ΕΚΑΔ
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΕΩΝ
Όραμα για τον Ελληνισμό

Το ΕΚΑΔ (Ελληνικό Κίνημα Άμεσης Δημοκρατίας) είναι το μοναδικό
ελληνικό πατριωτικό κόμμα που σκοπεί στην επανασύσταση του
ελληνικού κράτους και την ανασύνταξη του κοινωνικού, παραγωγικού
και πολιτιστικού ιστού του
Προτείνει δομικές λύσεις που αντιμετωπίζουν εκ θεμελίων τις αιτίες
των σύγχρονων παθογενειών και αναποτελεσματικοτήτων με
σταθερό μακροπρόθεσμο χαρακτήρα

ΑΞΟΝΕΣ
● ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
o

Στοχοθεσία
Νέο παραγωγικό μοντέλο
▪

▪

Τελικοί στόχοι:
●

Βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με αύξηση του ΑΕΠ

●

Εξασφάλιση βιωσιμότητας του χρέους και του ασφαλιστικού
συστήματος

●

Βελτίωση της κοινωνικής προστασίας των ασθενέστερων
οικονομικά ομάδων

Ενδιάμεσοι στόχοι (ανάλυση εκάστου ανά θεματική παρακάτω):
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o

●

Σταθερό μακροοικονομικό περιβάλλον

●

Αποτελεσματικοί θεσμοί κοινωνικής οργάνωσης

●

Αποδοτικός και αποτελεσματικός δημόσιος τομέας

●

Αναπτυξιακό μείγμα δημοσιονομικής πολιτικής

●

Σύγχρονο σύστημα εκπαίδευσης

●

Σύγχρονο σύστημα υγείας

●

Υποδομές

●

Ανταγωνιστικές αγορές προϊόντων και υπηρεσιών

●

Κίνητρα για αύξηση της αποταμίευσης και των επενδύσεων

●

Διαμόρφωση εξωστρεφούς και εξαγωγικού προτύπου εγχώριας
παραγωγής

Μέτρα
▪

Επιχειρηματικότητα
●

▪

Στήριξη των ΜΜΕ (ΜικροΜεσαίων Επιχειρήσεων)
o

Μείωση του μη μισθολογικού κόστους εργασίας (εισφορές
και παρακρατούμενοι φόροι)

o

Κατάργηση
επιβολής
προκαταβολών
πραγματοποιηθέντα κέρδη

o

Χορήγηση άτοκων δανείων για νέους επιχειρηματίες

για

μη

Φορολογία
●

Αναθεώρηση και απλοποίηση φορολογικής νομοθεσίας

●

Κοινωνικά δίκαιο φορολογικό σύστημα
o

Αύξηση του βαθμού προοδευτικότητας της φορολογίας
Προοδευτικός φόρος είναι το φορολογικό σύστημα με το
οποίο οι φορολογούμενοι υψηλού εισοδήματος οφείλουν
να πληρώνουν μεγαλύτερο ποσοστό του εισοδήματος τους
ως φόρο, απ’ ότι οι φορολογούμενοι με χαμηλό εισόδημα

o
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●

o

Μείωση συντελεστών
Νομικών Προσώπων)

ΦΕΝΠ

(Φόρου

Εισοδήματος

o

Μείωση συντελεστών
Φυσικών Προσώπων)

ΦΕΦΠ

(Φόρου

Εισοδήματος

o

Εξίσωση εισφορών μισθωτών και αυτοαπασχολουμένων

o

Επαναφορά της σύνδεσης των εισφορών
αυτοαπασχολουμένων με το εισόδημά τους

o

Εξίσωση του κόστους των διαφορετικών συμβάσεων
εργασίας για τον εργοδότη

o

Άμεση κατάργηση ΕΝΦΙΑ

o

Σταδιακή κατάργηση έκτακτης εισφοράς αλληλεγγύης
πρώτα από τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα και
εντεύθεν από τα αντίστοιχα μεσαία

o

Φοροελαφρύνσεις σε ακριτικές και οικονομικά δυσμενείς
περιοχές

o

Φοροαπαλλαγή δαπανών εργασίας για την επισκευή
κατοικιών για τα χαμηλά εισοδηματικά στρώματα

o

Νομοθετική απαγόρευση του φαινομένου του φαινομένου
των «εξωτερικών συνεργατών» των επιχειρήσεων με
κατάργηση των διαφορών στο ασφαλιστικό και ρυθμιστικό
καθεστώς

των

Καταπολέμηση φοροδιαφυγής
o

Αυτόματη απόδοση ΦΠΑ

o

Οργάνωση και τεχνολογικός εκσυγχρονισμός των ΦΑ
(Φορολογικών Αρχών)

o

Δημιουργία πλήρους ηλεκτρονικού περιουσιολογίου για
τον πολίτη

o

Μεταβίβαση της αρμοδιότητας
ασφαλιστικών εισφορών στις ΦΑ
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είσπραξης

των

o

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου για την κακοδιοίκηση

o

Κατάρτιση και εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΦΑ
▪

Ίδρυση Σχολής Επιμόρφωσης στο ΥπΟικ

▪

Διοργάνωση τακτικών σεμιναρίων και ημερίδων για
σχετικά θέματα

o

Διασύνδεση των υπολογιστών όλων των εφοριακών με
υπάρχοντα ηλεκτρονικά συστήματα (ΝΟΜΟΣ, ELENXIS,
κ.λπ.)

o

Ενδυνάμωση θεσμού Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών

o

Επαναφορά θεσμού Σώματος Φορολογικών Διαιτητών

o

Καταπολέμηση φαινομένων διαφθοράς

o

▪

Διενέργεια περιοδικών εντατικών ελέγχων των
υπαλλήλων των ΦΑ

▪

Θέσπιση αδιάβλητου συστήματος αξιολόγησης από
το οποίο θα εξαρτώνται οι αυξήσεις και οι
προαγωγές

Εντατικοποίηση πολυμερών ελέγχων FISCALIS
Συντονισμένοι έλεγχοι της φορολογικής υποχρέωσης ενός
ή περισσότερων φορολογουμένων, που διενεργούν δύο ή
περισσότερες χώρες (μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται
τουλάχιστον ένα κράτος-μέλος της Ε.Ε.) στα αντίστοιχα
εδάφη τους, για τον οποίο έχουν κοινά ή συμπληρωματικά
συμφέροντα

▪

Κόκκινα δάνεια
●

▪

Πάγωμα έπ’ αοριστον του σχέδιου «ΗΡΑΚΛΗΣ» για τα κοκκινα
δανέια (Ν. 4649/2019, «Προγραμμα παροχής εγγύησης σε
τιτλοποιήσεις πιστωτικών ιδρυμάτων», Α΄ 206/16.12.2019)

Ασφάλιση
●

Διαχωρισμός ασφαλιστικών από προνοιακές παροχές
4

▪

▪

●

Μείωση του ύψους των υποχρεωτικών ασφαλιστικών εισφορών

●

Φοροαπαλλαγή δαπανών ιδιωτικών ασφαλιστηρίων συμβολαίων
υγείας και συνταξιοδότησης

●

Ευελιξία επιλογής ύψους εισφορών για ελεύθερους
επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες

●

Ασφαλιστικές διακοπές (μηδενικές ασφαλιστικές εισφορές) για
μια 5ετία σε νέους αυτοαπασχολούμενους και επιστήμονες που
δημιουργούν δική τους επιχείρηση

Προσέλκυση ΑΞΕ (Άμεσων Ξένων Επενδύσεων)
●

Φορολογικά κίνητρα

●

Χωροταξικά κίνητρα

Ανάπτυξη της εγχώριας βαριάς βιομηχανίας
●

Παροχή άτοκων δανείων για δημιουργία ή επέκταση μεγάλων
επιχειρήσεων με ρήτρα απασχόλησης άνω των 250 εργαζομένων

●

Φορολογικά κίνητρα

●

o

Ειδικοί χαμηλοί φορολογικοί συντελεστές για μεγάλες
επενδύσεις σε στρατηγικούς κλάδους και για
επανεπένδυση επιχειρηματικών κερδών

o

Μείωση
φορολογίας
επιχειρήσεων
με
ρήτρα
απασχόλησης: όσο αυξάνουν οι προσλήψεις τόσο
μειώνεται η φορολογία

Χωροταξικά κίνητρα
o

▪

Θέσπιση ειδικών χωρικών ζωνών κατάλληλων για
επενδύσεις

Ανεργία/Προστασία ανέργων
●

Επιμήκυνση της διάρκειας του τακτικού επιδόματος ανεργίας από
12 σε 24 μήνες όσο το ποσοστό ανεργίας παραμένει πάνω από
10%
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●

Επέκταση του επιδόματος μακροχρόνιας ανεργίας σε όλους τους
ανέργους που ζουν σε οικογένειες με εισόδημα κάτω από το όριο
ακραίας φτώχειας, χωρίς άλλες προϋποθέσεις

●

Θεσμοθέτηση επιδόματος κατοικίας με εισοδηματικά κριτήρια
στη θέση του παλαιού επιδόματος ενοικίου ΟΕΚ

●

Αναβάθμιση του ΟΑΕΔ για την εξατομικευμένη καθοδήγηση των
ανέργων και για την αντιστοίχισή τους με τις κενές θέσεις εργασίας

●

Θέσπιση κινήτρων για τις επιχειρήσεις ώστε να αναπτύσσουν
δράσεις κατάρτισης και πρακτικής άσκησης

●

Ενίσχυση του συστήματος διάγνωσης αναγκών της αγοράς
εργασίας από το Εθνικό Ινστιτούτο Εργασίας και Ανθρωπίνου
Δυναμικού

▪

Δημιουργία Ταμείου Μελλοντικών Γενεών

▪

Διεκδίκηση γερμανικών πολεμικών αποζημιώσεων

▪

Άμεση εκμετάλλευση του θαλασσίου ορυκτού πλούτου
Αδειοδότηση σε πρώτη φάση όλων των λοιπών περιοχών (όπου δεν έχει
ήδη ξεκινήσει) εντός της ΑΟΖ των 12 μιλίων βάσει της Διεθνούς Σύμβασης
για το Δίκαιο της Θάλασσας (Montego Bay) και εξόρυξη σε εύλογο δυνατό
χρονικό διάστημα των υδρογονανθράκων

▪

Επαναδιαπραγμάτευση των εμπορικών συμφωνιών εντός της ΕΕ μέσω
θέσπισης ρητρών

▪

Εθνικοποίηση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών ως κρίσιμες για
την εθνική ασφάλεια και συνοχή

▪

Περαιτέρω απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων

▪

Ουσιαστική αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με γνώμονα την
εξυπηρέτηση του δημόσιου συμφέροντος
●

●

Κατάργηση θεσμού επιφανειούχου

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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o

Επαναλειτουργία των ΚΥΔΕΠ
o

Κεντρική Υπηρεσία Διαχείρισης Εγχώριας Παραγωγής

●

Τριτοβάθμιες συνεταιριστικές οργανώσεις αγροτών με σκοπό την
συγκέντρωση της συνολικής παραγωγής ανά γεωγραφικό τομέα και επίτευξη της
καλύτερης δυνατής τιμής μέσω διαπραγματεύσεων για τον παραγωγό
▪

Διαγραφή όλων των χρεών

▪

Αξιοποίηση της περιουσίας

▪

Πλήρης οικονομική και φορολογική στήριξη

o

Προώθηση της καλλιέργειας των εντόπιων ποικιλιών σπόρων

o

Διαγραφή χρεών επαγγελματιών αγροτών προς το Δημόσιο

o

Ανασυγκρότηση δικτύου ΤΟΕΒ
o

Δημιουργία ολοκληρωμένων ενεργειακών κοινοτήτων, διαγραφή χρεών
και οικονομικές ενισχύσεις στους ΤΟΕΒ
o

Δημιουργία ειδικού οργανισμού «Τράπεζα Γης», που θα μπορεί να
παρεμβαίνει ως αγοραστής, πωλητής ή ενοικιαστής

o

Σύσταση Τράπεζας Ποσοστώσεων, που θα μπορεί να ανακατανέμει τις
ποσοστώσεις προς το κοινό συμφέρον.

o

Ενίσχυση της αγροτικής έρευνας

o

Εκσυγχρονισμός πειραματικών εργαστηριακών δομών
o

Χρηματοδότηση για βελτίωση και επέκταση των υπαρχουσών δομών προς
επίτευξη:
▪

μείωσης περιβαλλοντικής επιβάρυνσης

▪

διασφάλιση βιωσιμότητας φυτικού και ζωϊκού κεφαλαίου

▪

υψηλότερης δυνατής ποιοτικής στάθμης στο σύνολο των παραμέτρων
εργαστηριακής ανάλυσης

▪

εν τέλει, παραγωγή υψηλής ποιότητας αγροτικών
πιστοποιημένης ασφάλειας με υψηλή εμπορική αξία
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προϊόντων

o

o

o

●

●

Μελέτη και κατασκευή νέων υποδομών εγγείων βελτιώσεων ή συντήρηση και
βελτίωση ήδη υπαρχόντων
▪

αύξηση προστιθέμενης αξίας παραγόμενων προϊόντων

▪

Διασφάλιση μείωσης κόστους εισροής νερού στη γεωργία

▪

βελτίωση ανταγωνιστικότητας της αγροτικής εκμετάλλευσης

Εξειδικευμένη προώθηση ΠΟΠ και ΠΓΕ
▪

Ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο προστασίας

▪

Στοχευμένη άμεση και έμμεση διαφήμιση σε έντυπα και ηλεκτρονικά
μέσα

▪

Στοχευμένη συμμετοχή σε εκθέσεις του εσωτερικού και εξωτερικού

▪

Ανάπτυξη όλων των τεχνικών και διοικητικών παραμέτρων προς
οικοδόμηση του «ελληνικού brand name»

Έμφαση στην ανάπτυξη της γεωργίας ακριβείας
▪

Αποτελεσματική διαχείριση εισροών

▪

Μεγιστοποίηση απόδοσης καλλιεργειών

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
o

Εκπόνηση εθνικού στρατηγικού προγράμματος για αντιμετώπιση των εθισμών σε
διάφορες ουσίες μέσω αθλητικών προγραμμάτων

o

Δημιουργία Ενιαίου Φορέα Διαχείρισης Χιονοδρομικών Κέντρων
μετασχηματισμός αυτών σε διεθνή προπονητικά κέντρα τεσσάρων εποχών

και

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
o

Δημιουργία εργοστασίων ανακύκλωσης και επεξεργασίας οικιακών και
βιομηχανικών απορριμάτων σε όλη τη Χώρα

o

Θέσπιση νομοθετικού πλαισίου περί υποχρεωτικότητας ανακύκλωσης οικιακών
και βιομηχανικών απορριμάτων με ταυτόχρονη κατασκευή όλης της αναγκαίας
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προς τούτο κάθετης υποδομής σε όλη τη Χώρα και σύνδεση επίτευξης στόχων με
φορολογικά και οικονομικά κίνητρα
o
●

●

●

ΑΜΥΝΑ
o

Συνέργειες Πανεπιστημίων – ΕΣ (Ελληνικού Στρατού)

o

Δημιουργία Στρατού επί τη βάσει του Ισραηλινού μοντέλου

o

Ενίσχυση διακλαδικότητας Σωμάτων Στρατού (Στρατός Ξηράς, Ναυτικό,
Αεροπορία)

o

Περισσότερη διαφάνεια στις στρατιωτικές οικονομικές συναλλαγές προμήθειες

o

Ενίσχυση της εγχώριας παραγωγικής αμυντικού εξοπλισμού και για τα 3
Σώματα των ΕΔ της Χώρας

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
o

Αύξηση του βασικού μισθού

o

Μείωση των εργοδοτικών εισφορών

o

Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών

o

Νομοθετική ρύθμιση περί δυνατότητας ανάληψης διαχείρισης επιχειρηματικής
μονάδας από το εργαζόμενο προσωπικό σε περίπτωση πτώχευσης της
διοίκησης

o

Νομοθετική ρύθμιση για δυνατότητα απασχόλησης συνταξιούχων με ειδικό
καθεστώς χωρίς περικοπή σύνταξης

ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ
o

Επιτάχυνση κατάρτισης Εθνικού Κτηματολογίου σε όλη την Επικράτεια
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o

●

Συνεργασία Κεντρικής Κυβέρνησης και Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τοπικά
Επιμελητήρια και Εμπορικούς Συλλόγους για τη βελτίωση της λειτουργικότητας
και προσβασιμότητας του δημόσιου χώρου των αστικών κέντρων με στόχο τη
διαμόρφωση ενός ανοιχτού εμπορικού κέντρου με ενιαία ταυτότητα και
διασύνδεση με τις υπόλοιπες λειτουργίες της πόλης

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
o

Σταδιακή επαναφορά 13ου και 14ου μισθού

o

Παροχή υπηρεσιών στο σπίτι
Σύσταση υπηρεσιών Front Office με δυνατότητα παράδοσης έγχαρτων εγγράφων
στο σπίτι σε απομακρυσμένες περιοχές ή σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

o

Αναβάθμιση του ΕΚΔΔΑ και των αποφοίτων της ΕΣΔΔΑ
▪

Υποχρεωτική κάλυψη ικανού ελάχιστου ποσοστού θέσεων ευθύνης σε
κάθε φορέα του Δημόσιου Τομέα ξεχωριστά από αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ

▪

Σύσταση θέσεων παρά τω Περιφερειάρχη με κάλυψη αποκλειστικά από
αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ

▪

Ακόμη μεγαλύτερη μοριοδότηση στις κρίσεις προϊσταμένων στους
αποφοίτους της ΕΣΔΔΑ

o

Συνταγματική απαγόρευση πρόσληψης μετακλητών υπαλλήλων

o

Ψηφιακή διασύνδεση όλων των υπηρεσιών του Δημοσίου
Αυτόματη αναζήτηση όλων των απαραίτητων ψηφιοποιημένων εγγράφων που
αφορούν έκαστο πολίτη από μία κοινή ψηφιακή πλατφόρμα προσβάσιμη από
οιαδήποτε δημόσια υπηρεσία

o

Αποκλειστική κάλυψη θέσεων Τμημάτων Προσωπικού από αποφοίτους
Νομικών Τμημάτων Νομικών Σχολών

o

Εξορθολογισμός συστήματος κρίσεων προϊσταμένων όλων των επιπέδων
▪

Μηδενική μοριοδότηση στο χρόνο εμπειρίας που αποκτήθηκε μέχρι
στιγμής από απευθείας αναθέσεις εκμεταλλευόμενες το νομοθετικό κενό
και την αδράνεια των αρμοδίων
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o

▪

Ιδιαίτερο βάρος στη μοριοδότηση τυπικών προσόντων τίτλων σπουδών
καθώς και μοριοδότηση για έκαστο εξ αυτών στον κατέχοντα και μέχρι
εξαντλήσεως του αριθμού δίχως υποχρεωτικές διαζευκτικές επιλογές

▪

Υποχρεωτική σχετικότητα βασικού
προϊσταμένου προς κάλυψη

τίτλου

σπουδών

με

θέση

Εισαγωγή νομοθετικής ρύθμισης περί υποχρεωτικότητας διεξαγωγής κρίσεων
προϊσταμέων ανά 3 έτη
Νομοθετική ρύθμιση περί υποχρεωτικότητας περιοδικότητας κρίσεων
προϊσταμένων με αυστηρές ποινές στους αρμοδίους σε περίπτωση αναθέσεων
πέραν του χρονικού ορίου

o

Ψηφιακή καταγραφή του τρόπου διεκπεραίωσης όλων των διοικητικών
διαδικασιών
Τυποποίηση των διαδικασιών με τήρηση ψηφιακού αρχείου σε κάθε δημόσια
υπηρεσία περί του τρόπου διεκπεραίωσης κάθε διοικητικής διαδικασίας προς
διευκόλυνση τόσο του υπαλλήλου όσο και του ενδιαφερόμενου πολίτη

o

Ψηφιοποίηση όλων των διοικητικών
απλούστευση της γραφειοκρατίας

διαδικασιών

με

ταυτόχρονη

Εισαγωγή στο Δημόσιο Τομέα ενός ενιαίου πλήρως διακλαδισμένου συστήματος
διακίνησης ηλεκτρονικών εγγράφων προς μείωση του διοικητικού κόστους,
χρόνου διεκπεραίωσης των διοικητικών διαδικασιών και βέλτιστη εξυπηρέτηση
του πολίτη
o

●

Υποχρεωτική διοικητική και δημοσιονομική επιμόρφωση όλων των αιρετών
προσώπων από το ΕΚΔΔΑ

ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ
o

Αναμόρφωση του Ποινικού Κώδικα

o

Ίδρυση Ανώτατου Συνταγματικού Δικαστηρίου

o

Κατάργηση Πτωχευτικού Κώδικα (Ν.4738/2020)
▪

Όχι στην πτώχευση φυσικών προσώπων για χρέη
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o

▪

Όχι στην αναγκαστική απώλεια περιουσιακών στοιχείων

▪

Ναι στην προστασία της κύριας κατοικίας και του εισοδήματος

Κωδικοποίηση της Διοικητικής Νομοθεσίας
Ενοποίηση των διάσπαρτων νομοθετημάτων με κατάλληλη κωδικοποίηση προς
εκτενέστερη κάλυψη όλων των σχετικών ζητημάτων και καλύτερη απονομή της
διοικητικής δικαιοσύνης

o

o

Τροποποίηση νόμου περί ευθύνης Υπουργών (Ν. 3126/2003)
▪

Σχετική τροποποίηση του Σ 86

▪

Επιβολή περιοριστικών όρων

▪

Δημιουργία Γνωμοδοτικού Συμβουλίου

▪

Υποχρεωτική κατάσχεση οικονομικού οφέλους

▪

Κατάργηση των εξαιρετικά σύντομων παραγραφών

▪

Δέσμευση κάθε είδους λογαριασμών μετά την άσκηση ποινικής δίωξης
για κακουργηματική πράξη

▪

Ενίσχυση με αρμοδιότητες εξεταστικής της Επιτροπής Εξοπλιστικών
Προγραμμάτων & Συμβάσεων

Αναμόρφωση θεσμού δικαστικών επιθεωρητών
▪

Εξορθολογισμός συστήματος ορισμού δικαστικών επιθεωρητών βάσει
αντικειμενικών κριτηρίων

▪

Διαίρεση της Χώρας σε περισσότερες
επιθεώρησης (πέραν της αντίστοιχης Θ΄)

▪

Αναλυτικός καθορισμός των κριτηρίων και μεθόδου αξιολόγησης

▪

Πρόβλεψη ειδικής έκθεσης για δικαστές που ασκούν καθήκοντα
διοίκησης

▪

Ενιαίος συντονισμός δικαστικών επιθεωρητών

▪

Σύσταση υπηρεσίας σε κάθε Ανώτατο Δικαστήριο με αντικείμενο την
υποστήριξη του έργου των επιθεωρητών
12

Περιφέρειες

δικαστικής

o

Χωροταξική αναδιάρθρωση
δικαστηρίων

και

ανασχεδιασμό

των

περιφερειακών

Ορθολογική κατανομή δικαστών και δικαστηρίων της χώρας, ανάλογα με τον
αριθμό των υποθέσεων και τον πληθυσμό κάθε συγκεκριμένης περιοχής
o

Αποσύνδεση Δικαιοσύνης – πολιτικού συστήματος μέσω συνταγματικής
αναθεώρησης

o

Συνταγματική πρόβλεψη περί υποχρεωτικότητας εκδίκασης υποθέσεων εντός
ενός ανώτατου εύλογου χρονικού διαστήματος

o

Αναμόρφωση σωφρονιστικού συστήματος (Ν. 2776/1999 – ΥΑ 58819/2003 – ΥΑ
62367/2005 ) επί τη βάσει του Νορβηγικού μοντέλου

▪

Σύστημα της κανονικότητας

▪

Κοινωνική επανένταξη

●

Προσφορά προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης, εκπαίδευσης, θεραπείας

●

Διευκόλυνση εγκαθίδρυσης ενός πλέγματος κοινωνικών σχέσεων με λειτουργικό
χαρακτήρα προστατευτικών δομών

▪

Συγκρότηση ποινικού κράτους πρόνοιας

▪

Καλλιέργεια κατάλληλης κουλτούρας στην ελληνική κοινωνία απέναντι στο
σωφρονισμό

o

Βελτίωση της αποδοτικότητας των δικαστών
Θέσπιση προγραμμάτων για την κατάρτισή τους σε κρίσιμους τομείς

o

Αναδιοργάνωση του δικαστικού συστήματος
▪

Χρήση πληροφοριακών συστημάτων
●

Ηλεκτρονική διασύνδεση όλων των κλάδων

●

Ηλεκτρονική παρακολούθηση της εκδίκασης της υπόθεσης σε όλα
τα στάδια αυτής
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●

▪

●

Πρόσληψη κατάλληλου διοικητικού προσωπικού με τεχνικές
γνώσεις προς υποστήριξη του συστήματος

Δημιουργία εξειδικευμένων Δικαστηρίων
●

Φορολογικά Δικαστήρια

●

Δικαστήρια Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

●

Δικαστήρια Επενδύσεων και Επιχειρηματικότητας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
o

Ανασχεδιασμός της εκπαιδευτικής διαδικασίας και του εκπαιδευτικού
περιεχομένου στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
▪

Αναδιαμόρφωση εκπαιδευτικού
Φινλανδικού μοντέλου

συστήματος

επί

τη

βάσει

του

Εφαρμογή του Φινλανδικό μοντέλο, ως πρωταρχικά ηθικοπλαστικού και
κοινωνικά προσανατολισμένου μοντέλου, με επαυξήσεις, βελτιώσεις και
την αναγκαία προσαρμογή στα ελληνικά δεδομένα
▪

Διδασκαλία Ιστορίας χωρίς ρεβιζιονιστικές ιδεοληψίες
Συγγραφή βιβλίων Ιστορίας με πατριωτικό προσανατολισμό εστιάζοντας
σε ζητήματα Οικουμενικότητας του Ελληνισμού

o

Εισαγωγή της περιοδικής και διαρκούς αξιολόγησης στους εκπαιδευτικούς
όλων των βαθμίδων από ανεξάρτητο και αμερόληπτο Σώμα Αξιολογητών

o

Επέκταση θεσμού των ολοήμερων σχολείων αναλόγως της ζήτησης

o

Εξορθολογισμός αριθμού και μεγέθους Πανεπιστημιακών Τμημάτων

o

Διασύνδεση εκπαίδευσης – αγοράς εργασίας
▪

Δυνατότητα πρόσβασης των αποφοίτων ΕΠΑΣ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση

▪

Ανάπτυξη συστήματος πιστοποίησης προσόντων που αποκτούνται από
την επαγγελματική κατάρτιση και αντιστοίχισή τους με τα επίπεδα το
Εθνικού Πλαισίου Προσόντων
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▪

Επανασχεδιασμός και επέκταση του θεσμού της μαθητείας

▪

Αναβάθμιση σπουδών ΕΕΚ

▪

Θέσπιση κριτηρίων για την πιστοποίηση των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης

▪

Κίνητρα για την αύξηση της συμμετοχής στην εκπαίδευση και κατάρτιση
ενηλίκων, κυρίως από ανέργους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες

▪

Επικαιροποίηση και προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών ώστε να
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες, και στις μελλοντικές ανάγκες της αγοράς
εργασίας

▪

Ριζικός αναπροσανατολισμός του εκπαιδευτικού συστήματος και ουσιαστική
μεταρρύθμιση της επαγγελματικής κατάρτισης και της διά βίου μάθησης

ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Συγχώνευση των διάφορων εταιριών στις οποίες διασπάστηκε η ΔΕΗ και εξασφάλιση της
κρατικής πλειοψηφίας στο μετοχικό πακέτο μέσω συνταγματικής ρύθμισης ως κύριου
άξονα ενδιαφέροντος τόσο για το δημόσιο συμφέρον εν γένει όσο και για την εθνική
ασφάλεια
o

o

Εξοικονόμηση
▪

Παροχή αποτελεσματικών κινήτρων (εκπτώσεις φόρων, επιδοτήσεις
κλπ.), ώστε να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια για επενδύσεις σε ενεργειακή
αναβάθμιση κτηρίων (διάρθρωση κτηριακού αποθέματος, ελλιπής
πληροφόρηση, αποτυχίες της αγοράς, έλλειψη τεχνικής εμπειρίας,
ρυθμιστικά εμπόδια κ.ά.)

▪

Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτηρίων\Προώθηση
της χρήσης συστημάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερμικών και ψυκτικών
αναγκών

▪

Προώθηση συμβάσεων
ενεργειακών υπηρεσιών

▪

Βελτιώσεις στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ,
κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας) με καθορισμό
σύγχρονων προδιαγραφών και αποτελεσματικό έλεγχο συμμόρφωσης

Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας
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ενεργειακής

απόδοσης από

εταιρείες

o

o

▪

Εξασφάλιση ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού με επαρκή ρευστότητα,
αποτελεσματική εποπτεία και χρηματοοικονομική ακεραιότητα και
αξιοπιστία, που θα συμβάλει στη μείωση του κόστους ηλεκτρικής
ενέργειας

▪

Διατήρηση υφιστάμενων και εφαρμογή νέων μέτρων μείωσης του
ενεργειακού κόστους βιομηχανικών επιχειρήσεων

▪

Διασφάλιση βιωσιμότητας και ρευστότητας του μηχανισμού χορήγησης
λειτουργικής ενίσχυσης στις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ

▪

Σχεδιασμός του συστήματος στήριξης των ΑΠΕ μετά τη μετάβαση στο
target-model

▪

Προστασία των καταναλωτών και αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας

▪

Διασφάλιση ικανοποιητικού ρυθμού είσπραξης των λογαριασμών
ηλεκτρισμού

▪

Λειτουργία αγοράς ή μηχανισμού αποζημίωσης διαθεσιμότητας ισχύος,
με συμμετοχή και της ζήτησης

▪

Σαφές κανονιστικό πλαίσιο για την αντικατάσταση παλαιωμένου
εξοπλισμού μονάδων ΑΠΕ (repowering)

▪

Ανάπτυξη θεσμικού πλαισίου για θαλάσσια αιολικά πάρκα

Δίκτυο διανομής
▪

Ψηφιοποίηση και αναβάθμιση

▪

Οριστικοποίηση μοντέλου διενέργειας επένδυσης σε "έξυπνους"
μετρητές και "ευφυή" δίκτυα διανομής ηλεκτρικής ενέργειας και πηγών
χρηματοδότησης

▪

Εισαγωγή μηχανισμών οικονομικών κινήτρων στις ρυθμιζόμενες χρεώσεις
των δικτύων. Στενή συνεργασία μεταξύ των διαχειριστών των δικτύων
μεταφοράς και διανομής και διαλειτουργικότητα μεταξύ των συστημάτων

▪

Καθορισμός ενιαίου πλαισίου ασφάλειας του κυβερνοχώρου στην ΕΕ
συμπεριλαμβανομένων προληπτικών, διορθωτικών και αμυντικών
σχεδίων για το ενεργειακό σύστημα

Ενεργειακές υποδομές
▪

Αναβάθμιση και ενίσχυση συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και διασυνδέσεων δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου με
γειτονικές χώρες

▪

Υποστήριξη των ΑΠΕ που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες (π.χ.
υδρογόνο, βιοοικονομία κ.λπ.) και των "πράσινων" μεταφορών
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▪

Ανάπτυξη εθνικού σχεδίου για σταθμούς φόρτισης δημόσιας χρήσης με
δεσμεύσεις σχετικά με την ταχύτητα αύξησης φορτίου και την επενδυτική
προσέγγιση

▪

Προετοιμασία του δικτύου και άλλων εγκαταστάσεων για λύσεις
γρήγορης φόρτισης

▪

Ανάπτυξη σταθμών γρήγορης φόρτισης σε αυτοκινητόδρομους

▪

Κανονισμούς για την κατασκευή σταθμών φόρτισης σε κατοικίες και
εμπορικά κτήρια. Διευκόλυνση της δημόσιας και ιδιωτικής
χρηματοδότησης στην ανάπτυξη δικτύου σταθμών φόρτισης με σταθερό
και ελκυστικό για επενδύσεις επιχειρηματικό πλαίσιο για τη λειτουργία
σε περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά, όπως αστικές και αγροτικές
περιοχές

▪

Αναπτυξιακός σχεδιασμός με στρατηγικές δράσεις και χρηματοδοτικά
προγράμματα για τη δίκαιη μετάβαση των λιγνιτικών περιοχών

▪

Διαμόρφωση στρατηγικού μακροπρόθεσμου πλαισίου για την Έρευνα και
Ανάπτυξη στον τομέα Ενέργειας με εστίαση: α) στο επιχειρηματικό και
αναπτυξιακό δυναμικό της έρευνας στον ενεργειακό τομέα και β) σε
συνεργασίες πανεπιστημίων, επιχειρήσεων και κράτους στον τομέα της
καινοτομίας

▪

Ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας, έξυπνων
δικτύων, τεχνολογιών αποθήκευσης ενέργειας κ.ά

▪

Ενεργή συμμετοχή των κεντρικών και τοπικών αρχών της χώρας για τη
διευκόλυνση των σχεδιαζόμενων ή σε εξέλιξη έργων (διασύνδεση νησιών,
ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, επενδύσεις
σε ΑΠΕ κ.ά.).

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
●

Συμβάδιση με την 4η Βιομηχανική Επανάσταση
o

Αύξηση ποσού δαπανών ΠΔΕ (Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων) για την
έρευνα & τεχνολογία

o

Δημουργία start-up hubs μέσω ΣΔΙΤ σε όλες τις πρωτεύουσες των 13
Περιφερειών

o

Διασύνδεση ερευνητικών κέντρων μεταξύ τους αλλά και με τον επιχειρηματικό
τομέα
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Ενίσχυση του θεσμού του venture capital για την ενίσχυση της έρευνας και της
καινοτομίας

●

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
o

Διεκδίκηση από Αλβανία της νήσου Σάσωνος
Η προσάρτηση του νησιού έγινε το 1912 κατά τον Α´ Βαλκανικό πόλεμο από
άγημα του ελληνικού πολεμικού ναυτικού. Εκκενώθηκε από την Ελλάδα ωστόσο
το 1914 κατόπιν πιέσεων της Ιταλίας και της Αυστροουγγαρίας και
παραχωρήθηκε στην Αλβανία με τον Νόμο 272/1914 (ΦΕΚ 151/Α΄/7-6-1914) ο
οποίος ήταν απόρροια του πρωτοκόλλου της Φλωρεντίας.
Η διεκδίκηση της συγκεκριμένης νήσου χρησιμοποιείται για:
▪

την εθνική ολοκλήρωση καθώς αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι των
Ιονίων Νήσων

▪

εξυπηρέτηση εθνικών γεωστρατηγικών συμφερόντων όντας στρατηγικής
σημασίας στην είσοδο του κόλπου της Αυλώνας και προκεχωρημένο
έδαφος προς την Αδριατική θάλασσα

▪

αντίβαρο στις διαχρονικές αλβανικές αξιώσεις

o

Καμία προσφυγή στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης για τις ελληνοτουρκικές
διαφορές

o

Σύσφιγξη σχέσεων με την Μεγάλη Ελλάδα (Κάτω Ιταλία)

o

Παραχώρηση μόνιμων στρατιωτικών βάσεων μετά από διακρατικές
συμφωνίες με γνώμονα την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος σε
Ρωσία, Κίνα και Ινδία

o

Υπαναχώρηση από την Συμφωνία των Πρεσπών με τη FYROM

o

Παραχώρηση ναυτικών βάσεων σε όσες Μεγάλες Δυνάμεις ενδιαφέρονται με
παροχή πολιτικών και διπλωματικών ανταλλαγμάτων

o

Πολυπολική εξωτερική πολιτική με γνώμονα το εθνικό συμφέρον της Χώρας
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o

Οριοθέτηση ΑΟΖ με όλες τις όμορες χώρες επί τη βάσει του Διεθνούς Δικαίου

o

Κλείσιμο του Τουρκικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη και μετατροπή του σε
Μουσείο Γενοκτονιών

o

Διεκδίκηση εκ Τουρκίας του αυτοδιοίκητου της Ίμβρου και Τενέδου βάσει της
Συνθήκης της Λωζάνης

o

Διεκδίκηση εκ Τουρκίας οικονομικών αποζημιώσεων των προσφύγων του 1922

o

Απαίτηση εκ Τουρκίας επαναλειτουργίας όλων των Ορθόδοξων Χριστιανικών
Εκκλησιών στην επικράτεια της

o

Διεκδίκηση εκ Τουρκίας 20 νήσων των Δωδεκανήσου εσφαλμένως
παραχωρηθέντα σε αυτήν βάσει της Συνθήκης της Λωζάνης και το ΙταλοΤουρκικό Πρωτόκολλο του 1932

o

Απαίτηση από Αλβανία αναγνώρισης του Πρωτοκόλλου της Κέρκυρας 1913
περί Αυτονομίας της Βορείου Ηπείρου

o

Προσεταιρισμός όλων των Τούρκων υπηκόων με αποδεδειγμένη την ελληνική
καταγωγή βάσει επιστημονικά αποδεκτού τεστ DNA βάσει ενός ελάχιστου
ορισμένου νομοθετικά ποσοστού
▪

Οικονομική ενίσχυση

▪

Χορήγηση άδειας προσωρινής παραμονής στη Χώρα

▪

Χορήγηση ΕΔΤΟ (Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς)

▪

Δυνατότητα χορήγησης ελληνικής υπηκοότητας
θεσπιζόμενου ως προς αυτό νομοθετικού πλαισίου

μέσω

ειδικά

ΚΟΙΝΩΝΙΑ
o

Επίλυση του δημογραφικού προβλήματος
▪

Προστασία της ελληνικής το γένος οικογένειας
●

Παροχή άπαξ χρηματικού ποσού 20.000€ για την απόκτηση
έκαστου παιδιού από το 3ο και πέραν

●

Παροχή άτοκων δανείων για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες
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o

o

●

Δωρεάν χρήση ΜΜΜ (Μέσα Μαζικής Μεταφοράς) για τρίτεκνες
και πολύτεκνες οικογένειες

●

Δωρεάν στέγαση ή επιδότηση ενοικίου και αναδασμός γης σε όλες
τις πολύτεκνες ελληνικές το γένος οικογένειες

Παροχή οικονομικών κινήτρων για επιστροφή
αποσυμφόρηση των μεγάλων αστικών κέντρων

στην

ύπαιθρο

και

▪

Φορολογικές διακοπές για τα 3 πρώτα έτη μετεγκατάστασης από αστική
σε αγροτική περιοχή

▪

Μόνιμες φορολογικές εκπτώσεις για μετά τα 3 πρώτα έτη της ως άνω
μετεγκατάστασης

Πρόνοια
▪

Ενοποίηση των επιδομάτων ΑΜΕΑ

▪

Οικονομοτεχνική ενίσχυση ανοιχτών και κλειστών δομών ευπαθών
κοινωνικά ομάδων

▪

Σχεδιασμός ολοκληρωμένου συστήματος μακροχρόνιας φροντίδας
ηλικιωμένων που θα περιλαμβάνει και την στήριξη των ατόμων της
οικογένειας που φροντίζουν ηλικιωμένους

o

Προγράμματα εθελοντικής εργασίας σε τοπικές κοινότητες

o

Κοινωνικές υπηρεσίες
▪

Αποκατάσταση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι»

▪

Παροχή γευμάτων στα σχολεία για όλους τους μαθητές δημοτικού

▪

Μαζική επέκταση των κοινωνικών υπηρεσιών για την αποδέσμευση των
γυναικών από περιττές οικογενειακές ευθύνες
●

Γενίκευση λειτουργίας των ολοήμερων βρεφονηπιακών σταθμών
& σχολείων για διευκόλυνση των εργαζόμενων γονέων

●

Προγράμματα φύλαξης παιδιών στο σπίτι από άνεργες μητέρες
που θα μπορούν επ’ αμοιβή να αναλαμβάνουν την φύλαξη
παιδιών
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▪

●

●

●

●

Επέκταση της παιδικής φροντίδας με κουπόνι (voucher) σε όλες τις
οικογένειες με παιδιά ηλικίας 2-5 ετών

●

Κάλυψη για όλους σε θέσεις βρεφονηπιακών σταθμών. Είτε σε
δημοτικούς, είτε σε ιδιωτικούς με κάλυψη εξόδων\

Αποσύνδεση της περίθαλψης από την ασφάλιση, με σκοπό την ίση
πρόσβαση στην υγεία όλων (ιδίως των φτωχών, των ηλικιωμένων, των
παιδιών και των χρόνια ασθενών)

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ
o

Απέλαση όλων των παράνομων μεταναστών

o

Συγκέντρωση προσφύγων σε ακατοίκητα νησιά του Αιγαίου υπό ανθρώπινες
συνθήκες

o

Απαγόρευση διέλευσης συνόρων από μετανάστες για λόγους εθνικής
ασφαλείας

o

Μείωση του ήδη υπάρχοντος νόμιμου αριθμού μεταναστών στο μισό σε
εύλογο βάθος χρόνου

ΜΕΙΟΝΟΤΗΤΑ ΘΡΑΚΗΣ
o

Ενίσχυση της διδασκαλίας της Πομακικής γλώσσας

o

Δημιουργία Ειδικής Οικονομικής Ζώνης Πομακοχωρίων

o

Δικαστική έρευνα για αντεθνικές ενέργειες τουρκόφρονων ελλήνων υπηκόων

o

Άμεσος έλεγχος και περιορισμός δραστηριότητας Τουρκικού Προξενείου
Κομοτηνής με ενδεχόμενο κλεισίματος

o

Κατάργηση της υποχρεωτικής εκμάθησης της Τουρκικής γλώσσας από τους
Πομάκους

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
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o

Ουσιαστική προστασία περιοχών Natura 2000
▪
▪

▪

Πλήρη εναρμόνιση με το άρθρο 6 παρ. 1 της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ
Επαναφορά του επιπέδου προστασίας μέσω λήψης των αναγκαίων
μέτρων διατήρησης σύμφωνα με τις οικολογικές απαιτήσεις των
προστατευτέων αντικειμένων βάσει των Ν. 1650/1986 και Ν. 3937/2011
Ολική απαγόρευση αναπτυξιακών έργων δημόσιου ενδιαφέροντος
ανεξαρτήτως χαρακτηρισμού (ήπιας, μέτριας ή υψηλής έντασης)

o

Μετεξέλιξη της υποχρεωτικής ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε
χρηματιστήριο ενέργειας και σύζευξή της με τις αγορές των γειτονικών κρατώνμελών της ΕΕ

o

Νομοθετικές βελτιώσεις για την επιτάχυνση της αδειοδοτικής διαδικασίας για
τα έργα ΑΠΕ

o

Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης
▪

Οικονομικά κίνητρα

▪

Φορολογικά κίνητρα

▪

Ρυθμίσεις χωροθέτησης φορτιστών

▪

Εισαγωγή

μηχανισμού

ανταγωνιστικής

ανάπτυξης

των

υποδομών

επαναφόρτισης

●

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
o

Αρχιτεκτονική αναβάθμιση των πόλεων
Ανακατασκευή και συντήρηση όλων των κτηρίων του κέντρου των πόλεων με
βάση το νεοκλασικό πρότυπο όσο είναι δυνατό

o

Ίδρυση Ξενόγλωσσων παραρτημάτων των Ελληνικών Πανεπιστημίων
Σύσταση Πανεπιστημιακών Τμημάτων (προπτυχιακών και μεταπτυχιακών) σε
όλους τους κλάδους σπουδών που θα προσφέρουν μαθήματα στα αγγλικά και
γαλλικά με σκοπό την ανάδειξη της Ελλάδας ως μορφωτικού πόλου της ευρύτερης
περιοχής

o

Επαναφορά της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής σε όλα τα δημόσια κτήρια
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Σύσταση Γραμματείας στο Υπουργείο Πολιτισμού με αντικείμενο την
ανακατασκευή και προσαρμογή όλων των δημόσιων κτηρίων και όχι μόνο με
βάση το αρχαιοελληνικό και νεοκλασικό πρότυπο
o

Σύσφιγξη πολιτιστικών σχέσεων με τους Έλληνες της Μεγάλης Ελλάδας (Κάτω
Ιταλίας)
Χρηματοδότηση δράσεων και δραστηριοτήτων πολιτιστικού
χαρακτήρα για την αφύπνιση και ενίσχυση της ελληνικής
συνείδησης

o

●

Μετατροπή της ΕΡΤ σε φορέα Ελληνικού Πολιτισμού με μετάδοση υψηλής
πολιτιστικής στάθμης τηλεοπτικού υλικού

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
o

Αναδιάρθρωση ΓΓΠΠ
(Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας)
▪

▪
o

Τροποποίηση Ν. 4249/20214
●

Επιτελική δομή

●

Διαμόρφωση εθνικού 5ετούς σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνου
απευθείας από Πρωθυπουργό μετά από σύμφωνη γνώμη του
Υπουργικού Συμβουλίου

●

Διαμόρφωση 3ετούς σχεδιασμού διαχείρισης κινδύνου από την ΓΓΠΠ μετά
από σύμφωνη γνώμη του ΓΓ Συντονισμού Εθνικών Πολιτικών της
Προεδρίας της Κυβέρνησης (Ν. 4622/2019 Α26 – επιτελικό Κράτος)

●

Μετατροπή Συντονιστικής Αρχής Πολιτικής Προστασίας σε Γενική
Διεύθυνση της ΓΓΠΠ υπεύθυνη για τον ετήσιο σχεδιασμό

Δημιουργία μητρώου διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης κρίσεων

Συντονισμός σε κεντρικό επίπεδο όσον αφορά την ανθεκτικότητα στις υποδομές,
κανόνες και έλεγχο
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●

o

Διαφοροποίηση & ενσωμάτωση (διαφορετικές προτεραιότητες ανάλογα με τον
κίνδυνο και την ευπάθεια κάθε περιοχής, ενσωμάτωση ώστε να είναι δομημένο κι όχι
άναρχο το σύστημα

o

Προώθηση συνεργασιών των ΟΤΑ με φορείς των πολιτών και της ιδιωτικής οικονομίας
για τη δημιουργία μητρώου διαθέσιμων μέσων αντιμετώπισης κρίσεων

o

Δικτύωση και συνεργασία (community of practice) μεταξύ των υπεύθυνων πολιτικής
προστασίας των ΟΤΑ ώστε να δημιουργηθεί ένα πανελλήνιο δικτύο Δήμων &
Περιφερειών για την πολιτική προστασία. Αναβάθμιση της πυροσβεστικής ακαδημίας
σε εθνική σχολή πολιτικής προστασίας η οποία θα συντονίζει το δίκτυο και θα μεριμνά
για τη διαχείριση γνώσης

o

Η εκπαίδευση του πληθυσμού για θέματα αντιμετώπισης κρίσεων μπορεί να γίνεται
από ειδικές ομάδες πολιτών (νέοι, φοιτητές, συνταξιούχοι που μετέχουν στις λέσχες
φιλίας) οι οποίοι θα έχουν εκπαιδευτεί για να εκπαιδεύουν τους πολίτες

o

Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για τον εθελοντισμό με προσφορά διάφορων
κινήτρων

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ
o

Μείωση του ΦΠΑ στον τουρισμό

o

Ίδρυση Τουριστικών Επιμελητηρίων

o

Κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας

o

Ανάπτυξη υποδομών της κρουαζιέρας
Ανάπτυξη cruise passenger terminals σε όλα τα μεγάλα λιμάνια της Χώρας

o

Ανάπτυξη κατάλληλων τουριστικών λιμενικών εγκαταστάσεων (μαρίνες)
▪

Συγκρότηση συντονιστικού οργάνου

▪

Τακτοποίηση μη αδειοδοτημένων έργων-υποδομών

▪

Διαμόρφωση ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασμού
Αντικατάσταση/Επικαιροποίηση του Ν. 2160/1993
●

Διαμόρφωση επαρκούς δικτύου τουριστικών λιμένων (θέσεις
ελλιμενισμού και αγκυροβολίων) διαφορετικών ταχυτήτων
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o

●

Επαρκές εύρος και ποιότητα υπηρεσιών

●

Επίτευξη καλύτερης δυνατής και ισόρροπης γεωγραφικής
κάλυψης της Επικράτειας

●

Δυνατότητα χωροθέτησης, κατασκευής και χρήσης αυτών των
υποδομών ως αναπτυξιακά εργαλεία

Ανάπτυξη silver economy
Κατασκευή νέων πρότυπων οικισμών για την προσέλκυση εύπορων αλλοδαπών
συνταξιούχων για μόνιμη εγκατάσταση ή μακρά διαμονή

o

Δημιουργία ενιαίου δικτύου καταδυτικών πάρκων με κατάλληλη χωροθέτηση
αυτών

o

Ποιοτική αναβάθμιση των Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης
Προορισμού (DMMO)

o

▪

Βελτίωση υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου

▪

Επαρκής διοικητική και δημοσιονομική στήριξη

▪

Συντονισμός και διασύνδεση με Τοπική Αυτοδιοίκηση

▪

Πλήρης δυνατότητα συνεργασίας με ιδιωτικούς και δημόσιους φορείς

Δημιουργία ενιαίου Πολιτιστικού Ημερολογίου
Ηλεκτρονική καταγραφή όλων των προγραμματισμένων πολιτιστικού χαρακτήρα
εκδηλώσεων σε όλη τη Χώρα και προώθηση αυτού στο εσωτερικό και εξωτερικό

o

Κατάρτιση μακροχρόνιου στρατηγικού σχεδιασμού για τον τουρισμό

o

Σηματοδότηση και φροντίδα για διαρκή συντήρηση και καθαριότητα του
συνόλου των περιπατητικών μονοπατιών της Χώρας και διασύνδεσης τους με
τα αντίστοιχα διεθνή

o

Συνέργειες (clusters) με συλλογικούς φορείς του Απόδημου Ελληνισμού για
προώθηση και προβολή της Χώρας

o

Συνεργασία με τα Πανεπιστημιακά και Ερευνητικά Ιδρύματα για την εισαγωγή
καινοτομιών ΤΠΕ (Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας) στον
τουρισμό (Μ-Learning)
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o

Κατασκευή θεματικών πάρκων σε όλη τη Χώρα
Δημιουργία μεγάλων θεματικών πάρκων με αντικείμενο την αρχαία Ελλάδα και
την ελληνική μυθολογία (πχ AlexanderLand, GreekmythologyLand, Labyrinth,
OdysseusLand κ.λπ.)

o

Δημιουργία ελκυστικού τιμολογιακού καθεστώτος για το σύνολο των λιμανιών
και αεροδρομίων της Χώρας

o

Κατασκευγή θαλάσσιων καταφυγίων σε βραχονησίδες στα πρότυπα των
αντίστοιχων ορειβατικών

o

Σχεδιασμός και υλοποίηση «τοπικών συμφώνων συνεργασίας» στους τομείς
τοπικών αγροτικών, κτηνοτροφικών παραγωγών και προϊόντων, μεταποίησης,
τουρισμού, υπηρεσιών και απασχόλησης

o

Υψηλότερη προσέλκυση τουριστών από χώρες εκτός ΕΕ
▪

Δημιουργία περισσότερων visa centers

▪

Ταχύτερη χορήγηση Visa Schengen και πολλαπλές θεωρήσεις, ιδιαίτερα
για αυτούς που αγοράζουν παραθεριστική κατοικία στην Ελλάδα

o

Υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης των μουσειακών εγκαταστάσεων,
μέριμνα για καθημερινή κανονική λειτουργία τους και για την ανάπτυξη της
συναφούς τοπικής οικονομίας. Συνεργασία με πολιτιστικούς συλλόγους.

o

Ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Προώθησης της Μεσογειακής Διατροφής

o

Ανάπτυξη θεματικού και εναλλακτικού τουρισμού
▪

Σύνδεση πολιτισμού με φύση

▪

Συνέργειες Υπουργείου – Τοπικής Αυτοδιοίκησης

▪

Ανάπτυξη γαστρονομικού τουρισμού

▪

●

Καθιέρωση ενιαίων Περιφερειακών brand

●

Δημιουργία Οργανισμού Τυποποίησης, Προώθησης και Σύνδεσης
Ελληνικών Προϊόντων Διατροφής και Τουρισμού

Ανάπτυξη ορεινού τουρισμού
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Ανάδειξη της Χώρας ως τουριστικού προορισμού Χριστουγεννιάτικων
διακοπών
▪

Δημιουργία ολοκληρωμένων υποδομών πρόσβασης σε ΑΜΕΑ

▪

Ανάπτυξη κάθε περιοχής με βάση την ιδανική φέρουσα ικανότητα, που
θεωρείται λιγότερο τρωτή σε περιβαλλοντικές εντάσεις
Εφαρμογή προγραμμάτων αειφόρου τουριστικής ανάπτυξης, που να έχει
ως σταθερά τη προστασία του περιβάλλοντος και της ορεινής
βιοποικιλότητας και θα προωθεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων ήπιων
δραστηριοτήτων

▪

o

●

Τακτική εκπόνηση προγραμμάτων επιμόρφωσης ανάλογα με τα
χαρακτηριστικά κάθε θεματικής μορφής σε φορείς της κοινωνίας των
πολιτών

Ίδρυση Διεθνούς Πανεπιστημίου Τουριστικών Σπουδών με αντικείμενο τις
εξειδικευμένες
σπουδές
για τον
Τουρισμό
και
εξειδικευμένα
διαπανεπιστημιακά προγράμματα (στρατηγική ανάπτυξης, οικονομικά,
marketing, γλώσσες, θέματα που διαπερνούν και άλλες επιστήμες όπως
αρχιτεκτονική για τις τουριστικές μονάδες, διακόσμηση, πολιτισμός κ.λπ.)

ΥΠΟΔΟΜΕΣ
o

Ζεύξη Μαλιακού Κόλπου
Μείωση της απόστασης μεταξύ Αθήνας - Θεσσαλονίκης

o

Δημιουργία δεύτερου αερολιμένα εντός της Αττικής και διαχωρισμός σε λιμένα
εσωτερικού και αντίστοιχα εξωτερικού
Σημαντική αναβάθμιση της Αθήνας ως κύριου αεροπορικού κόμβου στη λεκάνη
της Μεσογείου

o

Επαναλειτουργία των ΜΟΜΑ (κατ. βάσει Ν.2026/1992 Α18)
(Μικτές Μονάδες Μηχανημάτων Ανασυγκρότησης)
Κατασκευαστικές Μονάδες διοικητικά με ανάληψη της εκτέλεσης έργων
ανατιθέμενων από προϊσταμένη αρχή στο νομό της έδρας των ή σε γειτονικούς
νομούς
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o

▪

Στελέχωση με ικανό αριθμό τεχνικού και διοικητικού προσωπικού και
εξοπλισμό με επαρκή αριθμό μηχανημάτων

▪

Επίτευξη στόχου εκτέλεσης δημοσίων έργων με αυτεπιστασία

▪

Έδρες:
●

Αθήνα

●

Θεσσαλονίκη

●

Ηράκλειο Κρήτης

●

Πάτρα

●

Λαμία

●

Λάρισα

●

Ιωάννινα

Εθνικοποίηση όλων των συγκοινωνιακών υποδομών
Περιέλευση όλων των στρατηγικής σημασίας υποδομών συγκοινωνίας στο
Κράτος προς βέλτιστη εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος με όρους
σύγχρονου management επί της βάσει της αξιοκρατίας

o

Δημιουργία αυτοκινητοδρόμων κλειστού τύπου σε όλα τα μεγάλα νησιά
Σύγχρονη οδική σύνδεση όλων των περιοχών και των τουριστικών σημείων
μεταξύ τους

o

Εξορθολογισμός του αριθμού και κόστους σταθμών διοδίων
Προσιτά (πιο φθηνά και λιγότερα) διόδια για όλους τους πολίτες για επίτευξη της
καλύτερης δυνατής πρόσβασης στις μεταφορές

o

Δημιουργία κέντρων ανακύκλωσης απορριμμάτων σε όλη την Επικράτεια
Εκμετάλλευση του απορριματικού φορτίου της Χώρας με στόχο την αύξηση της
απασχόλησης και της επίτευξης πρόσθετου κέρδους για το Κράτος

o

Σιδηροδρομική ένωση Ηγουμενίτσας – Θεσσαλονίκης και Καλαμπάκας –
Κοζάνης
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Επίτευξη ολοκληρωμένης διασύνδεσης της Βόρειας Ελλάδας προς μείωση του
κόστους μεταφοράς φυσικών προσώπων και προϊόντων με ταυτόχρονη ανάδειξη
της σιδηροδρομικής Εγνατίας ως ενός ευρωπαϊκής και διεθνούς εμβέλειας
σύγχρονου διαμετακομιστικού άξονα
o

Αδειοδότηση και κατασκευή υποδομών για λειτουργία υδατοδρομίων σε όλη
τη νησιωτική Χώρα

o

Υποχρεωτική δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε όλα τα αστικά κέντρα
ανεξαρτήτως μεγέθους
Δημιουργία πόλεων πιο φιλικών στους ποδηλάτες αλλά και στο περιβάλλον
Σχεδιασμός πόλεων με επίκεντρο τον άνθρωπο και την κοινωνική ζωή
▪

δημιουργία πνευμόνων πρασίνου στο κέντρο κάθε πόλης άνω των
10.000κατ.

▪

Κατεδάφιση κτισμάτων που εμποδίζουν τη λειτουργικότητα και
υποβαθμίζουν την αισθητική των πόλεων

▪

Δημιουργία επαρκών θέσεων στάθμευσης οχημάτων στο κέντρο κάθε
πόλης

▪

Πεζοδρομήσεις και λειτουργική αναβάθμιση κεντρικών εμπορικών οδών
πέραν και πέριξ των υπαρχόντων

▪

Δημιουργεία υπαίθριων μουσείων με προώθηση της καλλιτεχνικής
δημιουργίας για αισθητική αναβάθμιση

▪

Βιοκλιματική αναβάθμιση του κέντρου των πόλεων
●

εκτενείς δενδροφυτεύσεις

●

αντικατάσταση
λαμπτήρες

●

αντικατάσταση ασφαλτόστρωσης με υλικά αντανακλώντα την
ηλιακή ακτινοβολία

λαμπτήρων
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φανοστατών

με

ενεργειακούς

●

ΥΓΕΙΑ
o

Παροχή οικονομικού και κοινωνικού χαρακτήρα κινήτρων για το κόψιμο του
καπνίσματος

o

Συγκρότηση δικτύου Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με αντικείμενο την
προληπτική ιατρική του γενικού πληθυσμού

o

Καλύτερη διασύνδεση Πρωτοβάθμιας με Δευτεροβάθμια φροντίδα υγεία

o

Δημιουργία ολοκληρωμένου και επαρκούς δικτύου κέντρων απεξάρτησης από
εθιστικές ουσίες σε όλη τη Χώρα

o

Συγκρότηση δικτύου Λαϊκών Φαρμακείων σε όλη τη Χώρα για τις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες και οικονομικά άπορες οικογένειες

o

Γενικευμένη χρήση πρωτοκόλλων και ηλεκτρονικών ιατρικών φακέλων

o

Ενεργοποίηση μηχανισμών για την αύξηση της χρήσης γενόσημων φαρμάκων
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