
Αθήνα, 19/12/96

Σας παραδίδω σήμερα τρία κείμενα :

1. Συνολική παρουσίαση αρχών, θέσεων και θεμάτων που ορίζουν, 
περιληπτικά, την άποψή μας για τη σύνθεση των παραγόντων και 
δράσεων που μπορούν να συμβάλλουν στην καλυτέρευση του 
τρόπου ζωής μας, σήμερα και να δημιουργήσουν ένα ανώτερο 
επίπεδο ποιότητας για τη ζωή των γενεών που έρχονται.
Η παράθεση δράσεων και έργων δεν έχει αποκλειστικό χαρακτήρα, 
αλλά έγινε κατόπιν επιλογής των πλέον απαραίτητων να 
υλοποιηθούν, από τον όγκο των θεμάτων που έχουν ήδη 
προγραμματισθεί ή εξαγγελθεί μέσα από τα προγράμματα 
Υπουργείων, τις προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης και τα 
προεκλογικά προγράμματα του ΠΑΣΟΚ.
Ελάχιστα εις τον αριθμό έργα αποτελούν προτάσεις δικές μας, που 
θεωρούμε ότι θα ήταν χρήσιμο να μελετηθούν και εν συνεχεία να 
υλοποιηθούν.

2. Επιλογή θεμάτων, τομέων ή έργων που νομίζουμε ότι θα έπρεπε 
να τύχουν ιδιαίτερης προσοχής, θα ήταν χρήσιμο να προσελκύσουν 
τις συνεχείς προσπάθειές μας και να αναχθούν - μαζί με άλλα, 
ασφαλώς, από άλλους χώρους Κυβερνητικής δραστηριότητας - σε 
ζητήματα προτεραιότητας που αξίζουν της φροντίδας μας 
προκειμένου να ολοκληρωθούν.

3. Πρόταση λειτουργίας του Γραφείου ποιότητας ζωής και εμού.

Επίσης ένα αντίγραφο του Προγράμματος όπου σημειώνονται οι 
φορείς που προτείνουν τις διάφορες δράσεις.



Το Γραφείο ποιότητας ζωής λαμβάνει υπ' όψη του τις Προγραμματικές 
δηλώσεις της Κυβέρνησης, τα προγράμματα που έχουν παρουσιάσει ή τα 
θέματα που προετοιμάζουν τα Υπουργεία και οι φορείς του Δημοσίου Τομέα, 
καθώς και τις προεκλογικές δεσμεύσεις του Κινήματος.

Εκ του συνόλου των θεμάτων και έργων σημειώνει εκείνα που η Κυβέρνηση 
έχει θεωρήσει ως κατέχοντα υψηλή θέση εις την κλίμακα των 
προτεραιοτήτων της, αυτά που θεωρεί ότι θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο να 
προσεχθούν και εκείνα που ορισμένες περιοχές της χώρας ή ομάδες του 
πληθυσμού θεωρούν ότι πρέπει να τύχουν φροντίδας από πλευράς 
Κυβερνήσεως.

Την καταγραφή αυτή υποβάλλει εις υμάς και, ελπίζω κατόπιν συζητήσεως επι 
της αρχής, εσείς αποφασίζετε σε ποιά από τα προτεινόμενα ή/και άλλα θα 
πρέπει να έχουμε εμπλοκή - καθώς βεβαίως και το είδος και το βάθος της 
εμπλοκής.

Εν συνεχεία σας παρουσιάζουμε την άποψή μας για τον τρόπο προώθησης του 
κάθε ενός, εξ' αυτών που έχετε ορίσει ότι θα πρέπει να μας απασχολήσουν, 
θέματος.

Το θέμα, οι σχέσεις με τους αρμοδίους και ο τρόπος της συμμετοχής μας εις 
την προώθησή του θα καθορίζουν τις περαιτέρω ενέργειες ή μη από την 
πλευρά μας : π.χ.

- θεσμοθετημένη συμμετοχή σε όργανα (όπως η Επιτροπή Κοινωνικής 
Συνοχής και ποιότητας ζωής, του Υπουργικού Συμβουλίου ή η Επιτροπή 
Ειδικών Κοινωνικών Θεμάτων).

- συμμετοχή σε συσκέψεις, εφ' όσον εσείς το ορίσετε ή οι αρμόδιοι μας το 
ζητήσουν.

- συνεννοήσεις κατόπιν πρωτοβουλίας των αρμοδίων ή εντολή δική σας.

- παρακολούθηση, κατά το δυνατόν, της εξέλιξης του θέματος

- αναφορά προς εσάς επι της πορείας των προσπαθειών ή/και προτάσεις για 
διόρθωση του τρόπου αντιμετώπισης ή επι μέρους σημεία.

- διερεύνηση - έκφραση απόψεων - προτάσεις επι θεμάτων που, εκτός 
προγραμμάτων, τυχόν μας αναθέσετε ή συν τω χρόνο τυχόν προκύψουν.

- προτάσεις επι νέων ιδεών ή παραδειγμάτων εξ' άλλων χωρών.



Εκτός των θεμάτων που περιλαμβάνονται στην «συνολική 
καταγραφή» υπάρχουν βεβαίως και πολλά άλλα που έχουν 
μελετηθεί, εξαγγελθεί ή και βρίσκονται εν εξελίξει. Η μη 
καταγραφή τους έχει ως αιτία τη μη δυνατότητα ενασχολήσης του 
γραφείου μας ή τον χαρακτήρα που συνήθως έχουν.

Με την ευκαιρία θα ήθελα και πάλι να επισημάνω ορισμένα 
στοιχεία που έχουν σχέση με την όλη προσπάθεια :

- Μελέτες, προγράμματα και λειτουργίες υπάρχουν.
Χρειάζεται όμως γρήγορος εκσυγχρονισμός των διαδικασιών, 
επιτυχής συντονισμός, συνεχής διευκόλυνση και παρακολούθηση 
των δράσεων.

- Τα θέματα Διοίκησης και διαφθοράς παραμένουν σε υψηλό βαθμό 
προτεραιότητας αντιμετώπισης, μαζί με το θέμα των, ενίοτε, μη 
κατάλληλων προσώπων.

- Η καθημερινή λειτουργία πολλών εξ ημών αναστέλλει την 
αποτελεσματικότητα που πρέπει να έχουμε.

- Η έλλειψη οραμάτων και σαφών στόχων, καθιστούν τα στοιχεία 
του ενθουσιασμού και της εγρήγορσης διαρκώς ζητούμενα.

- Η κομματική και κοινωνική υποστήριξη χρειάζεται να 
αναζητηθουν επειγόντως και εξ' υπαρχής.



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ



Η πολιτική για την ποιότητα ζωής αποτελεί κομβική αξία της 
προοδευτικής σκέψης και ιδιαίτερα των σοσιαλιστικών 
ιδεολογικών αναζητήσεων και πολιτικών πρακτικών που 
αποσκοπούν στον κοινωνικό μετασχηματισμό.

Η ποιότητα ζωής των πολιτών έχει προτεραιότητα και στη 
δική μας κυβερνητική προσπάθεια. Η πολιτική μας στον τομέα αυτό 
δείχνει τη φιλοσοφία και το όραμά μας.

Η αντίληψή μας για την ποιότητα ζωής προσδιορίζεται από 
τη στάση μας απέναντι στον άνθρωπο και το φυσικό και δομημένο 
περιβάλλον. Στόχος μας είναι η βελτίωση του συνόλου των 
συνθηκών διαβίωσης των πολιτών. Συγκεκριμένα, η προστασία και 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, η αφύπνιση και απελευθέρωση των 
δημιουργικών δυνάμεων του ανθρώπου.

Ιδιαίτερα σήμερα, σε μια εποχή ραγδαίων μεταβολών, τόσο 
στην τεχνολογία και τις μορφές οικονομικής δραστηριότητας όσο 
και στον τρόπο ζωής και τις ανθρώπινες αξίες, δημιουργούνται νέες 
δυνατότητες κοινωνικής προόδου και ατομικής ολοκλήρωσης.

Παράλληλα όμως, εμφανίζονται νέες πιέσεις, που συχνά 
ωθούν τους πολίτες σε έναν πρωτοφανή καταναλωτισμό και 
ταυτόχρονα πολλές φορές συντελούν στη δημιουργία συνθηκών 
πολιτιστικής παραγωγής χαμηλής ποιότητας, απειλών για την 
κοινωνική συνοχή, καθώς επίσης και κινδύνων για την οικολογική 
ισορροπία.

Στις πιέσεις αυτές, η απάντηση είναι η ενδυνάμωση του 
κοινωνικού ιστού με την εμπέδωση της κοινωνικής αλληλεγγύης, η 
διεύρυνση των πνευματικών και πολιτιστικών οριζόντων και η 
καλλιέργεια της οικολογικής συνείδησης. Η ποιότητα ζωής, με 
αυτά τα χαρακτηριστικά, σηματοδοτεί τα σύγχρονα προοδευτικά 
ιδεολογικά ρεύματα στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Για την αντίληψη 
αυτή ο εκσυγχρονισμός και η ανάπτυξη δεν είναι μόνο θέμα 
ποσοτικών παραμέτρων. Είναι κυρίως θέμα ποιοτικών αλλαγών, 
ιδιαίτερα στα πεδία παρέμβασης που συναρτώνται με την ποιότητα 
ζωής.

Ο πολιτισμός, η παιδεία, η προστασία του περιβάλλοντος, η 
υγεία και η κοινωνική πρόνοια αποτελούν τομείς υψηλής 
προτεραιότητας για την κυβέρνησή μας.



ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΠΡΟΝΟΙΑ

Η οικονομική ανάπτυξη δεν αποκλείει τον κίνδυνο του κοινωνικού 
μαρασμού για ορισμένες κατηγορίες του πληθυσμού. Είναι αναγκαίο να 
συνδυάζεται με την οικοδόμηση ενός σύγχρονου κοινωνικού κράτους με 
στόχο τον περιορισμό των κοινωνικών ανισοτήτων και την αντιμετώπιση 
των σύγχρονων μορφών κοινωνικής αδικίας. Είναι απαραίτητο με 
ενεργητικά μέτρα και πολιτικές να διευρύνονται οι ευκαιρίες, να 
ενισχύεται η συμμετοχή των πολιτών ώστε να διαμορφώνεται μια κοινωνία 
αλληλεγγύης με ανθρώπινο πρόσωπο.

Στόχος είναι η βαθμιαία ολοκλήρωση της θεμελίωσης ενός σύγχρονου και 
αποτελεσματικού ιστού κοινωνικής ασφάλειας.

Σε αυτή την κατεύθυνση οι επιδιώξεις μας είναι:

εξασφάλιση ενός επιπέδου διαβίωσης, σε συνθήκες αξιοπρεπούς 
ζωής, για όλους τους πολίτες.

=>Η φροντίδα των ηλικιωμένων, η ενθάρρυνση της αυτονομίας τους και η 
αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών.

στήριξη στη νέα οικογένεια, η οποία αποτελεί και τη μόνη ελπίδα 
σωστής μακροχρόνιας απάντησης στο δημογραφικό πρόβλημα.

=>Η ομαλή αποκατάσταση των παλιννοστούντων, έτσι ώστε να συμβάλουν 
στην ενδυνάμωση και στον εμπλουτισμό της ελληνικής κοινωνίας.

:=>Η προώθηση ολοκληρωμένων προγραμμάτων για τη δυναμική 
κοινωνική ένταξη πληθυσμιακών ομάδων, όπως των Τσιγγάνων.

=>Η ολοκληρωμένη παρέμβαση κοινωνικής υποστήριξης και κατάρτισης 
των ατόμων με ειδικές ανάγκες.

=>Η αντιμετώπιση του προβλήματος φτώχειας σε όλα τα επίπεδα 
(ανισότητα - αποκλεισμός).

Προωθούμε τα παρακάτω συγκεκριμένα μέτρα και δράσεις :

• Προνοιακοί Οργανισμοί

=>Θα προωθηθεί η αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των προνοιακών 
οργανισμών με στόχο την ορθή λειτουργία, τον έλεγχο του κόστους και 
την αποτελεσματικότητά τους. Ν/η.νΓ£ΐ41 -προ**>/*!_



^Συγκροτείται επιτροπή, που θα υποβάλει σύντομα πόρισμα, 
αξιοποιώντας τις ολοκληρωμένες προτάσεις, που έχουν ήδη 
διαμορφωθεί, για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος της 
χώρας.

^Συγκροτείται μέσα στο 1997 το Εθνικό Συμβούλιο Δημογραφικής 
Πολιτικής.

=>Θα εφαρμοσθεί πιλοτικό πρόγραμμα, μέσα στο 1997, για απογευματινή 
λειτουργία βρεφονηπιακών σταθμών. . Νη.^ ΐΗ - π ^ β·^

• Κάρτα Αναπηρίας

^Προωθείται σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για το ενιαίο σύστημα 
πιστοποίησης αναπηρίας και την καθιέρωση, αμέσως, κάρτας 
αναπηρίας, με την οποία θα αποκτά ο ανάπηρος πρόσβαση σε πολλές 
λειτουργίες της καθημερινής ζωής. ν|η.γ·πρ.

• Ηλικιωμένοι

υλοποιηθεί το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» σε 47 ΚΑΠΗ Δήμων 
της χώρας και 2 Λέσχες Φιλίας της Αθήνας, σε συνέχεια του 
αντίστοιχου πιλοτικού, που έχει ήδη ξεκινήσει στο Δήμο Περιστεριού. 
Εντός του 1997 θα αναπτυχθεί πιλοτικό πρόγραμμα αναδοχής 
ηλικιωμένων. ν π-Υγ-πρ. •

• Άτομα με ειδικές ανάγκες

=>Θα δημιουργηθεί δίκτυο κέντρων κοινωνικής υποστήριξης.
=>Θα δημιουργηθούν Κέντρα Αυτιστικών.
=>Θα ορθολογικοποιηθεί η επιδοματική πολιτική.

Η  Π .Η Μ ίΡ .

• Έλληνες Τσιγγάνοι.

=^Θα λειτουργήσει Συμβούλιο Εθνικής Πολιτικής, το οποίο θα συντονίζει 
και θα παρακολουθεί την υλοποίηση της ολοκληρωμένης πια πολιτικής 
για τους Τσιγγάνους.



=>Θα προωθηθεί η υλοποίηση μέτρων για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων στους καταυλισμούς των Τσιγγάνων (ύδρευση - 
αποχέτευση -ηλεκτρικό κλπ)

=>Θα ολοκληρωθεί το πιλοτικό πρόγραμμα για τη δημιουργία 
διαμορφωμένων χώρων υποδοχής (Campings).

=>Θα ολοκληρωθεί η μελέτη του στεγαστικού ζητήματος των Τσιγγάνων, 
από τους αρμόδιους φορείς.

=>Θα υλοποιηθούν προγράμματα για την αντιμετώπιση των προβλημάτων 
απασχόλησης κλπ.

=> Υλοποιούνται ολοκληρωμένα μέτρα για την εκπαίδευση των 
Τσιγγανοπαίδων (κάρτα μαθητή κλπ) και για τον πολιτισμό. ΝΠ γ ηΡ

• Παραβατικότητα Ανηλίκων.

=>Με τη συνεργασία συναρμόδιων Υπουργείων θα προωθηθεί η 
αντιμετώπιση ζητημάτων όπως «τα παιδιά των φαναριών».

=>Θα διαμορφωθεί πρόγραμμα για τη φιλοξενία απροστάτευτων παιδιών με 
σκοπό την εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση.

=>Θα προωθηθεί η δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών σε συνεργασία 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. ΝΠ.ν.ορ.

• Πιλοτική εφαρμογή Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας (ΕΚΑΒ 
Πρόνοιας).

=>Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τις αρχές του 1997.
ΜΟ.ΊΛΡ.

• Παλιννοστούντες Έλληνες.

=>Διαμορφώνεται ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την ομαλή 
αποκατάσταση και ένταξη των παλιννοστούντων. Το πρόγραμμα 
περιλαμβάνει μέτρα και δράσεις για το πρόβλημα της στέγασης, 
ιθαγένειας, επαγγελματικής αποκατάστασης, κοινωνικής ένταξης.

=>Θα μεταφερθεί η έδρα του Ιδρύματος Παλιννοστούντων στη Βόρεια 
Ελλάδα.



Η πρόληψη αποτελεί, για μας, την ασφαλή οδό για την ουσιαστική 
αντιμετώπιση της διάδοσης της χρήσης των ναρκωτικών. Πιστεύουμε ότι 
πρέπει να ρίξουμε το βάρος στην αντιμετώπιση των κοινωνικών αιτίων, 
καθώς επίσης και στην κοινωνική προστασία, την απεξάρτηση και την 
επανένταξη των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες.
Η διαμόρφωση και πειστική προβολή δημιουργικών κοινωνικών στόχων, 
που θα γίνουν αποδεκτοί και θα αποτελόσουν στόχους ζωής, κυρίως για 
τους νέους, μαζί με την ομαλή οικογενειακή ζωή και την ουσιαστική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου (αθλητισμός, πολιτισμός, κ.ά.) μπορούν 
να αποτελόσουν ισχυρά αναχώματα στη διαρκή πίεση που υφίσταται η 
νεολαία μας από ποικίλες πλευρές.
=>Θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη επικοινωνιακής πολιτικής και στην 

οργάνωση της πρόληψης, θεραπείας και επανένταξης. Τα παραπάνω θα 
συνδυασθούν με εκτεταμένη κινητοποίηση και συνεχείς ελέγχους για 
την περιστολή της διακίνησης ναρκωτικών.

=>Η ικανοποιητική πιλοτική εφαρμογή της μεθαδόνης από το ΟΚΑΝΑ θα 
οδηγήσει στην επέκταση του προγράμματος, μόλις η διαδικασία 
αξιολόγησης ολοκληρωθεί.



Μέτρο στην Υγεία είναι πάντοτε ο άνθρωπος.
Για κάθε χώρα που σέβεται τους πολίτες της η ύπαρξη ενός 
συστήματος παροχής Ιατρικής φροντίδας είναι όχι απλώς αναγκαία 
αλλά και επιβεβλημένη. Μέσα σ' αυτό το γενικό πλαίσιο 
εντάσσεται και η συστηματική - διαχρονική προσπάθειά μας για 
την προώθηση της πολιτικής μας στην Υγεία.

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιτυχή εφαρμογή του 
προγράμματος μας είναι:

=>Η εφαρμογή του νομοσχεδίου για την υγεία.
=>Οι πόροι και η επαρκής στελέχωση για τη στήριξη του Εθνικού 

Συστήματος Υγείας.

Θα προωθηθούν συγκεκριμένα μέτρα στο σύνολο των τομέων που 
αφορούν στην υγεία :

• Προαγωγή της δημόσιας υγείας και της σχολικής ιατρικής

^Αναβάθμιση και επέκταση σε όλη την επικράτεια των 
Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας (προγράμματα για αγωγή υγείας, 
πρόληψης κλπ, δημιουργίας διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας 
Υγείας κ.ά.).

=>Εφαρμογή του θεσμού της σχολικής ιατρικής.
=>Ενίσχυση των προγραμμάτων αντιμετώπισης του AIDS, με κύριο 

χαρακτηριστικό την ενίσχυση των δραστηριοτήτων ενημέρωσης.
v/n.y.np.

♦ Πρωτοβάθμια περίθαλψη

=>Ενίσχυση της πρωτοβάθμιας περίθαλψης στις αγροτικές 
περιοχές.

=>Συνεχής εκπαίδευση του προσωπικού των Κέντρων Υγείας και 
των περιφερειακών ιατρείων.
Αναδιοργάνωση της ειδίκευσης ιατρών γενικής ιατρικής.

=>Εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού ιατρού.
=>Προώθηση λειτουργίας Κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας 

στις πόλεις.
^Εφαρμογή του προγράμματος <ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ>,για τη 

θωράκιση των νησιών του Αιγαίου (Μέτρα βελτίωσης της 
σημερινής στελέχωσης των υπηρεσιών υγείας στο Αιγαίο,



βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής, αναβάθμιση της 
επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας)

=>Αναβάθμιση της προνοσοκομειακής περίθαλψης (ΕΚΑΒ), με 
αγορά 4 ελικοπτέρων παντός καιρού και 2 αεροσκαφών, 
λειτουργία 70 νέων κινητών μονάδων και ολοκλήρωση της 
υποδομής για τη λειτουργία των παραρτημάτων του ΕΚΑΒ

=>Ανάπτυξη της τηλεϊατρικής (σύνδεση των περισσοτέρων 
κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων με τριτοβάθμια 
νοσοκομεία).

^Λειτουργία περιφερειακών ιατρείων στις φυλακές και λειτουργία 
ειδικών κέντρων υγείας. sn·'

♦ Δευτεροβάθμια περίθαλψη

=>Επέκταση των μονάδων Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ).
=>Αναβάθμιση και ανάπτυξη νέων τμημάτων επειγόντων 

περιστατικών
=>Διοικητικός εκσυγχρονισμός (σύγχρονο management)
=>Επέκταση της λειτουργίας μονάδων ημερήσιας νοσηλείας.
=>Δημιουργία μονάδων αποκατάστασης ασθενών (πιλοτικά).
^Δημιουργία κέντρου έρευνας και ελέγχου της παρεχόμενης 

ποιότητας υπηρεσιών υγείας. Nin.v.np.

• Άλλες πολιτικές για την Υγεία

=>Συνέχιση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης με στόχο την 
αποϊδρυματοποίηση και την μετατροπή των ασυλικών τμημάτων 
σε ενδονοσοκομειακούς ξενώνες. mo-s-o«». •

• Μεσοπρόθεσμα μέτρα

^Επενδύσεις στην υποδομή υγείας.
=>Συνέχιση και επέκταση του προγράμματος ποσοτικής και 

ποιοτικής αναβάθμισης της νοσηλευτικής υποδομής. ^   ̂ηρ



Ο επί σειρά ετών υψηλός αριθμός των τροχαίων ατυχημάτων στην 
χώρα μας και τα τραγικά αποτελέσματά τους επιβάλλουν τη 
διαμόρφωση ολοκληρωμένης και συστηματικής παρέμβασης.

Για αυτό, πέρα από την εντατικοποίηση και συστηματοποίηση των 
προσπαθειών και μέτρων για τη μείωση των οδικών τροχαίων 
ατυχημάτων, προχωρούμε στη σύσταση εξειδικευμένων οργάνων 
(όπως προτείνεται και στο πόρισμα της Διακομματικής 
Κοινοβουλευτικής Επιτροπής).

Συγκεκριμένα θα συσταθούν :

=>Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας (ΕΣΟΑ).
Το Συμβούλιο θα αξιολογεί και υλοποιεί τις προτάσεις όλων των 
αρμοδίων φορέων και υπηρεσιών, θα παρακολουθεί την εκτέλεση 
των έργων, θα συντονίζει τις προσπάθειες όλων των εμπλεκομένων 
και θα φροντίζει για τη συνεχή ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και 
εκπαίδευση οδηγών και πεζών, μαθητών κλπ.
^Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (ΙΟΑ).
Έργο του θα είναι η ανάθεση και αξιολόγηση απαραιτήτων 
μελετών, η συγκρότηση ειδικών προγραμμάτων και προτάσεων 
πρακτικής εφαρμογής, η συγκέντρωση μελετών και εμπειριών από 
άλλες χώρες και ειδικούς φορείς και η συνεχής συνεργασία με το 
Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας και τις επιμέρους υπηρεσίες, 
με Τεχνολογικά τμήματα των ΑΕΙ-ΤΕΙ κλπ.

ΓΠ2.



Θεωρούμε αναγκαία την εφαρμογή δέσμης μέτρων για τη βελτίωση των 
συνθηκών εργασίας και τον περιορισμό των εργατικών ατυχημάτων, που 
έχουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στο ατομικό, κοινωνικό και 
οικονομικό επίπεδο.

^Προχωρούμε σε ολοκληρωμένη παρέμβαση, για τη βελτίωση του 
ελέγχου των διαδικασιών παραγωγής, την ύπαρξη των αναγκαίων 
υποδομών και εξοπλισμού για την πρόληψη και την αντιμετώπιση 
ατυχημάτων, καθώς επίσης και στον τομέα εκπαίδευσης και 
ενημέρωσης των εργαζομένων.

=>Για το 1997 προγραμματίζεται η ολοκλήρωση 9 Π.Δ. που σχετίζονται με 
τη βελτίωση των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και με 
την εναρμόνιση του Εθνικού μας Δικαίου με αντίστοιχες Κοινοτικές 
οδηγίες. ί π -ζργαι ιλι-γπζ-



ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Θεωρούμε απαραίτητη την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης 
στο σύστημα αξιών της κοινωνίας και της οικονομίας. Στην κατεύθυνση 
αυτή σημαντικό ρόλο έχουν η καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των πολιτών και η συνειδητοποίηση από τις παραγωγικές 
δυνάμεις της πολυδιάστατης σχέσης της ποιότητας του περιβάλλοντος 
με την ανάπτυξη.

Η περιβαλλοντική πολιτική μας στοχεύει στην πρόληψη νέων 
αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, στην αναβάθμιση του φυσικού 
και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος, καθώς επίσης και στον αρμονικό 
συνδυασμό ανάπτυξης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Στόχος μας είναι να προχωρήσει η Ελλάδα τόσο στη δημιουργία 
περιβαλλοντικών υποδομών όσο και στην ανάδειξη και προστασία του 
μοναδικού της φυσικού περιβάλλοντος, προϋποθέσεις απαραίτητες όχι 
μόνο για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της, αλλά και 
για τη στήριξη της πολύπλευρης οικονομικής ανάπτυξης.

Η χωροταξία, ο πολεοδομικός και ο περιβαλλοντικός σχεδιασμός 
αποτελούν την ποιοτική διάσταση της ανάπτυξης και σε έναν 
ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχεδίασμά η χωρική και η 
περιβαλλοντική διάσταση πρέπει να λαμβάνεται εξαρχής υπόψη και 
όχι εκ των υστέρων.

Για την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού σχεδιασμού απαιτείται ο 
συνδυασμός σύγχρονων θεσμικών εργαλείων με κατάλληλα 
επιχειρησιακά προγράμματα υλοποίησης των αναγκαίων παρεμβάσεων.



•  Χωροταξία - Πολεοδομία - Οικιστική Πολιτική

Προωθούμε μια σειρά από νομοθετικές ρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν 
το θεσμικό πλαίσιο του χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού, με 
στόχο τη βελτίωση και αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς 
(δομημένου) περιβάλλοντος σε όλες τις αστικές και αγροτικές 
περιοχές, σε όλες τις πόλεις και τους οικισμούς της χώρας. Στην 
προσπάθεια αυτή η κεντρική διοίκηση θα παίξει συντονιστικό ρόλο, 
παρέχοντας κατευθυντήριες οδηγίες και πλαίσιο πολιτικής, ενώ η 
διαχείριση θα γίνει από τις περιφερειακές και τοπικές αρχές, στη βάση 
μιας αποκεντρωμένης οργάνωσης του σχεδιασμού και με στόχο την 
ευρεία συμμετοχή των πολιτών στις διαδικασίες.

• Χωροταξία

=>Θα ολοκληρωθεί η νομοτεχνική επεξεργασία και θα ψηφισθεί το 
θεσμικό πλαίσιο για τη χωροταξική ανασυγκρότηση της χώρας.
Με το νόμο αυτό θα τεθούν οι βάσεις για μια ολοκληρωμένη 
χωροταξική πολιτική, που θα διασφαλίζει την ισόρροπη και 
πολυκεντρική ανάπτυξη, με σεβασμό στα χαρακτηριστικά των 
επιμέρους περιοχών.
Έτσι θα προχωρήσει ο ενιαίος χωροταξικός σχεδιασμός του εθνικού 
χώρου, λαμβάνοντας υπόψη τη θέση και τις προοπτικές της Ελλάδας 
τόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και στα Βαλκάνια, τη Μεσόγειο 
και τη Μέση Ανατολή, αλλά και στην περιοχή των χωρών της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης.
Παράλληλα η χωροταξική πολιτική θα υποστηριχθεί από μια σειρά 
συγκεκριμένων προγραμμάτων εφαρμογής για κάθε περιοχή της 
χώρας, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες της (χωροταξικά σχέδια 
περιφερειών, ειδικές χωροταξικές μελέτες κλπ).

• Πολεοδομία

==>Θα προχωρήσει προς ψήφιση το νομοσχέδιο για το Γενικό 
Οικοδομικό Κανονισμό, που καθορίζει τους όρους, τις προϋποθέσεις 
και τις προδιαγραφές για την κατασκευή σύγχρονων κτιρίων και 
κατοικιών.

=>Θα προωθηθεί νομοθετική ρύθμιση για να αντιμετωπισθεί το θέμα 
της μεταφοράς του συντελεστή δόμησης.

=>Θα κατατεθεί και θα ψηφισθεί στη Βουλή ο νέος Οικιστικός Νόμος, 
για τη «βιώσιμη ανάπτυξη των πόλεων και των οικισμών». Ο νόμος 
αυτός συνδέεται με την ολοκλήρωση της Επιχείρησης 
Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης. Επιδιώκεται η καθιέρωση και



κατοχύρωση του πολεοδομικού σχεδιασμού σε όλους τους αστικούς 
και αγροτικούς οικισμούς. Η εφαρμογή και υλοποίηση του 
σχεδιασμού αυτού θα γίνει σε τοπικό και νομαρχιακό επίπεδο, μέσω 
παραχώρησης πόρων και αρμοδιοτήτων στους αντίστοιχους φορείς 
της Αυτοδιοίκησης.

=>Παράλληλα θα υλοποιηθούν συγκεκριμένα προγράμματα εφαρμογής, 
όπως ρυθμιστικά και γενικά πολεοδομικά σχέδια.

• Ανάπλαση πόλεων - οικισμών - οικιστικού ιστού

Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση:
=>Στη διευθέτηση των περιαστικών περιοχών, μέσα από ένα ενιαίο 

σχέδιο οργάνωσης του ευρύτερου αστικού χώρου
=>Στην ανάδειξη της ιστορικής και αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας των 

πόλεων
=>Στην προώθηση των αναπλάσεων, ιδιαίτερα σε υποβαθμισμένες 

περιοχές των πόλεων.
=>Στην αναγνώριση και προστασία της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας 

των οικισμών νηε*2ί>£

• Κτηματολόγιο

=>Θα ολοκληρωθεί η διαμόρφωση και η νομοτεχνική επεξεργασία του 
νόμου πλαισίου για τη λειτουργία του εθνικού κτηματολογίου.

=>Θα προχωρήσει με γοργούς ρυθμούς η κατάρτιση του εθνικού 
κτηματολογίου, με προτεραιότητα στις ευαίσθητες περιοχές.

• Ανάδειξη - διαχείριση - προστασία φυσικού περιβάλλοντος

Θα υλοποιηθούν προγράμματα και δράσεις προστασίας, 
αποκατάστασης και ανάδειξης περιοχών ιδιαίτερης οικολογικής 
σημασίας με τη συνεργασία της τοπικής αυτοδιοίκησης:
=>Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία κατάρτισης και θεσμοθέτησης 

σχεδίων διαχείρισης (οριοθέτηση, διαχειριστικό σχέδιο, κανονισμός 
λειτουργίας, φορέας διαχείρισης) σε σημαντικούς βιότοπους και 
προστατευόμενες περιοχές (Σύμβαση Κ^η^ι·, Εθνικοί δρυμοί, 
Βιότοποι δικτύου Φύση 2000, μνημεία της φύσης, αισθητικά δάση 
κλπ).

=>Θα ολοκληρωθεί η δημιουργία των θαλάσσιων πάρκων στη Ζάκυνθο 
και τις Β. Σποράδες.



=>Οι παρεμβάσεις ανάδειξης και προστασίας του φυσικού 
περιβάλλοντος θα συνδυασθούν με τη δημιουργία υποδομών για την 
ανάπτυξη οικολογικού και επιστημονικού τουρισμού, που θα δώσει 
νέα διάσταση στις αναπτυξιακές προοπτικές πολλών περιοχών.

=>Θα αναβαθμισθούν οι υπάρχοντες χώροι αναψυχής σε δασικές 
εκτάσεις και θα διαμορφωθούν νέοι, στην κατεύθυνση της ανάπτυξης 
της σχέσης των πολιτών με το δασικό πλούτο και της ενίσχυσης της 
ευαισθητοποίησης για τα δασικά προβλήματα. νπ.γ£·

=>Θα προωθηθεί η δημιουργία δασικών χωριών, είκοσι κατοικιών 
περίπου, με ξύλινα σπίτια, τα οποία θα χρησιμοποιούνται από άτομα 
που αγαπούν τη ζωή στο δάσος. Nn.re.-rn;

==>Θα προχωρήσει η εκπόνηση μελέτης για την καταγραφή περιοχών, 
που τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους (ιδιαίτερα από άποψη φυσικής 
ομορφιάς), επιτρέπουν τη δημιουργία μικρών οικισμών, που θα 
συγκροτηθούν από ευαισθητοποιημένες στο φυσικό περιβάλλον 
οικογένειες. γπζ-

• Γνωριμία Ορεινών Όγκων

Ιδιαίτερη σημασία έχει η ανάδειξη και γνωριμία των ορεινών όγκων 
της χώρας, όπως η οροσειρά της Πίνδου (από τις Πρέσπες μέχρι τη 
Ναύπακτο), της Πελοποννήσου (από Καλάβρυτα μέχρι Ταίναρο) και 
της Ροδόπης (από Δράμα μέχρι Δαδιά).

=>Στο πλαίσιο αυτό θα προσδιοριστούν παρεμβάσεις ανάδειξης 
στοιχείων του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και αρχαιολογικών 
χώρων, ιστορικών τόπων, χώρων θρησκευτικού ενδιαφέροντος, 
παραδοσιακών οικισμών και άλλων στοιχείων του μνημειακού και 
πολιτιστικού περιβάλλοντος.

=>Το πρόγραμμα θα συνδυάζει τη δημιουργία των προϋποθέσεων 
γνωριμίας με τους ορεινούς όγκους με την προστασία της χλωρίδας 
και της πανίδας των περιοχών και ιδιαίτερα των απειλουμένων ειδών. •

• Με την υλοποίηση του προγράμματος αυτού συμπληρώνεται η
τουριστική πολιτική της χώρας. £07~Γηζ-^ρ,φ£Ρί,ίΙ~

• Αγροτικό Περιβάλλον.

Σύμφωνα με τις σύγχρονες αντιλήψεις, η γεωργική γη και ο αγροτικός 
χώρος γενικότερα, δεν αντιμετωπίζονται μόνο ως εργαλείο οικονομικής 
παραγωγής, αλλά και ως αναντικατάστατη συλλογική κληρονομιά με 
σημαντικές οικολογικές και πολιτιστικές διαστάσεις.



Η αύξηση της ανταγωνιστικότητας στη γεωργία δεν πρέπει να σημαίνει 
υποβάθμιση των φυσικών πόρων και του περιβάλλοντος ή δημιουργία 
κινδύνων για τον άνθρωπο.
Η αγροτική πολιτική πρέπει να έχει σαφή μέτρα που να αποσκοπούν 
στη διατήρηση των φυσικών πόρων και στη διαφύλαξη της υγείας των 
αγροτών και των πολιτών - καταναλωτών.

Θα πρέπει να προχωρήσουμε σε :
=>Μέτρα για την κυκλοφορία και τη χρησιμοποίηση των 

φυτοφαρμάκων (εναρμονισμένα με την εθνική και ευρωπαϊκή 
νομοθεσία)

=>Μέτρα για τον έλεγχο και τη διακίνηση των λιπασμάτων 
^Αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων για έρευνα και παραγωγή 

αγροτικών προϊόντων με καλλιεργητικά συστήματα φιλικά προς το 
περιβάλλον και τον άνθρωπο.

^Ενίσχυση εναλλακτικών συστημάτων καλλιέργειας προκειμένου να 
διατηρηθούν η ποικιλομορφία στη μικροχλωρίδα και τη μικροπανίδα 
του εδάφους.

=>Ενημέρωση των αγροτών για τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι 
ίδιοι, αλλά και οι πολίτες - καταναλωτές από την αλόγιστη χρήση 
φυτοφαρμάκων Vi7.rE.-rn2. •

• Βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος

Κύριοι στόχοι στον τομέα αυτό είναι ο περιορισμός της 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στα μεγάλα αστικά κέντρα, η βελτίωση των 
συγκοινωνιών και των συνθηκών κυκλοφορίας και η αναβάθμιση του 
δομημένου περιβάλλοντος, μέσα από την προστασία, την 
αποκατάσταση και την ανάπλαση της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας 
των πόλεων, παρεμβάσεις που συντελούν στη βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στις πόλεις.

=> Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η αναδιάρθρωση των χρήσεων γης 
στον αστικό χώρο, η αλλαγή του μοντέλου μετακίνησης στις πόλεις, 
οι αναπλάσεις, ο προγραμματισμός νέων χρήσεων σε παλαιά κτίρια, 
η προστασία και ανάδειξη του αστικού και περιαστικού πρασίνου, οι 
ρυθμίσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας της πόλης (ιδιαίτερα στην 
Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη), ο περιορισμός των περιθωρίων 
δόμησης, ο έλεγχος των κινητών και σταθερών πηγών ρύπανσης, 
καθώς επίσης και της ποιότητας των καυσίμων, ο ενεργειακός 
σχεδιασμός, η ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς και οι 
παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των κυκλοφοριακών 
προβλημάτων, της ηχορύπανσης και της αισθητικής ρύπανσης.



• Συγκοινωνίες

^Ολοκλήρωση των έργων κατασκευής του Μετρό στην Αθήνα και ^η• **«*? 
προώθηση της επέκτασής του προς τα όρια του λεκανοπεδίου. rnz.

sne/iAe ^Αναδιάρθρωση και βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην 
Νη.ι-\ετΑ-ϊ. Αθήνα. Επανασχεδιασμός του επιφανειακού δικτύου σε συνδυασμό 

με τις γραμμές του Μετρό (Επέκταση λεωφορειοδρόμων, σχεδιασμός 
και δημιουργία γραμμών τραμ, αγορά σύγχρονων οχημάτων κλπ)

=>Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στην προώθηση της λειτουργίας τραμ,
ΓΠΖ· που αποτελεί ένα ιδιαίτερα φιλικό προς το περιβάλλον μέσο μαζικής 

μεταφοράς και εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ολοκληρωμένης 
απάντησης στο κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αθήνας, με τη 
δημιουργία εκτεταμένου δικτύου μέσων σταθερής τροχιάς. Η 
δημιουργία γραμμών τραμ θα συνδυασθεί με διαμόρφωση δικτύου 
πεζοδρόμων με πράσινο.

=>Θα προωθηθεί πρόγραμμα δημιουργίας χώρων στάθμευσης 
αυτοκινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση κοντά σε περιφερειακούς 
σταθμούς του Μετρό (park and ride).

otB =>Θα προχωρήσει σταδιακά η δημιουργία προαστιακού σιδηρόδρομου.

• Πράσινο-ελεύθεροι χώροι.

=>Αναβάθμιση του αστικού και περιαστικού πρασίνου 
ν/η γ£ ®α προχωρήσουν τα προγράμματα αναδασώσεων των ορεινών όγκων 

της Αττικής (Ποικίλο, Αιγάλεω, Πεντέλη, Υμηττός, κλπ).
Γπζ- Για το αστικό πράσινο στόχος είναι η αύξηση των τετραγωνικών 

μέτρων που αναλογούν ανά κάτοικο με ιδιαίτερη έμφαση στις 
περιοχές με το οξύτερο πρόβλημα. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
καταγραφούν διαθέσιμες εκτάσεις (ιδιοκτησίας της ΚΕΑ, κρατικών 
Τραπεζών, Οργανισμών κλπ) ώστε να διαμορφωθεί ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δημιουργίας νέων χώρων αστικού 
πρασίνου. Παράλληλα θα προχωρήσει πρόγραμμα αναβάθμισης των 
υπαρχόντων πάρκων και αξιοποίησης χώρων πρασίνου που μέχρι 
σήμερα δεν έχουν αποδοθεί στο κοινό. Τέλος σχεδιάζεται η 
απομάκρυνση στρατοπέδων από αστικές περιοχές ώστε και οι χώροι 
αυτοί να αξιοποιηθούν για πράσινο, πολιτιστικές και αθλητικές 
δραστηριότητες.

Γπζ. =>Θα δημιουργηθεί πάρκο πολλαπλών χρήσεων στα Τουρκοβούνια.



=>Θα προχωρήσει το πρόγραμμα απαλλοτρίωσης των προσφυγικών 
ν/ί7ε*3.«τ ποχυκατοικι(5ν σΧην περιοχή Λεωφόρου Αλεξάνδρας - Άλσους 

Συγγρού - Καισαριανής, που είναι το πρώτο βήμα για την προώθηση 
του προγράμματος ανάπλασης της ζώνης αυτής.

=>Θα προωθηθεί η ανάπτυξη ζωνών πρασίνου στις πυκνοδομημένες 
ΓΠΖ· αστικές περιοχές (δημιουργία λωρίδων πρασίνου με περιορισμό του 

πλάτους ορισμένων δρόμων).

• Αντιμετώπιση ατμοσφαιρικής ρύπανσης - περιβαλλοντικός 
σχεδιασμός

=τ>Θα προωθηθεί ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη μείωση της 
συμβολής των καυσίμων στην ατμοσφαιρική ρύπανση: Βελτίωση του 

νπ·ΛΝΑοτ. συσχήμαχ0ς ελέγχου της ποιότητας των καυσίμων, προώθηση της 
εισαγωγής φιλικότερων προς το περιβάλλον καυσίμων (φυσικό 
αέριο, υγραέριο κλπ) σε ειδικούς στόλους οχημάτων (λεωφορεία, 
απορριμματοφόρα κλπ)

=>Θα βελτιωθεί το σύστημα ελέγχου και θα ενταθούν οι έλεγχοι των 
οχημάτων, ως προς τις εκπομπές ρύπων

=>Θα βελτιωθεί το σύστημα ελέγχου των σταθερών πηγών 
ατμοσφαιρικής ρύπανσης (βιομηχανία και καυστήρες των κεντρικών 
θερμάνσεων και ιδιαίτερα θα προωθηθεί η συνεργασία με την 
αυτοδιοίκηση για τον έλεγχο των καυστήρων των κεντρικών 
θερμάνσεων).

^>Θα ολοκληρωθεί η διαδικασία για τη δημιουργία της ΒΙΠΕ Σχιστού.
, , , -  ̂ ,π>Θα προχωρήσει η απομάκρυνση των εγκαταστάσεων πετρελαιοειδών

από το Πέραμα.

• Κυκλοφοριακά έργα

=>Θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα κατασκευής ανισόπεδων κόμβων 
στην Αθήνα (ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Αμπελοκήπων)

=>Θα προωθηθεί η υπογειοποίηση των γραμμών του ΟΣΕ στην Αθήνα 
(έμφαση στις πυκνοδομημένες περιοχές μεταξύ Σεπολίων και Αγίων 
Αναργύρων)

=>Θα προωθηθεί η υπογειοποίηση των γραμμών του ΗΣΑΠ από την 
πλατεία Αττικής μέχρι τα Κάτω Πατήσια



=>Θα γίνουν παρεμβάσεις για τη λειτουργική και αισθητική 
αναβάθμιση των πυλών της πρωτεύουσας (από Καβάλας, Ιερά οδό, 
Κηφισίας, Μεσογείων Βουλιαγμένης κλπ).

=>Θα ξεκινήσει σύντομα μια προσπάθεια ανακαίνισης και ανάδειξης 
Γ0Ζ· όλων των αξιόλογων κτιρίων του Δημοσίου Τομέα .

=>Θα ολοκληρωθεί η νομοθεσία ώστε να επιτρέπεται η παρέμβαση 
Γη2- των Δήμων για την αισθητική αποκατάσταση όψεων, καθώς επίσης 

και για την αποκαθήλωση ταμπελών, διαφημίσεων και άλλων 
παρανόμων κατασκευών.

=>Στις περιοχές του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας, του 
Γ̂ 2. Βόλου και άλλων πόλεων - λιμένων της χώρας θα αναζητηθούν, 

μελετηθούν και ανασυγκροτηθούν περιοχές, που η ιστορική 
διαδρομή τους έχει διαμορφώσει πολύ ελκυστικά για το σημερινό 
πολίτη δεδομένα, όπως στη Δραπετσώνα, στου Ρετσίνα, τα 
Λαδάδικα, κ.ά.

=>Θα εφαρμοσθεί πρόγραμμα ευπρεπισμού των λιμανιών που 
περιλαμβάνει τη σηματοδότηση για την καλύτερη και ασφαλή 
διακίνηση των οχημάτων, τη δημιουργία και συντήρηση χώρων 
παραμονής επιβατών, τον καλαίσθητο και επαρκή φωτισμό, τη 
συντήρηση χώρων πρασίνου και τη συνεχή φροντίδα διατήρησης της 
καθαριότητας των χώρων.

=>Προωθείται πρόγραμμα συντήρησης και ανάδειξης παλαιών 
Μ6Ν εγκαταστάσεων φάρων σε όλη τη χώρα, με στόχο τη διατήρησή τους 

και τη μετατροπή τους σε τοπικούς ή ειδικούς μουσειακούς χώρους.

♦ Περιβαλλοντικές υποδομές

• Διαχείριση απορριμμάτων

Νη̂ οΔ£=>Θα υλοποιηθεί ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης των 
απορριμμάτων (σχέδιο διαχείρισης των απορριμμάτων σε επίπεδο 
χώρας, που θα λαμβάνει υπόψη τα έργα που ήδη λειτουργούν ή 
εκτελούνται), σε συνεργασία με την αυτοδιοίκηση, η οποία πρέπει 
να ανταποκριθεί στις ευθύνες που της αναλογούν.
Το πρόγραμμα αυτό θα δίνει οικολογικά αποδεκτές λύσεις στα 
σημερινά προβλήματα και θα συνδέει τη διαχείριση των 
απορριμμάτων με την οικονομία, το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία 
και την τοπική ανάπτυξη.
Βασικές αρχές δράσης είναι ο περιορισμός της παραγωγής 
απορριμμάτων, η μεγιστοποίηση της επαναχρησιμοποίησης και



ανακύκλωσης υλικών και η ασφαλής, από περιβαλλοντική και 
υγειονομική άποψη, διαχείριση και τελική διάθεση με σύγχρονες και 
αποτελεσματικές μεθόδους.
Κύριοι στόχοι είναι η παύση λειτουργίας των ανεξέλεγκτων 
χωματερών, σε συνδυασμό με έργα ταχύρυθμης αποκατάστασης του 
περιβάλλοντος, η δημιουργία σύγχρονων και ολοκληρωμένων 
εγκαταστάσεων τελικής διάθεσης απορριμμάτων και η αντιμετώπιση 
του προβλήματος των νοσοκομειακών και των επικίνδυνων 
αποβλήτων.

==>Προτεραιότητα θα δοθεί στην αντιμετώπιση του προβλήματος στα 
μεγάλα αστικά κέντρα και τις περιοχές με έντονη τουριστική κίνηση.

• Αστικά λύματα / Βιολογικοί καθαρισμοί (Β/Κ)

Για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος, (που συνδέεται 
άμεσα με την αλιεία, την αναψυχή και τον τουρισμό), αλλά και των 
επιφανειακών νερών της χώρας (που χρησιμοποιούνται για τη γεωργία, 
την αλιεία, τη βιομηχανία και την ύδρευση), θα προχωρήσει περαιτέρω 
η δημιουργία υποδομών για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 
=>Θα διαμορφωθούν προτεραιότητες, σε επίπεδο χώρας, για την 

κατασκευή νέων αποχετευτικών δικτύων και Β/Κ.
=>Θα κατασκευασθούν δίκτυα αποχέτευσης και θα γίνουν οι αναγκαίες 

τεχνικές παρεμβάσεις ώστε να καταστούν λειτουργικοί οι Β/Κ που 
έχουν ήδη ολοκληρωθεί. •

• Προστασία θαλασσίου περιβάλλοντος.

Είναι επίσης αναγκαία η ύπαρξη υποδομής και εξοπλισμού για την 
αντιμετώπιση των κινδύνων ρύπανσης του θαλασσίου περιβάλλοντος 
από πετρελαιοειδή.

^  =>Θα προχωρήσει περαιτέρω η προμήθεια ειδικών αντιρρυπαντικών 
σκαφών, από το YEN, για την καταπολέμηση των πετρελαιοκηλίδων.

• Αντιπλημμυρική προστασία

=>Θα ολοκληρωθούν (ιδιαίτερα για την Αττική) όλες οι μελέτες για τα 
\(πε/£Δ£ ρέματα και θα επιταχυνθεί η κατασκευή των απαραίτητων έργων. 

=>Θα επιταχυνθεί επίσης η κατασκευή δικτύων όμβριων υδάτων.



• Ορθολογική και ολοκληρωμένη διαχείριση των υδάτινων πόρων

Είναι απαραίτητη η ανάπτυξη αποτελεσματικών δομών διαχείρισης 
υδάτινων πόρων ως προς την ποιότητα και την ποσότητα. Στην 
κατεύθυνση αυτή:

=>Θα διαμορφωθούν προγράμματα ορθολογικής και ολοκληρωμένης 
διαχείρισης των υδατικών πόρων στο σύνολο της χώρας και ανά 

\ιηβκ·Αί υδατικό διαμέρισμα, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες στους 
Ψι.αναπτ. διάφορους επιμέρους τομείς (ύδρευση, άρδευση, ενέργεια, 

βιομηχανία, τουρισμός), την ανάγκη διατήρησης της οικολογικής 
ισορροπίας, τη διαθέσιμη ποσότητα και την ποιότητα των υδάτινων 
πόρων.

=>Θα ολοκληρωθεί από πλευράς υποδομής, αλλά και θεσμοθέτησης, το 
εθνικό δίκτυο παρακολούθησης της ποιότητας των νερών.

· Δημιουργία περιβαλλοντικών φορέων

=> Εθνικός Οργανισμός (Ινστιτούτο) Περιβάλλοντος

Θα συγκεντρώνει, συστηματικά, στοιχεία για την κατάσταση του 
περιβάλλοντος (λειτουργία περιβαλλοντικών δικτύων, Εθνικό Δίκτυο 
Πληροφορικής Περιβάλλοντος), τα οποία είναι απαραίτητα για τη 
χάραξη περιβαλλοντικής πολιτικής. Ταυτόχρονα θα φροντίζει για την 
ενημέρωση των ενδιαφερομένων φορέων και όλων των πολιτών.

=>Σώμα ελεγκτών περιβάλλοντος

Θα έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου για την τήρηση των 
περιβαλλοντικών όρων των διαφόρων έργων και δραστηριοτήτων. Ο 
έλεγχος αυτός αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική 
εφαρμογή της περιβαλλοντικής πολιτικής ·

· Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Γηζ- =>Θα διαμορφωθεί και θα αξιοποιηθεί εκπαιδευτικό υλικό για θέματα 
περιβαλλοντικής παιδείας, προσαρμοσμένο στις ελληνικές 
περιβαλλοντικές, πολιτιστικές και ιστορικές συνθήκες, συνολικά για 
την επικράτεια και ανά περιοχή.



Η ελευθερία της τέχνης και της πνευματικής δημιουργίας και το 
δικαίωμα στην απόλαυση των πολιτιστικών αγαθών είναι η βάση της 
πολιτιστικής μας πολιτικής. Η πολυφωνία, η αντιγραφειοκρατική 
αντιμετώπιση των θεμάτων και η ολόπλευρη υποστήριξη όλων των 
δημιουργικών προσπαθειών είναι η βάση της πρακτικής μας στο χώρο 
του πολιτισμού.

Ο πολιτισμός συμβάλλει ουσιαστικά στην πολύπλευρη ανάπτυξη της 
χώρας συνολικά και στη διεύρυνση των οριζόντων του κάθε πολίτη 
ατομικά.

Στόχος μας είναι αναγωγή του πολιτισμού σε σημαντική αξία για τον 
πολίτη, ώστε να συμμετέχει στα αγαθά και τη μέθεξη του πολιτισμού.

Δύο είναι οι κύριοι άξονες της πολιτισμικής μας πολιτικής.

• Η διατήρηση, ανάδειξη και προβολή της πολιτιστικής κληρονομιάς, 
της παράδοσης και της εθνικής μας ταυτότητας.

• Η ενίσχυση και η ανάδειξη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού σε 
όλα τα επίπεδα στα οποία εμφανίζεται και ανθίζει η πολιτιστική 
δημιουργία.

Οσον αφορά στον πρώτο άξονα, ιδιαίτερη σημασία έχουν τα παρακάτω 
μέτρα που βρίσκονται σε εξέλιξη: ^η.ηο,

^Διαμορφώνεται ο νέος νόμος για την προστασία της πολιτιστικής 
κληρονομιάς (αρχαία, νεότερα και σύγχρονα μνημεία, ακίνητα και 
κινητά).

=> Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟ σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο. Υπ·ο<>.-γο2.

^Προχωρεί το νέο Μουσείο της Ακρόπολης.
Ήδη ιδρύθηκε ως Ν.Π.Ι.Δ. ο «Οργανισμός Ανέγερσης Νέου 
Μουσείου Ακρόπολης», ανατέθηκε η αρχιτεκτονική μελέτη, έγινε η 
χωροθέτηση του Μουσείου και καθορίστηκαν οι όροι δόμησης. 

^Συνεχίζεται το πρόγραμμα ανάδειξης και προβολής εβδομήντα 
επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και Μουσείων. Στόχος είναι με 
ήπιες παρεμβάσεις (εξωραϊσμοί, διαμορφώσεις, μικρές κατασκευές, 
περίπτερα, σημάνσεις κλπ) να προβάλλονται αρχαιολογικοί χώροι 
όλων των περιόδων και σε όλες τις περιοχές της χώρας.

=>Προχωρεί το πρόγραμμα της ενοποίησης των αρχαιολογικών χώρων 
της Αθήνας, που περιλαμβάνει το σύνολο των αρχαιολογικών χώρων 
και μνημείων της περιοχής, τα παραδοσιακά σύνολα του κέντρου καθώς



και συνολικά την περιοχή του εμπορικού τριγώνου και του ιστορικού 
κέντρου της Αθήνας. Τα έργα έχουν ξεκινήσει από το 1994 και μέχρι 
σήμερα:
• Έχουν ανατεθεί οι μελέτες των έξι κύριων αρχαιολογικών χώρων 

(Ολυμπιείο, Ακρόπολη, Φιλοπάππου, Αρχαία Αγορά, Ρωμαϊκή 
Αγορά, Κεραμεικός) που αποτελούν τη σπονδυλική στήλη του 
προγράμματος της ενοποίησης.

• Παράλληλα προχωρεί το πρόγραμμα της αναστήλωσης πυρήνων 
βυζαντινών και νεωτέρων μνημείων που είναι ενταγμένα ή συνδέουν 
τους προς ενοποίηση αρχαιολογικούς χώρους, με τη δημοπράτηση 
των πέντε πρώτων έργων που αφορούν αναστηλώσεις νεωτέρων 
μνημείων.

• Ήδη παραδίδονται τμήματα του έργου, όπως η επισκευή κτιρίων της 
Πλάκας, η πεζοδρόμηση της Ερμού, αναπλάσεις στην Πλάκα, στου 
Ψυρρή, στο Θησείο και στα Εξάρχεια.

• Θα επισπευσθούν οι μελέτες των περιοχών Δημοσίου Σήματος,
Ακαδημίας Πλάτωνος, Κορεάτικης Αγοράς. Θα ολοκληρωθούν οι 
διαδικασίες για τη λειτουργία του φορέα που θα αναλάβει την 
ενοποίηση. Θα τεθεί υπό την εποπτεία της Γεν. Γραμματείας 
Περιφέρειας Αττικής . <ΓΠ7-

=>Θα προωθηθεί πρόγραμμα ανάπλασης - ανάδειξης του άξονα της Ιεράς 
οδού (Δυτική πύλη της Αθήνας) ΓΠ2*

=>Προχωρεί το πρόγραμμα για το Αρχαιολογικό Τρίγωνο Πέλλας - 
Βεργίνας -Δίου, που περιλαμβάνει έργα στους τρεις τόπους, 
διαμόρφωση οδικών προσβάσεων, ενιαία σήμανση κλπ. Στο πρόγραμμα 
περιλαμβάνονται επίσης και μεγάλα κατασκευαστικά έργα (π.χ. 
Μουσείο Βεργίνας, Νέο Μουσείο Πέλλας). Ήδη έχουν ανατεθεί από 
το ΥΠ.ΠΟ και το ΤΑΠ οι μελέτες ανάδειξης ευρύτερων 
αρχαιολογικών χώρων (π.χ. της Πελλαίας χώρας).

^Προωθούνται παρεμβάσεις για τα Αρχαία Θέατρα και Κάστρα.
Η ανάδειξη και η διασύνδεση των αρχαίων Θεάτρων και των Κάστρων, 
προκύπτει ως σύνθεση μιας σειράς ενεργειών. Τα αρχαία Θέατρα και 
Κάστρα εντάσσονται επίσης στο πρόγραμμα προβολής και ανάδειξης 
των 70 επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων.
Το πρόγραμμα αφορά στα Κάστρα Κομοτηνής, Δράμας, 
Αλεξανδρούπολης, Σαμοθράκης, Μύρινας, Μυτιλήνης, Μύθυμνας, 
Βολισσού Χίου, Παλιόκαστρου, Πυθαγόρειου, Αμοργού, Σίφνου, κλπ.

=>Θα προχωρήσει η ανακαίνιση του Εθνικού Θεάτρου και η 
κατασκευή της Δραματικής του Σχολής στο πίσω οικόπεδο. ΓΠ2.

=>Θα ολοκληρωθεί η μελέτη και θα προχωρήσει σύντομα η 
ανακαίνιση του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά. ΓΠ2.



=>Θα αναλάβει το ΥΠΠΟ το Παλιό Ταχυδρομείο Πειραιά και θα 
προχωρήσει στην ανακαίνισή του και τη λειτουργία του ως 
«Κέντρου Σύγχρονης Τέχνης». ΓΠ2·

=>Θα ολοκληρωθεί η μελέτη και θα ιδρυθεί η Εθνική Ακαδημία 
Κινηματογράφου (στην Κοργιαλένειο και Αναργύρειο Σχολή 
Σπετσών ή στην πρώην Αμερικανική βάση της Ν. Μάκρης). ΓΠ'Ζ· 

=̂ >Θα οργανωθεί, για το 1998, το έτος Ρήγα Φεραίου, σε συνδιασμό 
με την Βαλκανική πολιτική μας και στα πλαίσια της 
Διαβαλκανικής συνεργασίας. Θα εξετασθεί η δυνατότητα 
δημιουργίας και λειτουργίας Κέντρου Διαβαλκανικής 
Συνεργασίας (στα πρότυπα του Ευρωπαϊκού Κέντρου Δελφών), 
με έδρα, κατά προτίμηση, το Βελεστίνο. γπζ. <->·■'<·

Όσον αφορά στο δεύτερο άξονα τα συγκεκριμένα μέτρα είναι:

• Η προώθηση των «εθνικών πολιτικών» για το βιβλίο, τις εικαστικές 
τέχνες, το θέατρο, τη μουσική, το χορό, τον κινηματογράφο και την 
οπτικοακουστική παραγωγή.

=>Η εθνική πολιτική βιβλίου μέσω του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου 
καθώς και η Εθνική πολιτική στο χώρο της φωτογραφίας βρίσκεται 
σε πλήρη εφαρμογή.

=>Όσον αφορά την εθνική πολιτική για το χώρο των εικαστικών έχει 
ήδη υποβληθεί το πόρισμα της σχετικής επιτροπής. •

• Εκπαίδευση και Πολιτισμός : παιδί-σχολείο και πολιτισμός.

=>Εξελίσσεται η πειραματική εφαρμογή του προγράμματος «Μελίνα» σε 
συνεργασία με το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
την Γ.Γ.Λ.Ε. Το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε 70 δημοτικά σχολεία. 
Στόχος, μετά την αξιολόγηση των μέχρι στιγμής προγραμμάτων και 
δραστηριοτήτων, είναι η ισόρροπη «διάχυσή του» σ' όλη την 
επικράτεια. Πρόκειται για δραστηριότητες που πραγματοποιούνται 
εκτός του αναλυτικού προγράμματος και της δομής της σχολικής 
τάξης, διευρύνουν τους γνωστικούς ορίζοντες των μαθητών, 
ενεργοποιούν το ενδιαφέρον και κινούν το ταλέντο τους για όλες τις 
μορφές της πολιτισμικής δημιουργίας.



=>Προωθείται η υλοποίηση του προγράμματος. Πρόκειται για ένα σύνθετο 
πρόγραμμα που προβλέπει τη διαμόρφωση στις διάφορες πόλεις (εκτός 
Αθήνας και Θεσσ/νίκης) πολιτιστικών θεσμών, κτιριακής υποδομής και 
μηχανισμών επιμόρφωσης και επικοινωνίας. Έως σήμερα έχουν 
συνδεθεί με το πρόγραμμα περισσότερες από είκοσι πόλεις.



Ο μαζικός αθλητισμός επηρεάζει άμεσα την ποιότητα του ελεύθερου 
χρόνου και συνδέεται με την υγεία, την παιδεία, τον πολιτισμό, την αγωγή 
και την κοινωνική συμπεριφορά των πολιτών.

Σκοπός μας είναι η καλλιέργεια αθλητικής συνείδησης, η αξιοποίηση του 
ελεύθερου χρόνου και η ψυχαγωγία και ευεξία των αθλουμένων.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται η ανάπτυξη αθλητικής δραστηριότητας, η 
ευαισθητοποίηση όλων των ηλικιών απέναντι στον αθλητισμό, η 
ανάπτυξη αθλητικής διαδικασίας μέσα στους χώρους που βρίσκεται και 
δρα κάθε πολίτης και βασικά η νέα γενιά.

Στα παραπάνω πλαίσια διαμορφώνουμε ολοκληρωμένη πολιτική, μέτρα 
και δράσεις :

ΤΟΜΕΙΣ : α. Μαζικός Αθλητισμός ή Αθλητισμός για όλους, 
β. Αθλητισμός για στρατευμένους. 
γ. Σχολικός Αθλητισμός, 
δ. Αθλητισμός σε χώρους εργασίας.

• Μαζικός Αθλητισμός Γί:Λ

Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, ανταποκρινόμενη στο δικαίωμα και 
την ανάγκη του πολίτη για άσκηση, συνδιοργανώνει, σε συνεργασία με 
τους Ο.Τ.Α. και άλλους φορείς, προγράμματα άθλησης για όλους. 
Σχεδιάζονται και υλοποιούνται προγράμματα όπως :
=ΐ>Αθλητισμός και παιδί.
=>Άσκηση για εφηβική ηλικία.
=>Άσκηση ενηλίκων.
==>Άσκηση για την τρίτη ηλικία.
=>Προγράμματα για ειδικές κοινωνικές ομάδες (άσκηση σε φυλακές, σε 

κέντρα απεξάρτησης κλπ).
=>Προχωρεί η διαδικασία δημιουργίας του «Οργανισμού Μαζικής 

Άθλησης», που θα συμβάλλει στην ολοκληρωμένη εφαρμογή της 
πολιτικής μας.

=ί>Οι πόροι τριπλασιάζονται για το έτος 1997 φθάνοντας στα 3 δις 
(αυξήθηκαν ήδη κατά 50% μέσα στο 1996)



• Αθλητισμός για στρατευμένους.

==>Για την ανάπτυξη του Αθλητισμού στους στρατευμένους και στο 
πλαίσιο της προσπάθειας για βελτίωση των συνθηκών ζωής της 
νεολαίας, θα καταρτισθεί πρόγραμμα για αθλητισμό στους χώρους 
στρατευμένων (συνεννόηση αρμόδιων φορέων, διαμόρφωση χώρων 
άθλησης σε στρατόπεδα κλπ). Π72-

• Σχολικός Αθλητισμός

=>Θα προχωρήσει η επεξεργασία ολοκληρωμένου προγράμματος για το 
σχολικό αθλητισμό (κεντρικός προγραμματισμός, ανάπτυξη του 
σχολικού αθλητισμού από το Δημοτικό, συνδυασμός με μαθήματα 
φυσικής αγωγής, σχεδιασμός αθλητικής υποδομής κλπ). ^ πζ

• Εργασιακός Αθλητισμός.

Ο εργασιακός αθλητισμός λειτουργεί και ως μοχλός επικοινωνίας, με 
ευεργετικές συνέπειες στην υγεία, την ατομική ψυχολογία και την 
αποδοτικότητα εργασίας. Προχωρούμε στην επεξεργασία προγράμματος 
με συνεργασία των συναρμοδίων φορέων και στη δημιουργία της 
απαραίτητης υποδομής. ΓΠζ.



Η Κυβέρνησή μας έχει αναλάβει δέσμευση απέναντι στην ελληνική
κοινωνία να προωθήσει αποφασιστικά τον εκσυγχρονισμό της χώρας.
Στην προσπάθεια της αυτή θα στηριχθεί στους νέους, επιχειρώντας να
αναδείξει και να εκφράσει τις ανάγκες, τις ευαισθησίες και τις φιλοδοξίες
της νέας γενιάς.

Η πολιτική μας για τη νέα γενιά θα κινηθεί σε 3 επίπεδα:

• Επεξεργασία, προώθηση και υλοποίηση μέτρων που θα απαντούν στα 
προβλήματα και τις ανάγκες των νέων.

• Ενίσχυση και αναβάθμιση θεσμών και φορέων υλοποίησης μέτρων.
• Ανάληψη συγκεκριμένων πρωτοβουλιών, ώστε να συμμετάσχουν οι νέοι 

στην προσπάθεια για τον εκσυγχρονισμό της χώρας.

• Θα αναληφθούν πρωτοβουλίες, όπως:

=>Θεσμοθέτηση Γιορτής Νεολαίας με σκοπό την προβολή των νέων 
Ελλήνων δημιουργών, καλλιτεχνών, επιστημόνων, επαγγελματιών, 
αθλητών.

=>Εκστρατεία για τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων (οικονομική 
εκμετάλλευση της παιδικής ηλικίας, εξουσία και υποχρεώσεις γονέων, 
νεανική παραβατικότητα)

=>Η ειρήνη στα χέρια των νέων (εκδηλώσεις - συζητήσεις με νεανικά 
ακροατήρια που εκπροσωπούν «αντίπαλες πλευρές» σε περιοχές με 
διενέξεις π.χ. Ισραήλ-Παλαιστίνη, Β. Ιρλανδία - Αγγλία κλπ.)

=>Όχι στην ξενοφοβία και τον ρατσισμό (συνεχίζεται η εκστρατεία που 
έχει ξεκινήσει και διοργανώνονται πολιτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις)

• Διαμορφώνεται ολοκληρωμένη κυβερνητική πολιτική με 
συγκεκριμένους στόχους και μέτρα όπως:

Κατοχύρωση των δικαιωμάτων των παιδιών και των νέων.
=>Δημιουργία πανελληνίου δικτύου ολοκληρωμένων Κέντρων Νέων (που 

παρέχουν πληροφορίες για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, στρατού, 
επαγγελματικής κατάρτισης κλπ.)

^Απασχόληση (ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων - θυρίδες 
επιχειρηματικότητας για την παροχή συμβουλών για την επαγγελματική 
κατάρτιση και τις προοπτικές των αγορών - χρηματοδοτικά 
προγράμματα).



=>Κοινωφελείς δραστηριότητες και εθελοντισμός (δίνεται η δυνατότητα 
στους νέους να αναπτύξουν κοινωφελή δραστηριότητα)

;=>Θα προωθηθεί το σχέδιο νόμου για την θητεία. Θα θεσμοθετηθεί η 
πολιτιστική και αθλητική δράστηριοποίηση.

^Ρατσισμός - ξενοφοβία : Θα υποστηριχθεί ο θεσμός Νομικής Αρωγής 
μεταναστών, αλλοδαπών κλπ.

=>Περιβάλλον : Θα υλοποιηθεί πρόγραμμα ενίσχυσης ομάδων νέων που 
συμμετέχουν στην προστασία οικολογικά ευαίσθητων περιοχών

=>Θα συνεχισθεί η προβολή νέων Ελλήνων δημιουργών στο εξωτερικό
=>Θα συγκληθεί το συντονιστικό όργανο του Forum Απόδημης Νεολαίας

• Οργανωτικές πρωτοβουλίες

=>Θα στηριχθεί η προσπάθεια δημιουργίας του Εθνικού Συμβουλίου 
Νεολαίας



ΠΑΙΔΕΙΑ

Στο τέλος του 20ου αιώνα, η παιδεία, η κοινωνία της πληροφορίας, της 
γνώσης, της πολυφωνίας και των πολλών διαφορετικών πολιτισμών, 
διαμορφώνεται με γρήγορους ρυθμούς. Καθήκον κάθε δημοκρατικής 
πολιτείας είναι να προσαρμόσει και να εξειδικεύσει την εκπαιδευτική 
πολιτική της στα νέα δεδομένα, που καθορίζονται από την 
παγκοσμιοποίηση της αγοράς, την κοινωνία της πληροφορίας και την 
τεχνολογική έκρηξη.

Βασική μας αρχή είναι η υποστήριξη της δημόσιας Παιδείας, σε όλες τις 
βαθμίδες, μιας παιδείας ποιοτικά αναβαθμισμένης και αποτελεσματικής.

Βασικοί στόχοι είναι:

• Η ποιοτική αναβάθμιση του περιεχομένου αλλά και των συνθηκών 
εκπαίδευσης.

• Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.
• Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου.
• Η οργάνωση του επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στο πλαίσιο αυτό :

=>Θα προχωρήσουμε τη διαδικασία του θεσμού του Εθνικού Απολυτηρίου. 
=>Θα προχωρήσουμε στην επίλυση του κτιριακού προβλήματος των 

σχολείων μέσα στην τετραετία.
=>Θα αυξήσουμε τον αριθμό των μουσικών και αθλητικών σχολείων. Γη2. 
=>Θα ενισχύσουμε τη δημιουργία και λειτουργία παιδικών και εφηβικών 

βιβλιοθηκών. +,,ηζ
=ΐ>Θα προχωρήσουμε στην κατάργηση της διπλής βάρδιας των σχολείων. 
=>Θα γίνει εφαρμογή του θεσμού του ολοήμερου σχολείου, δίνοντας έτσι 

τις δυνατότητες για δημιουργική απασχόληση στους μαθητές με 
αξιοποίηση της πείρας των Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης.

=>Θα προχωρήσουμε στην ανάπτυξη και ολοκλήρωση ειδικών πολιτικών 
προγραμμάτων εκπαίδευσης γιά άτομα με ειδικές ανάγκες.

=>Θα προωθήσουμε, μετά από διάλογο, το σχέδιο Νόμου για το Ανοιχτό 
Πανεπιστήμιο.

=>Θα ληφθούν μέτρα για τη γενίκευση της προσχολικής αγωγής.
=>Θα αρχίσει η επέκταση του προγράμματος Μελίνα.
=>@α βοηθήσουμε την ανάπτυξη της συγκέντρωσης, οργάνωσης και 

επεξεργασίας των Ιστορικών Αρχείων του Κράτους. +γπ2.



=>Θα προχωρήσει η κατασκευή νέου σύγχρονου και καλά οργανωμένου 
κτιρίου Εθνικής Βιβλιοθήκης. + Γη2-

• Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.) - Σπουδαστικές Εστίες (Σ.Ε.)

Τα προβλήματα των φοιτητικών και σπουδαστικών εστιών, γνωστά και 
χρονίζοντα, στον τομέα υποδομής και λειτουργίας αντιμετωπίζονται στα 
πλαίσια συνεχούς και αποτελεσματικής παρέμβασης.

Συγκεκριμένα :
Β  ((V

=> Προωθούνται με γοργούς ρυθμούς η αναβάθμιση της υποδομής, 
(ανακαινίσεις των υφισταμένων Φ.Ε.)

=> Προωθείται πρόγραμμα ολοκλήρωσης νέων Φ.Ε. (ανέγερση δύο νέων 
συγκροτημάτων).

=> Προωθείται το πρόγραμμα ανακαίνισης Σ.Ε.
=> Προωθείται η ενίσχυση φύλαξης και ασφάλειας των Φ.Ε. και Σ.Ε.
:=> Οργανώνεται υπηρεσία κοινωνικής στήριξης (πιλοτικό πρόγραμμα).
=> Οργανώνονται υπηρεσίες βιβλιοθηκών, διασύνδεση με ίΜεπιεΙ.
=> Οργανώνονται πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις.



ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οι δημογραφικές εξελίξεις στην Ελλάδα χαρακτηρίζονται από ιιείωση της 
γεννητικότητας και της θνησιμότητας, από εσωτερική και εξωτερική 
μετανάστευση και παλλιννόστηση και πρόσφατα από την είσοδο ξένων 
μεταναστών.

Ως συνέπεια κυρίως της μείωσης της γονιμότητας, η μέση ετήσια 
πληθυσμιακή αύξηση παρουσιάζει κάμψη και ο πληθυσμός ακολουθεί 
πορεία γήρανσης ενώ συχνά γίνεται λόγος για τις αρνητικές κοινωνικο
οικονομικές επιπτώσεις της εξέλιξης αυτής. Σύμφωνα με τις υπάρχουσες 
δημογραφικές προβλέψεις ο πληθυσμός της χώρας θ' αρχίσει να μειώνεται 
από το 2025.

Στην Ελλάδα δεν έχει ποτέ εφαρμοστεί μια συνολική οικογενειακή - 
δημογραφική πολιτική.

Τα αποτελέσματα της Πανελλήνιας Έρευνας Γονιμότητας, που διεξήχθει 
στο ΕΚΚΕ το 1983-85 δείχνουν ότι τα ζευγάρια αποκτούν λιγότερα παιδιά 
απ' όσα θα επιθυμούσαν λόγω διαφόρων κοινωνικο-οικονομικών 
παραγόντων που επιδρούν ως αντικίνητρα στις επιθυμίες τους. Το 
ζητούμενο λοιπόν είναι η χάραξη πολιτικής που να αντισταθμίζει ακριβώς 
τους παράγοντες αυτούς.

Οι δύο κύριοι παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τη γονιμότητα είναι 
η γυναικεία απασχόληση και το στεγαστικό πρόβλημα.

Επι πλέον καθοριστικός παράγοντας επιροής είναι η ανεργία.

Συγκεκριμένα για τη γυναικεία απασχόληση και γενικότερα για την 
εναρμόνιση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής των ζευγαριών 
απαιτείται:
α. αναδιάρθρωση της αγοράς εργασίας στη Ελλάδα, 
β. διευκόλυνση των ίδιων των γονιών για τη φροντίδα των παιδιών τους, 
γ. δημιουργία υπηρεσιών για τη στήριξη της οικογένειας (βρεφονηπιακοί 
σταθμοί, ενεργοποίηση των θεσμών «Βοήθεια στο σπίτι», «Βοηθοί 
μητέρες», «δημιουργική απασχόληση μετά το σχολείο»), και άλλα 
συναφή μέτρα στήριξης των εργαζομένων γονιών στον συνδιασμό των δύο 
ρόλων τους. 4 ΓΠ2_



Θα προωθηθούν, εντός του 1997, συγκεκριμένα θεσμικά μέτρα για την 
προστασία του καταναλωτή, όπως:

=>Θα ιδρυθεί η Γενική Γραμματεία καταναλωτή 
=>Θα δημιουργηθεί ενιαίος φορέας ελέγχου των τροφίμων 
=>Θα ενισχυθούν οι προσπάθειες ενημέρωσης των καταναλωτών 
=̂ >Θα δημιουργηθούν γραφεία καταναλωτή στους δήμους

Επίσης:

=̂ >Θα επιδιωχθεί η αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που 
παρέχουν οι δημόσιες επιχειρήσεις (έλεγχος, καταβολή αποζημιώσεων 
και επιβολή προστίμων στις δημόσιες επιχειρήσεις)

==>Θα προωθηθούν σύγχρονοι τρόποι εξυπηρέτησης στις συναλλαγές 
(τηλεφωνική συνεννόηση, εξόφληση λογαριασμών μέσω τραπεζών)

ψ ].& ν Α Π Τ .

Μ.Μ.Ε.

Στόχοι μας είναι : η αμερόληπτη ενημέρωση, η ανάδειξη του ελληνικού, 
ευρωπαϊκού και παγκόσμιου πολιτισμού, η προβολή του πνευματικού και 
καλλιτεχνικού δυναμικού της χώρας, η καταπολέμηση του ρατσισμού και 
της ξενοφοβίας, και η ενημέρωση γύρω από τα μεγάλα πολιτικά και 
κοινωνικά ζητήματα. ν/π.τνΛ<?γ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ
Σχέσεις με τον πολίτη και πρόληψη εγκληματικότητας.

Ιδιαίτερη προσπάθεια θα καταβληθεί: ν|π·

=> Για την καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά της ζωής και της 
ιδιοκτησίας με την ενίσχυση των αρμοδίων υπηρεσιών και την 
ενταντικοποίηση των δραστηριοτήτων τους, όπως η αύξηση των πεζών 
και εποχούμενων περιπολιών.

Για την αύξηση των ελέγχων με στόχο την περιστολή της διακίνησης 
ναρκωτικών και ιδιαίτερα σε χώρους που συχνάζουν νέοι, όπως 
σχολεία, αθλητικοί χώροι, πάρκα, πλατείες.



=> Για την δραστηριοποίηση όλων των Αστυνομικών Υπηρεσιών και 
ιδιαίτερα των Ειδικών Υπηρεσιών Ανηλίκων με την ταυτόχρονη 
ευαισθητοποίηση αρμοδίων υπηρεσιών και άλλων κοινωνικών φορέων, 
προκειμένου να παρέχεται αποτελεσματική προστασία στους ανήλικους 
και να περιορισθεί η σε βάρος τους εγκληματικότητα.

=>Για την εντατικοποίηση και συστηματοποίηση ενεργειών με στόχο τη 
μείωση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων. 4 γπι.



ΛΙΚΑΣΤΗΡΙΑ-ΣΩΦΡ ΟΝΙΣΤΙΚ Α ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

^Δικαστικά Μέγαρα : Μέχρι τέλος 1997 αρχίζει η σταδιακή λειτουργία 
του Εφετείου Αθηνών στο νέο μέγαρό του στη Λ.Αλεξάνδρας.
Επιπλέον εντάχθηκαν στον προϋπολογισμό του ΤΑΧΔΙΚ για το 1997 τα 
Δικαστικά Μέγαρα Σπάρτης, Τρικάλων, Πολυγύρου, Λαμίας.

=> Μηχανοργάνωση : Είναι υπο εξέλιξη η μηχανοργάνωση των 
δικαστηρίων, η αγορά ηλεκτρονικών υπολογιστών για τους δικαστές και 
η μηχανοργάνωση των 5 μεγαλυτέρων φυλακών της χώρας.

=>Φυλακές : Βρίσκεται σε εξέλιξη η δημιουργία σύγχρονων φυλακών στα 
Χανιά, Τρίκαλα, Άμφισσα, Ανδρίτσαινα, Λαγκαδά, Χαλκίδα και η 
προκήρυξη διαγωνισμού για την ηλεκτρονική ασφάλεια των φυλακών. 

=ΆΕχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες αγοράς σύγχρονου ακινήτου για την 
λειτουργία Κέντρου Αποκατάστασης Τοξικομανών Κρατουμένων και 
αγοράς κτιρίου προς στέγαση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. 

=ί>Προωθείται ολοκληρωμένο πρόγραμμα αναβάθμισης και εμπλουτισμού 
των βιβλιοθηκών και των γυμναστηρίων των φυλακών. Εξετάζονται"44 Π2* 
τρόποι δημιουργικής απασχόλησης όλο και περισσότερων 
κρατουμένων. ^.*,**.1*,«.



Σαν ένα πρώτο βήμα στην προσπάθεια διαμόρφωσης και 
υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ποιότητας ζωής 
είναι ανάγκη να ανοίξουμε έναν πλατύ δημιουργικό διάλογο.

Είναι απαραίτητο να γίνουν συγκεκριμένες καταγραφές και 
ποιοτικές αξιολογήσεις πεδίων παρέμβασης, στόχων και 
προτεραιοτήτων.

Πρέπει να εξετασθεί η προέλευση δημιουργίας των διαφόρων 
προβλημάτων και ο βαθμός αποδοχής των πρακτικών 
αντιμετώπισής τους.

Κυρίως όμως θα πρέπει, μετά από τη διαδικασία αυτή να 
αναζητήσουμε όλοι μαζί, ως λαός και ως έθνος, τις δικές μας 
επιλογές και προτεραιότητες.

Είναι καιρός να σταματήσουμε πια τις διαρκείς μεμψιμοιρίες για τα 
πάντα, αρκούμενοι απλώς σε θλιβερές διαπιστώσεις και μάλιστα 
ρίχοντας, συνήθως, το φταίξιμο για ό,τι κακό συμβαίνει και μας 
ενοχλεί σε κάποιους άλλους, τους ξένους, το κράτος, το Δήμαρχο, 
τον προϊστάμενο κλπ.

Κάθε προσπάθεια για ανάπτυξη, εκσυγχρονισμό και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής χωρίς την ενεργή συμμετοχή των πολιτών είναι 
καταδικασμένη σε αποτυχία.

Οι δικοί μας προβληματισμοί και προτάσεις μπορούν να 
διαμορφώσουν ένα νέο πλαίσιο και τρόπο ζωής. Ελκυστικό, 
αποδεκτό, ανοιχτό στο καινούργιο, με ρίζες βαθιές στο καλό παλιό.

Αυτή την προσπάθεια και οφείλουμε και μπορούμε τώρα πια να την 
κάνουμε.


