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Προτάσεις Πολιτικής για τη Δημόσια 
Διοίκηση 

 
Στο Βολτ προωθούμε την ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών για τη μείωση της 

σπατάλης και τη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς τους, με ειδική μέριμνα για τις 

κατηγορίες πολιτών που δυσκολεύονται στα ψηφιακά μέσα. Η ψηφιοποίηση πρέπει να 

προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα, να διευκολύνει τη συμμετοχή του πολίτη στις 

δημοκρατικές διαδικασίες, να συμβάλλει στην εξυπηρέτηση όλων των πολιτών, τόσο 

εκείνων που ζουν στην Ελλάδα, όσο και των Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό, να συντελεί 

στην αποτελεσματική επιβολή του νόμου και στην καταπολέμηση της διαφθοράς. 

 

Θεωρούμε ασυμβίβαστη την κατοχή κυβερνητικού αξιώματος από ηγετικά στελέχη των 

κομμάτων. Πέρα από τον απεγκλωβισμό από την κομματοκρατία, ο διαχωρισμός των 

εξουσιών που απαιτεί η σύγχρονη δημοκρατία συνεπάγεται μια εντελώς ανεξάρτητη 

δικαιοσύνη, πλουραλισμό στην ενημέρωση με αδέσμευτα ΜΜΕ και αποκομματικοποιημένη 

κρατική ραδιοτηλεόραση, καθώς και τον επαναπροσδιορισμό των σχέσεων Κράτους και 

Θρησκείας, με σκοπό τον πλήρη διαχωρισμό τους. 

 

Τέλος, θεωρούμε ότι μόνο αν ενωθούν και ενεργήσουν από κοινού οι λαοί της Ευρώπης, 

μπορούν να ανταποκριθούν στις παγκόσμιες προκλήσεις. Για αυτό υποστηρίζουμε σθεναρά 

τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας. Πιστεύουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά 

αναγνωρίζουμε τις αδυναμίες της και θέλουμε να τη βελτιώσουμε. Η Ε.Ε. χρειάζεται 

δραστικές αλλαγές, για να μπορέσει να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της εποχής μας. 

Ζητάμε μεταρρυθμίσεις που θα ενισχύσουν τα θεσμικά της όργανα, ώστε να πετύχουμε μια 

πιο δημοκρατική, δίκαιη, ισχυρή και αλληλέγγυα ομοσπονδιακή ένωση. 

 

Προτάσεις πολιτικής  

 

Προτάσεις για την ψηφιοποίηση και τον εκσυγχρονισμό του κράτους: 

 

● Εκ βάθρων ανασχεδιασμός της δημόσιας διοίκησης, με αποκέντρωση των 

λειτουργιών της και αναβάθμιση της τοπικής αυτοδιοίκησης.  

 

● Καθιέρωση της Διαύγειας, πάντα και παντού, καθώς και υποχρεωτική χρήση 

Ελεύθερου Λογισμικού/ Λογισμικού Ανοιχτού κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ) σε όλα τα επίπεδα 

δημόσιας διοίκησης. 

 

● Δημιουργία μιας ανεξάρτητης αρχής που θα καθορίζει τους κανόνες συμπεριφοράς, 

απόδοσης και ελέγχου των δημοσίων λειτουργών, καθώς και τις διαδικασίες 

αξιολόγησής τους.  
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● Οι ανεπίδεκτοι και επίορκοι δημόσιοι υπάλληλοι θα πρέπει να 

υφίστανται αμέσως συνέπειες και να απολύονται, εφόσον χρειαστεί. 

 

 

 

Προτάσεις για τη διαφθορά και την πολυνομία: 
 

● Αυστηροποίηση των ποινών για φαινόμενα διαφθοράς και επιτάχυνση της 

απονομής δικαιοσύνης 

 

● Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και εθνικών 

αρχών (όπως ο Συνήγορος του Πολίτη) να είναι δεσμευτικές  

 

● Ακύρωση κάθε παραγραφής για σκάνδαλα διαφθοράς πολιτικών 

 

● Ενδελεχής έλεγχος του «πόθεν έσχες» όσων ατόμων ασκούν οποιοδήποτε είδος 

εξουσίας, καθώς και στα μέλη της οικογένεις τους, ως 2ου βαθμού συγγενείας, στην 

περίπτωση διαπίστωσης παρατυπιών.  

 

● Απαγόρευση του φαινομένου να λαμβάνουν επιδοτήσεις και μέρος σε διαγωνισμούς 

άτομα που ασκούν οποιοδήποτε είδος εξουσίας, αλλά και στα μέλη της οικογένειάς 

τους, ως 2ου βαθμού συγγένειας.  

 

 

Προτάσεις για την ευρωπαϊκή ομοσπονδοποίηση: 
 

Υποστηρίζουμε τη δημιουργία μιας Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας, με τα εξής χαρακτηριστικά:  

● Έναν/μία Πρόεδρο της ομοσπονδίας, εκλεγμένο/η από τους Ευρωπαίους πολίτες. 

 

● Κοινό ευρωπαϊκό αμυντικό στρατό. 

 

● Ομοσπονδιακό Υπουργείο Οικονομικών και Οικονομίας.  

 

● Διεύρυνση του ρόλου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, ώστε να 

συμπεριλαμβάνει την προώθηση της απασχόλησης ταυτόχρονα με τη σταθερότητα 

των τιμών. 

 

 

 

Υποσημείωση 

Το τρέχον έγγραφο αποτελεί μία καταγραφή των κατευθύνσεων πολιτικής του Βολτ στο 

θέμα και περιλαμβάνει ενδεικτικές, μη εξαντλητικές, προτάσεις πολιτικής. Το έγγραφο αυτό 

είναι υπό διαβούλευση κατά τον προσυνεδριακό διάλογο του 1ου συνεδρίου του Βολτ. Μετά 

την επικύρωση του τελικού κειμένου από το συνέδριο, θα αποτελεί τον πλοηγό για τη 

χάραξη των πολιτικών του Βολτ. 


