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ΞΑΝΑ ΜΠΡΟΣΤΑ Ή ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ
(Προγραμματικό Κείμενο για το Συνέδριο)
Α) ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΚΟΠΗ
Σήμερα ενώ ο κόσμος αλλάζει, η Ελλάδα μένει πίσω.
Δεν χρειάζεται μόνο αλλαγή Κυβέρνησης.
Χρειάζεται αλλαγή πολιτικής κατεύθυνσης.
Πολιτική Ανατροπή με Προοδευτικές λύσεις.
Μια νέα αρχή για την Μεταπολίτευση του 21ου αιώνα.
Μια νέα πορεία πολιτικής σταθερότητας, οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής
προκοπής.
Ώστε οι Ελληνίδες και οι Έλληνες να αισθανθούν περήφανοι ξανά , για μια Ελλάδα
ισχυρή και δημιουργική, στον πυρήνα της Ευρώπης.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

Β) Το Κίνημα Αλλαγής είναι ο Προοδευτικός πόλος απέναντι στην συντήρηση.
Είμαστε η Δημοκρατική Προοδευτική Παράταξη.
Στο Κίνημα Αλλαγής όλοι όσοι πιστεύουμε και υπηρετούμε τις προοδευτικές ιδέες,
τις διαχρονικές αξίες της.
Όλοι όσοι συστρατευτήκαμε στο ΠΑΣΟΚ, στο Κίνημα με την καθοριστική προσφορά
στον τόπο και στον λαό.
Είμαστε όλοι μαζί. Σοσιαλιστές, Σοσιαλδημοκράτες, από το ΠΑΣΟΚ, το Κίνημα
Δημοκρατών Σοσιαλιστών, στελέχη και πολίτες από το χώρο της ΔΗΜΑΡ και της
Ανανεωτικής Αριστεράς, το Προοδευτικό Μεταρρυθμιστικό Κέντρο, την ΕΔΕΜ, την
πολιτική οικολογία.
Δημιουργούμε το νέο πολιτικό και κοινωνικό ρεύμα, το ρεύμα Προόδου, που
μπορεί να εμπνέει και να πρωταγωνιστεί στις πολιτικές εξελίξεις.
Για να ξεφύγουμε από την στασιμότητα, να αποφύγουμε την οπισθοδρόμηση.
Όλοι μαζί, όλοι εμείς που αγωνιζόμαστε για να γυρίσει σελίδα η Ελλάδα. Θέλουμε
ισχυρό Κίνημα Αλλαγής για την έφοδο στο Μέλλον με ένα νέο Εθνικό αφήγημα.
Ισχυρό Κίνημα Αλλαγής σημαίνει ενιαία λειτουργία, ισχυρό ενιαίο πολιτικό
κέντρο με εκλεγμένα όργανα, στα οποία μεταφέρεται το βάρος των αποφάσεων.
Αποφάσεις που μας δεσμεύουν όλους.

…………………….. . …………………….. . ……………………..

Γ) Σήμερα η Ελλάδα βιώνει συνθήκες παρακμής.
Η κρίση που συνεχίζεται δεν είναι μόνο οικονομική.
Είναι πολιτική, κοινωνική, οικολογική, πολιτισμική.
Οι Έλληνες αισθάνονται προδομένοι και απογοητευμένοι, θεωρούν ότι η χώρα
βαδίζει σε λάθος κατεύθυνση.
Μόνο ο κ. Τσίπρας ζει τον μύθο του στην Ελλάδα.
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Η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-Ακροδεξιάς φεύγει και αφήνει πίσω της μεγάλη ζημιά και
βαριά κληρονομιά.
• Τις Δεσμεύσεις που αποτελούν «θηλιά» στο λαιμό της χώρας.
Που υπονομεύουν με την εξοντωτική φορολογία την ανάπτυξη και την κοινωνική
συνοχή, που δεν επιτρέπουν στην χώρα να βγει οριστικά από την κρίση.
• Την Συνέχιση της Επιτροπείας.
• Τις πολιτικές που διαλύουν την Υγεία και την Παιδεία.
Που φτωχοποιούν τους Έλληνες, ακόμη και τους οικονομικά ασθενέστερους,
αντικαθιστώντας το Κοινωνικό Κράτος με την ελεημοσύνη.
• Τις μεγάλες παραχωρήσεις στα Εθνικά μας θέματα.
Και την χρησιμοποίησή τους για τον διχασμό του λαού και την άντληση
μικροκομματικού οφέλους.
• Το πλήγμα στον Κοινοβουλευτισμό. Με την εικόνα παρακμής και εκφυλισμού
στην Βουλή, που απαξιώνοντας ηθικά την πολιτική ευνοεί μόνο την ακροδεξιά..
• Την επαναφορά του πελατειακού κράτους, τις καθεστωτικές λογικές και
πρακτικές , και τις ενέργειες που υπονομεύουν τους θεσμούς και την διάκριση των
εξουσιών.
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ.
Ο κ. Τσίπρας, αποτελεί βαρίδι της Αριστεράς. Βαρίδι για την χώρα.
Δημιουργεί την «νέα δεξιά», με πολιτικές βαθιά συντηρητικές και αυταρχικές.
Δεν είναι τυχαίο ότι στηρίζεται ακόμη σε δεξιούς και ακροδεξιούς, για να
διασφαλίσει την καρέκλα της εξουσίας.
Και σήμερα που είναι σε πανικό προ της επερχόμενης ήττας, ψάχνει ένα προσωπείο
για να διαχειριστεί την επόμενη ημέρα.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

Δ) Ο πολιτικός και ιδεολογικός μας αντίπαλος είναι η νέα Δημοκρατία.
Που και σήμερα εκφράζει ότι πιο συντηρητικό και οπισθοδρομικό για τον τόπο.
Ο κ. Τσίπρας φεύγει, όχι άλλο δεξιά το τιμόνι της χώρας.
Η ΝΔ είναι αυτή που ευθύνεται για τον εκτροχιασμό της Οικονομίας με την
καταστροφική πολιτική της περιόδου Καραμανλή 2004-2009, που οδήγησε στα
Μνημόνια και στα πρόθυρα της χρεοκοπίας.
Είναι αυτοί που βάφτισαν «επανίδρυση» την διάλυση του κράτους.
Είναι η Ν.Δ. του κ. Μητσοτάκη που σήμερα μιλά ανοικτά για μια ανάπτυξη για τις
«ελίτ», για την παράδοση της δημόσιας περιουσίας, την μείωση των κοινωνικών
δαπανών, την Υγεία, την Παιδεία, την Πρόνοια, που αντιμάχεται τις Συλλογικές
Συμβάσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων.
Δεν αποτελεί λύση η επιστροφή της δεξιάς.
Η χώρα δεν έχει ανάγκη αποδοκιμάζοντας τον απερχόμενο Πρωθυπουργό να
επιλέξει ένα επίδοξο αντικαταστάτη του που δεν διαθέτει ουσιαστικό πρόγραμμα
εξόδου από την κρίση.
Που προσδοκά να ολοκληρώσει τις συμφωνίες υποταγής η σημερινή Κυβέρνηση για
να συνεχίσει να διαχειρίζεται της υποθέσεις της χώρας «ως έχουν».
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Η ψήφος στην ΝΔ δεν συνεπάγεται απαλλαγή από τον ΣΥΡΙΖΑ και τις συντηρητικές
και παρακμιακές του πολιτικές.
Μόνο η ενίσχυση του Κινήματος Αλλαγής θα σημάνει ήττα και των δύο, του
ΣΥΡΙΖΑ και της ΝΔ, και θα αποτρέψει την δεξιά παλινόρθωση, θα οδηγήσει την
χώρα σε προοδευτική κατεύθυνση.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

Ε) Το δίλημμα των εκλογών είναι ΙΣΧΥΡΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ Η
ΔΙΧΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ.
Στην αρχή της κρίσης όχι μόνο δεν συνέβαλαν στην Εθνική προσπάθεια, αλλά με τις
πρακτικές τους καθυστέρησαν και «ακρίβυναν» την αντιμετώπισή της.
Σήμερα δεν διστάζουν να επαναφέρουν ακραία συνθήματα της εμφυλιοπολεμικής
εποχής και να δημιουργούν επικίνδυνες καταστάσεις.
Για να κρύψουν το πόσο μοιάζουν οι πολιτικές τους, το ότι αποτελούν τις δύο όψεις
της συντήρησης.
Όσο συνεχίζεται η πόλωση και ο διχασμός, η Ελλάδα δεν μπορεί να βγει από την
κρίση και αντίθετα κινδυνεύει με νέα επώδυνα αδιέξοδα.
Εμείς προτάσσουμε την ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ, για την δημιουργία κλίματος
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑΣ και την αντιμετώπιση των μεγάλων εθνικών, κοινωνικών
και θεσμικών προκλήσεων που αντιμετωπίζει η χώρα και ο λαός μας.
Το Κίνημα Αλλαγής αντιστέκεται στην πόλωση, στον διαχωρισμό των πολίτων, στην
καλλιέργεια κλίματος ρεβανσισμού.
Είναι η πατριωτική δύναμη ενότητας και ελπίδας.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

ΣΤ) Οι ευρωεκλογές στις 26 Μαΐου είναι κρίσιμες για το μέλλον της Ευρώπης.
Οι συντηρητικές πολιτικές της διαρκούς λιτότητας, η διεύρυνση των κοινωνικών
ανισοτήτων, το έλλειμμα δημοκρατίας, απογοήτευσαν τους Ευρωπαίους πολίτες,
δίνουν άλλοθι στην ακροδεξιά και στον λαϊκισμό.
Απάντηση στις μεγάλες προκλήσεις δεν μπορούν να δώσουν οι πολιτικές και τα
κόμματα της Ευρωπαϊκής δεξιάς. Είναι αυτοί που ευθύνονται για τα προβλήματα,
είναι αυτοί που ανέχονται τις λογικές του Όρμπαν.
Είναι ώρα οι Σοσιαλιστές να αλλάξουμε ριζικά αυτή την κατάσταση, να
οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη, καλύτερη Ευρώπη.
Να δώσουμε την μάχη με μια προοδευτική ατζέντα, με προτεραιότητες την
εργασία, το Κοινωνικό Κράτος, την μείωση των ανισοτήτων.
Με πολιτικές για την ανάπτυξη, τις ποιοτικές θέσεις εργασίας, την φορολόγηση και
των ισχυρών, την Κοινωνική Αλληλεγγύη, την πραγματική σύγκλιση.
Με βαθιά πίστη στην οικοδόμηση πολιτικών και οικονομικών θεσμών, στην ανοιχτή
κοινωνία, στην ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, στην δημοκρατική Πολιτική Ένωση.
Η Ευρώπη χρειάζεται αλλαγή ηγεσίας και πολιτικής κατεύθυνσης για να πείσει τους
λαούς της, να απομακρύνει τους κινδύνους που διαγράφονται.
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Με τους Σοσιαλιστές και πάλι πρωταγωνιστές.
Είναι η ώρα για το νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο για την Ευρώπη.
Για μια καλύτερη ζωή για τους πολλούς και όχι για τους λίγους.
Δίνουμε την μάχη μαζί και μέσα από το PES, στηρίζουμε τον Φρανς Τίμμερμανς
για την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Μαζί με ένα γνήσια προοδευτικό ρεύμα στην Ευρώπη, που κλείνει την «πόρτα»
στην ακροδεξιά, αφήνοντας έξω τους ψευδεπίγραφα προοδευτικούς, αυτούς που
δεν διστάζουν να συνεργάζονται σε Κυβερνήσεις μαζί τους.
Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει διάλογος και συνεργασία ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό
Σοσιαλιστικό Κόμμα και στην Αριστερά, για ν’ αντιμετωπισθούν οι πολιτικές του
Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος που οδηγούν στην κατάρρευση του κοινωνικού
κράτους και αφήνει περιθώριο ν’ αναπτυχθούν οι εθνικισμοί, η Ακροδεξιά.
Δυστυχώς στην Ελλάδα ο χώρος της Αριστεράς δεν εκφράζεται από το ΣΥΡΙΖΑ με τη
σημερινή του ηγεσία. Και γι’ αυτό υπάρχει σοβαρότατο πρόβλημα.
Το μήνυμά μας είναι: ψήφος Αλλαγής για την Ευρώπη και την Ελλάδα.
Δύναμη στο Κίνημα Αλλαγής για την πολιτική Ανατροπή.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

Ζ) Προοδευτική Αναμέτρηση με την συντήρηση και τον λαϊκισμό.
Αναμέτρηση με τα κρατικοδίαιτα οικονομικά συμφέροντα, με το πελατειακό
κράτος, με τα κατεστημένα που εμποδίζουν την προσαρμογή στο μέλλον που
έρχεται, με τις πολιτικές ολιγαρχίες που θέλουν ένα «κλειστό» σύστημα
αποφάσεων χωρίς διαφάνεια και λογοδοσία. Με την δημιουργία ολιγοπωλιακών ή
μονοπωλιακών συνθηκών σε κλάδους της οικονομίας, εις βάρος των καταναλωτών.
Με τον λαϊκισμό σε όλες τις εκφράσεις του.
Οι συντηρητικές πολιτικές καλλιεργούν την απαισιοδοξία, παρουσιάζουν το αύριο
ως απειλή, υποβαθμίζουν το περιβάλλον, καλλιεργούν την κοινωνική ηττοπάθεια,
συντηρούν την παρακμή.
Αφήνουν στο περιθώριο μεγάλο μέρος του λαού μας, σε καταστάσεις ομηρείας που
το εκάστοτε «κόμμα εξουσίας» περιστασιακά εκμεταλλεύεται.
Απογοητεύουν την νέα γενιά, αναγκάζοντας τους νέους ανθρώπους να ξενιτευτούν.
Η Συντήρηση θέλει την Ελλάδα των μικρών προσδοκιών, την Ελλάδα που
ανακυκλώνει την εθνική υστέρηση και υποτέλεια.
Είναι η ώρα της σύγκρουσης με αυτές τις λογικές.
Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα στρατηγική κατεύθυνση, μια νέα πορεία.
Ριζικά διαφορετική που προωθεί τις μεγάλες αλλαγές, τις ανατροπές που έχει
ανάγκη ο τόπος.
Στην πολιτική, το κράτος, την οικονομία, το μοντέλο παραγωγής, το εκπαιδευτικό
σύστημα, στην αντίληψη της Κοινωνικής Δικαιοσύνης, στις νοοτροπίες, στον τρόπο
ζωής στην χώρα.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
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Η) Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ είναι μια δύναμη γνήσια Πατριωτική, Δημοκρατική,
Μεταρρυθμιστική, Σοσιαλιστική!
⇒
Εκφράζει τον Σύγχρονο Πατριωτισμό, υπερασπίζει τα Εθνικά μας
συμφέροντα, επιδιώκει τη φιλία και την συνεργασία στην ευρύτερη περιοχή, αλλά
με βάση τους διεθνείς κανόνες και τις συμβάσεις.
Έχει ανοιχτά τα μέτωπα απέναντι στον τυφλό εθνικισμό και στον ενδοτισμό.
⇒
Υπερασπίζει τα συμφέροντα των πολλών, των μεσαίων και φτωχότερων
στρωμάτων του λαού μας, και των νέων που επλήγησαν περισσότερο από την
κρίση.
⇒
Εγγυάται τις αλλαγές που θα απελευθερώσουν την χώρα και θα οδηγήσουν
στην βιώσιμη ανάπτυξη , στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου ώστε να
προσανατολισθεί παραγωγικά κάθε διαθέσιμος πόρος.
Στοχεύει στην παραγωγή νέου πλούτου, αλλά και στην δίκαιη κατανομή του, για να
μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες, να καταπολεμηθεί η φτώχεια, και να
αποκατασταθούν η Κοινωνική Συνοχή και Δικαιοσύνη.
Οι άνθρωποι όλων των ηλικιών έχουν το δικαίωμα να εργάζονται , να ζουν με
αξιοπρέπεια.
Να έχουν όλοι ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στα Κοινωνικά αγαθά.
⇒
Καταπολεμά κάθε καθεστωτική λογική, υπερασπίζεται τους δημοκρατικούς
θεσμούς, και την διάκριση των εξουσιών. Εναντιώνεται σε όσους ασκούν πίεση στην
δημοκρατία με τα fake news, ή προωθούν τον μονοπωλιακό έλεγχο των ΜΜΕ.
Προωθεί την Αποκέντρωση και την αποκομματικοποίηση του κράτους. Την
διαφάνεια, την λογοδοσία, τον κοινωνικό έλεγχο, την αξιολόγηση παντού.
⇒
Παλεύει για την
ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ με σεβασμό στα ανθρώπινα
δικαιώματα και στην Ισότητα σε όλους τους τομείς.
⇒
Στηρίζει κάθε προσπάθεια για την προστασία του Περιβάλλοντος, της
βιοποικιλότητας, την αποτροπή της ρύπανσης, την προώθηση των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
⇒
Αγωνίζεται για ένα καλύτερο μέλλον για την νέα γενιά. Για έμπρακτο
δικαίωμα στην Ποιοτική Γνώση, για ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, για βελτίωση της
ποιότητας ζωής τους.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

Θ) Το ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ προτείνει ένα ολοκληρωμένο, προοδευτικό, αξιόπιστο
Σχέδιο για την χώρα.

ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΑΔΑ.
Με το Σχέδιο Ελλάδα θέτουμε ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟΧΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΥΡΙΣΟΥΜΕ
ΣΕΛΙΔΑ.
1ον ΤΗΝ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΛΟΥΣ.
⇒
Σήμερα το μέσο κατά κεφαλήν Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν (με όρους
αγοραστικής δύναμης) διαμορφώνεται στο 67% του Κοινοτικού μέσου όρου.
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Στόχος μας σε 5 χρόνια να ανέβει τουλάχιστον στο 80% του κοινοτικού μέσου όρου.
Κάτι που απαιτεί:
•
•

Επενδύσεις 100 δις ευρώ από ξένες και Ελληνικές επιχειρήσεις.
Την δημιουργία 50.000 νέων επιχειρήσεων κάθε μεγέθους.

⇒
Σήμερα βιώνουμε συνεχή υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και τις
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Στόχος μας είναι κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια να εντάσσεται το πλαίσιο της
αειφόρου ανάπτυξης:
• Με συνεχείς παρεμβάσεις για την αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος,
• Με την άμεση αντιμετώπιση κάθε κινδύνου (ή απειλής) μικρής ή μεγάλης
οικολογικής καταστροφής.
2ον ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
Με πρώτο καθοριστικό βήμα την δημιουργία μέσα σε 5 χρόνια 500.000 ποιοτικών
κυρίως, νέων θέσεων εργασίας.
Την μείωση των μακροπρόθεσμα ανέργων κάτω από το 20% του συνόλου των
ανέργων.
3ον ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ.
Σήμερα στις 20 φτωχότερες περιφέρειες της Ε.Ε. με τα χαμηλότερα ποσοστά κατά
κεφαλήν ΑΕΠ, κατατάσσονται 4 Ελληνικές Περιφέρειες. Η Αν. Μακεδονία και
Θράκη, η Ήπειρος, το Βόρειο Αιγαίο και η Δυτική Ελλάδα.
Στόχος μας σε 5 χρόνια να μην βρίσκεται Ελληνική Περιφέρεια στον κατάλογο των
20 φτωχότερων Περιφερειών της Ε.Ε.
4ον ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ.
Το έτος 2017 το 34,8% του συνολικού πληθυσμού της χώρας ήταν σε κίνδυνο
φτώχειας-κοινωνικού αποκλεισμού.
Στόχος σε 5 χρόνια να το μειώσουμε κατά 50%, κάτω από το μισό, φθάνοντας σε
καλύτερο σημείο από τα προ κρίσης επίπεδα.
Με σταθερές πολιτικές για ένα Σύγχρονο κοινωνικό κράτος, μακριά από την λογική
των προσωρινών επιδομάτων και της ελεημοσύνης.
5ον Την θεσμική ανασυγκρότηση της Δημοκρατίας μας, και μια Πολιτεία σύγχρονη,
δημοκρατική, αποκεντρωμένη με μια Κοινωνία χωρίς διακρίσεις και αποκλεισμούς.
Την θωράκιση της Δημοκρατίας με νόμους και θεσμούς, που δεν επιτρέπουν την
κατάχρηση των εξουσιών και την λεηλασία του δημόσιου πλούτου.
ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΚΑΙ ΣΥΝΟΧΗ.
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Είναι η πρόταση της Κεντροαριστεράς για το μέλλον του λαού μας.
Είναι η πρόταση μας για την Προοδευτική Διακυβέρνηση της χώρας.
Απαντά στην απαίτηση των πολιτών για Αξιοπρέπεια και ελπίδα στην ζωή τους.

Τις συγκεκριμένες δεσμεύσεις που περιέχει το «Σχέδιο Ελλάδα»
θέτουμε στην κρίση των πολιτών στις εκλογές που έρχονται.
Εγγυόμαστε –και το γνωρίζουν όλοι καλά-ότι εμείς θα επιμείνουμε στο να γίνουν
πράξη, ότι δεν θα διαψεύσουμε την εμπιστοσύνη και τις προσδοκίες των πολιτών.
Γι’ αυτό και έχουμε καταθέσει αυτές τις προτάσεις με την μορφή επεξεργασμένης
και αναλυτικής Πρότασης Νόμου της Κοινοβουλευτικής μας Ομάδας στην παρούσα
Βουλή.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
Ι) ΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΑΛΛΑΓΗΣ έχει αυτόνομη πορεία. Λέμε ένα βροντερό ναι και ένα
βροντερό όχι.
Βροντερό ναι στην ήττα και την καταδίκη του ΣΥΡΙΖΑ και ένα βροντερό όχι στη
δεξιά παλινόρθωση. Το Συνέδριο μας επιβεβαίωσε ομόφωνα την απόφαση αυτή,
και θα την τηρήσουμε απαρέγκλιτα. Οποιαδήποτε αλλαγή θέσης προϋποθέτει
απόφαση Συνεδρίου.
Όσον αφορά αυτούς που ρωτούν επίμονα με «ποιόν θα συνεργαστούμε» μετά τις
εκλογές, απαντούμε ευθέως:
Πρώτο:
Εμείς δεν είμαστε ιδεολογικά, κινούμενη άμμος. Δεν παίρνουμε θέσεις κατά το
δοκούν. Έχουμε ταυτότητα. Είμαστε σοσιαλιστές και σοσιαλδημοκράτες,
κινούμαστε στο χώρο της κεντροαριστεράς και έχουμε συγκεκριμένη
προγραμματική πρόταση για την προοδευτική διακυβέρνηση της χώρας. Το Κίνημα
Αλλαγής δεν πρόκειται να συμμετέχει σε κυβερνήσεις που θα συνεχίσουν τη
συντηρητική πολιτική που ασκεί όλο αυτό το διάστημα η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ –
Ακροδεξιάς.
Δεν πρόκειται να εγκλωβιστούμε στην συνδιαχείριση καταστάσεων που θα
οδηγήσουν στην συνέχιση των συντηρητικών πολιτικών και σε νέα αδιέξοδα και νέα
κρίση στην χώρα.
Δεύτερο:
Η προοδευτική αλλαγή που εμείς προτείνουμε, μόνο με ριζική αλλαγή των
πολιτικών συσχετισμών που θα δημιουργήσει περιβάλλον εθνικής συνεννόησης
ευδοκιμεί. Μόνο έτσι θα μπει οριστικό τέλος στις διχαστικές λογικές, τις άσκοπες
πολώσεις και τις σκιαμαχίες των δυο δήθεν μονομάχων.
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Η Ελλάδα χρειάζεται προοδευτικές λύσεις και ανατροπές, που δεν γίνονται χωρίς
ευρεία συναίνεση, με αδύναμες κυβερνήσεις.
Τρίτο:
Η προοδευτική αλλαγή έχει τεράστια πρακτική σημασία γιατί μπορεί να οδηγήσει
σε κυβέρνηση της ευρύτερης δυνατής κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης και λαϊκής
νομιμοποίησης με αυξημένο κύρος και δυνατότητα διαρθρωτικών αλλαγών. Μια
Κυβέρνηση με αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ και αξιοπιστία. Μόνο έτσι
μπορούν γρήγορα και αποτελεσματικά να επιτευχθούν οι εθνικοί στόχοι.
Τέταρτο:
Είναι φανερό ότι στην περίπτωση της μη αυτοδύναμης πλειοψηφίας μια τέτοια
εξέλιξη δεν είναι δυνατή παρά μόνο αν πάρουμε εμείς στα χέρια μας
διερευνητική εντολή. Θα προτείνουμε με απόλυτη συναίσθηση ευθύνης
προγραμματική συμφωνία με βάση το σχέδιο Ελλάδα. Μόνο έτσι έχει νόημα η δική
μας συμμετοχή. Ας αναλάβουν όλοι τις ευθύνες τους.
Πέμπτο:
Τον πρώτο και τελευταίο λόγο έχει η λαϊκή ετυμηγορία. Μόνο ο Ελληνικός λαός
μπορεί να επιβάλλει το πως θα κυβερνηθεί η χώρα. Κανείς ερήμην του δεν θα
αποφασίσει ποια θα είναι η επόμενη Κυβέρνηση .
Οι εκλογές θα είναι η απαρχή ενός νέου ιστορικού κύκλου για την χώρα, με το
Κίνημα Αλλαγής καταλύτη των νέων πολιτικών συσχετισμών.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

ΙΑ) Απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι η ΑΛΛΑΓΗ
σε επαχθείς όρους των δεσμεύσεων που ανέλαβαν ο κ. Τσίπρας και οι
ΣΥΡΙΖΑ/ΑΝΕΛ.
Η εφαρμογή του «Σχεδίου Ελλάδα», σχεδίου Ελληνικής ιδιοκτησίας, ενισχύει την
αξιοπιστία και την διαπραγματευτική θέση της χώρας.
Προτεραιότητές μας είναι:
• Η μείωση των στόχων για τα πρωτογενή πλεονάσματα από το 3,5% στο 2%.
• Η ριζική αλλαγή του ρόλου του Υπερταμείου της Αποικιοκρατίας, σε Οργανισμό
Αξιοποίησης της Δημόσιας Περιουσίας, που χρηματοδοτεί αναπτυξιακά έργα, που
συνδέεται με την βιωσιμότητα του Ασφαλιστικού, και την δημιουργία θέσεων
εργασίας ιδιαίτερα για τους νέους ανθρώπους.
Μόνο με αυτές τις αλλαγές θα απελευθερωθούν πόροι και θα υπάρξει
δημοσιονομικός χώρος για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή.
Όλες οι πολιτικές δυνάμεις οφείλουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους.
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Και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας είναι ώρα να κατανοήσουν ότι οι συντηρητικές
πολιτικές που επιβάλλουν με την συμβολή του «πρόθυμου» κ. Τσίπρα, όχι μόνο
φτωχοποιούν τον λαό μας, αλλά ουσιαστικά εντείνουν τα προβλήματα της κρίσης.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

ΙΒ) Καταθέτουμε ενδεικτικά 12+ 1 Κεντρικά σημεία του Σχεδίου
Ελλάδα που αποτελούν το πλαίσιο της Προοδευτικής μας πρότασης
για την χώρα.
Η αναγκαία αλλαγή, η αναδιάρθρωση του παραγωγικού προτύπου θα μας
επιτρέψει να προετοιμαστούμε για τις μεγάλες αλλαγές που φέρνει η 4η
βιομηχανική επανάσταση και να ενταχθούμε με αποτελεσματικό τρόπο στο νέο
παγκόσμιο καταμερισμό εργασίας. Αυτές οι αλλαγές θα συμβάλλουν στη
δημιουργία νέων και ποιοτικών θέσεων εργασίας με καλούς μισθούς. Χωρίς αυτές η
Ελλάδα θα καταδικαστεί σε στασιμότητα και θα βρίσκεται σε σταθερή τροχιά
απόκλισης από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές οικονομίες και θα οξυνθούν ακόμη
περισσότερο οι οικονομικές ανισότητες με ότι αυτό συνεπάγεται για την κοινωνική
και πολιτική σταθερότητα της χώρας.
Αυτές τις αλλαγές δεν μπορεί να τις προωθήσει ο ΣΥΡΙΖΑ όπως φάνηκε από την
κυβερνητική του τετραετία. Αντίθετα, όλα αυτά τα χρόνια είτε ανέστρεψε
προοδευτικές μεταρρυθμίσεις είτε αναπαρήγαγε παθογένειες του παρελθόντος.
Ούτε όμως η ΝΔ έχει τη δυνατότητα να προχωρήσει σε αυτές τις αλλαγές. Όχι μόνο
δεν διδάχτηκε το παραμικρό από την κρίση, αλλά εγκλωβισμένη σε πελατειακές
λογικές βλέπει την εξουσία ως λάφυρο για τα κομματικά της στελέχη.
Η μόνη παράταξη που έχει κατανοήσει τις αιτίες κρίσης και έχει την βούληση να
προωθήσει τις μεγάλες αλλαγές είναι το Κίνημα Αλλαγής.
Το αναλυτικό Πρόγραμμα του Κινήματος Αλλαγής, περιέχει το σύνολο των
προτάσεων και της πολιτικής μας.
1)

Κίνητρα για Ανάπτυξη και Επενδύσεις.

⇒
Μειώνουμε τους φόρους.
Ο συντελεστής φορολογίας των επιχειρήσεων μειώνεται από το 29% στο 20%.
Μειώνουμε τον ΦΠΑ κατά 2 μονάδες. Τον υψηλό συντελεστή από το 24% στο 22%
και τον χαμηλό συντελεστή από 13% στο 11%.
⇒
Καταργούμε όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια για την επενδύσεις με fast
truck διαδικασίες κατά το πρότυπο των Ολυμπιακών Αγώνων.
Δίνουμε αναπτυξιακή ταυτότητα σε κάθε Περιφέρεια.
⇒
Στηρίζουμε τους Νέους:
Πλήρης απαλλαγή για 3 χρόνια από φόρους και ασφαλιστικές εισφορές
(συνταξιοδότησης) για τους νέους που ξεκινούν επιχειρηματική ή επαγγελματική
δραστηριότητα.
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⇒

Στηρίζουμε την Ελληνική Μικρομεσαία Επιχείρηση.

•
Προτείνουμε την δημιουργία Ειδικού Πιστωτικού Ιδρύματος σε συνεργασία
Δημοσίου, Τραπεζών, Ιδιωτικού Τομέα για την αναδιάρθρωση και εξυγίανση των
επιχειρήσεων που αδυνατούν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους.
•
Δίνουμε δεύτερη ευκαιρία για τους Μικρομεσαίους που πτώχευσαν χωρίς
δόλο και διευκολύνουμε την ένταξή τους στον εξωδικαστικό συμβιβασμός.
•
Εξασφαλίζουμε την βιώσιμη και οριστική ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών
σε 120 δόσεις.
•
Στηρίζουμε τον μετασχηματισμό των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε
μεγαλύτερες και ανταγωνιστικότερες.
Με ειδικά φορολογικά κίνητρα για συνενώσεις, με κίνητρα πρόσληψης και
κατάρτισης των εργαζόμενων, με στήριξη για νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες και
αξιοποίηση του ΕΣΠΑ.
⇒
Προωθούμε ειδικά για τις «φτωχότερες» περιφέρειες της χώρας, ένα Ειδικό
Αναπτυξιακό Πρόγραμμα στο πλαίσιο της Ε.Ε., για την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητάς τους. Με αυξημένο χρηματοδοτικό πακέτο, υψηλότερους
συντελεστές χρηματοδότησης για αναπτυξιακά έργα, ελαστικότερη εφαρμογή της
πολιτικής ανταγωνισμού για την στήριξη νέων παραγωγικών μονάδων.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
2)

Αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος των Ελληνικών Νοικοκυριών.

⇒
Πλήρης κατάργηση της έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης.
⇒
Μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30%.
⇒
Κατάργηση της διάταξης για την μείωση του Αφορολόγητου σε μισθωτούςσυνταξιούχους.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
3)

Στήριξη του κόσμου της εργασίας.

⇒ Κίνητρα για νέες προσλήψεις ανέργων στον ιδιωτικό τομέα.
Για κάθε 100 ευρώ που πληρώνει η επιχείρηση για δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας, απαλλάσσεται από την φορολογία για 150.
⇒ Αυξάνουμε το επίδομα ανεργίας από κοινοτικούς πόρους. Δυνατότητα
μετατροπής του σε επίδομα εργασίας και απασχόλησης.
⇒ Ο κατώτερος μισθός αυξάνεται και καθορίζεται από τους Κοινωνικούς εταίρους
μέσω της Εθνικής Γενικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας.
Υποχρεωτικότητα και καθολική εφαρμογή των Κλαδικών Συμβάσεων.

11
⇒ Εφοδιάζουμε τους νέους με την «Εγγύηση Μαθητείας» για την απόκτηση
Εργασιακής Εμπειρίας.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
4)

Κοινωνικό Κράτος- Δικαίωμα στην αξιοπρέπεια για τον κάθε πολίτη.

⇒ Ασφαλιστικό.
• Κατώτερη σύνταξη τα 500 ευρώ για τον μεμονωμένο συνταξιούχο και τα 700
ευρώ για το ζευγάρι.
• Οι συντάξεις χηρείας και οι αναπηρικές συντάξεις στο προηγούμενο καθεστώς.
• Μείωση της συμμετοχής στα φάρμακα των συνταξιούχων και των οικονομικά
ασθενέστερων.
• Κατάργηση του αντι-ασφαλιστικού Νόμου Κατρούγκαλου.
Νέος νόμος για ένα δίκαιο και οικονομικά βιώσιμο Ασφαλιστικό Σύστημα.
Με ενίσχυση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα της Ασφάλισης.
⇒ Στήριξη των Κοινωνικά Αδύναμων.
• Αξιοπρεπές Εγγυημένο Κοινωνικό Εισόδημα και μέτρα ένταξης των φτωχών και
Κοινωνικά Ασθενέστερων.
• Επέκταση των ανοιχτών Κέντρων Φροντίδας Ηλικιωμένων και αναβάθμιση της
«Βοήθειας στο σπίτι».
Προσβάσιμα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία σε κάθε
Δήμο.
• Ο συντελεστής φορολογίας για άτομα με αναπηρία άνω του 67%, μειώνεται
κατά 5 μονάδες σε σχέση με τον ισχύοντα.
Τα αναπηρικά επιδόματα δεν αποτελούν φορολογητέα ύλη.
⇒ Προστασία της πρώτης κατοικίας μικρών και μεσαίων δανειοληπτών από
πλειστηριασμούς.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
5)

Αναγέννηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας

⇒ Ενιαίο καθολικό σύστημα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.
Ενσωμάτωση όλων των δομών (Δημόσιων, δημοτικών και Ιδιωτικών) Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας σε Εθνικό Δίκτυο, με τον ΕΟΠΥΥ ρυθμιστή και εγγυητή
αξιοποίησης της δημόσιας δαπάνης.
• Κέντρα Υγείας σε όλους τους Δήμους και πολυδύναμα Κέντρα 24ωρης
λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.
• Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού γιατρού για όλους τους πολίτες και γιατρούς
ειδικότητας συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ.
Συμβάσεις του ΕΟΠΥΥ με όλους τους ιδιώτες γιατρούς.
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Πρωτοβάθμια Φροντίδα με όλους τους γιατρούς, για όλους τους πολίτες.
⇒ Έμφαση στην Πρόληψη. Εθνικό Σχέδιο Προσυμπτωματικού Ελέγχου και
Προγράμματα για την υιοθέτηση υγιών στάσεων και συμπεριφορών.
⇒ Ευρεία χρήση της Τηλεϊατρικής με ολοκλήρωση του Εθνικού Δικτύου και
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς της ηλεκτρονικής υγείας.
⇒ Στήριξη των Δημόσιων Νοσοκομείων εκσυγχρονισμό υποδομών και προσλήψεις
γιατρών-νοσηλευτών.
Αξιοκρατική και αδιάβλητη επιλογή Διοικήσεων.
⇒ Ενίσχυση του ΕΚΑΒ και των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας.
⇒ Σύσταση ειδικών κέντρων για την διαχείριση των χρόνιων Νοσημάτων, που θα
λειτουργούν 24 ώρες, 365 ημέρες τον χρόνο.
Ριζική αναδιοργάνωση του συστήματος εφημεριών στο Λεκανοπέδιο.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
6)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Σύγχρονο Εκπαιδευτικό Σύστημα-Επένδυση στην γνώση για όλους.
Ολοήμερο νηπιαγωγείο και Δημοτικό. Λειτουργία πρωινού προγράμματος ως τις
2μ.μ.
Καθιέρωση διευρυμένου ωραρίου και στα γυμνάσια. Πιστοποίηση ξένης
γλώσσας και πληροφορικής ως την Γ’ Γυμνασίου.
Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών για την ποιοτική ενίσχυση του
Λυκείου και τη λειτουργία Τράπεζας Θεμάτων.
Θέσπιση Εθνικού Απολυτηρίου, ως προϋπόθεση εισαγωγής για τα ανώτατα
εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Αναδιοργάνωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.
Τάξη μαθητείας για όλους τους τομείς και ειδικότητες των ΕΠΑΛ.
Ενίσχυση των υποστηρικτικών δομών και προγραμμάτων και των δομών Ειδικής
Αγωγής με τμήματα ένταξης σε νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια.
Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου, τόσο με πόρους όσο και με ένα λιτό
θεσμικό πλαίσιο που επιτρέπει ευελιξία και εξωστρέφεια.
Ενιαίος χώρος Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, με ισχυρούς εκπαιδευτικούς
πόλους σε κάθε περιφέρεια.
Ξενόγλωσσα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά με δίδακτρα. Από τα έσοδα
υποτροφίες για μεταπτυχιακά φοιτητών με χαμηλό εισόδημα.
Δυνατότητα ίδρυσης Πανεπιστημίων μη ΝΠΔΔ, μη κερδοσκοπικών με ίδια
εποπτεία με αυτή των ΝΠΔΔ.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

7)

Επανεκκίνηση με Εθνικό Σχέδιο της Αγροτικής Οικονομίας.
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⇒ Ενισχύουμε την ανταγωνιστικότητα και την εξωστρέφεια για τα «Εθνικά μας
Προϊόντα» (Γαλακτοκομικά/ Αιγοπρόβειο κρέας/Φρούτα και Λαχανικά/ Κρασί/
Ελαιόλαδο/ Βαμβάκι).
Συνδέουμε την ποιοτική παραγωγή με την μεταποιητική βιομηχανία και τις
εξαγωγές, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη αξία στα προϊόντα.
⇒ Μειώνουμε την φορολογία των αγροτών στο 13%.
Καθιερώνουμε το ακατάσχετο και αφορολόγητο των επιδοτήσεων.
Αποσυνδέουμε τις ασφαλιστικές εισφορές από το εισόδημα.
⇒ Παίρνουμε μέτρα για την μείωση του κόστους παραγωγής.
• Μείωση φορολογίας κατά 35% και 5 μονάδες επιπλέον επιστροφή ΦΠΑ, σε
αγρότες οργανωμένους σε ομάδες παραγωγών και συνεταιρισμών.
• Καθιέρωση κάρτας αγροτικού πετρελαίου.
⇒ Κίνητρα για αξιοποίηση της γης από νέους αγρότες και συλλογικότητες
παραγωγών.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
8)

Σύγχρονο, Αποκεντρωμένο Κράτος.

⇒ Όλα τα θέματα που αφορούν τον πολίτη περνούν στον
έλεγχο της
Αυτοδιοίκησης.
Το κράτος Στρατηγείο Ανάπτυξης. Τα Υπουργεία θα έχουν μόνο επιτελικό και
ελεγκτικό ρόλο.
⇒ Κανένας πολίτης στα γκισέ για πιστοποιητικά.
Όλα τα πιστοποιητικά του Δημοσίου παρέχονται ηλεκτρονικά.
Ψηφιοποιούνται και παρακολουθούνται όλες οι διαδικασίες αδειοδότησης των
επιχειρήσεων.
⇒ Αξιοκρατία, αξιολόγηση και διαφάνεια σε όλη την λειτουργία του Δημοσίου.
• Καμία πρόσληψη εκτός ΑΣΕΠ.
• Σταδιακή αποκατάσταση των αποδοχών των Δημόσιων Υπαλλήλων από τις
μειώσεις λόγω Μνημονίων.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
9)

Στήριξη στα νέα ζευγάρια-Αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος.

• 200 ευρώ τον μήνα επί 3 χρόνια, για κάθε νέο παιδί που γεννιέται. (ανεξάρτητα
από τα οικογενειακά επιδόματα).
• Κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς.
• Εφάπαξ επίδομα τοκετού 1000 ευρώ για κάθε παιδί.
• Διασφαλίζονται τα δικαιώματα των Πολύτεκνων. Η Πολυτεκνική ιδιότητα
αποδίδεται και στους τρίτεκνους.
• Τα βρεφικά είδη στον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ.
• Στεγαστική συνδρομή (μέσω φοροαπαλλαγής, ή επιδόματος ενοικίου ή μείωσης
του ΕΝΦΙΑ) για κάθε οικογένεια για διάστημα δύο ετών από την απόκτηση νέου
παιδιού.
• Κέντρα δημιουργικής απασχόλησης παιδιών και παιδιών με αναπηρίες στις
κοινωνικές υπηρεσίες των Δήμων.
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…………………….. . …………………….. . ……………………..
10)

Αξιοποίηση της Δημόσιας Περιουσίας.

⇒ Αξιοποιούμε την δημόσια γη για νέες επενδύσεις, με συνεργασίες με τον
Ιδιωτικό Τομέα. Με σύγχρονες χρήσεις γης και ισόρροπη χωροταξική οργάνωση.
Κριτήρια η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και η αειφορία.
⇒ Επαναπροκήρυξη όλων των περιοχών ερευνών υδρογονανθράκων που είχαν
καθορισθεί.
⇒ Ειδικό σχέδιο για την αξιοποίηση και διεύρυνση σε νέους τομείς των
συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
Με ρήτρες ενίσχυσης της
απασχόλησης και προστασίας του περιβάλλοντος.
⇒ Ποσοστό 25% των εσόδων κατευθύνεται στο Ταμείο Αλληλεγγύης Γενεών
(Ν.4162/2013) για την στήριξη του Ασφαλιστικού Συστήματος και ιδιαίτερα των
νέων γενεών.
⇒ Από τα έσοδα χρηματοδοτούνται τα μεταπτυχιακά και ερευνητικά προγράμματα
των Ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων.
⇒ Ποσοστό 5-10% των εσόδων διατίθεται σε αναπτυξιακές, κοινωνικές,
περιβαλλοντολογικές δράσεις σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
11)

Ανοιχτή Κοινωνία. Ίσα δικαιώματα για όλες και όλους.

⇒ Με άμεση εφαρμογή των εθνικών και διεθνών κανόνων, για την αντιμετώπιση
κάθε διάκρισης.
⇒ Με σταθερό μέτωπο απέναντι στην ακροδεξιά, τον λαϊκισμό, τους νεοναζί.
⇒ Καμία ανοχή σε διακρίσεις εις βάρος των γυναικών, στις διαφοροποιημένες
αμοιβές, στη σεξουαλική παρενόχληση στους εργασιακούς χώρους.
Καμία παραβίαση στα δικαιώματα της μητέρας.
Καμία ανοχή στην ενδοοικογενειακή βία.
⇒ Αναγνώριση δικαιωμάτων που θέτει η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
⇒ Πολιτικές για την κοινωνική ένταξη των προσφύγων-μεταναστών.
⇒ Στήριξη των μονογονεϊκών οικογενειών.
Αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας με δωρεάν παροχές για στέγαση, υπηρεσίες
κοινής ωφέλειας, υγεία. Ενίσχυση του θεσμού της κηδεμονίας.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
12)
Ενίσχυση θεσμών.
Γρήγορη και αξιόπιστη Δικαιοσύνη για τον πολίτη.
⇒ Αποσύνδεση της εκλογής Προέδρου της Δημοκρατίας από την διάλυση της
Βουλής και την διενέργεια βουλευτικών εκλογών.
⇒ Αναθεώρηση της διάταξης για την ποινική ευθύνη Υπουργών-εξομοίωση των
αποσβεστικών προθεσμιών με τις κοινές διατάξεις για τον κάθε Έλληνα πολίτη.
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⇒ Αλλαγή του τόπου επιλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης για την ενίσχυση της
ανεξαρτησίας της.
⇒ Δίκη χωρίς χαρτί. Ολοκλήρωση των έργων της Ηλεκτρονικής Δικαιοσύνης.
⇒ Μέτρα για την γρήγορη απονομή Δικαιοσύνης.
Εναλλακτικές μέθοδοι επίλυσης διαφορών-ενίσχυση της διαμεσολάβησης.
…………………….. . …………………….. . ……………………..
12+1) Νέο Κοινωνικό Συμβόλαιο της Ψηφιακής Εποχής.
Συνεργασία κράτους, Ιδιωτικού Τομέα, εργαζομένων για την αξιοποίηση των νέων
τεχνολογικών δυνατοτήτων.
• Πρόγραμμα Δια βίου Απασχόλησης. Κίνητρα στις επιχειρήσεις για επενδύσεις
στην Καινοτομία, αλλά και ποσοτικοποιημένες υποχρεώσεις για την
επανακατάρτιση των εργαζομένων στα νέα δεδομένα.
• Αξιοποίηση της «τεχνητής νοημοσύνης» για διαμόρφωση «πράσινων-έξυπνων»
πόλεων και κτιρίων.
• Δημιουργούμε ταμείο για την έρευνα και Ανάπτυξη με χρηματοδότηση
κράτους-μεγάλων επιχειρήσεων-τραπεζών που θα επενδύει στην οικονομία της
γνώσης, θα χρηματοδοτεί νεοφυείς επιχειρήσεις, θα διασυνδέει ομάδες νέων
επιχειρηματιών και ερευνητών με Πανεπιστήμια και πολυεθνικές.
• Δημιουργία Βιομηχανικών και Τεχνολογικών Πάρκων/Ζώνες Καινοτομίας.
…………………….. . …………………….. . ……………………..

