Θέσεις και Προτάσεις της Νεολαίας
ΣΥΡΙΖΑ
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Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει στο να μη γίνει η δική μας γενιά, η χαμένη γενιά που
άφησε πίσω της η περίοδος της οικονομικής κρίσης. Για την Αριστερά, η συζήτηση
που ξεκινά τη μεταμνημονιακή περίοδο, οφείλει να βάζει στο επίκεντρο τα
δικαιώματα και τις ανάγκες μας, μιας γενιάς που μεγάλωσε, σπούδασε και εργάστηκε
σε καθεστώς λιτότητας και φτωχοποίησης. Στη βάση αυτής της συνθήκης,
διαμορφώθηκαν οι θέσεις της Νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ, έχοντας ως σκοπό την αναβάθμιση
του βιοτικού επιπέδου κάθε νέου και νέας, τη διεύρυνση των ελευθεριών και της
δημοκρατίας καθώς και την κοινωνική χειραφέτηση. Σε αυτό το πλαίσιο, οι θέσεις της
νεολαίας ΣΥΡΙΖΑ αποτελούν εργαλείο ανοιχτό προς διαβούλευση και
συνδιαμόρφωση με την κοινωνία, πάντα με σκοπό την υπεράσπιση και τη διεκδίκηση
των αξιών της Αριστεράς και των αναγκών των νέων ανθρώπων.

Εργασιακά

Το δικαίωμα στην εργασία είναι δικαίωμα στην ζωή και στην αξιοπρέπεια.
Οποιαδήποτε συζήτηση για την παραγωγική ανασυγκρότηση και την οικονομική
ανάπτυξη, που οδηγεί στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των πολλών, οφείλει
να εκκινεί από την διεύρυνση των δικαιωμάτων και την βελτίωση όρων δουλειάς του
κόσμου της εργασίας. Ιδιαίτερα για την νέα γενιά, που βίωσε πιο έντονα απ’ όλους
τις συνέπειες των νεοφιλελεύθερων - μνημονιακών πολιτικών, είναι ανάγκη η
ενίσχυση του αγώνα για μεγαλύτερους μισθούς, λιγότερες ώρες δουλειάς και
περισσότερες θέσεις εργασίας.
1. Διασφάλιση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας, με συνταγματική
κατοχύρωση της ισχύς της ευνοϊκότερης ρύθμισης
2. Επέκταση και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας σε κάθε χώρο
δουλειάς
3. Καθορισμός του κατώτατου μισθού μέσω Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας
4. Κανένας μισθός κάτω από 751. Αύξηση του εγγυημένου κατώτατου μισθού
5. Αυστηρός έλεγχος και εφαρμογή του ωραρίου εργασίας με καταβολή
υπερωριών για περαιτέρω εργασία
6. Μείωση του χρόνου εργασίας στις 7 ώρες
7. Μείωση ετήσιου ορίου για υπερωρίες
8. Κόκκινη βίβλος για τα εργασιακά: Ευρωπαϊκός χάρτης δικαιωμάτων για
τους/τις εργαζόμενους/ες
9. Ενίσχυση του θεσμικού πλαισίου υπεράσπισης των εργαζομένων από τις
απολύσεις
Παραδείγματα:
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10.
11.

12.

13.
14.

15.
16.

17.

18.

19.
20.
21.

a) Απαγόρευση απόλυσης χωρίς επαρκή και σαφή αιτιολόγηση
b) Απαγόρευση απόλυσης λόγω μη συμφωνίας του εργαζομένου για
μεταβολή προς το δυσμενέστερο των όρων εργασίας του (μετακίνηση
σε άλλη περιοχή, αλλαγή ωραρίου κ.λπ.)
Προστασία από την απόλυση κατά την διάρκεια της γονικής άδειας
Αύξηση της αποζημίωσης απόλυσης, η οποία υπό πενταπλασιάστηκε στην
διάρκεια των μνημονίων. Κατάργηση της αντισυνταγματικής και
αναχρονιστικής διάκρισης ως προς το ύψος της αποζημίωσης απόλυσης
μεταξύ υπαλλήλων και εργατών
Συρρίκνωση και κατάργηση των ελαστικών μορφών εργασίας
Ενδεικτικά:
a) Περιορισμός συμβάσεων μερικής ή εκ περιτροπής απασχόλησης που
δεν δικαιολογούνται από την φύση της επιχειρηματικής
δραστηριότητας.
b) Απαγόρευση σύναψης διαδοχικών συμβάσεων ορισμένου χρόνου ή
συμβάσεως έργου για την ίδια θέση ή αντικείμενο εργασίας με
διαφορετικούς εργαζομένους χωρίς συγκεκριμένη και σαφή
αιτιολόγηση
Ένταξη των εργολαβικών εργαζομένων στην μητρική εταιρεία μετά από
διάστημα εργασίας ενός χρόνου στην ίδια εταιρεία ή όμιλο εταιρειών.
Άμεση αναβάθμιση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) με επαρκή
στελέχωση των υπηρεσιών του και διεύρυνση των αρμοδιοτήτων του (π.χ.
ανακριτικά καθήκοντα, επίλυση εργατικών διαφορών) με στόχο την πάταξη
της μαύρης, αδήλωτης, ανασφάλιστης και υποδηλωμένης εργασίας.
Συμμετοχή εκλεγμένων αντιπροσώπων πρωτοβάθμιων σωματείων κατά τη
διαδικασία επιθεώρησης και ελέγχου.
Διεύρυνση της έννοιας του εργατικού ατυχήματος (συμπεριλαμβανόμενων
και της ψυχολογικής πίεσης) και επέκταση σε όλες τις μορφές εργασίας
(voucher, κοινωφελή, συμβάσεις έργου).
Αναβάθμιση και εντατικοποίηση των ελέγχων στους τομείς υψηλής
παραβατικότητας όπως στον τουρισμό και στον αγροτικό τομέα για την
εξάλειψη φαινομένων «Μανωλάδας» και διαβίωσης σε κοντέινερ.
Αντιμετώπιση φαινομένων παραβίασης προσωπικών δεδομένων στην
εργασία λόγω της χρήσης των νέων τεχνολογιών. Πλήρης απαγόρευση
συστημάτων παρακολούθησης, καθώς και συλλογής και επεξεργασίας
πληροφοριών που προέρχονται από αυτά τα ηλεκτρονικά μέσα καταγραφής.
Προστασία εργαζομένων σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες(μισθοί, άδειες, κτλ.)
Αυστηρότερο πλαίσιο για την ίδρυση και λειτουργία των ΕΠΑ (Εταιρείες
Προσωρινής Απασχόλησης).
Πλήρη συνδικαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα για τους/τις
εργαζόμενους/ες μέσω εργολαβιών και ένταξη εργολαβικών εργαζόμενων
στα σωματεία των χώρων εργασίας.
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22. Μετατροπή των συμβάσεων ορισμένου χρόνου σε αορίστου
Ενδεικτικά:
a) Μετά από τρεις διαδοχικές συμβάσεις με τον ίδιο εργαζόμενο
ανεξαρτήτως κενού διαστήματος
b) Αν διαδοχικές συμβάσεις εργασίας αφορούν την ίδια θέση ή
αντικείμενο εργασίας
c) Αν διαδοχικές συμβάσεις αφορούν διαφορετικές εταιρείες στα
πλαίσια όμως του ίδιου ομίλου ή κοινής ιδιοκτησίας
23. Καθιέρωση ίσης και αλληλέγγυας ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και
υπεργολάβου. (πχ καταβολή μισθού κ.λπ.)
24. Καταβολή του επιδόματος ανεργίας χωρίς περιορισμούς ως προς το χρόνο και
το καθεστώς απασχόλησης πριν από την απόλυση.
25. Αύξηση του επιδόματος ανεργίας στο 80% του κατώτατου μισθού.
26. Δικαίωμα επιδόματος ανεργίας σε περίπτωση εξώθησης σε παραίτηση.
27. Επέκταση της χορήγησης του επιδόματος ανεργίας για την κάλυψη των
μακροχρόνια ανέργων (μέχρι 5 χρόνια).
28. Αναβάθμιση του ΟΑΕΔ σε μοναδικό φορέα καταπολέμησης της ανεργίας.
Δημιουργία πλατφόρμας μέσω της οποίας θα γίνεται αντιστοίχιση των κενών
θέσεων στην αγορά εργασίας και των εγγεγραμμένων ανέργων στα μητρώα
του ΟΑΕΔ, μέσα από αναβαθμισμένα πληροφοριακά συστήματα, την
υποχρέωση όλων των εργοδοτών να αναγγέλλουν τις κενές θέσεις εργασίας
και προσλήψεις νέων εργασιακών συμβούλων.
29. Δημιουργία δημόσιων Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης του ΟΑΕΔ,
πανελλαδικά, με σκοπό τη δημόσια και δωρεάν κατάρτιση σε όφελος των
εργαζομένων.
30. Άμεση θεσμοθέτηση κριτηρίων για την απόδειξη της εξαρτημένης σχέσης
εργασίας εργαζομένων που αμείβονται με Τιμολόγια Παροχής Υπηρεσιών
(μπλοκάκια). Αντικατάστασή τους με κανονικές προσλήψεις μέσω της ένταξης
όσων αμείβονται με ΤΠΥ σε καθεστώς αντίστοιχο με ό,τι ισχύει για τους
μισθωτούς (άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας, γονική άδεια κ.ο.κ )
31. Διασφάλιση του δικαιώματος στη μονομερή προσφυγή στη διαιτησία.
Δηλαδή, σε περιπτώσεις διαπραγμάτευσης συλλογικών συβάσεων εργασίας,
να διασφαλίζεται το δικαίωμα των εργαζομένων να διεκδικήσουν την επίλυση
των διαφορών ενώπιον ενός τρίτου ανεξάρτητου διαιτητή.
32. Κατά την επίλυση εργατικών διαφορών ο εργοδότης να υποχρεούται πρώτος
να αποδείξει τους ισχυρισμούς του, σε αντίθετη περίπτωση να δικαιώνεται ο
εργαζόμενος αυτοδίκαια.
33. Δημόσιος και υποχρεωτικός χαρακτήρας κοινωνικής ασφάλισης με
αναδιανεμητικά χαρακτηριστικά.
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34. Να μη φέρει ευθύνη ο/η εργαζόμενος/η όταν δεν συμμορφώνεται ο
εργοδότης, π.χ. να μην χάνει τα ένσημά του ο/η εργαζόμενος/η όταν δεν
πληρώνει τις εισφορές ο εργοδότης.

Παιδεία

Η Παιδεία οφείλει να αποτελεί δημόσιο και καθολικά προσβάσιμο αγαθό, ενάντια σε
λογικές που την θέλουν προνόμιο των λίγων. Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για
Δημόσια, Ποιοτική και Δημοκρατική Παιδεία, όπου η φυσιογνωμία της εκπαίδευσης
θα διαμορφώνεται σε δημοκρατική κατεύθυνση, θα συγκρούεται με τη λογική των
αγορών και θα θέτει στο επίκεντρο την γνώση και τις ανάγκες των πολλών.

1. Υποχρεωτική 14χρονη εκπαίδευση.
2. Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία, τουλάχιστον στο
5,5% του ΑΕΠ, με βάση τις ανάγκες
3. Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων (σχολεία, πανεπιστήμια, λέσχες,
εστίες, βιβλιοθήκες κοκ).
4. Αναβάθμιση και δημιουργία νέων σχολικών μονάδων που θα
ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες.
5. Εμπλουτισμός των προγραμμάτων σπουδών και δράσεων, σε κάθε
εκπαιδευτική βαθμίδα, για την κλιματική κρίση
6. Θέσπιση ενιαίου Λυκείου θεωρίας και πράξης.
7. Μείωση του αριθμού των μαθητών/-τριών σε κάθε τμήμα με στόχο την
ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας και άρα τη σταδιακή
καταπολέμηση της παραπαιδείας.
8. Ενίσχυση του πολιτισμού και του αθλητισμού στο χώρο των σχολείων και
στα σχολικά προγράμματα. Τα δημόσια σχολεία πρέπει να αποτελούν
σημείο αναφοράς για τη γειτονιά, να αποτελούν χώρο πολιτισμού και
δημιουργίας για όλη την τοπική κοινωνία. Διεκδικούμε τα σχολεία να
μένουν ανοιχτά και μετά το πέρας του σχολικού ωραρίου με την ευθύνη
του δήμου ή/και της σχολικής κοινότητας, για τη στέγαση δράσεων
αλληλεγγύης και πολιτισμού, κοινωνικών φροντιστηρίων, πολιτιστικών
και αθλητικών δραστηριοτήτων και μαθημάτων για τους/τις μαθητές/τριες και τους/τις νέους/-ες ευρύτερα.
9. Υποχρεωτική 24ωρη φύλαξη των σχολείων, από σχολικούς φύλακες με
μόνιμη πρόσληψη.
10. Εκπόνηση νέων προγραμμάτων σπουδών και εκπαιδευτικού υλικού για το
μάθημα της Ιστορίας σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
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11. Απομάκρυνση των θρησκευτικών συμβόλων από τους χώρους των
σχολείων και κατάργηση της προσευχής ως καθημερινής πρακτικής στα
σχολεία.
12. Καθιέρωση του μαθήματος Θρησκειολογίας (έναντι των Θρησκευτικών),
ανταποκρινόμενο πλήρως στις ανάγκες και το χαρακτήρα της σύγχρονης
ελληνικής κοινωνίας, μακριά από κάθε λογική κατηχητικού και επιβολής.
13. Καθιέρωση μαθήματος Σεξουαλικής Αγωγής για την ενημέρωση και
επιμόρφωση
των
μαθητών/-τριών
(προφύλαξη,
σεξουαλικός
προσανατολισμός, ταυτότητα φύλου).
14. Υποχρεωτική παρακολούθηση όλων των μαθητών και μαθητριών από
σχολικό ψυχολόγο.
15. Δυνατότητα παροχής συμβουλευτικής σε γονείς από τον/την σχολικό/-ή
ψυχολόγο.
16. Λήψη εκπαιδευτικών και κοινωνικών μέτρων υπέρ των πιο οικονομικά
καταπιεσμένων κοινωνικών στρωμάτων για την αντιμετώπιση του
αναλφαβητισμού και της σχολικής διαρροής.
17. Κατάργηση των σχολικών παρελάσεων, αντικατάστασή τους με σχολικές
εκδηλώσεις και περιπάτους ιστορικής μνήμης
18. Απεμπλοκή των εθνικών συμβόλων από λογικές επαίνου.
19. Καθιέρωση περιγραφικών βαθμολογιών σε Δημοτικό και Γυμνάσιο.

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση
1. Ένα σχολείο δωρεάν και δημόσιο για όλους και όλες, που θα αμβλύνει τις
κοινωνικές ανισότητες και δεν θα αποτελεί προνόμιο για λίγους και λίγες.
2. Καθολική καθιέρωση του Ενιαίου Ολοήμερου Σχολείου, με ενισχυτική
διδασκαλία για όλους τους μαθητές και όλες τις μαθήτριες κατά τις ώρες
αυτές.
3. Καθολική καθιέρωση των σχολικών γευμάτων.
4. Δημιουργία ενός σχολείου που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες μιας
πολυπολιτισμικής κοινωνίας, όπως είναι η ελληνική (διαπολιτισμικές
θεματικές εβδομάδες, διοργάνωση σχολικών φεστιβάλ), με σεβασμό στην
πολιτισμική ταυτότητα των τοπικών κοινωνιών
5. Αναδιαμόρφωση του όγκου και του περιεχομένου της ύλης για την
αποσυμφόρηση των μαθητών και των μαθητριών.
6. Καθιέρωση τακτικών κοινών συνεδριάσεων Συλλόγου Διδασκόντων και
Συλλόγου Γονέων.
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Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
1. Αποσύνδεση του Λυκείου από το σύστημα πρόσβασης στην τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων και καθολική
ελεύθερη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, προκειμένου οι μαθητές
και οι μαθήτριες να έχουν τη δυνατότητα να εισάγονται στα Τμήματα που
επιθυμούν, χωρίς εξουθενωτικές εξετάσεις που δε θα καθορίζουν των μέλλον
των μαθητών/-τριών και δε θα τους/τις δημιουργούν έντονη ψυχολογική
πίεση.
2. Αναβάθμιση του μορφωτικού ρόλου του Λυκείου με απελευθέρωση από τις
εισαγωγικές εξετάσεις. Κατάργηση του σημερινού χαρακτήρα του Λυκείου ως
μηχανισμού «προγύμνασης» των νέων στην πρόσβαση τους στην
τριτοβάθμια, που ακυρώνει παιδαγωγικά τις τελευταίες τάξεις του Λυκείου,
“τυποποιεί” τη γνώση, εξαντλεί τους/τις μαθητές/-τριες και κοστίζει
πανάκριβα στις οικογένειες.
3. Αναβάθμιση του προγράμματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού με
παράλληλη ένταξή του στο ωρολόγιο σχολικό Πρόγραμμα.
4. Διατήρηση και λειτουργιών των νέων θεσμών στο Γυμνάσιο: Θεματική
Εβδομάδα, Ημέρες Επαγγελματικού Προσανατολισμού, Έτος Γνωστικού
Αντικειμένου.
5. Αναβάθμιση του Απολυτηρίου, τόσο σε περιεχόμενο, όσο και σε αξιοπιστία.
6. Διεύρυνση της ενισχυτικής διδασκαλίας για όλους/-ες τους/τις μαθητές/τριες για όλα τα μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος.
7. Αξιολόγηση των σχολικών κτιριακών υποδομών και εγκαταστάσεων από
τους/τις μαθητές/-τριες, τους/τις καθηγητές/-τριες και τους γονείς για την
βελτίωση και την αναβάθμιση αυτών.
8. Αύξηση της χρηματοδότησης των σχολικών μονάδων βάσει των ιδιαίτερων
αναγκών αυτών.
9. Θεσμοθέτηση της συμμετοχής εκπροσώπων των δεκαπενταμελών όλων των
σχολείων του κάθε δήμου/δημοτικής κοινότητας σε ειδικές συνεδριάσεις της
οικείας Σχολικής Επιτροπής και καταμερισμός αρμοδιοτήτων στα Σχολικά
Συμβούλια, ώστε να ενισχυθεί η δημοκρατία στη διαδικασία λήψης
αποφάσεων.
10. Αναβάθμιση του μαθήματος της Πληροφορικής μέσω και της διδασκαλίας
μαθημάτων για την εκμάθηση προγραμμάτων τύπου Office ( Word, Excel,
Powerpoint κλπ.), έτσι ώστε με την απονομή του απολυτηρίου να παρέχεται
αυτομάτως και πιστοποιητικό γνώσεων επιπέδου ECDL. Αντίστοιχα,
αναβάθμιση του μαθήματος των Αγγλικών, μέσω του οποίου θα παρέχεται
αυτόματα πιστοποίηση επιπέδου FCE (First Certificate in English).
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11. Δεδομένης της ύπαρξης της τεχνικής εκπαίδευσης, άμεση ποιοτική
αναβάθμιση με σκοπό την άρση των φραγμών μεταξύ Γ.Ε.Λ. και ΕΠΑΛ.

Ειδική αγωγή
1. Η ειδική αγωγή οφείλει να αποτελέσει αναπόσπαστο τμήμα ολόκληρης της
εκπαίδευσης και όχι ξεχωριστό κλάδο.
2. Διεκδικούμε ένα εκπαιδευτικό σύστημα ισότιμης πρόσβασης για παιδιά,
νέους/-ες και ενήλικες με αναπηρίες στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
3. Οι μαθητές και οι μαθήτριες με αναπηρία να φοιτούν στο σχολείο της
γειτονιάς τους. Σταδιακή μείωση του αριθμού των ειδικών σχολείων, τα οποία
λειτουργούν απομονωμένα συντηρώντας το μοντέλο περιθωριοποίησης και
αποκλεισμού. Ένταξη όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού παιδιών µε
αναπηρίες στο γενικό σχολείο και τη γενική τάξη. Όπου δε, υπάρχει η ανάγκη
δημιουργίας ειδικών σχολείων, προτείνουμε αυτά να συστεγάζονται με τα
συμβατικά σχολεία.
4. Αναβάθμιση της υλικοτεχνικής υποδομής και των υπηρεσιών του σχολείου
με προσλήψεις του κατάλληλου διδακτικού και ειδικού προσωπικού που
απαιτούν οι ανάγκες των μαθητών/-τριών με αναπηρία.
5. Σχεδιασμός νέων αναλυτικών και σχολικών προγραμμάτων και προώθηση
νέων εκπαιδευτικών μεθόδων.

Μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση
1. Πρόσβαση στη φοιτητική μέριμνα. Έκδοση πάσο για όλους τους/τις
σπουδαστές/τριες, πρόσβαση σε δωρεάν σίτιση.
2. Πρακτική άσκηση με αξιοπρεπή αμοιβή, πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα.
3. Καθιέρωση συγκεκριμένων ημερομηνιών εξετάσεων ειδικότητας, στο τέλος
της διετίας των προγραμμάτων.
4. Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλώσιμων για όλους
τους/τις σπουδαστές/-στριες, ειδικά ειδικοτήτων με μεγάλο όγκο
αναλώσιμων (μάγειρες κ.λ.π).
5. Αναβάθμιση των υποδομών και των εξοπλισμού των εργαστηρίων με νέας
τεχνολογίας εργαλεία, σε όλα τα δημόσια ΙΕΚ.
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6. Δυνατότητα ψυχολογικής υποστήριξης σε όλους/-ες τους σπουδαστές με
ειδικό ψυχολόγο.
7. Στελέχωση των Δ.ΙΕΚ με μόνιμο εκπαιδευτικό και διοικητικό προσωπικό
8. Καθιέρωση συγκεκριμένων ημερομηνιών εξετάσεων πιστοποίησης για
τους/τις νέους/εες εκπαιδευτικούς
9. Θέσπιση δημόσιων και δωρεάν διετών προγραμμάτων επαγγελματικής
εκπαίδευσης, τα οποία θα λειτουργούν εντός των δημόσιων ΑΕΙ, θα περιέχουν
υψηλού επιπέδου θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης και θα απονέμουν
διπλώματα επιπέδου 5.
10. Επαναφορά του θεσμού των διετών προγραμμάτων σπουδών σε ΑΕΙ.

Νέοι και νέες εκπαιδευτικοί
1. Ενίσχυση του ρόλου του εκπαιδευτικού όλων των βαθμίδων. Στελέχωση από
υπεύθυνα εκπαιδευτικά στελέχη με κατάλληλες επιστημονικές –
παιδαγωγικές γνώσεις, συνεχή επιμόρφωση και δυνατότητα ανάπτυξης
πρωτοβουλιών, εξασφάλιση αξιοκρατίας, ικανοποιητικών αποδοχών και
ευνοϊκών συνθηκών εργασίας.
2. Μόνιμοι διορισμού για τους νέους και τις νέες εκπαιδευτικούς
3. Δημόσιο και Δωρεάν σύστημα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών με την
ευθύνη του κράτους και την εμπλοκή των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων
4. Απόρριψη του μοντέλου του γραπτού διαγωνισμού ΑΣΕΠ.

Διαπολιτισμική εκπαίδευση

Μειονοτική εκπαίδευση
1. Συνολική αναβάθμιση της Μειονοτικής εκπαίδευσης με στόχο την άρση των
ανισοτήτων στη μόρφωση και την βελτίωση τον όρων ένταξης στην αγορά
εργασίας και συνολικότερα στην κοινωνία των μουσουλμανοπαίδων.
2. Δημιουργία δίγλωσσων νηπιαγωγείων στα πλαίσια της προσχολικής
εκπαίδευσης, για την ομαλή προσχολική αγωγή των μουσουλμανοπαίδων
στην μητρική τους γλώσσα.
3. Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση των βιβλίων ελληνομάθειας με στόχο την
αποτελεσματική
ανταπόκριση
στις
σύγχρονες
ανάγκες
των
μουσουλμανοπαίδων.
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4. Δυνατότητα εναλλακτικής χρήσης των κοινών δημοσίων βιβλίων του
Δημοτικού σε περιπτώσεις που τα βιβλία ελληνομάθειας δεν συνάδουν σε
επίπεδο γνώσης με το επίπεδο ελληνομάθειας του τμήματος.
5. Δυνατότητα δωρεάν μαθημάτων ελληνομάθειας σε γονείς, με στόχο την
ομαλή αντιστοίχιση του επιπέδου ελληνομάθειας γονέα - παιδιού.
6. Ενισχυτική διδασκαλία ελληνομάθειας στο Γυμνάσιο - Λύκειο για όσα
μουσουλμανοπαίδια δεν μπορούν να συμβαδίσουν με το επίπεδο της
απαραίτητης για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ελληνομάθειας.
7. Αναβάθμιση των κτηριακών υποδομών στέγασης των Μειονοτικών σχολείων
σε βαθμό τέτοιο που θα μπορεί να καλυφθεί τόσο η ομαλή διεξαγωγή του
εκπαιδευτικού έργου όσο και το πλήθος των μαθητών.
8. Κατάργηση των Ιεροδιδασκαλίων που αντικαθιστούν αυτή τη στιγμή την
πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια κρατική εκπαίδευση.
9. Διατήρηση και ενίσχυση του τομέα Μειονοτικής Εκπαίδευσης του
Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
10. Κίνητρα για την ένταξη των παιδιών Ρομά στο εκπαιδευτικό σύστημα και
διαρκής κρατικός έλεγχος της ικανοποίησης των προϋποθέσεων, για την
αντιμετώπιση της σχολικής διαρροής
11. Ισχυροποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την εκπαίδευση των παιδιών
προσφύγων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης
12. Ορισμός θεματικών εβδομάδων με θέμα την διαπολιτισμικότητα

Τριτοβάθμια εκπαίδευση
1.
2.
3.
4.

Εισαγωγή στην τριτοβάθμια με σύστημα ελεύθερης πρόσβασης.
Αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης των Ιδρυμάτων στο ύψος των αναγκών
Δημιουργία ενιαίου χώρου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και έρευνας.
Πρακτική άσκηση με αξιοπρεπή αμοιβή, πλήρη εργασιακά και συνδικαλιστικά
δικαιώματα.
5. Αλλαγή του ακαδημαϊκού χάρτη, με γνώμονα τις ανάγκες της κοινωνίας,
ενάντια στον κατακερματισμό των επιστημονικών και γνωστικών πεδίων
βάσει των απαιτήσεων της ελεύθερης αγοράς.
6. Ενιαίο πτυχίο ανά γνωστικό αντικείμενο. Αναδιαμόρφωση των
προγραμμάτων σπουδών σε προοδευτική κατεύθυνση, λαμβάνοντας υπόψη
τις ιδιαιτερότητες κάθε σχολής και αντικειμένου. Στοχεύουμε στην ενίσχυση
του κορμού βασικών μαθημάτων, ενάντια στην άκριτη υπερεξειδίκευση και
την απόκτηση αποσπασματικών γνώσεων.
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7. Κατάργηση των μέτρων εντατικοποίησης και απόρριψη των μέσων
πειθάρχησης (προαπαιτούμενα, αλυσίδες, όρια δήλωσης μαθημάτων, όρια
φοίτησης).
8. Κατάργηση του ατομικού φακέλου προσόντων και των ECTS (πιστωτικές
μονάδες) ως μέτρο πιστοποίησης. Απόρριψη του μοντέλου της Bologna
(Μπολόνια).
9. Ενιαία πτυχία που να συνδέονται με ενιαία επαγγελματικά δικαιώματα.
10. Με το υπάρχον καθεστώς, ισοτιμία των ενιαίων πενταετών σπουδών με
master: ακαδημαϊκή και επαγγελματική ισοτιμία.
11. Αναγνώριση των πτυχίων πανεπιστημιακών εκτός της ελληνικής επικράτειας
μέσα από ένα σαφές πλαίσιο ακαδημαϊκής αντιστοίχισης και ισοτιμίας μέσω
του ΔΟΑΤΑΠ, με επιτάχυνση των γραφειοκρατικών διαδικασιών. Καμία
απόδοση επαγγελματικών δικαιωμάτων χωρίς την ακαδημαϊκή αντιστοίχιση
των πτυχίων μέσω του ΔΟΑΤΑΠ. Καμία ισοτιμία των πτυχίων κολλεγίων με τα
πτυχία των πανεπιστημιακών και πολυτεχνείων της χώρας.

Φοιτητική Μέριμνα
1. Κεντρικός έλεγχος και υπό την αρμοδιότητα του Κράτους η φοιτητική
μέριμνα. Κατάργηση του εποπτευόμενου φορέα ΙΝΕΔΙΒΙΜ.
2. Απομάκρυνση των εργολαβιών από τις σχολές και σύναψη συμβάσεων
εργασίας με φυσικά πρόσωπα.
3. Έλεγχος από τα συλλογικά όργανα των φοιτητών/-τριών, καθώς και από το
σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας του ποσού που διατίθεται στον
προϋπολογισμό των Ιδρυμάτων για τη φοιτητική μέριμνα.
4. Δωρεάν σίτιση από δημόσιες πανεπιστημιακές λέσχες, χωρίς αντίτιμο, με
καμία ανάμειξη εργολάβων και ιδιωτικών εταιριών. Συνεργασία με
κοινωνικές συνεταιριστικές επιχειρήσεις και σύνδεση με αντίστοιχα
εγχειρήματα, όπου αυτό είναι δυνατόν σε σχέση με την τροφοδοσία τους.
5. Ανέγερση νέων εστιών, αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων κριτηρίων για τη
δημιουργία νέων εστιών και συντήρηση των ήδη υπαρχόντων. Όπου τα
παραπάνω δεν είναι εφικτά, το κράτος οφείλει να μεριμνήσει για την
ενοικίαση διαμερισμάτων και την δωρεάν διάθεσή τους στους/στις
φοιτητές/-τριες ή να παρέχει επιδότηση ενοικίου, προκειμένου να μην μείνει
κανείς/καμία που το δικαιούται εκτός δωρεάν στέγασης.
6. Δωρεάν και ποιοτική στέγαση για όλους/-ες τους/τις φοιτητές/-τριες, που
φοιτούν μακριά από τον τόπο διαμονής τους. Εξασφάλιση αξιοπρεπών
συνθηκών διαβίωσης σε αυτές με μέριμνα της Πολιτείας. Ανέγερση νέων
εστιών και – όπου είναι δυνατόν – αξιοποίηση ανεκμετάλλευτων κτιρίων.
Όπου δεν είναι τα παραπάνω εφικτά, ενοικίαση διαμερισμένων από το
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7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Κράτος και δωρεάν διάθεσή τους στους/στις φοιτητές/-τριες, προκειμένου να
μην μένει κανείς/καμία – που το δικαιούται – εκτός δωρεάν στέγασης.
Θέσπιση «ειδικής φοιτητικής κάρτας» για τα μέσα μεταφοράς, ώστε οι
φοιτητές/-τριες να μετακινούνται δωρεάν από και προς τις πανεπιστημιακές
εγκαταστάσεις και από και προς τον τόπο κατοικίας τους.
Δωρεάν συγγράμματα για όλα τα μαθήματα. Ο αριθμός των συγγραμμάτων
θα πρέπει να καλύπτει τις ανάγκες του επιστημονικού αντικειμένου με τρόπο
ολόπλευρο, να παρέχεται κάθε πρόσθετο επιστημονικό βοήθημα, ενώ
ταυτόχρονα να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα σε όλα τα ηλεκτρονικά
αρχεία που χρειάζονται.
Το κάθε πανεπιστημιακό τμήμα να διαθέτει τη δική του βιβλιοθήκη, η οποία
να είναι εξοπλισμένη με όλη την απαραίτητη βιβλιογραφία, ενώ παράλληλα
θα διασφαλίζει την προσβασιμότητα στα ηλεκτρονικά αρχεία που είναι
απαραίτητα στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Ίδρυση και επαναλειτουργία των πανεπιστημιακών τυπογραφείων, ώστε οι
φοιτητές/-τριες να μη βαρύνονται με περαιτέρω έξοδα για το απαραίτητο
υλικό, καθώς και να αναβαθμιστούν οι βιβλιοθήκες των Ιδρυμάτων.
Πρόσβαση σε σύγχρονα ηλεκτρονικά επιστημονικά περιοδικά.
Εξασφάλιση του απαραίτητου εξοπλισμού και αναλώσιμων για όλους τους
φοιτητές και τις φοιτήτριες σε σχολές με αυξημένες ανάγκες (Αρχιτεκτονικές,
Καλών Τεχνών κλπ).
Ασφαλιστική κάλυψη όλων των φοιτητών/-τριών μέσω φοιτητικού βιβλιαρίου
υγείας.
Δημιουργία δομών για τα ΑμεΑ που θα στοχεύουν στην ισότιμη συμμετοχή
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δωρεάν μεταφορά με ειδικά αυτοκίνητα
των φοιτητών/-τριών με κινητική αναπηρία ή προβλήματα όρασης από τον
τόπο διαμονής τους στη σχολή για να παρακολουθήσουν τα μαθήματά τους.
Πρόσβαση των ΑμεΑ στο περιεχόμενο της εκπαιδευτικής διαδικασίας και
γνώσης (διαλέξεις σε νοηματική, εγχειρίδια σε γραφή Braille, κλπ)
Παροχή κτιρίων και όλων των απαιτούμενων εγκαταστάσεων στις
πολιτιστικές και αθλητικές ομάδες των πανεπιστημίων, Συλλόγου Φοιτητών,
συλλογικοτήτων.
Πρόνοια για δωρεάν πρόσβαση σε πολιτιστικές δραστηριότητες που
παράγονται από κρατικούς φορείς και μειωμένο εισιτήριο γι’ αυτές που
αφορούν την ιδιωτική πρωτοβουλία.
Δημιουργία Πανεπιστημιακών γυμναστηρίων και στελέχωσή τους με το
αναγκαίο προσωπικό. Όπου αυτό δεν είναι δυνατόν, επιδότηση των
φοιτητών/-τριών για πρόσβαση στα δημοτικά και ιδιωτικά γυμναστήρια.
Δημιουργία τοπικών και εθνικών πρωταθλημάτων ερασιτεχνικού χαρακτήρα.
Ανάπτυξη μόνιμων δράσεων αθλητισμού και σύνδεση του ερασιτεχνικού
αθλητισμού με το πανεπιστήμιο.
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18. Φύλαξη και καθαριότητα των Ιδρυμάτων από προσωπικό με μόνιμη
πρόσληψη.

Δημοκρατία
1. Ενίσχυση του θεσμού της συνδιοίκησης. Αύξηση του ποσοστού συμμετοχής
των φοιτητών/ριών, Διοικητικών Υπαλλήλων και μελών, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ στα
όργανα διοίκησης όλων των σχολών και τμημάτων.
2. Καθολική συμμετοχή όλων των φοιτητών στις διαδικασίες εκλογής των
οργάνων συνδιοίκησης των ιδρυμάτων (εκλογή Πρυτάνεων, Αντιπρυτάνεων,
Κοσμητόρων κ.λπ.)
3. Η Διοίκηση των Ιδρυμάτων στα χέρια της ακαδημαϊκής κοινότητας, χωρίς την
εμπλοκή εξωγενών παραγόντων (ιδιώτες κλπ).
4. Επαναφορά του θεσμού του πανεπιστημιακού Ασύλου. Προάσπιση του
Ασύλου από τα τμήματα της πανεπιστημιακής κοινότητας (φοιτητικοί
σύλλογοι, καθηγητές/-τριες, διοικητικοί κλπ). Καμία νομιμοποίηση της
αστυνομικής παρέμβασης, παρά μόνο σε περιπτώσεις κακουργηματικών
πράξεων (βλ. εγκλήματα κατά της ζωής).
5. Δημοκρατική ανασυγκρότηση των φοιτητικών συλλόγων και επανασύσταση
της Εθνικής Φοιτητικής Ένωσης Ελλάδας (ΕΦΕΕ).
6. Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι αποτελούν τα συνδικαλιστικά όργανα των φοιτητών/τριών. Οφείλουν να αναγνωρίζονται θεσμικά και να εντάσσονται στα πλαίσια
της Συνδικαλιστικής Ελευθερίας. Οι εκλογές, οι διαδικασίες και οι αποφάσεις
τους αποτελούν αποκλειστική ευθύνη των φοιτητών/-τριών χωρίς καμία
κρατική παρέμβαση.

Μεταπτυχιακές και Διδακτορικές σπουδές
1. Πλήρης κατάργηση των διδάκτρων στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών
Σπουδών
2. Η διαδικασία δημιουργίας των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών
πρέπει να είναι στην αρμοδιότητα των θεσμοθετημένων οργάνων των
πανεπιστημίων βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων.
3. Δωρεάν πρόσβαση στα μεταπτυχιακά προγράμματα για όλους/-ες τους/τις
φοιτητές/-τριες και κατάργηση των διδάκτρων όπου αυτά υπάρχουν
4. Αύξηση των υποτροφιών για διδακτορικές σπουδές, απλοποίηση των
διαδικασιών
5. Τερματισμός της εκμετάλλευσης των μεταπτυχιακών φοιτητών και των Υπ.
Διδακτόρων. Καμία παροχή επικουρικού διδακτικού έργου χωρίς συμβάσεις
εργασίας και με αντίστοιχη αναγνώριση της διδακτικής εμπειρίας.
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6. Κατοχύρωση των πνευματικών δικαιωμάτων στις εργασίες σε όλους του
συντελεστές τους ανεξαρτήτως της ιδιότητας τους (πχ φοιτητές/-τριες)
7. Σύσταση πανεπιστημιακών εκδόσεων που θα προσανατολίζονται στη
δημοσίευση διδακτορικών διατριβών και επιστημονικών εργασιών και
ερευνών.

Έρευνα και νέοι/-ες επιστήμονες
1. Αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας (στα επίπεδα του ευρωπαϊκού
μέσου όρου)
2. Ένταξη των δημόσια χρηματοδοτούμενων ερευνητικών προγραμμάτων σε
ένα συνολικό σχέδιο που συνδέεται με τις ανάγκες της κοινωνίας και την
παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.
3. Ισόρροπη χρηματοδότηση της έρευνας, τόσο σε εφαρμοσμένα και
εξειδικευμένα αντικείμενα των θετικών επιστημών, όσο και στα γνωστικά
αντικείμενα των ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών
4. Ενιαίοι κανόνες και πλαίσιο λειτουργίας για δημόσια ερευνητικά κέντρα,
πανεπιστήμια και πολυτεχνεία. Ενίσχυση των συνεργειών μεταξύ τους.
5. Δημοσιότητα και δημοκρατικός έλεγχος της προέλευσης των κονδυλίων, των
όρων χρηματοδότησης και του προσδοκώμενου αποτελέσματος της έρευνας
που διεξάγεται σε δημόσια ερευνητικά κέντρα και πανεπιστημιακά ιδρύματα.
6. Εξασφάλιση της δημοσιότητας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και τη μη
ιδιοκτησιακή κατοχύρωσή τους από έξω-πανεπιστημιακούς θεσμούς.
7. Περιορισμός της γραφειοκρατίας στην λειτουργία των προγραμμάτων και
στην απορρόφηση των κονδυλίων. Αποσύνδεση από το δημόσιο λογιστικό.
8. Κανένας ερευνητής χωρίς σύμβαση εργασίας, που να κατοχυρώνει την
αμοιβή και την ασφάλιση του. Αποσύνδεση της ακαδημαϊκής ιδιότητας
του/της μεταπτυχιακού/-ης και διδακτορικού/-ής φοιτητή/-τριας από την
εργασιακή ιδιότητα του/της ερευνητή/-τριας.
9. Οργάνωση των ερευνητών και σε συνδικαλιστικό επίπεδο και διεκδίκηση
κλαδικής συλλογικής σύμβασης εργασίας στην Έρευνα

Υγεία

1. Πλήρης και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και οδοντιατρικής περίθαλψη για
όλες και όλους, ανεξαρτήτων ασφαλιστικής ικανότητας
2. Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών έγκρισης ειδικών θεραπειών.
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3. Άμεση αναβάθμιση του ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού των νοσοκομείων.
Ανανέωση του στόλου των γερασμένων ασθενοφόρων και ελικοπτέρων.
4. Δημιουργία νέων, επαρκώς στελεχωμένων, πλήρως εξοπλισμένων δημόσιων
Δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας σε κάθε γειτονιά.
5. Αναβάθμιση υπαρχουσών και δημιουργία νέων νοσοκομειακών μονάδων
όλων των βαθμίδων (πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια
φροντίδα).
6. Απομάκρυνση των εργολαβιών από τη δημόσια υγεία.
7. Άμεση εξάλειψη των γεωγραφικών ανισοτήτων πρόσβασης στην υγεία (νησιά
και απομακρυσμένες περιοχές). Θέσπιση επιπρόσθετων κινήτρων
(οικονομικών και μη) για το υγειονομικό προσωπικό.
8. Δημιουργία ειδικών κέντρων και ιατρείων για την ιατρική και οδοντιατρική
περίθαλψη καθώς και για θεραπείες αποκατάστασης.
9. Δημιουργία εθνικής καμπάνιας προώθησης των εμβολιασμών. Θέσπιση
νομικών επιπτώσεων για όσους και όσες συνειδητά δεν εμβολιάζουν τα
ανήλικα παιδιά τους με τα συνιστάμενα εμβόλια.
10. Άμεση προκήρυξη νέων μόνιμων θέσεων στο Ε.Σ.Υ. για την πλήρη στελέχωση
του σε ιατρικό, νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό.
11. Εξορθολογισμός του συστήματος εφημεριών.
12. Άμεση εφαρμογή της Εθνικής και Ευρωπαϊκής νομοθεσίας αναφορικά με τα
εργασιακά δικαιώματα του ιατρικού και παραϊατρικού προσωπικού (ρεπό
μετά την εφημερία, εφαρμογή του μέγιστου θεσπισμένου ορίου εργασίας).
13. Άμεση καταβολή του συνόλου των εφημεριών, αύξηση αντιμισθίας
εφημεριών.
14. Διαφάνεια και δημόσιος έλεγχος της ιατροφαρμακευτικής δαπάνης.

Μεταναστευτικό -Προσφυγικό

Για την Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες/στριες, δεν είναι άνθρωποι
β’ κατηγορίας, ούτε «επικίνδυνοι εγκληματίες» και «κίνδυνος» για την αλλοίωση του
πολιτισμού μας. Είναι άνθρωποι με αξιοπρέπεια, με δικαιώματα και με ανάγκες, στην
υπεράσπιση και την ικανοποίηση των οποίων θα πρέπει να στοχεύει η
μεταναστευτική και προσφυγική πολιτική. Το προσφυγικό και το μεταναστευτικό,
είναι θεμελιώδεις τομείς άσκησης πολιτικής, στους οποίους επιδιώκουμε την
υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ανάδειξη των αρχών της
αλληλεγγύης και της ισότητας όλων των ανθρώπων.
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1. Η ιθαγένεια πρέπει να αποκτάται αυτόματα από παιδιά που είτε έχουν
γεννηθεί στην Ελλάδα, είτε έχουν τελειώσει το σχολείο ή το πανεπιστήμιο,
ανεξάρτητα από το πόσο καιρό κατοικούν στην χώρα και ανεξάρτητα από
οποιαδήποτε προϋπόθεση.
2. Απλούστευση, επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών για απόκτηση
ιθαγένειας από μετανάστες και μετανάστριες. Αναδιαμόρφωση του πλαισίου
συνέντευξης για την απόκτηση ιθαγένειας
3. Διασφάλιση του ατομικού δικαιώματος αυτοπροσδιορισμού τους και της
προστασίας της γλώσσας, της κουλτούρας και του πολιτισμού τους
(πρόβλεψη και οργάνωση των αντίστοιχων μαθημάτων για τους/τις
μικρούς/ες πρόσφυγες)
4. Αποποινικοποίηση του αδικήματος παράνομης εισόδου, διαμονής και
εργασίας
5. Επανασύσταση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο θα έχει
όλες τις αρμοδιότητες για την χάραξη, την υλοποίηση και τον απολογισμό της
μεταναστευτικής και προσφυγικής πολιτικής.
6. Επιτάχυνση και διευκόλυνση των διαδικασιών σε όλους τους πρόσφυγες,
χορήγησης Διεθνούς Προστασίας (Άσυλο)
7. Ενίσχυση της Υπηρεσίας Ασύλου με ανθρώπινο δυναμικό και υλικές υποδομές
για την ταχύτερη και αποτελεσματικότερη διαχείριση των αιτημάτων ασύλου.
8. Απορρόφηση και διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων από κρατικούς
φορείς και όχι ΜΚΟ. Εκπόνηση ενός συνεκτικού και συνολικού σχεδιασμού
για την ένταξη των προσφύγων στην Ελληνική κοινωνία σε συνεργασία με τις
τοπικές κοινωνίες, φορείς αυτοδιοίκησης, σχετικές οργανώσεις και δομές
αλληλεγγύης.
9. Αλλαγή θεσμικού πλαισίου ώστε όλοι οι πρόσφυγες να εντάσσονται
αυτόματα στις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες.
10. Δημιουργία μητρώου για την καταγραφή των Μ.Κ.Ο. που
δραστηριοποιούνται σε τομείς του προσφυγικού.
11. Δημιουργία μηχανισμού εποπτείας και ποιοτικού ελέγχου των Μ.Κ.Ο. από
τους αντίστοιχους κρατικούς φορείς, ώστε να ελέγχεται το κατά πόσον
διεκπεραιώνουν το έργο τους και ανταποκρίνονται στις προϋποθέσεις τους.
12. Ένταξη των προσφύγων στα μητρώα του ΟΑΕΔ, με σκοπό την πρόσβαση σε
προγράμματα εργασίας, επιδόματα και κάθε είδους παροχή.
13. Πλήρης καταγραφή των επαγγελματικών και ακαδημαϊκών τους προσόντων,
ώστε να μπορούν να διαχέονται στους αντίστοιχους οικονομικούς τομείς ή
επιστημονικούς κλάδους.
14. Καθιέρωση πλήρους δικαιώματος στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη
ανεξάρτητα από οποιοδήποτε κριτήριο.
15. Διασφάλιση του δικαιώματος κάθε παιδιού στην εκπαίδευση. Κάλυψη όλων
των υλικών προϋποθέσεων για το σκοπό αυτό.
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16. Κατάργηση των κλειστών προαναχωρησιακών κέντρων.
17. Κατάργηση του πλαισίου για τις επιστροφές των προσφύγων έχοντας στο
επίκεντρο την διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
18. Δημιουργία νέων δομών ανοιχτής φιλοξενίας για την επαρκή κάλυψη των
αναγκών χωρίς να υπάρχει υπερπληθυσμός σε δομές.
19. Ενίσχυση κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης, με κάθε είδους κοινωνικές
υπηρεσίες (Ενδεικτικά: Ψυχολόγους, Παιδοψυχολόγους, Γιατρούς,
Οδοντίατρους, Κοινωνικούς λειτουργούς, Κοινωνιολόγους).
20. Ιδιαίτερη μέριμνα για τον ιατρικό έλεγχο και την ιατροφαρμακευτική
περίθαλψη προσφύγων με αναπηρίες.
21. Κάλυψη των διαρκών και πάγιων αναγκών των δομών μέσω μόνιμων
θέσεων εργασίας με πλήρη εργασιακά δικαιώματα, και όχι μέσω
κοινωφελών προγραμμάτων και Μ.Κ.Ο.
Για ασυνόδευτα προσφυγόπουλα:
22. Αναβάθμιση του πλαισίου πρόνοιας, προστασίας και φροντίδας των
ασυνόδευτων ανηλίκων.
23. Δημιουργία περισσότερων θέσεων σε ξενώνες φιλοξενίας για τα ασυνόδευτα
παιδιά εντός αστικού ιστού.
24. Διαμόρφωση ενός νομικού πλαισίου για την επιτροπεία των ασυνόδευτων
ανηλίκων, ώστε να υπάρχει για κάθε παιδί κηδεμόνας που θα χειρίζεται κάθε
ζήτημα της καθημερινής τους ζωής.

Για την ένταξη:
25. Δημιουργία κέντρων ένταξης ανά γειτονιά, που θα λειτουργούν ως
διαπολιτισμικά κέντρα (μαθήματα γλώσσας, μουσικής, θεάτρου)
26. Μαθήματα γλωσσομάθειας για ενήλικους πρόσφυγες με δωρεάν παροχή
κρατικής πιστοποίησης.

Πολιτισμός

Ο πολιτισμός αποτελεί δημόσιο αγαθό, η πρόσβαση στο οποίο οφείλει να είναι
καθολική, δημόσια και ελεύθερη. Ο πολιτισμός πλάθει τον “ολοκληρωμένο”
άνθρωπο, χειραφετεί και μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο στην προαγωγή της
ισότητας, χωρίς οποιουσδήποτε αποκλεισμούς. Οφείλει να δημιουργεί σχέσεις και
να αξιώνει να διατηρήσει την ανάπτυξη της ιστορικής μνήμης, όχι ως εθνική
αποκλειστικότητα, αλλά ως τμήμα της παγκόσμιας κληρονομιάς. Ο πολιτισμός
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διακατέχει και εντοπίζεται σε κάθε πτυχή της κοινωνικής ζωής, στην καθημερινότητα
ως πρακτική, στην εκπαίδευση ως ιστορική και καλλιτεχνική παιδεία.

Πρόσβαση στον πολιτισμό
1. Καθολική πρόσβαση στον πολιτισμό: Θέσπιση “Κάρτας Πολιτισμού” από τους
αρμόδιους φορείς του Κράτους με πιστωτικές μονάδες, οι οποίες θα μπορούν
να εξαργυρώνονται σε θέατρα, κινηματογράφο, μουσεία και αρχαιολογικούς
χώρους, εκθέσεις, αγορά βιβλίων, κοκ.
2. Κατάλληλες υποδομές για πρόσβαση ΑμεΑ
3. Προσβάσιμο περιεχόμενο των πολιτισμικών δρώμενων σε ΑμεΑ (υπέρτιτλοι,
ακουστική περιγραφή, μουσεία αφής, ομαδικές ξεναγήσεις, νοηματική)
4. Αναβάθμιση δομών/χώρων πολιτισμού με όρους ασφάλειας, τόσο για
τους/τις καλλιτέχνες, όσο και για τους/τις θεατές/επισκέπτες (πυρασφάλεια,
έξοδοι κινδύνου κοκ).
5. Ίδρυση δημόσιων καλλιτεχνικών δομών, ανά την Ελλάδα, για παιδιά και
ενήλικες (σχολές χορού, θεάτρου, εικαστικών τεχνών, κοκ)
6. Πρόνοια για αποκεντρωμένες δράσεις πολιτισμού. Δημιουργία πανελλαδικών
φυτώριων πολιτισμού
7. Πλατφόρμα ενημέρωσης Πολιτισμού για την εξυπηρέτηση νέων καλλιτεχνών
και πολιτών (εύρεση χώρων, ενημέρωση, επαγγελματική αποκατάσταση
κ.λπ.)
8. Ίδρυση Ακαδημίας Τεχνών, πανεπιστημιακής σχολής για τις τέχνες και
πανεπιστημιακής σχολή για τις καλές, τις εφαρμοσμένες και τις παραστατικές
τέχνες, η οποία θα λειτουργήσει ως «ομπρέλα» που θα εντάσσει τις ήδη
υπάρχουσες δημόσιες καλλιτεχνικές σχολές και – παράλληλα – θα έχει στόχο
την ίδρυση και λειτουργία επιπλέον καλλιτεχνικών σχολών ανά την Ελλάδα,
περιλαμβάνοντας το σύνολο των τεχνών (θέατρο, κινηματογράφος, μουσική,
εικαστικές τέχνες, χορός)

Υποστήριξη των καλλιτεχνών
1. Διάθεση, από τους δήμους, αναξιοποίητων χώρων για πρόβες ή τη
δημιουργία Πολιτιστικών Λεσχών – Πολυχώρων με δωρεάν μαθήματα
(ζωγραφικής, μουσικής, χορού, θεάτρου, κινηματογράφου, ιστορίας, τέχνης).
2. Σχεδιασμός, συντονισμός και τη δημιουργία πολιτιστικών δομών, που θα
εξασφαλίζουν τον πλουραλισμό της καλλιτεχνικής έκφρασης και δράσης,
μακριά από κάθε λογοκρισία και καταστολή, παρέχοντας υποδομές σε
νέους/-ες καλλιτέχνες και διευκολύνοντάς τους/τις να δημιουργήσουν.
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3. Υπεράσπιση της ελευθερίας της έκφρασης και της καλλιτεχνικής δημιουργίας,
απέναντι στις πιέσεις της ακροδεξιάς και κύκλων της εκκλησίας. Η ελευθερία
λόγου και έκφρασης είναι πυλώνας της δημοκρατίας.
4. Δημιουργία πλαισίου για την προστασία των καλλιτεχνών από την αδήλωτη
και ανασφάλιστη εργασίας, τόσο κατά την προετοιμασία όσο και κατά την
υλοποίηση του καλλιτεχνικού έργου.

Πολιτισμός στο δημόσιο χώρο
1. Συντήρηση, αναδιαμόρφωση και δημιουργία χώρων ιστορικής μνήμης εντός
πόλεων ανά την Ελλάδα
2. Διαφύλαξη και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων και της πολιτιστικής
κληρονομιάς
3. Αναβάθμιση της αισθητικής των πόλεων (χώροι πρασίνου και πάρκα, κίνητρα
για εκθέσεις στο δημόσιο χώρο)
4. Αναβάθμιση του ρόλου του Σύγχρονου Πολιτισμού σε θεσμικό επίπεδο

Κοινωνικά Δικαιώματα

Ως Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ υπερασπιζόμαστε τη δημοκρατία, την ελευθερία και τα
ανθρώπινα δικαιώματα και αγωνιζόμαστε για την ενίσχυση και τη διεύρυνσή τους.
Υποστηρίζουμε την ισότητα για όλους και όλες, την αλληλεγγύη προς όλους και όλες,
καθώς και την οριστική άρση των κοινωνικών διακρίσεων.
Ασφάλεια
Η κοινωνική ειρήνη και η ασφάλεια προϋποθέτουν δικαιοσύνη και άμβλυνση των
ανισοτήτων. Η εγκληματικότητα και η ανασφάλεια ανθούν όπου διαρρηγνύεται ο
κοινωνικός ιστός και κυριαρχεί η εγκατάλειψη. Για το λόγο αυτό το ζήτημα της
ασφάλειας είναι πρωτίστως κοινωνικό και όχι κατασταλτικό.
Η εξάρθρωση του μεγάλου οργανωμένου εγκλήματος, του εμπορίου ναρκωτικών και
όπλων, των κυκλωμάτων προστασίας, του τράφικινγκ, της εργασίας υπό συνθήκες
δουλείας, της υπερεκμετάλλευσης της στέγης, οφείλουν να αποτελούν αντικείμενο
κρατικών υπηρεσιών και δυνάμεων ασφαλείας, ριζικά αναπροσανατολισμένων και
δημοκρατικά εκπαιδευμένων.
Η πάταξη όμως της εγκληματικότητας δεν μπορεί να λειτουργεί ως άλλοθι για τον
περιορισμό των κοινωνικών ελευθεριών, την γιγάντωση των μηχανισμών
πειθάρχησης καταστολής και την ασυδοσία των σωμάτων ασφαλείας. Η αποτυχία
του υπάρχοντος μοντέλου φαίνεται στον τρόπο με τον οποίο αστυνομεύονται οι
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διαδηλώσεις, ελέγχονται τα σύνορα και αντιμετωπίζονται τα πολλαπλασιαζόμενα
εγκλήματα μίσους

Καταστολή
1. Αποστρατικοποίηση των δομών τους και των κανονισμών λειτουργίας των
σωμάτων ασφαλείας
2. Διαφάνεια και αξιοκρατία στη λειτουργία τους
3. Διασφάλιση και εμβάθυνση εργασιακών κεκτημένων των εργαζομένων σε
αυτά
4. Ουσιαστική αναμόρφωση του εκπαιδευτικού τους συστήματος
5. Ίδρυση ανεξάρτητου και αποτελεσματικού μηχανισμού εξέτασης
καταγγελιών εναντίον αστυνομικών οργάνων χωρίς καμία οργανωτική
σύνδεση με την αστυνομία. Ο μηχανισμός αυτός θα ερευνά όλες τις
καταγγελίες για παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων από μέλη των
σωμάτων ασφαλείας και θα έχει την εξουσία να τις παραπέμπει στις
εισαγγελικές αρχές για ποινική δίωξη.
6. Απαγόρευση της χρήσης τοξικών χημικών ουσιών της πυροδότηση «λιγότερο
θανατηφόρων» βλημάτων, όπως αυτά που αποτελούνται από λάστιχο ή
πλαστικό
7. Κατάργηση του ΠΔ 141/1991, για εξακρίβωση στοιχείων σε υπόπτους, που
νομιμοποιεί τις προληπτικές συλλήψεις και προσαγωγές κατά τη διάρκεια των
διαδηλώσεων Η σύλληψη και η κράτηση δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως
τρόπος αποτροπής της ειρηνικής συμμετοχής σε δημόσια συνάθροιση, ούτε
ως μέσο τιμωρίας για τη συμμετοχή.
8. Κατάργηση της ομάδας ΔΕΛΤΑ και των ΜΑΤ. Καμία συμμετοχή ειδικών
δυνάμεων αστυνομίας σε καταστολή διαδηλώσεων.
9. Οι αστυνομικοί όλων των βαθμίδων είναι εξατομικευμένα αναγνωρίσιμοι ανά
πάσα στιγμή μέσω πινακίδων, τις οποίες να φέρουν εμφανώς στη στολή τους
10. Να εισαγάγουν ηχητική ή οπτικοακουστική καταγραφή των συνεντεύξεων με
τους κρατουμένους, με την προοπτική να προλαμβάνονται τα βασανιστήρια
και η κακομεταχείριση. Να επισπευσθούν οι διαδικασίες για την δίωξη των
υπευθύνων αστυνομικών για βασανιστήρια (κατά το 137Α Π.Κ.).
11. Δίωξη όσων παίρνουν μέρος στη διαπόμπευση κρατουμένων, μαρτύρων από
διαδηλώσεις με την παρουσίαση φωτογραφιών τους στα Μ.Μ.Ε. κλπ.
12. Να καταργηθούν συλλήβδην οι αντιτρομοκρατικοί νόμοι (ιδίως οι νόμοι
2928/ 2001, 3251/ 2004
13. Να καταργηθούν όλες οι διατάξεις για την χρήση καμερών στις διαδηλώσεις.
14. Η εκπαίδευση στα Ανθρώπινα Δικαιώματα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο
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και υποχρεωτικό τμήμα της βασικής και της τακτικής εκπαίδευσης των
αστυνομικών
15. Όλοι οι αστυνομικοί πρέπει να λαμβάνουν εκπαίδευση για τη φύση των
εγκλημάτων μίσους και τον ρόλο της αστυνομίας στην καταπολέμησή τους και
εκπαίδευση που να διασφαλίζει ότι καλύπτονται οι ανάγκες των θυμάτων
εγκλημάτων μίσους

ΑμεΑ

1. Αύξηση και ενίσχυση των επιδομάτων για ΑμεΑ. Απλοποίηση των
διαδικασιών παροχής τους.
2. Πρόβλεψη προσβασιμότητας ΑμεΑ σε όλες τις νέες και υπάρχουσες
υποδομές.
3. Πρόβλεψη προσβασιμότητας των ΑμεΑ στα μέσα μεταφορά και δωρεάν
χρήση τους.
4. Πρόληψη της ιδρυματοποίησης στο σπίτι. Δημιουργία ειδικών δομών για
ημερήσια απασχόληση των ΑμεΑ και ειδικών κέντρων και προγραμμάτων
πολιτισμού και αθλητισμού, με ειδική μέριμνα για τα άτομα που έχουν
ξεπεράσει το ηλικιακό όριο ένταξης στην ειδική εκπαίδευση.
5. Παροχή δωρεάν προγραμμάτων αυτόνομης διαβίωσης ΑμεΑ σε όλη τη χώρα.
6. Θεσμοθέτηση του Προσωπικού Βοηθού, ώστε τα άτομα με αναπηρία να
μπορούν να ζήσουν ανεξάρτητα, να εργαστούν, να δημιουργήσουν και να
είναι ενεργοί πολίτες.
7. Δωρεάν χορήγηση βοηθητικών μέσων και εξοπλισμού αυτόνομης διαβίωσης
(αμαξίδιο, ακουστικά, ράμπες, κ.λπ.).
8. Δωρεάν ψυχολογική υποστήριξη για όλα τα ΑμεΑ.
9. Αύξηση της γεωγραφικής κατανομής των επιτροπών πιστοποίησης
αναπηρίας. Δημιουργία επιτροπών ανά νομό και δήμο, με δυνατότητα
επίσκεψης στο σπίτι, όπου κρίνεται αναγκαίο.
10. Ισότιμη συμμετοχή των ΑμεΑ στην εργασία. Διαμόρφωση εργαστηρίων
σχεδιασμένων για ΑμεΑ, διαμόρφωση κατάλληλων συνθηκών σε επιχειρήσεις
και δημιουργία συνοδευτικών υποστηρικτικών μηχανισμών και δομών.
Δυνατότητα εργασίας από το σπίτι. Ενίσχυση της προνοιακής εργατικής
νομοθεσίας για τα ΑμεΑ. Αύξηση των προβλεπόμενων θέσεων εργασίας στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα. (Αυτό λογικά θα μπει στα εργασιακά)
11. Αύξηση των κρατικών Στεγών Υποστηριζόμενης Διαβίωσης
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Ζητήματα φύλου & σεξουαλικότητας

Η δομή των έμφυλων σχέσεων αποτελεί μορφή κοινωνικής ιεράρχησης. Το φύλο
είναι σύστημα σχέσεων εξουσίας και κεντρικό στοιχείο οργάνωσης της κοινωνίας.
Οι συντηρητικές ιδεολογικές αξίες που προάγει ο φιλελευθερισμός, η
πατριαρχική δομή της κοινωνίας, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός, είναι
εχθρικές και επικίνδυνες τόσο για τις γυναίκες όσο και για τη ΛΟΑΤΚΙ+ κοινότητα.
Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ αγωνίζεται για την άρση των έμφυλων διακρίσεων και την
άρση των εμποδίων που συνδέονται με το φύλο στο πεδίο της εργασίας και
επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής. Η Αριστερά δεν μπορεί παρά να μάχεται
για την έμφυλη ισότητα και χειραφέτηση.

1. Ενσωμάτωση της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό πολιτικών ενίσχυσης
της απασχόλησης και καταπολέμησης της ανεργίας και αξιολόγηση των
επιπτώσεων κατά φύλο των πολιτικών αυτών.
2. Βελτίωση του νομοθετικού πλαισίου προστασίας της μητρότητας, ιδιαίτερα
για τις εργαζόμενες με ευέλικτες μορφές απασχόλησης και τις επισφαλώς
εργαζόμενες
3. Ενίσχυση των θετικών και ολοκληρωμένων δράσεων υπέρ νέων ανέργων
γυναικών, με προτεραιότητα τις ομάδες εκείνες που βρίσκονται στη
δυσκολότερη θέση (μονογενείς, μακροχρόνια άνεργες, Ρομά, μετανάστριες).
Ενίσχυση των προγραμμάτων δωρεάν πρόσβασης άνεργων γυναικών σε
παιδικούς σταθμούς
4. Γονικές άδειες. Η νομοθεσία θα πρέπει να διασφαλίζει τα δικαιώματα των
γυναικών που δουλεύουν υπό καθεστώς ενοικίασης στην άδεια μητρότητας
και την προστασία τους από απόλυση ή μη ανανέωση σύμβασης. Παράλληλα
θα πρέπει να βελτιωθεί το πλαίσιο για τις άδειες πατρότητας, ούτως ώστε να
μη θεωρείται η ανατροφή των παιδιών αποκλειστική αρμοδιότητα της
γυναίκας
5. Ενιαίο νόμο για τη βία κατά των γυναικών που θα καλύπτει τη βία στην
οικογένεια και κάθε μορφής συμβίωση, την εργασία και την κοινωνία.
6. Υλοποίηση προγραμμάτων για την πρόληψη της έμφυλης βίας, που θα
απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητικό και νεανικό κοινό, με
στόχο την άρση των έμφυλων στερεοτύπων και την ειρηνική επίλυση
διαφορών
7. Ενσωμάτωση των ζητημάτων έμφυλης ισότητας στο σχολικό πρόγραμμα.
8. Δωρεάν πρόσβαση στις μεθόδους αντισύλληψης
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9. Δωρεάν πρόσβαση στις μεθόδους τεχνητής διακοπής κύησης.
10. Δωρεάν παροχή ειδών υγιεινής στις γυναίκες
11. Δημιουργία περισσότερων υποστηρικτικών δομών για κακοποιημένες
γυναίκες και βελτίωση του νομικού πλαισίου ώστε να διασφαλίζεται η
αυτοδιάθεση του σώματος τω γυναικών
12. Αυστηρότερο θεσμικό πλαίσιο αντιμετώπισης εγκλημάτων όπως ο βιασμός
και η σωματεμπορία.
13. Πλήρης εφαρμογή της Σύμβασης της Κωνσταντινούπολης
Ο αγώνας για τα δικαιώματα και την ισότητα των ατόμων της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας
αποτελεί μέρος του αγώνα για την κοινωνική απελευθέρωση.
1. Δικαίωμα στην ορατότητα, τη συμπερίληψη και την ελεύθερη έκφραση των
ΛΟΑΤΚΙ+ ατόμων
2. Άμεση αντιμετώπιση από την Πολιτεία κάθε πρακτικής διάκρισης λόγω
φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, έκφρασης, ταυτότητας και
χαρακτηριστικών φύλου, καθώς και την απαγόρευση της ρητορικής μίσους,
με παράλληλη επιβολή των προβλεπόμενων νομικών κυρώσεων.
3. Αναθεώρηση του Άρθρου 5, παράγραφος 2, με στόχο την απαγόρευση
διακρίσεων βάσει φύλου, ταυτότητας φύλου και σεξουαλικού
προσανατολισμού.
4. Τη θέσπιση του πολιτικού γάμου για ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια με πλήρη και ίσα
δικαιώματα που απορρέουν από αυτόν.
5. Άμεση αναθεώρηση του οικογενειακού δικαίου, παρέχοντας το δικαίωμα της
τεκνοθεσίας στα ΛΟΑΤΚΙ+ ζευγάρια, έτσι ώστε να αντικατοπτρίζεται μια
σύγχρονη οπτική, με νέα διευρυμένη αντίληψη της οικογένειας, που
αναγνωρίζει την πολυμορφία των οικογενειακών σχέσεων, αλλά και την
ελεύθερη, απαλλαγμένη από διακρίσεις, ανάπτυξη της προσωπικότητας του
κάθε ανθρώπου.
6. Αναβάθμιση της εκπαιδευτικής πολιτικής και συστηματική επιμόρφωση όλων
των δημόσιων λειτουργών σε θέματα ισότητας.
7. Δημιουργία υποστηρικτικών δομών (π.χ. ξενώνων φιλοξενίας) για
κακοποιημένα ΛΟΑΤΚΙ+ άτομα ή για όσα ζουν σε εχθρικό οικογενειακό και
κοινωνικό περιβάλλον.
8. Περαιτέρω διευκόλυνση και πλήρης εφαρμογή του νομικού πλαισίου για το
Σύμφωνο Συμβίωσης, της αναδοχής τέκνου και της Νομικής Αναγνώρισης
ταυτότητας φύλου.
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Κρατούμενοι/-ες &Φυλακές

1. Σχολείο σε κάθε κατάστημα κράτησης
2. Διεύρυνση του θεσμού των αγροτικών φυλακών
3. Ενίσχυση προγραμμάτων και δομών για την κοινωνική και εργασιακή
επανένταξη των κρατουμένων
4. Προγράμματα απεξάρτησης σε κάθε κατάστημα κράτησης, ενίσχυση/
αναβάθμιση προγραμμάτων ψυχικής υγείας και ψυχολογικής υποστήριξης
5. Εκσυγχρονισμός των καταστημάτων κράτησης και βελτίωση των συνθηκών
διαβίωσης των κρατουμένων
6. Διεύρυνση των εναλλακτικών μορφών έκτισης της ποινής για τους ανήλικους
κρατούμενους
7. Αναμόρφωση του σωφρονιστικού κώδικα σε δημοκρατική κατεύθυνση

Αθλητισμός

Ο αθλητισμός αποτελεί κρίσιμο κοινωνικό αγαθό για όλους και όλες τους νέους. Κατά
την παιδική ηλικία τους αποτελεί ένα μέσο κοινωνικοποίησης και διαπαιδαγώγησης
στη συλλογική ζωή και διάδοσης αξιών και ιδανικών όπως η συνεργασία, ο
συναγωνισμός και η καταπολέμηση των κοινωνικών διακρίσεων. Κόντρα στις λογικές
εμπορευματοποίησης του αθλητισμού και εξάρτησης από οικονομικά ή άλλα
συμφέροντα, καθώς και του στυγνού πρωταθλητισμού, παλεύουμε για μια
διαφορετική φιλοσοφία, όπου στο επίκεντρο θα βρίσκεται ο/η πολίτης και η ανάγκη
του/της για άθληση. Πιο συγκεκριμένα, αγωνιζόμαστε για:

Άθληση στο Σχολείο
1. Ενίσχυση του ρόλου της άθλησης στο σχολικό πρόγραμμα, μέσα από ένα νέο
εξατομικευμένο σύστημα που θα στοχεύει διαχρονικά στη συνολική βελτίωση
της φυσικής κατάστασης των μαθητών
2. Ενίσχυση και καθιέρωση των σχολικών και πανεπιστημιακών
πρωταθλημάτων σε ομαδικά και ατομικά αθλήματα
3. Στήριξη και ενίσχυση των μαθητών-αθλητών που συμμετέχουν σε διεθνείς
αγώνες ή τις εθνικές ομάδες. Μοριοδότηση διακριθέντων αθλητών για την
εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση κάτω από αυστηρά κριτήρια όχι
με λογική κινήτρου αλλά επιβράβευσης, ώστε να μην αποκόπτονται από την
τριτοβάθμια εκπαίδευση.
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4. Επαναφορά του θεσμού των αθλητικών σχολείων με στόχο την αποκέντρωσή
τους πανελλαδικά.

Μαζικός αθλητισμός
1. Συνταγματική κατοχύρωση του αθλητισμού ως αναφαίρετο κοινωνικό
δικαίωμα των πολιτών που τελεί υπό την προστασία και την εποπτεία του
κράτους
2. Αναβάθμιση των δημόσιων αθλητικών υποδομών με δωρεάν και ελεύθερη
πρόσβαση για όλους/όλες. Αποκέντρωση των αθλητικών υποδομών.
Δημιουργία δομών μαζικής άθλησης και εκγύμνασης σε κάθε γειτονιά σε
συνεργασία με τους ΟΤΑ
3. Ενίσχυση των διοργανώσεων και των δραστηριοτήτων μαζικού αθλητισμού
για όλους ανεξαρτήτως φύλου, ηλικίας και σωματικής ικανότητας.
4. Νέα αντίληψη και ένα νέο πλάνο αύξησης της φυσικής δραστηριότητας των
πολιτών μέσα από οργανωμένα προγράμματα ενηλίκων, υπαίθριους
σταθμούς άθλησης κ.λπ., με βάση το τρίπτυχο υγεία-ευεξία-αναζωογόνηση
5. Εναλλακτικές μορφές άθλησης, μέσα και έξω από τον αστικό ιστό, σε σύνδεση
με πολιτιστικά γεγονότα και σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, όπως ο
τουρισμός, η προστασία της φύσης και του περιβάλλοντος κλπ.
6. Αναβάθμιση και στήριξη της αθλητικής έρευνας και τεχνολογίας, όχι κατ’
αποκλειστικότητα για τον υψηλό αθλητισμό, αλλά στη λογική της ανάπτυξης
του αθλητισμού και της φυσικής αγωγής για όλους.
7. Ανάπτυξη πολιτικών κοινωνικής ένταξης μέσα από τον αθλητισμό για
μετανάστες, μειονότητες και εξαρτημένους πολίτες.

Ερασιτεχνικός και σωματειακός αθλητισμός
1. Ενίσχυση του ερασιτεχνικού αθλητισμού μέσα από την στήριξη των
αθλητικών σωματείων που αποτελούν τα κύτταρα μέσα από τα οποία
υλοποιείται.
2. Αλλαγή φιλοσοφίας για τις αθλητικές ομοσπονδίες και τη ΔΟΕ, και αποκοπή
από τον ομφάλιο λώρο της εμπορευματοποίησης. Ουσιαστική οικονομική,
οργανωτική και επιστημονική υποστήριξη του επιτελικού τους ρόλου στην
ανάπτυξη των αθλημάτων.
3. Νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των σωματείων και των ομοσπονδιών που
θα εξασφαλίζουν τη δημοκρατική και διαφανή λειτουργία τους μακριά από
ιδιοτελή, οικονομικά ή άλλα συμφέροντα και εξαρτήσεις (πλήρης εφαρμογή
της απλής αναλογικής στις εκλογές, ποσοστώσεις γυναικών, όριο θητειών,
οικονομική διαφάνεια και έλεγχος)
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4. Θέσπιση αυτοτελούς και μόνιμου κονδυλίου του κρατικού προϋπολογισμού
για τον αθλητισμό ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής και σταθερή κρατική
χρηματοδότησή του. Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία για την οικονομική
ενίσχυση των σωματείων και των ομοσπονδιών. Δυνατότητα αξιοποίησης
προγραμμάτων απασχόλησης του ΟΑΕΔ για πρόσληψη προσωπικού
(γυμναστών, προπονητών κ.λπ.)
5. Αυστηρό σύστημα ελέγχου από την πολιτεία για φαινόμενα ντόπινγκ,
ανάπτυξη προγραμμάτων πρόληψης και ενημέρωσης των νέων αθλητών.
Αυστηροποίηση των ποινών
6. Αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας για το στοιχηματισμό σε αθλητικά δρώμενα.
Απαγόρευση στοιχηματισμού σε όλες τις ερασιτεχνικές κατηγορίες και
πρωταθλήματα.
7. Καταπολέμηση της ανασφάλιστης ή μη πιστοποιημένης εργασίας
προπονητών, γυμναστών και λοιπών εργαζομένων του αθλητισμού
8. Πλήρης ασφάλιση όλων των εν ενεργεία ερασιτεχνών αθλητών με ευθύνη των
ομοσπονδιών/σωματείων
(προληπτικές
εξετάσεις,
τραυματισμοί,
φυσιοθεραπείες κ.λπ.)
9. Εξασφάλιση του δικαιώματος άθλησης και συμμετοχής σε αγώνες για
όλους/όλες τους/τις πρόσφυγες και μετανάστες/τριες που διαμένουν στη
χώρα μας.

Άθληση των ΑμεΑ
1. Διασφάλιση της πρόσβασης των ΑμεΑ σε όλες τις υποδομές και χώρους
άθλησης (είτε ως αθλητές είτε ως θεατές)
2. Προγράμματα μαζικού αθλητισμού και αύξησης της φυσικής δραστηριότητας
για ΑμεΑ
3. Ενίσχυση των αθλητικών ομοσπονδιών ΑμεΑ, διάδοση και εκμάθηση των
παραολυμπιακών αθλημάτων
Δικαιώματα των φιλάθλων
1. Καμία ανοχή σε φαινόμενα ρατσισμού, βία και τυφλού οπαδισμού εντός και
εκτός γηπέδων
2. Νέες συλλογικότητες φιλάθλων που θα αναλάβουν πρωτοβουλίες για ένα νέο
μοντέλο επαγγελματικών ομάδων με άλλες συλλογικές, δημοκρατικές μορφές
διοίκησης και ιδιοκτησίας.
3. Αθλητικές διοργανώσεις ανοιχτές σε όλους/-ες, με φτηνά εισιτήρια ώστε να
είναι προσιτές σε όλους/ες τους/τις πολίτες.
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4. Περιορισμός της αποκλειστικής εκμετάλλευσης των τηλεοπτικών
δικαιωμάτων σημαντικών αθλητικών γεγονότων από συνδρομητικές
εταιρείες που αποκλείουν την παρακολούθησή τους από όλους.
5. Στήριξη και προβολή όλων των αθλημάτων και όχι μόνο των εμπορικά
ωφέλιμων

Στρατός

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ παλεύει ενάντια στο μιλιταρισμό και τον ιμπεριαλισμό για τη
δραστική μείωση των εξοπλιστικών κονδυλίων και την ακύρωση της συμμετοχής του
ελληνικού στρατού σε ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και φυσικά την καταστολή των
λαϊκών αγώνων. Αγωνίζεται για τον εκδημοκρατισμό των ενόπλων δυνάμεων, την
πάταξη των πελατειακών σχέσεων και την κατοχύρωση του ελεύθερου
συνδικαλισμού στο στρατό. Η μείωση ης διάρκειας της στράτευσης με εξασφάλιση
της αξιοπρεπούς διαβίωσης των στρατευμένων, η καθιέρωση ενός μη εκδικητικού
πλαισίου εναλλακτικής θητείας και η αποποινικοποίηση της ολικής άρνησης
στράτευσης αποτελούν για εμάς μονόδρομο. Συγκεκριμένα:

1. Καμία σκέψη για υποχρεωτική στράτευση στα 18.
2. Άμεση μείωση της θητείας στους 6 και σταδιακά στους 3 μήνες, με
αποκλειστικό σκοπό την εκπαίδευση και με παράλληλο κλείσιμο
πλεοναζόντων – «βυσματικών» στρατοπέδων για την εξοικονόμηση πόρων
και ορθολογικότερη κατανομή του προσωπικού.
3. Δραστική αύξηση της αποζημίωσης των στρατευμένων σε ποσοστό
τουλάχιστον 50% του βασικού μισθού. Υπολογισμός του χρόνου θητείας ως
συντάξιμου χρόνου και κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών από το Στρατό.
4. Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης. Όλη η διαθέσιμη υποδομή
(γυμναστήρια, γήπεδα, λουτρά, αίθουσες ψυχαγωγίας) να είναι στη διάθεση
των στρατιωτών.
5. Θέσπιση οχτάωρου ανώτατου ορίου ημερήσιας απασχόλησης για τους
φαντάρους (υπηρεσίες και εργασία).
6. Καμία πειθαρχική ποινή να μην επιμηκύνει τη διάρκεια της θητείας.
7. Εκδημοκρατισμός των στρατοπέδων:
i.
Ελεύθερη διακίνηση ιδεών εντός των στρατοπέδων. Ελεύθερη
κυκλοφορία πολιτικών κειμένων σε όλους τους χώρους χωρίς
περιορισμό. Ελεύθερη πρόσβαση στο διαδίκτυο με χρήση
ηλεκτρονικού υπολογιστή..
ii.
Δικαίωμα υποβολής ομαδικών παραπόνων.
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iii.

Δημιουργία αιρετών και ανακλητών Επιτροπών Στρατευμένων σε κάθε
μονάδα, χωρίς παρέμβαση της ιεραρχίας, που θα ασχολούνται με
ζητήματα συνθηκών διαβίωσης, παραβίασης δικαιωμάτων κλπ.
8. Ενίσχυση του «Συνηγόρου του οπλίτη», μιας ανεξάρτητης αρχής στην οποία
θα μπορούν να απευθύνονται οι φαντάροι, προκειμένου να ενημερώνονται
για τα δικαιώματά τους ή να κάνουν καταγγελίες για ζητήματα που άπτονται
της θητείας τους. Να υπάρχει εκπρόσωπος της Αρχής αυτής μόνιμα σε όλα τα
στρατόπεδα της χώρας.
9. Έκδοση και δημοσιοποίηση ειδικής ετήσιας έκθεσης στην οποία θα
αναφέρονται τα ατυχήματα και οι τυχόν αυτοκτονίες, τα πορίσματα των
ερευνών που έγιναν, καθώς και οι αποφάσεις και οι δράσεις που
αναλήφθηκαν. Στις παραπάνω περιπτώσεις απαιτούμε ουσιαστική έρευνα
και απόδοση ευθυνών όπου προκύπτουν.
10. Απαγόρευση άσκησης εθνικιστικής, ρατσιστικής, σεξιστικής και ομοφοβικής
προπαγάνδας εκ μέρους της διοίκησης των μονάδων. Αυστηρές πειθαρχικές
και ποινικές κυρώσεις σε Διοικητές και αξιωματικούς που παροτρύνουν ή
ανέχονται ομαδικά συνθήματα και άσματα εθνικιστικού περιεχομένου.
11. Κανένας φαντάρος ή στέλεχος σε κατασταλτική αποστολή ή σε
απεργοσπαστικό μηχανισμό. Καμιά συμμετοχή φαντάρου σε ενέδρες και
προσπάθειες εκδίωξης, απέλασης και κακοποίησης οικονομικών-πολιτικών
προσφύγων και μεταναστών.
12. Υπαγωγή του θεσμού της εναλλακτικής κοινωνικής υπηρεσίας σε μη
στρατιωτική Αρχή άλλου Υπουργείου ή άλλων κρατικών φορέων (εκτός της
δικαιοδοσίας του Υπουργείου Άμυνας). Κατάργηση της επιτροπής ελέγχου
συνείδησης και αυτόματη εξίσωση της διάρκειας της εναλλακτικής
υπηρεσίας με τη στρατιωτική όπως άλλωστε υποστηρίζει και το Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο. Ρητή νομοθετική κατοχύρωση 5νθήμερου και 8αωρου
εργασιακού καθεστώτος.
13. Δικαίωμα στην αναγνώριση της ιδιότητας του αντιρρησία συνείδησης
οποιαδήποτε στιγμή, τόσο πριν όσο και μετά την κατάταξη στις Ένοπλες
Δυνάμεις όπως ζητά το Συμβούλιο της Ευρώπης αλλά και η Διεθνής Αμνηστία.
Δικαίωμα μετάπτωσης από τη στρατιωτική θητεία στην εναλλακτική αφού
άλλωστε ισχύει το αντίστροφο. Ισχύς του δικαιώματος στην αντίρρηση
συνείδησης και στην εναλλακτική ακόμα και σε περίοδο πολέμου ή
κατάστασης εκτάκτου ανάγκης όπως ζητά και η Διεθνής Αμνηστία.
14. Ισότιμη, έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση των νεοσυλλέκτων για το δικαίωμα
στην αντίρρηση συνείδησης. Παύση των διώξεων σε βάρος παλιών και νέων
αντιρρησιών συνείδησης.
15. Αναγνώριση προϋπηρεσίας για απασχόληση των στρατιωτών σε αντικείμενο
σχετικό με το επάγγελμά τους.
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Εξαρτήσεις

1. Οι εξαρτήσεις έχουν τόσο ιατρική, όσο και κοινωνική και ψυχολογική
διάσταση. Η επανένταξη των εξαρτημένων ανθρώπων στον κοινωνικό χώρο
έχει πολιτική φυσιογνωμία. Ο κοινωνικός έλεγχος του προβλήματος
στηριζόμενος κυρίως σε πολιτικές καταστολής δεν μπορεί να αποτελεί λύση
στο πρόβλημα. Ο βαρύς κακουργηματικός χαρακτήρας δυσχεραίνει την
εφαρμογή
διαφόρων
εναλλακτικών-θεραπευτικών
μέτρων,
που
προβλέπονται και θα μπορούσαν να εναρμονίζονται με την ποινική
μεταχείριση. Οι χρήστες και οι χρήστριες να σταματήσουν να
αντιμετωπίζονται ως εγκληματίες. Δε θέλουμε ένα κράτος που προτιμά
ανθρώπους ασθενείς, εξαρτημένους από
«σκληρές» ουσίες, να τους κλείνει φυλακή αντί να τους θεραπεύει.
2. Έμφαση στην ουσιαστική ενημέρωση σε συνεργασία με τους αρμόδιους
φορείς της κοινής γνώμης για τις εξαρτησιογόνες ουσίες από τη
δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
3. Τη μετάβαση σε ένα καθεστώς αποποινικοποίησης της χρήσης
εξαρτησιογόνων ουσιών, όπου το τρίπτυχο ενημέρωση – πρόληψη –
θεραπεία θα διασφαλίζεται για το μεγαλύτερο δυνατό ποσοστό ανθρώπων.
Η αποποινικοποίηση της χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών θα επικεντρώσει τις
κατασταλτικές δυνάμεις στην πάταξη των παράνομων κυκλωμάτων εμπορίας,
τα οποία εκμεταλλεύονται την ανάγκη των εξαρτημένων για να αποκομίσουν
χρηματικά κέρδη.
4. Νομιμοποίηση της κάνναβης. Αυτό σημαίνει κυκλοφορία της στη δημόσια
σφαίρα, μακριά από κάθε ποινική, διοικητική ή άλλη κύρωση, πάντα όμως
υπό τον έλεγχο του κράτους και υπό τους όρους που εκείνο θέτει.
5. Δημιουργία δομών ψυχοκοινωνικής στήριξης ώστε να καταπολεμηθούν οι
αιτιακές συνθήκες της χρήσης ουσιών.
6. Ενίσχυση των δομών πρόληψης, χωρίς αυτές να εξαντλούνται μόνο στην
ενημέρωση. Η Πολιτεία είναι αρμόδια να σχεδιάσει και να προσφέρει δομές
ενασχόλησης των νέων με θετικές δράσεις. Μια θεραπεία-απεξάρτηση είναι
ανέφικτη, αν δεν προηγηθούν η επεξεργασία των κοινωνικοψυχολογικών
αδιεξόδων και η επανένταξη σε έναν στοιχειωδώς βιώσιμο κοινωνικό χώρο
7. Χρηματοδότηση έρευνας για ανάπτυξη αποτελεσματικών εναλλακτικών
θεραπευτικών προσεγγίσεων.
8. Άμεση δημιουργία κέντρων θεραπείας και απεξάρτησης μέσα στα
σωφρονιστικά ιδρύματα. Η απεξάρτηση από τα ναρκωτικά αποτελεί (και)
μέσο πρόληψης της εγκληματικής υποτροπής, ενώ η φυλακή την αναπαράγει.
9. Δημιουργία Ειδικών προγραμμάτων απεξάρτησης στα Ψυχιατρικά Ιδρύματα
10. Αλλαγή της νομολογίας του Ανώτατου Ποινικού Δικαστηρίου, και εναρμόνιση
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με το νόμο, με την αρχή της αναλογικότητας και με τις κοινωνικές ανάγκες,
ώστε να μην υπάρχει κορεσμός των σωφρονιστικών ιδρυμάτων από
εξαρτημένους κρατούμενους.
11. Υπεράσπιση του αυτοδιοίκητου των φορέων θεραπείας και απεξάρτησης,
καθώς η συλλογική συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων αποτελεί αναπόσπαστο
κομμάτι της επανένταξης στους κοινωνικούς χώρους.
12. Δημιουργία νέων κέντρων εποπτευόμενης χρήσης ναρκωτικών, πλήρως
εξοπλισμένων με ιατρικό προσωπικό διάφορων ειδικοτήτων, κοινωνική
υπηρεσία και υπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης.
13. Δυνατότητα χρήσης υποκατάστατων ουσιών στα κέντρα εποπτευόμενης
χρήσης ναρκωτικών ώστε σταδιακά να ενθαρρύνεται και η απεξάρτηση.

Περιβάλλον

Το περιβάλλον αποτελεί το σύνολο του οικοσυστήματος και των φυσικών πόρων. Η
εκμετάλλευση του περιβάλλοντος για την κάλυψη των αναγκών της κοινωνίας
αναπόφευκτα το επιβαρύνει και δημιουργεί προκλήσεις για την δυνατότητά μας να
μπορούμε να απολαμβάνουμε τα ίδια αγαθά και υπηρεσίες στο μέλλον. Οι
προκλήσεις στη σχέση μας με το περιβάλλον οριοθετούνται παράλληλα από την
αναγκαιότητα κάλυψης των κοινωνικών αναγκών και την καθολική πρόσβαση στα
κοινωνικά αγαθά, την πάλη απέναντι στη νεοφιλελεύθερη λογική που
αντιλαμβάνεται το περιβάλλον ως πεδίο κερδοφορίας αλλά και την υπέρβαση
τεχνολογιών που επιβαρύνουν το περιβάλλον και την υιοθέτηση φιλικών στο
περιβάλλον πρακτικών. Κομβικό σημείο της εποχής μας αποτελεί η κλιματική κρίση
ή αλλιώς η ένταση της κλιματικής αλλαγής, σε αντιδιαστολή απόψεων που αρνούνται
την ύπαρξή της. Η ανάσχεση και η αντιμετώπισή της σε παγκόσμια κλίμακα αποτελεί
προϋπόθεση για ένα βιώσιμο πλανήτη για την κοινωνία μας και όλους τους
οργανισμούς που φιλοξενεί. Στόχος πρέπει είναι η καθολική κάλυψη των αναγκών
της κοινωνίας με βιώσιμο για το περιβάλλον τρόπο. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί
μέσα από την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου αλλά και με την αλλαγή της
κοινωνικής και καταναλωτικής συνείδησης.
1. Βιώσιμη Ανάπτυξη με αειφορία, που θα βασίζεται στην ελάχιστη δυνατή
περιβαλλοντική επιβάρυνση με επίκεντρο την κοινωνική ευημερία
2. Δίκαιο καταμερισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης με επιμερισμό των
επιπτώσεων σε όλους, αποφεύγοντας φαινόμενα υπέρμετρης επιβάρυνσης
ενός κράτους, μιας περιοχής ή τοπικής κοινωνίας
3. Συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας μέσω των θεσμών της στη διαχείριση και
τον έλεγχο κρίσιμων περιβαλλοντικών παρεμβάσεων, ταυτόχρονα με την
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λειτουργία των δημόσιων ελεγκτικών μηχανισμών
4. Διεκδικούμε το μετασχηματισμό της παραγωγικής διαδικασίας σε ένα
μοντέλο που θα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματα της κυκλικής οικονομίας.
5. Προτάσσουμε συνεργατικά μοντέλα μεταξύ όμορων αλλά και ετερόκλητων
κλάδων από τοπικό μέχρι υπερεθνικό επίπεδο.

Κλιματική Αλλαγή
1. Αυστηρή καθολική εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού του 2015.
Ευρωπαϊκές και εγχώριες πολιτικές για την αποτροπή της αύξησης της
παγκόσμιας θερμοκρασίας πάνω από 1.5°C. και για την δραστική μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
2. Εφαρμογή ενός Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου για την αντιμετώπιση της
κλιματικής αλλαγής στη βάση της λογικής του Εθνικού Σχεδίου για την
Ενέργεια και το Κλίμα που εκπονήθηκε τον Γενάρη του 2019
3. Άμεση συγκρότηση και λειτουργία φορέα Εθνικής Στρατηγικής για την
Προσαρμογή στην Κλιματική Αλλαγή, που να εμπλέκει ΑΕΙ-Ερευνητικά κέντρα
και Πολιτική Προστασία, με στόχο την περαιτέρω μείωση των εκπομπών του
CO2 και την άμεση υλοποίηση των απαραίτητων μέτρων προσαρμογής, σε
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, για τη θωράκιση των υποδομών και
την προστασία της κοινωνίας απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα που θα
γίνονται όλο και συχνότερα.
4. Αναδιοργάνωση του μοντέλου και των φορέων της Πολιτικής Προστασίας,
ώστε να υπάρχει έγκαιρη και επαρκής προετοιμασία απέναντι σε ακραία
καιρικά φαινόμενα

Ενέργεια
1. Η ενέργεια που παράγεται και καταναλώνεται πρέπει να είναι ασφαλής,
καθαρή και πράσινη.
2. Εξασφάλιση της ενεργειακής ασφάλειας και εθνικής αυτάρκειας
3. Απανθρακοποίηση στην παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας στην
Ελλάδα να συμμορφώνεται με τους στόχους για την μείωση των ορυκτών
καυσίμων στο ενεργειακό μείγμα.
4. Διεκδικούμε άμεση διασύνδεση των μη διασυνδεδεμένων νήσων με το
ηπειρωτικό δίκτυο και το κλείσιμο όλων των μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας που χρησιμοποιούν μαζούτ και πετρέλαιο.
5. Υιοθέτηση ενός μοντέλου παραγωγής που θα βασίζεται στις Ανανεώσιμες
Μορφές Ενέργειας καθώς αποτελούν τη φιλικότερη στο περιβάλλον μορφή
παραγωγής ενέργειας και συμβάλουν στην ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.
6. Στήριξη και διεύρυνση του μοντέλου των ενεργειακών κοινοτήτων, καθώς
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απαντούν σε πολλαπλές προκλήσεις που σχετίζονται τόσο με την ιδιοκτησία
και το έλεγχο στην παραγωγή ενέργειας, την αντιμετώπιση της ενεργειακής
φτώχιας και την ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής.
7. Η ΔΕΗ να παραμείνει βασικός πυλώνας του ηλεκτρικού μας συστήματος και
υπό δημόσιο έλεγχο, λειτουργώντας προς όφελος του δημοσίου
συμφέροντος με τη χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής ενεργειακής πολιτικής
8. Αύξηση χρηματοδότησης στην έρευνα και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών για
παραγωγή και αποθήκευση ενέργειας

Υδάτινοι Πόροι
1. Η επιστημονική έρευνα, αλλά και όλες οι ενέργειες που προκρίνονται για τη
βελτίωση των υδατικών συστημάτων, να εμπλέκουν την τοπική κοινωνία
(φορείς, ενδιαφερόμενα μέρη, κ.ά.) σε κάθε φάση αυτής της διαδικασίας.
2. Εξοικονόμηση των υδατικών πόρων με ήπιες παρεμβάσεις διαχείρισης της
ζήτησης του νερού σε όλους τους τομείς και την αξιοποίηση των ορθών
γεωργικών πρακτικών και των νέων τεχνολογιών. Βιώσιμη αξιοποίηση των
αποθεμάτων.
3. Προστασία των υδάτινων αποθεμάτων, υπόγειων και επίγειων. Περιορισμός
της ποιοτικής υποβάθμισης των υπόγειων και επιφανειακών υδατικών
συστημάτων, μέσω της ορθής χρήσης εδαφοβελτιωτικών ουσιών
(λιπασμάτων) και ζιζανιοκτόνων.
4. Ανάδειξη της κοίτης ρεμάτων και ποταμών με τη διασφάλιση έναντι
πλημμυρικού κινδύνου

Εξορύξεις
1. Εθνικό σχέδιο για την μεταλλευτική δραστηριότητα με γνώμονα τις ανάγκες
της κοινωνίας αλλά και την μη αμετάκλητη περιβαλλοντική επιβάρυνση.
Καμία επιφανειακή εξόρυξη.
2. Δημόσιος έλεγχος όλων των προϊόντων της εξόρυξης, των μεταλλευμάτων και
της μεταλλευτικής διαδικασίας.
3. Καθιέρωση των τοπικών παρατηρητηρίων για τον έλεγχο της τήρησης των
περιβαλλοντικών όρων και των όρων ασφαλείας με τη συμμετοχή τοπικών και
επιστημονικών φορέων
4. Καμία εξόρυξη χωρίς διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού συμφέροντος
χωρίς πλαίσιο αυστηρής τήρησης των όρων περιβαλλοντικής προστασίας,
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χωρίς αυστηρά μέτρα αντιστάθμισης και αποκατάστασης του
περιβαλλοντικού αποτυπώματος που προκαλείται
5. Διασφάλιση του σταδιακού τερματισμού της υπάρχουσας εξόρυξης ορυκτών
καυσίμων και χρυσού, με τρόπο που θα κατοχυρώνει την κοινωνική
περιβαλλοντική αποκατάσταση των τοπικών κοινωνιών στις οποίες γίνονται
εξορύξεις.
6. Καμία νέα εξόρυξη υδρογονανθράκων και καμία νέα έρευνα

Απορρίμματα
1. Μείωση της παραγωγής απορριμμάτων, μέσα από την ορθολογική χρήση
υλικών στην παραγωγή, καθώς και τη χρήση ανακυκλώσιμων-αναλώσιμων
και επαναχρησιμοποιούμενων υλικών και προϊόντων. Δημιουργία κινήτρων
και αντικινήτρων για τον περιορισμό της χρήσης υλικών μη φιλικών στο
περιβάλλον.
2. Διαχωρισμός απορριμμάτων στην πηγή, ανακύκλωση όλων των προς
ανακύκλωση απορριμμάτων. Ανάπτυξη κουλτούρας και υποδομών
ανακύκλωσης
3. Αποκέντρωση της ανακύκλωσης και απόθεσης απορριμμάτων και
υπολειμμάτων, με επιμερισμό της ευθύνης αυτής σε τοπικό επίπεδο.
Περιορισμός του όγκου των απορριμμάτων που καταλήγουν σε ΧΥΤΑ και
ΧΥΤΥ, με στόχο τη σταδιακή μετάβαση αποκλειστικά σε μοντέλο ΧΥΤΥ. Άμεσο
κλείσιμο των ΧΑΔΑ και την ευρεία εγκατάσταση μονάδων κομποστοποίησης
σε νοικοκυριά, οικιστικά συγκροτήματα και σε πολλαπλά σημεία σε όλους
τους δήμους.
4. Αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου για τη διαχείριση των βιομηχανικών
αποβλήτων. Προσμέτρηση της συνολικής αθροιστικής περιβαλλοντικής
επιβάρυνσης μιας περιοχής και καθολικός διαχωρισμός αστικών και
βιομηχανικών περιοχών με προστασία των τοπικών κοινωνιών από τη
βιομηχανική περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Αστικό Περιβάλλον
1. Περισσότερο πράσινο. Διεύρυνση της αναλογίας τετραγωνικού μέτρου
πρασίνου ανά κάτοικο.
2. Αύξηση των ελεύθερων χώρων και των χώρων κοινόχρηστου πρασίνου, από
μεγάλα πάρκα μέχρι «πάρκα τσέπης». Δίκαιη κοινωνική κατανομή των χώρων
πρασίνου στον πολεοδομικό χάρτη.
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3. Περιορισμός της πολεοδομικής επέκτασης της Αθήνας και των άλλων αστικών
κέντρων σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος. Πλήρης απαγόρευση
επεκτάσεων σε δάση και αιγιαλούς.
4. Εθνικός Ορθολογικός πολεοδομικός σχεδιασμός με πρόσημο υπέρ της
κοινωνικής πλειοψηφίας.
5. Κίνητρα για τον ενεργειακό αναβάθμιση των κτιρίων και των δημόσιων χώρων
(δρόμοι, πλατείες) ώστε να επιτυγχάνεται η εξοικονόμηση ενέργειας και η
χρήση υλικών φιλικών στο περιβάλλον.
6. Σχέδιο για βιώσιμη αστική κινητικότητα. Αναβάθμιση των δημόσιων αστικών
συγκοινωνιών με νέο στόλο οικολογικών λεωφορείων και επέκταση των
δικτύων με αξιόπιστα Μέσα Σταθερής Τροχιάς (Μετρό, Τραμ, Προαστιακός),
με χαμηλό κόστος για τους πολίτες, διεύρυνση του ωραρίου, επέκταση του
δικτύου. Δημόσια μέσα μεταφοράς φιλικά προς το περιβάλλον.
7. Περιορισμός της χρήσης του αυτοκινήτου. Διαμόρφωση πεζοδρόμων. Χάραξη
και κατασκευή ποδηλατοδρόμων στην πόλη, στήριξη της χρήσης του
ποδηλάτου.

Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία
1. Ενιαίο δίκτυο κεραιοσυστημάτων, το οποίο να χρησιμοποιούν όλες οι
εταιρείες, με σκοπό να διασφαλιστεί αφενός η πλήρης κάλυψη σήματος σε
όλη την Ελλάδα και αφετέρου η χαμηλότερη δυνατή εκπομπή
ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας.
2. Ανανέωση των θεσμοθετημένων ορίων επικινδυνότητας που ισχύουν στην
Ελλάδα και ακολουθούν τα παρωχημένα όρια του Παγκόσμιου Οργανισμού
Υγείας (τα τελευταία ορίστηκαν το 1998).
3. Αυστηροποίηση του πλαισίου αδειοδότησης και εγκατάστασης κεραιών
κινητής τηλεφωνίας
4. Ενημέρωση και λήψη μέτρων για την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία και τους
κινδύνους της, καθώς και για τη νέα τεχνολογική φάση 5G, από δημόσιους
φορείς και ειδικούς επιστήμονες.

Ψηφιακά Δικαιώματα

Η τεχνολογία της πληροφόρησης είχε ένα κρίσιμο αντίκτυπο στην κοινωνία. Από τη
μια, ενίσχυσε τη δυνατότητα ενημέρωσης, επικοινωνίας και έκφρασης και από την
άλλη όμως, οδήγησε σε στρεβλές προσεγγίσεις που αφορούν την ασφάλεια και
εποπτεία και χρησιμοποιούνται για να επιβάλλουν περιορισμούς σε θεμελιώδη
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δικαιώματα και διαδικτυακές ελευθερίες. Αυτή λοιπόν η τεχνολογική εξέλιξη εξέλιξη
δημιουργεί μια νέα γενιά δικαιωμάτων που υπερασπίζονται την ελευθερία
έκφρασης, τη ροη της πληροφορίας και τη διαφάνεια.
1. Προστασία την ιδιωτικής ζωής
2. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Πλήρη γνώση των ιδιωτικών δεδομένων
που κατακρατούνται από εταιρείες και ψηφιακά μέσα και διασφάλιση της
μη χρησιμοποίησης των δεδομένων αυτών χωρίς τη συγκατάθεση του
χρήστη
3. Κατοχύρωση του δικαιώματος επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων και
των πληροφοριών που έχουν διατεθεί στα ψηφιακά συστήματα. Δικαίωμα
στην πλήρη διαγραφή των δεδομένων αυτών κατόπιν επιθυμίας του
χρήστη/στριας
4. Την πλήρη και άνευ όρων διάθεση των δημοσίων ψηφιακών εγγράφων με
στόχο την καθολική πρόσβαση της κοινωνίας, τη διαφάνεια και τον έλεγχο της
δημόσιας διοίκησης, δομών και φορέων
5. Δημιουργία νέων μορφών ψηφιακής και πνευματικής ιδιοκτησίας
βασισμένων στη λογική των κοινών (commons). Θεωρούμε το ελεύθερο
λογισμικό ανοιχτού κώδικα ως λύση για ζητήματα κυριότητας δεδομένων,
καθώς και μέσο διασφάλισης του δικαιώματος μας στην πλήρη γνώση των
λειτουργιών του λογισμικού που χρησιμοποιείται και του δικαιώματος στην
τροποποίησή του
6. Υπεράσπιση άνευ όρων της ελευθερίας της έκφρασης στα ψηφιακά
δικαιώματα,
7. Υπεράσπιση της ελεύθερης ροής πληροφοριών και όχι των «συγκεντρωτών
ειδήσεων» (news aggregators) που λειτουργούν υπέρ ασαφών δικαιωμάτων
υπέρ εκδοτών Τύπου
8. Η προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας δεν θα πρέπει να υποστηρίζεται
από αυτόματα φίλτρα. Αφενός αυτό αφήνει χώρο για παραβίαση της
ελεύθερης έκφρασης των μεμονωμένων χρηστών του διαδικτύου (user –
generated content) και αφετέρου συγκεντρώνει όλη την ψηφιακή αγορά
στους παρόχους που έχουν ήδη ισχυρή θέση, αποκλείοντας έτσι τις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις.

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση, ως ο εγγύτερος θεσμός διοίκησης, είναι για εμάς ένα
κομβικό πεδίο ενασχόλησης με τα κοινά και άρα ο τρόπος λειτουργίας της θα πρέπει
να εμπνέει και να αποτελεί πεδίο παρέμβασης και ενεργής συμμετοχής. Στρατηγικός
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μας στόχος είναι η διεύρυνση της δημοκρατίας σε όλα τα επίπεδα καθώς και η
δημιουργία ενός συμμετοχικού πλαισίου για την νέα γενιά.
1. Αναβάθμιση του ρόλου της σχολικής κοινότητας ως θεσμικού παράγοντα συνομιλητή με σκοπό τον πιο ενεργό ρόλο στην λήψη των αποφάσεων
2. Δημιουργία δομών υποστήριξης ανέργων και δωρεάν προγραμμάτων
συμβουλευτικής και κατάρτισης
3. Δημιουργία και αναβάθμιση αθλητικών εγκαταστάσεων. Στήριξη τοπικών
αθλητικών συλλόγων και σωματείων.
4. Στήριξη και ενίσχυση των πολιτιστικών συλλόγων και κάθε μορφής
καλλιτεχνικής έκφρασης που παράγεται στην πόλη
5. Στρατηγικός σχεδιασμός για το κτηριακό απόθεμα της πόλης. Αξιοποίηση των
άδειων κτηρίων του ευρύτερου δημόσιου τομέα για την εξυπηρέτηση των
κοινωνικών αναγκών π.χ. εξάλειψη του φαινομένου της αστεγίας,
δημιουργία δομών για ΑμεΑ
6. Χάραξη στρατηγικών ελέγχου και περιορισμού της βραχυχρόνιας μίσθωσης,
με γνώμονα την διαφύλαξη του χαρακτήρα των πόλεων και των συνοικιών
όπως και την κάλυψη των αναγκών των τοπικών κοινωνιών
7. Μετάβαση σε «έξυπνους» και αποτελεσματικούς δήμους. Ηλεκτρονική
διακυβέρνηση προς όφελος του πολίτη. Όλες οι υπηρεσίες του δήμου να είναι
καθολικά προσβάσιμες στα ΑμεΑ. Δημιουργία υποδομών για μη
εμποδιζόμενη μετακίνηση και προσβασιμότητα των ΑμεΑ στην πόλη.
8. Ενίσχυση και εκσυγχρονισμός του δικτύου της δημοτικής συγκοινωνίας.
Σύνδεση των γειτονιών μεταξύ τους αλλά και με το κέντρο του κάθε δήμου.
Δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για μετακίνηση στη πόλη και με άλλα
μέσα, όπως με την χρήση ποδηλάτου.
9. Δημιουργία νέων και εκσυγχρονισμό υπαρχόντων κοινωνικών φροντιστηρίων
10. Δημιουργία κέντρων δημιουργικής απασχόλησης παιδιών εκτός του σχολικού
ωραρίου, εντός ή εκτός των σχολικών δομών.
11. Δημιουργία δημοτικών βιβλιοθηκών, ενίσχυση και εμπλουτισμός των ήδη
υπαρχόντων
12. Διατήρηση του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής, πραγματική
αποτύπωση της λαϊκής βούλησης. Ενίσχυση και διεύρυνση της δημοκρατίας
προς όφελος των πολιτών και της τοπικής κοινωνίας.
13. Αξιοποίηση του εργαλείου των τοπικών δημοψηφισμάτων για κρίσιμα
ζητήματα
14. Ίδρυση σε κάθε δήμο κέντρων για την στήριξη και ανάπτυξη της νεανικής
επιχειρηματικότητας καθώς και των κοινωνικών και αλληλέγγυων
εγχειρημάτων.
15. Ίδρυση στεκιών Νεολαίας.
16. Ενίσχυση της διακριτής ταυτότητας των δήμων μέσω της ανάδειξης της
πολιτιστικής κληρονομιάς, της τοπικής ιστορίας και των τοποσήμων.
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17. Διεύρυνση και ενίσχυση των προγραμμάτων προληπτικών εξετάσεων για
όλους τους πολίτες. Ενίσχυση των δημοτικών ιατρείων. Δωρεάν ψυχολογική
και κοινωνική υποστήριξη. Κοινωνική μέριμνα για όλους τους πολίτες
18. Εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των δημοτών για την
φροντίδα των κατοικίδιων και των αδέσποτων ζώων. Δημιουργία και
εκσυγχρονισμός υπηρεσιών για τον σκοπό αυτό.
19. Δημιουργία οργανωμένων χώρων φιλοξενίας και φροντίδας αδέσποτων ζωών
20. Διεύρυνση των κοινόχρηστων χώρων, όπως και των χώρων πρασίνου
21. Λήψη πρωτοβουλιών για τη σύσταση ενεργειακών κοινοτήτων σε κάθε δήμο
με σκοπό την εξάλειψη της ενεργειακής φτώχειας

Παραγωγική ανασυγκρότηση

Η Νεολαία ΣΥΡΙΖΑ στοχεύει στον ριζικό αναπροσδιορισμό του μοντέλου οικονομικής
ανάπτυξης και του συστήματος αναπαραγωγής των κοινωνικών σχέσεων που
ακολουθήθηκε τις τελευταίες δεκαετίες. Στην κατεύθυνση αυτή είναι αναγκαίο ένα
συνολικό πρόγραμμα για την παραγωγική ανασυγκρότηση και ένα νέο μοντέλο
ανάπτυξης που θα περιλαμβάνει αφενός το σύνολο των θεμελιακών αξιών, όπως η
προστασία της εργασίας, η επαναθεμελίωση του κοινωνικού κράτους, η δίκαιη και
βιώσιμη ανάπτυξη, η περιβαλλοντική προστασία και ο οικολογικός
μετασχηματισμός, ο πλουραλισμός στην παραγωγή και αφετέρου τον
επανακαθορισμό των ίδιων των παραγωγικών σχέσεων. Βασική πτυχή του σχεδίου
αυτού αποτελεί ο σαφής προσδιορισμός των στόχων-προτεραιοτήτων, του πλαισίου
και των μηχανισμών λειτουργίας της παραγωγικής δραστηριότητας με τρόπο που να
εμπλέκει όλα τα παραγωγικά υποκείμενα (ιδιωτικός, δημόσιος τομέας και κοινωνική
και αλληλέγγυα οικονομία) και με γνώμονα τις κοινωνικές ανάγκες. Πιο
συγκεκριμένα:
1. Αξιοποίηση της υψηλής κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας
και ιδίως των νέων. Το πολύ καλά καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι
και το παραγωγικό υποκείμενο στο οποίο θα βασιστεί η ανάκαμψη της χώρας.
2. Ανάπτυξη πολιτικών επιστροφής, καθώς και ένα συγκροτημένο σχέδιο
απασχόλησης των νέων επιστημόνων που έχουν οδηγηθεί για εργασία ή
σπουδές στο εξωτερικό τα χρόνια της κρίσης. Οι Έλληνες/ίδες επιστήμονες
του εξωτερικού δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται μόνο ως απώλεια, αλλά και
ως ένα σπουδαίο κεφάλαιο, το οποίο μπορεί να διαδραματίσει καθοριστικό
ρόλο, αν ενταχθεί σε ένα σχέδιο παραγωγικής ανασυγκρότησης.
3. Ενίσχυση των νέων που ασκούν ελεύθερα επαγγέλματα και διευκόλυνση
εισόδου στον επαγγελματικό στίβο μέσα από ένα πλέγμα φορολογικών και
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.

ασφαλιστικών ελαφρύνσεων, καθώς και χρημοτοδοτικών εργαλείων και
προγραμμάτων (π.χ ΕΣΠΑ). ΄
Δημιουργία δημόσιων και δωρεάν δομών παροχής συμβουλών και
καθοδήγησης, οργανωμένων ανα κλάδο, για την στήριξη των νέων
επαγγελματιών
Αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών πόρων (ΕΣΠΑ κ.α.) και ανάπτυξη
εγχώριων πολιτικών και δράσεων με έμφαση τη στήριξη των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων ως βασικό εργαλείο για την ανάπτυξη της καινοτομίας και την
αύξηση της απασχόλησης.
Σύνδεση της παραγωγής με την επιστημονική γνώση και έρευνα. Αξιοποίηση
των ερευνητικών αποτελεσμάτων δημόσιων οργανισμών (πανεπιστήμια,
ερευνητικά κέντρα) και διασύνδεσή τους, με στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων
λύσεων, πρακτικών και προϊόντων σε συγκεκριμένους κλάδους και τομείς
προτεραιότητας με βάση τις ανάγκες της κοινωνίας.
Συγκρότηση συνεργατικών δομών που θα αξιοποιούν τις συνέργειες των
γνωστικών αντικειμένων και κλάδων, θα ενισχύουν τη βιωσιμότητά τους και
τη διαπραγματευτική της ισχύ και θα λειτουργούν αντιπαραθετικά στις
μεγάλες εταιρείες και αλυσίδες. (πχ ενεργειακοί, καταναλωτικοί,
μεταποιητικοί συνεταιρισμοί κλπ). Επίσης μπορούν να διερευνήσουν
διαφορετικούς, συλλογικούς δρόμους επιχειρηματικότητας και να
ανιχνεύσουν εναλλακτικές προσεγγίσεις στην αλυσίσα πρώτων υλών,
παραγωγής, εμπορίου και κατανάλωσης.
Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη αν δεν στηρίζεται σε ένα ισχυρό
κοινωνικό κράτος – εγγυητή της κοινωνικής συνοχής και σε πολιτικές
αναδιανομής του παραγόμενου πλούτου.
Ριζικός μετασχηματισμός και ανανοηματοδότηση του ρόλου του κράτους και
της δημόσιας διοίκησης, αφενός μέσα από την βελτίωση της λειτουργίας του
και αφετέρου με την συμμετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών
υποκειμένων στο σχεδιασμό και την εφαρμογή των δημόσιων πολιτικών
Αναβάθμιση του εποπτικού και ελεγκτικού ρόλου του κράτους, μέσα από μια
αναβαθμισμένη λειτουργία που δεν θα παράγει τη γραφειοκρατία και τα
συστήματα διαπλοκής και διαφθοράς, αλλά θα θέτει και θα εγγυάται σαφείς
κανόνες για τη λειτουργία της ιδιωτικής οικονομίας και την πραγματοποίηση
ιδιωτικών επενδύσεων.
Προστασία και αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας και όχι το ξεπούλημά της
Ολοκληρωμένη και συνεκτική στρατηγική για την ανάπτυξη της βιομηχανίας,
με στόχευση προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας που
ενσωματώνουν την παραγόμενη γνώση, έρευνα και καινοτομία.
Στήριξη στην αρχή της περιφερειακής σύγκλισης της χώρας με συστηματική
προσπάθεια για την μείωση των αποκλίσεων και ανισορροπιών που
επικρατούν στην επικράτειά της.
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14. Στήριξη της νησιωτικότητας, μέσα από στοχευμένα μέτρα ενίσχυσης των
παραγωγικών δραστηριοτήτων στα νησιά.
15. Πλουραλισμό στην παραγωγή αγαθών και υπηρεσιών σε αντίθεση με την
«μονοκαλλιέργεια» του ιδιωτικού τομέα που επιβάλλει η σημερινή
νεοφιλελεύθερη πολιτική
16. Πολιτικές αύξησης της αυτάρκειας και ασφάλειας της χώρας, μέσα από την
κάλυψη της εσωτερικής ζήτησης αγαθών και την μείωση των εισαγωγών.
Ταυτόχρονα, είναι αναγκαία η ανάπτυξη πρακτικών και αμοιβαία επωφελών
παραγωγικών συμμαχιών και συγκλίσεων τόσο με τις χώρες της Ε.Ε όσο και
με άλλες χώρες διεθνώς.

Πρωτογενής τομέας
1. Η αγροτική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει έναν βασικό πυλώνα της
παραγωγικής ανασυγκρότησης.
2. Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της αγροτικής παραγωγής, μέσα από τη
μείωση του κόστους παραγωγής, την παροχή ρευστότητας και
διευκολύνσεων και την εξυγίανση του συστήματος εμπορίας.
3. Ανάπτυξη εναλλακτικών δικτύων διανομής και εμπορίας αγροτικών
προϊόντων, που θα βάζουν φρένο στην εξάρτηση και εκμετάλλευση και των
αγροτών και κτηνοτρόφων από τους μεγαλέμπορους και τις μεγάλες αλυσίδες
εμπορίας.
4. Στήριξη των νέων αγροτών/κτηνοτρόφων, μέσα από ένα πλαίσιο
φορολογικών και ασφαλιστικών ελαφρύνσεων και ευνοϊκών όρων
χρηματοδότησης, καθώς και με τη συνεχή τεχνική και επιστημονική
υποστήριξη και εκπαίδευση σε νέες και καινοτόμες πρακτικές.
5. Παροχή δημόσιας ανεκμετάλλευτης γης σε ανέργους/ες με σκοπό την
αγροτική αξιοποίησή της.
6. Χρηματοδότηση και ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας στον
πρωτογενή τομέα.
7. Επαναφορά των δημόσιων υπηρεσιών στην ύπαιθρο, με προτεραιότητα στην
παροχή συμβουλευτικών-υποστηρικτικών υπηρεσιών προς τους αγρότες και
την μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειριών για την εισαγωγή και λειτουργία
καινοτόμων δράσεων όχι μόνο στην παραγωγή αλλά και στην μεταποίηση και
εμπορία αγροτικών προϊόντων
8. Εξυγίανση και αναγέννηση των αγροτικών συνεταιρισμών με ένα βιώσιμο
πλαίσιο που θα διασφαλίζει τη δημοκρατική συμμετοχική λειτουργία τους
και τον παραγωγικό προσανατολισμό τους
9. Δημιουργία ειδικού θεσμικού πλαισίου στήριξης της παραγωγής ποιοτικών
αγροτικών προϊόντων, που παράγονται με σεβασμό στο περιβάλλον, τη
βιοποικιλότητα και τους φυσικούς πόρους. Η πρόσβαση σε ασφαλή και
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ποιοτικά αγροτικά προϊόντα είναι κοινωνικό δικαίωμα των πολιτών και
πρέπει να προστατεύεται από την πολιτεία.
10. Διαφανής, αξιόπιστη και αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών
ενισχύσεων, με κύρια τη σύνδεση με την παραγωγή.
11. Ενίσχυση του δημόσιου και καθολικού συστήματος ασφάλισης του συνόλου
της αγροτικής παραγωγής, με ταχύτερες και απλούστερες διαδικασίες και
αναμόρφωση του νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου του ΕΛΓΑ
12. Ανάπτυξη ειδικών προγραμμάτων εστιασμένων σε συγκεκριμένους κλάδους
που υπάρχει έλλειψη, με σκοπό την ανάπτυξή τους και την κάλυψη όλων των
εγχώριων διατροφικών αναγκών.

Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία
1. Στήριξη και αναβάθμιση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την κοινωνική
οικονομία ως παραδείγματος μιας «από τα κάτω» ριζοσπαστικής
μεταρρύθμισης του παραγωγικού μοντέλου, αντιπαραθετικού με το κυρίαρχο
πρότυπο, που βασίζεται στις αρχές της αλληλεγγύης και της
συνεργατικότητας και της κάλυψης των κοινωνικών αναγκών.
2. Δημιουργία αυτοτελούς σταθερού κονδυλίου του κρατικού προϋπολογισμού
που θα στοχεύει στη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της κοινωνικής και
αλληλέγγυας οικονομίας.
3. Ενίσχυση και προώθηση της συνεταιριστικής κουλτούρας και μετατροπή του
συνεργατικού υποδείγματος σε πραγματική εναλλακτική προοπτική στο
σήμερα.
4. Δημιουργία
δικτύων
συνεργατικών
εγχειρημάτων
που
θα
αλληλοϋποστηρίζονται και θα συνεργάζονται, θα παρέχουν τεχνογνωσία και
συμβουλευτική σε μια σειρά από ζητήματα, καθώς και στη δημιουργία
δικτύων διακίνησης των προϊόντων και εναλλακτικών χώρων διάθεσης τους.
5. Ανάπτυξη ομάδων νέων επιστημόνων που δουλεύουν με μια open source
λογική θέτοντας ζητήματα κοινωνικοποίησης της γνώσης και συνεταιριστικών
τραπεζών ειδικού σκοπού που μπορούν να ενισχύσουν τα παραπάνω
εγχειρήματα.
6. Δυνατότητα στους εργαζόμενους/άνεργους να αναλάβουν τη συλλογική
διαχείριση μέσων παραγωγής που δεν χρησιμοποιούνται ή εγκαταλείπονται.
7. Σύνδεση των εγχώριων εγχειρημάτων με την συνεταιριστική οικονομία και αντίστοιχα
εγχειρήματα διεθνώς.
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