαίσθητα
θέματα
όπως
ενδοοικογενειακή βία, κακοποίηση παιδιών και εμπόριο ανθρώπων.
Παράλληλη ειδική εκπαιδευτική παρέμβαση σε περιοχές στόχους,
όπως η Δυτική Αττική, σε θέματα διαμεσολάβησης και προστασίας.

Αναγνώριση επιδόματος επικινδυνότητας για τους ανθρώπους των
σωμάτων ασφαλείας με την αναγνώριση 5ετούς μάχιμης υπηρεσίας
ως συντάξιμα έτη.

Δικαιοσύνη
Διαφάνεια Υποστήριξη και διεύρυνση του προγράμματος Διαύγεια.
& Απονομή Δικαιοσύνης Οικογενειακό Δικαστήριο: Στην Κύπρο και σε άλλες ευρωπαϊκές
χώρες το μοντέλο του οικογενειακού δικαστηρίου λειτουργεί με
επιτυχία. Η ελληνική οικογένεια έχει ανάγκη από ένα συμφιλιωτικό
μοντέλο επίλυσης των ενδοοικογενειακών διαφορών (δικαιώματα
και προστασία τέκνων, διακοπή έγγαμης σχέσης, δικαιώματα
ενηλίκων) το οποίο θα βασίζεται σε μια λειτουργική αυτοτελής
δικαστική μονάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και εγγυήσεις. Τα
οικογενειακά δικαστήρια μπορούν και πρέπει ταυτόχρονα να
ενεργούν και ως πρότυπα κέντρα ενημέρωσης και συμβουλευτικής
υποστήριξης για τους γονείς και τα παιδιά.
Άμεση πρόσληψη δικαστικών λειτουργών και υπαλλήλων των
γραμματειών δικαστηρίων με στόχο την ταχεία απονομή
δικαιοσύνης και τη μείωση κόστους.
Ανθρώπινα Δικαιώματα Το δόγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχει επηρεάσει τις
πολιτικές των κρατών και αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της
πολιτικής μας φιλοσοφίας. Η δικαιοσύνη, η ασφάλεια, η υγεία, η
ισότητα, η ισονομία, η ελευθερία, η δημοκρατία, η παιδεία, η
ανεξιθρησκία, η ειρήνη, η εργασία, η ψυχαγωγία, η κατανόηση, η
συνύπαρξη, η αλληλεγγύη και ο αλληλοσεβασμός αποτελούν
σήμερα κύριες επιδιώξεις, σε παγκόσμια κλίμακα, του πολιτικού,
οικονομικού και κοινωνικού λόγου και αποτελούν βασικές
μεταβλητές χάραξης πολιτικών.
Συνιστούν θεμελιώδη προϋπόθεση εφαρμογής του κοινωνικού
φιλελευθερισμού. Η αναγνώριση της αξιοπρέπειας όλων των μελών
μιας οικογένειας, ως πυρήνας της κοινωνίας, καθώς και των
δικαιωμάτων τους είναι θεμελιώδης συνθήκη της πολιτικής μας.
Νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επιβολή αυστηρότερων
κυρώσεων παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Παροχή δωρεάν νομικής βοήθειας σε ειδικά συμβουλευτικά κέντρα,
η κατάργηση του παράβολου για την υποβολή μήνυσης, ώστε να
εξασφαλιστεί η πρόσβαση στη Δικαιοσύνη για τις ευπαθείς
κοινωνικές ομάδες του πληθυσμού
Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων: α) πολιτισμού και
αθλητισμού, β) ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της κοινής

γνώμης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, γ) προληπτικής ιατρικής στις
ευπαθείς ομάδες, δ) επιμόρφωσης αστυνομικών και δικαστικών
λειτουργών και ε) επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θεματικές διαπολιτισμικής
εκπαίδευσης.
Προστασία της παιδικής ηλικίας: Παιδί θεωρείται κάθε ανθρώπινο
ον μικρότερο των δεκαοκτώ ετών, και την υποχρέωση σεβασμού των
δικαιωμάτων που αναφέρονται στην Διεθνή Σύμβαση για τα
Δικαιώματα του Παιδιού, που υπογράφτηκε στη Ν. Υόρκη στις 26
Ιανουαρίου 1990, και εγγυώνται σε κάθε παιδί που υπάγεται στη
δικαιοδοσία τους, χωρίς καμία διάκριση φυλής, χρώματος, φύλου,
γλώσσας, θρησκείας, πολιτικών ή άλλων πεποιθήσεων του παιδιού
ή των γονέων του ή των νόμιμων εκπροσώπων του ή της εθνικής,
εθνοτικής ή κοινωνικής καταγωγής τους, της περιουσιακής τους
κατάστασης, της ανικανότητάς τους, της γέννησής τους ή
οποιασδήποτε άλλης κατάστασης οφείλοντας να παίρνουν όλα τα
κατάλληλα μέτρα ώστε να προστατεύεται αποτελεσματικά το παιδί
έναντι κάθε μορφής διάκρισης ή κύρωσης, βασισμένης στη νομική
κατάσταση, στις δραστηριότητες, στις εκφρασμένες απόψεις ή στις
πεποιθήσεις των γονέων του, των νόμιμων εκπροσώπων του ή των
μελών της οικογένειάς του.
Ειδικότερα, οφείλουμε να περιφρουρήσουμε αποτελεσματικά τους
κινδύνους από ψηφιακό υλικό – δεδομένα στα οποία έχουν
πρόσβαση οι ανήλικοι με την παροχή νέων εξουσιών ελέγχου και
επιβολής κυρώσεων στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών
Δεδομένων.
Ισότητα φύλων Προτείνουμε την πολιτική συναίνεση η οποία έχει ως στόχο την
εξάλειψη του χάσματος στη μισθοδοσία ανδρών και γυναικών και να
διασφαλίσει με νόμο την μισθολογική ισότητα μεταξύ φύλων για
ίσης αξίας παρεχόμενη εργασία στον ιδιωτικό τομέα.
Να κρίνεται παράνομη η ανισότητα και να επιβάλλονται πρόστιμα σε
εταιρείες ή φορείς του Δημοσίου που δεν θα διαθέτουν
Πιστοποιητικό Ισότητας.
Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ το οικονομικό χάσμα
ανήλθε στο 58%. Υπολογίζεται ότι θα πρέπει να περάσουν 217
χρόνια ώστε οι γυναίκες να φτάσουν στον ίδιο μισθό και στο ίδιο
επίπεδο αντιπροσωπευτικότητας με τους άνδρες. Σημειώνεται ότι η
Ελλάδα βρίσκεται στην 78η θέση ανάμεσα σε 144 χώρες.
Η τοπική αυτοδιοίκηση (Δημοτικές και Περιφερειακές αρχές) ως οι
εγγύτερες βαθμίδες διοίκησης στους πολίτες, να δεσμευτούν ως
προς την χρήση των εξουσιών τους για την επίτευξη μεγαλύτερου
βαθμού ισότητας μεταξύ των φύλων. Η δημοκρατία σε τοπικό
επίπεδο πρέπει να καθιστά δυνατή τη λήψη των απαραίτητων

αποφάσεων που αφορούν στην καθημερινότητα (κατοικία, εργασία,
υγεία, μεταφορές, ασφάλεια) λαμβάνοντας πλήρως υπόψη τις
πρακτικές ισότητας καταρτίζοντας σχετικά σχέδια και δράσεις.
Βασικό εργαλείο ισότητας θα είναι η επί ίσοις όροις συμμετοχή
ανδρών και γυναικών στον πολιτικό και στον αστικό βίο της τοπικής
κοινωνίας.
Ανάπτυξη πρωτοβουλιών κάλυψης του έμφυλου ψηφιακού
χάσματος.
Ανάπτυξη δράσεων
γυναικών.

στήριξης

της

απασχολησημότητας

των

Χρηματοδότηση προγραμμάτων ένταξης γυναικών επιστημόνων
στον αγροδιατροφικό τομέα.
Αξιοποίηση ικανοτήτων μεταναστριών και προσφύγων γυναικών σε
κλάδους παραγωγής ιδιαίτερης γνώσης (χειροτεχνία) ώστε να
ενταχθούν στην παραγωγική διαδικασία και μειώνοντας τα
χορηγούμενα επιδόματα.
Άμεση εφαρμογή της νομοθεσίας για την ισόρροπη συμμετοχή των
φύλων στα υπηρεσιακά και διοικητικά συμβούλια του δημόσιου και
του ευρύτερου δημόσιου τομέα.
Απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων (για άντρες και γυναίκες)
ενίσχυσης του καλλιτεχνικού έργου που προάγει την ισότητα των
φύλων.

Οικονομία & Ανάπτυξη
Βασικοί κοινωνικοοικονομικοί Επανεκκίνηση της οικονομίας με το σχεδιασμό και υλοποίηση ενός
άξονες νέου παραγωγικού μοντέλου διαρκούς και βιώσιμης ανάπτυξης της
οικονομίας με ιδιαίτερη βαρύτητα στον ιδιωτικό τομέα.
Ισόρροπη ανάπτυξη όλων των κλάδων της οικονομίας στο πλαίσιο
της αλληλεξάρτησής τους.
Ελάφρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τις δυσβάστακτες
υποχρεώσεις και ενίσχυσής τους μέσω χρηματοδότησης.
Στήριξη και ενίσχυση των νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Ιδιαίτερη έμφαση στους βασικούς πυλώνες της οικονομίας:
τουρισμός, ναυτιλία, κατασκευαστικός κλάδος και πρωτογενής
τομέας.
Αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών κονδυλίων με στόχο τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Μείωση του ποσοστού ανεργίας κάτω του 10% εντός δύο ετών με τη
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για νέους κυρίως ανθρώπους.

Άμβλυνση του εισοδηματικού χάσματος μεταξύ των γενεών με
αύξηση μισθών που θα προέλθει από τη μείωση της ανεργίας.
Σταδιακή μείωση φορολογικών συντελεστών με την καθιέρωση νέου
φορολογικού συστήματος βασισμένου στη φοροδοτική ικανότητα
των πολιτών.
Ενίσχυση του αισθήματος της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης για
κάθε επιχείρηση που στηρίζεται στους τρείς πυλώνες, τον
οικονομικό, τον κοινωνικό και τον περιβαλλοντικό.
Επαναπατρισμός των 450.000 νέων με απεριόριστες παραγωγικές
δυνατότητες.
Καθιέρωση ενός νέου, δίκαιου ασφαλιστικού συστήματος που θα
καλύπτει άμεσα τις διαρκείς ανάγκες των ασφαλισμένων.
Καθιέρωση ενός νέου σύγχρονου συστήματος υγείας που θα
καλύπτει σε άριστο βαθμό τις ανάγκες των πολιτών.
Βελτιστοποίηση και μεγιστοποίηση της κοινωνικής ευημερίας.

Εργασία & Κοινωνική Ασφάλιση Σύνδεση βασικού μισθού με αποτελέσματα αξιολόγησης τυπικών
και ουσιαστικών προσόντων (διοικητικές ικανότητες) και
επιμορφωτικής δραστηριότητας.
Σταθερά όρια συνταξιοδότησης εντός σταθερού συνταξιοδοτικού
πλαισίου.
Κατάργηση των ηλικιακών ορίων προκειμένου να λαμβάνει ο επιζών
σύζυγος σύνταξη σε περίπτωση θανάτου συνταξιούχου ή
ασφαλισμένου συζύγου, ανεξαρτήτως του περίπλοκου ηλικιακού
ορίου του ν. 4387/2016. Προτείνεται ο επιζών σύζυγος να δικαιούται
σύνταξη σε περίπτωση που ο θάνατος του συνταξιούχου ή του
ασφαλισμένου συζύγου επήλθε πριν από την πάροδο τριών ετών
από την τέλεση του γάμου, αντί των πέντε ετών που ορίζει ο ν.
4387/2016 και το ποσό της σύνταξης του επιζώντος συζύγου επί του
ποσού της σύνταξης του θανόντος συζύγου να ανέρχεται στο 70%
(τα παιδιά του θανόντος να μοιράζονται το υπόλοιπο 30% της
σύνταξης).
Ενιαίος φορέας ασφάλισης, με υπόχρεο τον κάθε Έλληνα πολίτη
ανεξάρτητα την εργασιακή του κατάσταση – ιδιότητα (Δημοσίου και
Ιδιωτικού τομέα) με παράλληλη προώθηση των επαγγελματικών
ταμείων (ως αντιστάθμισμα της απώλειας επιδομάτων, με εγγύηση
του Κράτους και φοροαπαλλαγή για τις εισφορές τόσο του
εργαζόμενου όσο και του εργοδότη που θα συμμετέχει.
Διασύνδεση ασφαλιστικών εισφορών με το πραγματικό μετά φόρων
εισόδημα

Διαρκής ιατροφαρμακευτική κάλυψη όλων των ασφαλισμένων.
Εργασία στο σπίτι: Αναγνώριση της κοινωνικής και οικονομικής
προσφοράς της εργασίας που παρέχεται στο σπίτι με την παροχή
εγγυημένου κατώτατου μισθού.
Στο πλαίσιο της προστασίας της εργασίας, και με δεδομένο ότι η
μείωση του εργατικού κόστους κατά 40% έβλαψε την ελληνική
οικονομία (αφού η αύξηση των εξαγωγών ήταν μόνο της τάξεως του
5%) να υπογραφούν νέες συλλογικές συμβάσεις με γνώμονα την
αξιοπρέπεια και την ασφάλεια των εργαζομένων.
Επιδότηση του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους για
20.000 θέσεις εργασίας, στους εργοδότες οι οποίοι θα προβούν σε
πρόσληψη ανέργων - νέων πτυχιούχων.
Σχεδιασμός και υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων
απασχόλησης για τους ανέργους οι οποίοι βρίσκονται κοντά στην
συνταξιοδότηση (>55 ετών) καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην
αγορά εργασίας, εντός εργασιακών χώρων φιλικών για όλες τις
ηλικίες, ώστε να μειωθεί ο ηλικιακός ρατσισμός και να διευκολυνθεί
η μετάδοση γνώσεων και εμπειριών.
Η αξία της τρίτης ηλικίας - Διαγενεακή αλληλεγγύη:







Πιστεύουμε στη δημιουργία μιας κοινότητας κοινωνικής
συνοχής η οποία στοχεύει στον ενεργό ρόλο της τρίτης
ηλικίας.
Πιστεύουμε στην Τρίτη ηλικία η οποία προσφέρει με τους
φόρους και τις υπηρεσίες στην οικογένεια συμβάλλοντας στη
βελτίωση της οικονομίας. Η προσφορά των ηλικιωμένων
πολιτών έχει κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική αξία
καλύπτοντας και το έλλειμα της κοινωνικής πολιτικής του
κράτους ώστε να συμπληρώνεται το οικογενειακό εισόδημα.
Παράλληλα, η συνύπαρξη με τα νεότερα μέλη της
οικογένειας βοηθά την ισορροπημένη ανάπτυξη των παιδιών
και την προσφορά σε αυτά θετικών προτύπων.
Η διαγενεακή αλληλεγγύη δεν έχει μόνο ηθική διάσταση
αλλά ανασυνθέτει τον πολιτικό φιλελευθερισμό, υπηρετεί
την κοινωνική δικαιοσύνη και τα ατομικά δικαιώματα,
υπηρετεί το όραμα της «καλής» κοινωνίας και προσκαλεί
στην ενεργή δράση και στη δημιουργία συμμαχιών ανάμεσα
σε κοινωνικές ομάδες. Παράλληλα, υποχρεώνει τους
πολιτικούς – νομοθέτες, τους πνευματικούς ανθρώπους,
τους πολίτες να αναβαθμίσουν τον κοινωνικό διάλογο.
Οι περικοπές των συντάξεων απειλούν την κοινωνική
συνοχή. Προτείνεται η αξιοποίηση των υπερπλεονασμάτων
(επί 2 συνεχόμενα έτη 4,5%) ως εργαλείο μη περικοπής των
συντάξεων. Αυτό θα εξαρτάται από δύο παράγοντες, 1) οι
δαπάνες για τις συντάξεις βρίσκονται κάτω από το όριο του



16,2% ενώ οι ρυθμοί αύξησης του ΑΕΠ και η ενίσχυση της
απασχόλησης διαμορφώνουν δημοσιονομικό χώρο και
ρίχνουν το ποσοστό στο επίπεδο του 15%, 2) η διαρκής
αύξηση των εσόδων και οι επιδόσεις του ΕΦΚΑ του
τελευταίου 18μήνου παρέχουν τη δυνατότητα στο τέλος του
2018 να έχει διαμορφωθεί πλεόνασμα που θα αναχαιτίσει το
μέτρο των μειώσεων στις συντάξεις.
Η μετάβαση στην παροχή ενός κατώτατου μισθού αντί για το
θνησιγενές κοινωνικό δίκτυ ασφαλείας των επιδομάτων θα
ενισχύσει τα φτωχά νοικοκυριά και τους ηλικιωμένους με
χαμηλές συντάξεις.

Προστασία ΑμΕΑ:
1. Προστασία των συντάξεων και εξαίρεσή τους από την
περικοπή της προσωπικής διαφοράς στο πλαίσιο του
μηχανισμού επανυπολογισμού (Ν. 4387/2016) ώστε να
αποκατασταθούν οι απώλειες από 1/1/2019.
2. Καταβολή ΕΚΑΣ. Επέκταση του μέτρου το οποίο προβλέπει
ότι σε περιπτώσεις συνταξιούχων με ποσοστό αναπηρίας
80% και άνω που στερούνται πλήρως την παροχή του ΕΚΑΣ,
χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική ενίσχυση ισόποση με
την παροχή του ΕΚΑΣ που απωλέσθηκε και σε περιπτώσεις
συζύγων-συνταξιούχων που και οι δύο στερούνται πλήρως
την παροχή του ΕΚΑΣ, χορηγείται έκτακτη μηνιαία οικονομική
ενίσχυση στο σύζυγο με το μικρότερο ατομικό εισόδημα,
ισόποση με την παροχή του ΕΚΑΣ 2018 που έχει απωλεσθεί.
3. Κατώτατο όριο σύνταξης.
4. Ψήφιση διάταξης νόμου για τη συνέχιση χορήγησης
σύνταξης στα τυφλά τέκνα, από 18 ετών και άνω, των
ασφαλισμένων ή συνταξιούχων αγροτών.
5. Επαναφορά της ρύθμισης της παραγράφου 5α του αρ.5 του
Ν. 3232/2004 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 26 του Ν.
4075/2012 σύμφωνα με το οποίο παιδιά ορφανά και από
τους δύο γονείς που πάσχουν από αναπηρία, αυτισμό ή
πολλαπλές βαριές αναπηρίες ή χρόνιες ψυχικές ασθένειες
που επιφέρουν μόνιμο ποσοστό αναπηρίας από 80% και
άνω, να δικαιούνται το σύνολο του ποσού του θανώντα
γονέα ή για ασφαλισμένους το ποσό που δικαιούταν να λάβει
ο θανών υπό την προϋπόθεση μη εργασίας ή άλλου
εισοδήματος.
Ανταγωνιστικότητα - Επενδύσεις Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Επενδύσεων ως Γνωμοδοτικό –
Συμβουλευτικό όργανο με απ’ ευθείας αναφορά στο Πρωθυπουργό
και στόχο την αύξηση των επενδύσεων στο 20% του ΑΕΠ εντός
τριετίας.

Μεταφορά εθνικών και ευρωπαϊκών πόρων στην έρευνα, στην
καινοτομία και στις υποδομές.
Κίνητρα παραμονής πτυχιούχων νέων επιστημόνων στη χώρα μέσω
της ενίσχυσης ερευνητικών προτάσεων για κατόχους διδακτορικού
τίτλου σπουδών και μεταδιδακτορικής έρευνας.
Εμπόριο - Ανάπτυξη Μικρομεσαίας Ενίσχυση εξαγωγικού προσανατολισμού
Επιχείρησης Ειδική μέριμνα στήριξης και ανάπτυξης της μικρομεσαίας
επιχείρησης
Παροχή κινήτρων για την ευρύτερη χρήση πλαστικού χρήματος και
την προώθηση ηλεκτρονικών συναλλαγών
Δημιουργία Αναπτυξιακής Τράπεζας μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Αυτόματη ένταξη των επιχειρήσεων σε όλες τις υπάρχουσες
φορολογικές, ασφαλιστικές και κατά περίπτωση δανειακές
ρυθμίσεις με την ταυτόχρονη χορήγηση ενημερότητας.
Κατάργηση «Λευκού» Τειρεσία.
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων να είναι ο φορέας που θα
αναλάβει τη διαχείριση των κόκκινων στεγαστικών δανείων.
Δυνατότητα διάθεσης εμπορευμάτων Stock σε ειδικό χώρο εντός
καταστήματος, για τις επιχειρήσεις.
Αυστηρότερη αντιμετώπιση παρεμπορίου
Δημιουργία ανοικτών εμπορικών κέντρων στα κέντρα πόλεων (Open
Malls).
Ένταξη του Εμπορίου στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020
Φορολογική πολιτική Νέοι φορολογικοί συντελεστές. Ενιαίος φορολογικός συντελεστής,
φυσικών και νομικών προσώπων, μετά την αφαίρεση του συνόλου
των εξόδων από τα έσοδα.
Φορολογία ακίνητης περιουσίας:
α) για συνολική ακίνητη περιουσία έως 200.000 ευρώ: πλήρης
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ.
β) για ακίνητη περιουσία από 200.001 ευρώ και άνω: σταδιακή
κατάργηση του ΕΝΦΙΑ (κατά 30% τον πρώτο χρόνο, κατά 30% τον
δεύτερο χρόνο και κατά 40% τον τρίτο χρόνο εφαρμογής της
απόφασης), απελευθερώνοντας την οικονομική δραστηριότητα
επαγγελμάτων (περισσότερων των 150 που συνδέονται με το
ακίνητο και τον κατασκευαστικό κλάδο) και κατά συνέπεια
αυξάνοντας τη φοροδοτική τους ικανότητα.
Φορολογική επιδότηση 50% του κόστους των εργασιών ενεργειακής
και λειτουργικής αναβάθμισης των υφισταμένων κτιρίων με

δυνατότητα συμψηφιστικής πληρωμής κάθε οφειλόμενου φόρου
προς το Δημόσιο.
Κατάργηση ή σημαντική μείωση του ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και τις
επισκευές κτιρίων.
Μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης (κατοικίας) στο 50% των
ισχυόντων, ώστε να προσαρμοστούν στα σημερινά εισοδήματα.
Τριετή αναστολή πόθεν έσχες στην αγορά και ανοικοδόμηση
ακινήτων.
Απλοποίηση των διαδικασιών των συναλλαγών στα ακίνητα, με
πρώτο βήμα τη μείωση του τεράστιου αριθμού των απαιτούμενων
δικαιολογητικών.
Παράταση της προθεσμίας οριστικοποίησης των πρώτων εγγραφών
του Εθνικού Κτηματολογίου μέχρι τη συμπλήρωση 20ετίας από την
έναρξη λειτουργίας κάθε κτηματολογικού γραφείου.
Αυτόματη βεβαίωση στους λογαριασμούς ρεύματος των δημοτικών
τελών για νομιμοποιημένους χώρους, χωρίς χρέωση αναδρομικών
τελών.
Μείωση κατά 50% των δαπανών μεταβιβάσεων ακίνητης
περιουσίας.
Ενιαία φορολογική κλίμακα για εισοδήματα από διαφορετικές
πηγές.
Επαναφορά του αφορολόγητου ορίου και για όλες τις
επαγγελματικές ομάδες, μέσω της καθολικής συλλογής αποδείξεων.
Θέσπιση σταθερού φορολογικού συντελεστή 20% (flat tax) επί των
καθαρών κερδών για τα νομικά πρόσωπα και επιπλέον 15% κατά το
2ο έτος εφαρμογής.
Επαναφορά του συντελεστή της προκαταβολής του Φόρου
Εισοδήματος στα επίπεδα του 2014 (χρήση 2013).
Ενεργειακοί Πόροι Σύνταξη ενεργειακού χάρτη.
Στήριξη διακρατικών δικτύων μεταφοράς ηλιακής ενέργειας,
φυσικού αερίου και πετρελαίου.
Άμεση ανάπτυξη συμβολής των ανανεώσιμων πηγών στην τελική
κατανάλωση ενέργειας.
Αγροτική Ανάπτυξη Εθνικό στρατηγικό σχέδιο για τη γεωργία. Η γεωργία του μέλλοντος
απαιτεί εξωστρέφεια και αύξηση της προστιθέμενης αξίας.
Αξιοποίηση των πόρων της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής προκειμένου
να διασφαλιστεί η ισορροπία στην αλυσίδα των τροφίμων ως νέος

στόχος, η διασφάλιση δίκαιου εισοδήματος και η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας.
Δωρεάν παροχή γαιών σε ακτήμονες αγρότες ή σε αγρότες με μικρό
κλήρο για παραγωγική εκμετάλλευση.
Καθιέρωση εργοσήμου για ένα μέλος της αγροτικής οικογένειας που
εργάζεται στο αγροτικό κλήρο.
Δέσμευση τουλάχιστον του 2% του κονδυλίου της χώρας για άμεσες
ενισχύσεις στήριξης των νέων αγροτών.
Σχέδιο προώθησης και ανάπτυξης οικοτουρισμού και βιολογικής
καλλιέργειας.
Αναβάθμιση και κατοχύρωση των ελληνικών προϊόντων και στήριξη
μιας νέας διαπραγμάτευσης για την αγροτική πολιτική της ΕΕ έναντι
στο δυσμενές περιβάλλον που δημιουργήθηκε από το Brexit και τον
εμπορικό πόλεμο ΗΠΑ-ΕΕ. Προστασία της φέτας με αξιοποίηση των
συμφωνιών της ΕΕ.
Αναβάθμιση αγροτουριστικών και αγροτικών συνεταιρισμών.
Μείωση του κόστους αγροτικής και κτηνοτροφικής παραγωγής μέσω
στοχευμένων μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ, εκπτώσεων στην τιμή
πετρελαίου κίνησης, κ.ά.
Μείωση κόστους ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της δημιουργίας φωτοβολταϊκών πάρκων από ομάδες αγροτών οι οποίες και θα
δικαιούνται να καταθέσουν σχέδιο ένταξης σε κοινοτικά
χρηματοδοτικά προγράμματα.
Επέκταση της ευρυζωνικής πρόσβασης στις γεωργικές περιοχές.
Δημιουργία ενιαίου δικτύου ενσωμάτωσης της καινοτομίας μέσω
συμβουλευτικής και υποστήριξης στους αγρότες από τις αρμόδιες
υπηρεσίες.
Τουρισμός Ο τουρισμός αποτελεί, σε παγκόσμια κλίμακα, μια μεγάλη
οικονομική δραστηριότητα και η γεωγραφική θέση και η
μορφολογία τους εδάφους της Ελλάδας δίνει τη δυνατότητα
δημιουργίας νέων υποδομών με την προσέλκυση επενδύσεων που
θα δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας
Ανάπτυξη θεματικού τουρισμού (αγροτουρισμός, οινοτουρισμός,
πολιτιστικός τουρισμός, θρησκευτικός τουρισμός, συνεδριακός
τουρισμός, τουρισμός υγείας και ευεξίας, αθλητικός τουρισμός).
Θέσπιση κινήτρων προσέλκυσης αεροπορικών εταιρειών.
«Τουρισμός 365 ημερών».
Αυτορρύθμιση ωραρίου καταστημάτων σε τουριστικές περιοχές

Ναυτιλία Ενίσχυση ελληνικού νηολογίου – Ναυτιλιακές επενδύσεις.
Ενίσχυση Ναυτικής Εκπαίδευσης
Μέτρα αντιμετώπισης, σε συνέργεια με τις χώρες της ΕΕ, του
κρατικού προστατευτισμού και της επιβολής δασμών από τις ΗΠΑ.

Υγεία
Δημόσια Υγεία Στόχος μας είναι το σύστημα υγείας της χώρας μας να πληρεί έξι
κριτήρια: την πρόσβαση, τα δικαιώματα και την πληροφόρηση του
ασθενή, τα αποτελέσματα, τις υπηρεσίες, την πρόληψη και τα
φαρμακευτικά προϊόντα.
Η υγεία, ως δικαίωμα, μας υποχρεώνει ν’ αναπτύξουμε το κράτος
πρόνοιας. Ο προσανατολισμός μας αφορά στην κάλυψη των
αναγκών,







με ενιαίο δημόσιο σύστημα υγείας,
ενιαία διοίκηση (υγειονομικές περιφέρειες ή με ΟΤΑ),
με χρηματοδότηση κυρίως από τον κρατικό προϋπολογισμό,
με δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία,
με πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας ενταγμένη στο ΕΣΥ (Κέντρα
Υγείας με οικογενειακούς ιατρούς και με λίστα ή γεωγραφική
περιοχή ευθύνης) και
με ιατρούς κατά κανόνα δημόσιους υπαλλήλους και
συμπλήρωση των κενών θέσεων με ιδιώτες συμβεβλημένους
ιατρούς.

Μητρώο Ασθενών. Ηλεκτρονική καταχώρηση – αρχειοθέτηση
ιατρικών πράξεων και φαρμακευτικής αγωγής με παράλληλη
διασύνδεση με τη βάση δεδομένων του ΕΟΠΠΥ και νοσηλευτικών
ιδρυμάτων (δημοσίων και ιδιωτικών) για όλους τους πολίτες.
Υγειονομική περίθαλψη των ανασφαλίστων πολιτών
Δωρεάν εξετάσεις μαστού
Δράσεις
προώθησης
Μητρικού
θηλασμού.
Δημιουργία
Σταθμών/Χώρων Θηλασμού σε δημόσιες υπηρεσίες που
εξυπηρετούν κοινό. Δημιουργία Τράπεζας Γάλακτος
Αναδιοργάνωση και εκσυγχρονισμός Εθνικού Κέντρου Αιμοδοσίας
(Ε.ΚΕ.Α), και επαρκή στελέχωσή του, προκειμένου να ανταποκρίνεται
στις σύγχρονες ανάγκες της δημόσιας υγείας. Εθνικό Μητρώο
Αιμοδοτών και εθνική ταυτότητα αιμοδότη.

Συγκρότηση ειδικού σώματος για την πλωτή και εναέρια διασύνδεση
μεταφοράς ασθενών που θα καλύπτει το σύνολο των ελληνικών
νησιών.
Ανάπτυξη πλήρους συστήματος τηλεϊατρικής. Σύνδεση νησιωτικών
νοσοκομείων με τα κέντρα υγείας μικρότερων νήσων.
Πρόληψη & Προαγωγή της Υγείας Δράσεις για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας. Ενημέρωση για
τη σημασία του ελέγχου και εκπαίδευσή για την πρόληψη και την
προαγωγή της υγείας
Ψυχική Υγεία Δράσεις αποστιγματοποίησης των ψυχικά πασχόντων και την άρση
των στερεοτύπων που συνοδεύουν τις ψυχικές παθήσεις. Οργάνωση
των μονάδων ψυχικής υγείας.
Εποπτικός μηχανισμός των ιδιωτικών ψυχιατρικών κλινικών.
Αντιμετωπίσει το πρόβλημα της υποστελέχωσης των δημοσίων
δομών ψυχικής υγείας.
Χρηματοδότηση μονάδων ψυχικής υγείας ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού
χαρακτήρα

Εξωτερική Πολιτική
Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Αναβάθμιση του Συμβουλίου Εξωτερικής
Πολιτικής Πολιτικής.

Απόδημος Ελληνισμός Δίκτυο επικοινωνίας και ενημέρωσης με τις ελληνικές κοινότητες του
εξωτερικού.
Ετήσια συνάντηση στην Ελλάδα αντιπροσώπων των φορέων
απόδημου ελληνισμού.
Ευρωπαϊκή Πολιτική Ίδρυση παρατηρητηρίου ευρωπαϊκών υποχρεώσεων ώστε να
θωρακισθεί – προστατευθεί η χώρα από την επιβολή προστίμων και
άλλων κυρώσεων και παράλληλα την προώθηση και άμεση
εφαρμογή νέων ευρωπαϊκών πολιτικών προς όφελος της χώρας.

Βαλκανική Πολιτική Η Ελλάδα οφείλει να είναι η χώρα που θα προωθεί λύσεις στα
θέματα της περιοχής των Βαλκανίων. Στόχος είναι η επίλυση των
εκκρεμοτήτων ώστε να μην υπάρχουν πολλά μέτωπα ανοιχτά.
Η ανασύσταση της Βαλκανικής μέσω και της οικονομικής ανάπτυξης
και μετεξέλιξης της περιοχής σε ενεργειακό κέντρο αποτελεί
στρατηγικό στόχο η οποία προτείνεται προκειμένου να καταστεί η
Ελλάδα περιφερειακή δύναμη σταθερότητας στα Βαλκάνια.
Η προοπτική ένταξης στην ΕΕ των χωρών της βαλκανικής θα
αναχαιτίσει τους εθνικισμούς που αποσταθεροποιούν την περιοχή,
ιδιαίτερα των Δυτικών Βαλκανίων.

Άμυνα
Άμυνα Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Άμυνας με μέλη τους αρχηγούς ΓΕΕΘΑ
και των Γενικών Επιτελών και τους διατελέσαντες σε αυτές τις
θέσεις.
Ιδιαίτερη μέριμνα για τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που
αποτελεί το ισχυρότερο οπλικό σύστημα της χώρας.
Άμεση υλοποίηση των αποφάσεων του ΣτΕ που αφορούν
μισθολογικά και συνταξιοδοτικά θέματα των εν ενεργεία και των εν
αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων.
Αναπροσαρμογή μισθολογίου των στρατιωτικών βάσει των
ιδιαίτερων συνθηκών και ωρών εργασίας.
Ολοκλήρωση του στεγαστικού προγράμματος που θα καλύπτει το
σύνολο των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
Δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών σε όλο τον ελλαδικό χώρο ή
καθ’ υπέρβαση εγγραφή στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς
σταθμούς για τα παιδιά των στρατιωτικών.
Εξασφάλιση επαρκούς χρηματοδότησης των στρατιωτικών
νοσοκομείων για την παροχή υψηλού επιπέδου ιατρικών υπηρεσιών
των εν ενεργεία και των εν αποστρατεία στελεχών των Ενόπλων
Δυνάμεων και των οικογενειών τους.
Προώθηση και υποστήριξη της μεταπτυχιακής και διδακτορικής
εκπαίδευσης των στελεχών των ενόπλων δυνάμεων.
Νομοθετική διάταξη υποχρεωτικής έγκρισης συνυπηρέτησης των
συζύγων των στρατιωτικών που μετατίθενται σε μονάδα εκτός
νομού υπηρεσίας.
Ενίσχυση εξοπλιστικών προγραμμάτων μέσω της λελογισμένης
κατανομής και χρήσης οικονομικών κονδυλίων άμυνας και της

αξιοποίησης των ελληνικών στρατιωτικών εργοστασίων, των
ελληνικών ναυπηγείων και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας
για κάλυψη των αναγκών των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων καθώς
και τη δυνατότητα εξαγωγών.
Αναγνώριση επιδόματος επικινδυνότητας για τους στρατιωτικούς με
την αναγνώριση 5ετούς μάχιμης υπηρεσίας ως συντάξιμης
υπηρεσίας για όλα τα στελέχη.
Δυνατότητα σε στρατιωτικούς με τέκνα (έως 12 ετών) τα οποία
φοιτούν σε σχολικές μονάδες, να μπορούν να ελαστικοποιήσουν το
ωράριο εργασίας τους (ειδικά τις πρωινές ώρες από 07.00΄ έως
08.00΄) για προσέλευση στις Μονάδες/Υπηρεσίες κατά μία (1) ώρα
αργότερα, ήτοι τη 08.00΄ ώρα αντί της 07.00΄ ώρας, προκειμένου να
μπορούν να συνοδεύσουν τα τέκνα τους στις σχολικές μονάδες, προς
αποφυγή ενδεχόμενων κινδύνων.

Παιδεία & Πολιτισμός
Πρωτοβάθμια Εκσυγχρονισμός κτιριακών δομών και εξοπλισμός των σχολικών
& Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μονάδων.
Μαθητοκεντρικό περιβάλλον εντός της σχολικής τάξης – Σύγχρονη
εσωτερική διαμόρφωση της σχολικής τάξης, φιλικής στον/στην
μαθητή/τρια.
Ανάπτυξη νέων τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης στις σχολικές μονάδες
των νησιωτικών περιοχών.
Ενεργειακή αυτονομία με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
σύνολο των σχολικών μονάδων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης στο πλαίσιο έμπρακτης εφαρμογής της αειφόρου
ανάπτυξης και της μείωσης του λειτουργικού κόστους των σχολείων.
Εφαρμογή της Συμπεριληπτικής Εκπαίδευσης με στόχο την ομαλή
ένταξη σε ένα «σχολείο για όλους» των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων (ΑμΕΑ, προσφύγων, Ρομά, κ.ά.) με ταυτόχρονη λειτουργία
υποστηρικτικών δομών εξατομικευμένης διδασκαλίας και
αξιολόγησης. Διακριτούς ρόλους μεταξύ εκπαιδευτικού τάξης,
εκπαιδευτικού υποστήριξης, σχολικού ψυχολόγου και κοινωνικού
λειτουργού.
Έμφαση στην ομαδοσυνεργατική και τη διερευνητική μάθηση.
Κεντρικός στόχος η ανάπτυξη δεξιοτήτων και όχι η απομνημονευτική
ικανότητα.
Οικονομική στήριξη εκπαιδευτικού («Κάρτα Εκπαιδευτικού») για
αγορά βιβλίων, συμμετοχής σε συνέδρια – ημερίδες, εισιτηρίων
θεάτρου και κινηματογράφου.

Υποχρεωτική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (γενικής παιδείας και
αντικειμένου ειδικότητας) ανά 2 έτη.
Το σχολείο, και όχι η οικία, είναι ο αποκλειστικός φυσικός χώρος
μελέτης των μαθητών. Αναμόρφωση σχολικού ωραρίου και
επέκταση του έως τις 17.00 (με ένταξη ωρών Αγωγής υγείας,
Περιβαλλοντικής Αγωγής, Αναπαραγωγικής και Σεξουαλικής Αγωγής,
μελέτης, εκπόνησης εργασιών και γεύματος). Σχολικά βιβλία και
γραφική ύλη παραμένουν (σε ειδικούς φωριαμούς) στη σχολική
μονάδα. Το μέτρο αυτό:






θα ενισχύσει τις γνωστικές και μεταγνωστικές δεξιότητες των
μαθητών,
θα ενισχύσει τις διαπροσωπικές σχέσεις μέσα στην
οικογένεια,
θα βοηθήσει τους εργαζόμενους γονείς στη διαχείριση του
επαγγελματικού και προσωπικού χρόνου,
θα επιτρέψει την απρόσκοπτη συμμετοχή των παιδιών σε
άλλες εξωσχολικές, αθλητικές, μορφωτικές ή/και
πολιτιστικές, δραστηριότητες δικής τους επιλογής, και
θα απαλλάξει τους μαθητές από το βάρος της σχολικής
τσάντας (όπως συμβουλεύει μετ’ επιτάσεως ο ιατρικός
κόσμος και η εκπαιδευτική κοινότητα για τη διασφάλιση της
πνευματικής και σωματικής υγείας των μαθητών),

Διαθεματική μελέτη αρχαίας ελληνικής γλώσσας και φιλοσοφίας
(μέσω αναφορών για τις απαρχές της επιστήμης από τους καθηγητές
– διδάσκοντες του κάθε γνωστικού αντικειμένου) σε όλες τις
βαθμίδες εκπαίδευσης.
Αξιολόγηση εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης μετά από τον από κοινού ορισμό κριτηρίων και
αξιολογητών.
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Δυνατότητα ιδιωτικής χρηματοδότησης και δωρεών για έρευνα και
καινοτομία σε συνέργεια με τον ιδιωτικό τομέα.
Κατάργηση Πανελληνίων εξετάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια
Εκπαίδευση και εισαγωγή φοιτητών βάσει εισαγωγικών εξετάσεων
που θα διοργανώνονται από την κάθε σχολή και με εποπτεία της
Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη
Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Δυνατότητα ίδρυσης μη κρατικών ΑΕΙ βάσει αυστηρών κριτηρίων
καταλληλότητας δομών και προγραμμάτων σπουδών που θα
θεσπιστούν και θα ελέγχονται από την Αρχή Διασφάλισης και
Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (ΑΔΙΠ).
Ίδρυση Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Κω.

Ίδρυση Ακαδημίας Φιλοσοφίας σε όμορο χώρο με τον αρχαιολογικό
χώρο της Ακαδημίας Πλάτωνος (Δήμος Αθηναίων) ως Διεθνές Κέντρο
Μελετών και Ερευνών και με δυνατότητα παροχής μεταπτυχιακών
και διδακτορικών σπουδών.
Πολιτισμός Ίδρυση νέου ΑΕΙ, «Ακαδημία Δραματικών & Καλλιτεχνικών
Σπουδών».
Διαπραγμάτευση για την «Επανένωση των Γλυπτών» μετά το Brexit,
δεδομένου ότι τα Μάρμαρα είναι αναπόσπαστο κομμάτι της
πολιτιστικής κληρονομιάς της Ευρώπης στη βάση των
διαπραγματεύσεων μεταξύ ΕΕ και Μεγάλης Βρετανίας.
Μονοπάτια δημοκρατίας: Σχεδιασμός και υλοποίηση εκπαιδευτικών
– επιμορφωτικών προγραμμάτων για την πολιτειότητα (citizenship ιδιότητα του πολίτη, δημοκρατία, αρχές, αξίες, δικαιώματα, κοινό
συμφέρον, κ.α.) για όλες τις ηλικίες που θα υλοποιούνται εκτός
σχολικής αίθουσας ή αίθουσας επιμόρφωσης και συγκεκριμένα σε
αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία ή συγκεκριμένες διαδρομές –
μονοπάτια με εννοιολογική σύνδεση της εκάστοτε παρεχόμενης
γνώσης.
Δημιουργία δικτύου αλληλοϋποστήριξης γυναικών δημιουργών.
Θέσπιση ειδικού αυτοτελούς φόρου (15%) για ζωγράφους, χαράκτες
και γλύπτες.

Αθλητισμός Ένταξη μαθήματος Ολυμπιακής Παιδείας στα σχολικά προγράμματα
όλων των βαθμίδων με στόχο την ανάπτυξη του ολυμπιακού
πνεύματος για τη μείωση των φαινομένων βίας και την υιοθέτηση
ηθικών αρχών όπως της ανοχής, της ειρήνης, του ευ αγωνίζεσθαι και
της ευγενούς άμιλλας. Βασικό συμβουλευτικό ρόλο θα έχει η
Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή.

