
ΖΑΠΠΕΙΟ

Κυρίες και Κύριοι,

Σας κάλεσα σήμερα εδώ για να σας ενημερώσω για το 

βασικό περίγραμμα των προτεραιοτήτων που σχεδιάζει η 

Κυβέρνηση για την επόμενη τετραετία. Θέλω να 

σηματοδοτήσω τις προτεραιότητές μας όπως καταγράφονται 

σήμερα, χωρίς αυτό να αποκλείει μέχρι τις επόμενες εκλογές 

να έχουν ωριμάσει ή να έχουν τεθεί και άλλα ζητήματα. Θέλω 

να τονίσω ότι το μεγαλύτερο μέρος της δουλειάς που 

σχεδιάζουμε αφορά την ολοκλήρωση των πολιτικών που 

έχουμε ξεκινήσει, την υλοποίηση και εφαρμογή τους, γι’ αυτό 

και δεν πρέπει να παρερμηνευτεί αν δεν αναφερθώ σε όλες. 

Οι προτεραιότητές μας είναι συγκεκριμένες: 

α. Να ολοκληρώσουμε την πορεία μας για την ΟΝΕ. 

β. Να ολοκληρώσουμε τον εκσυγχρονισμό της οικονομίας 

μας και να συνεχίσουμε μια αναπτυξιακή και εισοδηματική 

πολιτική που θα κατανέμει τον παραγόμενο πλούτο όλο σε 

περισσότερους, όλο πιο δίκαια, 

γ. Να οικοδομήσουμε ένα κοινωνικό κράτος για αυτούς που 

πράγματι έχουν ανάγκη. Να διευρύνουμε της δράσεις της 

πολιτικής μας, να τις χρηματοδοτήσουμε με 

περισσότερους πόρους.

δ. Να ανοίξουμε τους πραγματικούς δρόμους για την 

περιφερειακή ανάπτυξη και μια άλλη ζωή και προοπτική 

για τους ανθρώπους της υπαίθρου. Με πρόσθετους 

πόρους για την περιφέρεια, με ενίσχυση σε ανθρώπινο
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δυναμικό, με ειδικές πολιτικές για την ύπαιθρο, μ’ ένα 

διευρυμένο σχέδιο σε υποδομές. Με χιλιάδες μικρά και 

μεγάλα έργα που θα ολοκληρώσουν το 2004 το νέο 

πρόσωπο της Ελλάδας.

ε. Με την πολιτική απασχόλησης, με την ολοκλήρωση της 

εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης, με τον διαρκή θεσμικό 

εκσυγχρονισμό, να κάνουμε τους συμπολίτες μας πιο 

ανεξάρτητους, πιο δυνατούς, με περισσότερες ικανότητες 

και ευκαιρίες.

στ. Να συνεχίσουμε με επιμονή το επίπονο έργο αλλαγής της 

καθημερινότητας του πολίτη.

ζ. Ν’ αγωνιστούμε για να μετατρέψουμε τα Βαλκάνια και τη 

γύρω περιοχή σε χώρο ειρήνης, σταθερότητας, 

συνεργασίας.

η. Να αγωνιστούμε για μια Ευρωπαϊκή Ένωση πιο 

δημοκρατική, πιο αποτελεσματική, πιο ισχυρή, με 

ολοκληρωμένη κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας.

θ. Να χτίσουμε μαζί με τους άλλους σοσιαλιστές και τις 

προοδευτικές πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις μια νέα 

Ευρώπη, πιο κοινωνική, πιο κοντά στον πολίτη, στους 

αδύναμους, πιο κοντά στις επιθυμίες των λαών της.

Θέλω να σταθώ στα κύρια σημεία αυτού του σχεδιασμού:

I.

Όσον αφορά τον διεθνή μας περίγυρο:
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1. Στα Βαλκάνια: Δίπλα μας γίνεται πόλεμος. Όσο κι αν 

ελπίζουμε ότι σύντομα θα τελειώσει, πως στην επόμενη 

τετραετία θα είναι παρελθόν, για μας η αντιμετώπιση της 

κρίσης αυτής έχει πρώτη προτεραιότητα. Θα συνεχίσουμε 

και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας ώστε αν υπάρξει 

μια συνέργια θεσμών και ενεργειών που θα οδηγούν: Στην 

αποδοχή από τη Γιουγκοσλαβία της απόσυρσης των 

στρατευμάτων από το Κόσσοβο, στην ασφαλή επιστροφή 

των προσφύγων στις εστίες τους, στην ανάπτυξη ευρείας 

διεθνούς δύναμης με σαφή νομιμοποίηση, καθώς και στην 

ταυτόχρονη κατάπαυση των πολεμικών ενεργειών. Θα 

είμαστε στην πρώτη γραμμή εκείνων των πρωτοβουλιών 

που θα ’χουν τα εχέγγυα της σοβαρότητας και της 

αποτελεσματικότητας. Που θα αναδεικνύουν την Ελλάδα 

σε δύναμη ειρήνης, σεβασμού αξιών, σταθερότητας και 

συνεργασίας. Θα προχωρήσουμε και θα στηρίξουμε 

πολιτικές που θα ’χουν στο επίκεντρό τους την οικοδόμηση 

μιας καινούργιας πραγματικότητας στα Βαλκάνια με τη 

συνεργασία πολιτικών δυνάμεων και οργανισμών που 

θέλουν να εμπεδώσουν μια νέα κοινωνία δικαίου, θεσμούς 

δημοκρατίας και σεβασμού ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την 

οικονομική ανασυγκρότηση σε υγιή θεμέλια, την έμπρακτη 

επίδειξη κοινωνικής αλληλεγγύης στους λαούς των 

γειτονικών χωρών.

2. Στην Ενωμένη Ευρώπη: (α) θα επιδιώξουμε σε στενή 

συνεργασία με τον Πρόεδρο Prodi να συμβάλλουμε στη
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διαμόρφωση του επόμενου πενταετούς προγράμματος 

δράσης της Επιτροπής σύμφωνα με τις προτεραιότητες 

που εμείς θεωρούμε σημαντικές για την Ευρώπη που 

θέλουμε του επόμενου αιώνα, (β) Θα πιέσουμε για την 

άμεση εφαρμογή της Συνθήκης του Άμστερνταμ κυρίως σε 

ότι αφορά στην κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική 

ασφάλειας, ώστε να αποκτήσει η Ένωση μια 

ολοκληρωμένη και αποτελεσματική εξωτερική πολιτική με 

γνώμονα τις πάγιες αξίες της και τα ιδεώδη πάνω στα 

οποία στηρίζεται ο πολιτισμός της. (γ) Θα αγωνισθούμε 

στη διαπραγμάτευση για τη θεσμική αναμόρφωση της 

Ένωσης, καθώς και για την ενίσχυση εκείνων των 

πολιτικών που θα την φέρουν πιο κοντά στον πολίτη, που 

θα απαντούν στα αιτήματα των ευρωπαϊκών λαών για μια 

άλλη Ευρώπη δίπλα και ως συμπλήρωμα της Οικονομικής 

και Νομισματικής Ένωσης και τέτοιες πολιτικές είναι 

κυρίως εκείνες κατά της ανεργίας, κατά της 

εγκληματικότητας, (δ) Θα προωθήσουμε την ενταξιακή 

προοπτική της Κύπρου.

3. Θα συνεχίσουμε την πάγια πολιτική μας σε ό,τι αφορά 

στην επίλυση του Κυπριακού, στις ελληνοτουρκικές 

σχέσεις, στη Μεσογειακή μας πολιτική.

4. Θα ξεκινήσουμε την υλοποίηση του δεύτερου εξοπλιστικού 

προγράμματος 2001-2006 για τις ένοπλες δυνάμεις.
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Η ανασυγκρότηση του κράτους και ο εκσυγχρονισμός 

της Δημόσιας Διοίκησης παραμένει προτεραιότητα μας. Το 

στόχο αυτό τον πετυχαίνουμε με θεσμικές αλλαγές ιστορικής 

εμβέλειας. Η καθιέρωση νέων δομών αποκέντρωσης, η 

νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, το πρόγραμμα «Καποδίστριας», η 

θεσμοθέτηση των ανεξάρτητων δημόσιων αρχών, ο νέος 

υπαλληλικός κώδικας, οι νέοι θεσμοί ελέγχου, ο συνήγορος 

του πολίτη, είναι μόνο μερικές από τις μεγάλες πρωτοβουλίες 

που έφερε εις πέρας η κυβέρνησή μας.

Το θεσμικό μας έργο προετοιμάζει την ελληνική διοίκηση για 

τη μεγάλη πρόκληση του μέλλοντος: την προσαρμογή της 

στη νέα πραγματικότητα με την ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ. 

Το κράτος πρέπει να φθάσει στα επίπεδα των άλλων εταίρων 

μας, ώστε να φανούν άμεσα τα πολλαπλά οφέλη αυτού του 

ιστορικού επιτεύγματος.

Οι νέοι θεσμοί δεν είναι αυτοσκοπός. Αποτελούν την 

προϋπόθεση για τη λειτουργία μίας παραγωγικής διοίκησης 

που πρέπει να επιδιώκει έναν και μόνο στόχο: να βρεθεί το 

κράτος δίπλα στον πολίτη και να τον υπηρετεί γρήγορα και 

αποτελεσματικά.

Μετά την ολοκλήρωση της θεσμικής αναδιοργάνωσης, το 

επίκεντρο των προσπαθειών μας εντοπίζεται στη βελτίωση με 

χειροπιαστό τρόπο των παρεχομένων υπηρεσιών.

Για παράδειγμα: Με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα «Ποιότητα 

για τον Πολίτη», θα βελτιώνεται η καθημερινή ποιότητα ζωής

II.
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μέσα από την αναβάθμιση του επιπέδου των υπηρεσιών που 

παρέχει το κράτος. Γνώμονας του προγράμματος είναι οι 

ανάγκες και οι απαιτήσεις των υπηρεσιών «πρώτης 

γραμμής». Σημαντική καινοτομία αποτελούν τα «Κέντρα 

Πληροφόρησης Πολιτών», που ιδρύονται σε κάθε περιφέρεια 

και νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, καθώς και η δημιουργία των 

«Υπηρεσιών Μίας Στάσης».

Με το νέο Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας επιταχύνουμε την 

αποτελεσματικότητα, αλλά και την απλοποίηση του έργου της 

διοίκησης. Η πλήρης ενεργοποίηση, τέλος, του θεσμού του 

Συνηγόρου του Πολίτη θα δώσει σε καθένα τη βεβαιότητα ότι 

τα αιτήματα ή τα προβλήματά του δεν θα χάνονται στους 

γραφειοκρατικούς δαιδάλους των υπηρεσιών.

Συγχρόνως στο επίκεντρο των σχεδιασμών μας βρίσκεται ο 

εκσυγχρονισμός της δικαιοσύνης. Η πολιτική μας έχει ως 

βασικό στόχο την ανάληψη νέων πρωτοβουλιών τόσο στο 

επίπεδο της νομοθεσίας όσο και στο επίπεδο των πρακτικών 

και των δράσεων για την αντιμετώπιση των χρόνιων 

προβλημάτων που ταλανίζουν τη δικαιοσύνη. Στο επίκεντρό 

τους βρίσκεται η εξασφάλιση προϋποθέσεων για την 

αποτελεσματική άσκηση του δικαιώματος δικαστικής 

προστασίας, καθώς και η διαμόρφωση καταλληλότερων 

συνθηκών στην καθημερινή επαφή των πολιτών με τα δικαστήρια.

Η βελτίωση της υφιστάμενης κατάστασης θα έχει ευεργετικές 

συνέπειες για έναν ολόκληρο κόσμο που διαπλέκεται με τους 

μηχανισμούς απόδοσης δικαιοσύνης. Θα αξιοποιήσουμε σ’
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αυτή τη μεταρρύθμιση στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, τις νέες 

δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία στη 

μηχανοργάνωση και στις τηλεπικοινωνίες.

III.

Το νέο πρόγραμμα δράσης 2000-2006 για την 

ανασυγκρότηση της υπαίθρου. Η εθνική πολιτική μας για 

τον αγροτικό χώρο απευθύνεται στον άνθρωπο, στον πολίτη 

της υπαίθρου, στον αγρότη και στην αγρότισσα, σε κάθε 

τοπική κοινωνία, αλλά και στο σύνολο της ελληνικής 

κοινωνίας και οικονομίας.

Το ύψος των συνολικών ενισχύσεων που προέρχονται από 

κοινοτικούς, αλλά και εθνικούς πόρους άγγιζαν το 1998 το 

ύψος του 1,6 τρις δραχμών, ενώ η πρόβλεψη για το έτος που 

διανύουμε είναι περίπου 1,8 τρις δραχμές. Η αύξηση αυτών 

των ενισχύσεων μεταξύ του 1995 και του 1999 ξεπερνά το 

47%. Συγκεκριμένα αυξήσαμε τις ενισχύσεις αυτές από 712 

δις δρχ. το 1995 σε 810 δις δραχμές το 1998, ενώ 

προβλέπουμε κατά το χρόνο που διανύουμε να διαθέσουμε 

πάνω από 950 δις δραχμές για τη στήριξη των γεωργικών 

εισοδημάτων με ενισχύσεις αυτού του χαρακτήρα.

Παρά τη γενναία στήριξη που εξασφαλίσαμε ο αγροτικός μας 

τομέας χαρακτηρίζεται από διαρθρωτικές αδυναμίες. Η 

βελτίωση της ανταγωνιστικής του θέσης παρεμποδίζεται από 

τα εγγενή δομικά χαρακτηριστικά. Η ηλικιακή διάρθρωση του 

αγροτικού δυναμικού παραμένει δυσμενής, υπάρχουν ακόμα 

μεγάλα περιθώρια βελτίωσης της γενικής εκπαίδευσης, της
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γεωργικής κατάρτισης, της επιμόρφωσης και της ενημέρωσης 

και πληροφόρησης των αγροτών. Ο βαθμός 

υποαπασχόλησης παραμένει υψηλός, το συνολικό εισόδημα 

κατανέμεται άνισα, παράγονται συμβατικά προϊόντα με 

χαμηλή προστιθέμενη αξία, παρατηρούνται ατέλειες στα 

δίκτυα εμπορίας και αδυναμία στον έλεγχο της ποιότητας, 

ενώ η συνεταιριστική δραστηριότητα δεν διεξάγεται σε υγιή 

ανταγωνιστική βάση.

Η αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων με πολιτικές 

που θα εντάξουμε στο νέο πρόγραμμα δράσης θα δώσει νέα 

ώθηση στα αγροτικά εισοδήματα, ώστε αυτά να μην 

εξαρτώνται αποκλειστικά από τις ενισχύσεις, στο βαθμό που 

ισχύει σήμερα.

Στα πλαίσια της διαπραγμάτευσης για τις γεωργικές πτυχές 

της Agenda 2000, μετά από σκληρές διαπραγματεύσεις, 

εξασφαλίσαμε ένα αποτέλεσμα που αποτελεί σημαντική 

κατάκτηση για τον αγροτικό χώρο.

Σε δημοσιονομικούς όρους η επιτυχία μας αυτή μεταφράζεται 

σε 1 τρις δραχμές περίπου το χρόνο για τα επτά επόμενα 

χρόνια ως το 2006, ως αποτέλεσμα της πολιτικής εγγυήσεων 

στα προϊόντα και το εισόδημα και 300 δις δραχμές το χρόνο 

στην ίδια περίοδο για την εφαρμογή μέτρων αγροτικής 

ανάπτυξης.

Στους πόρους αυτούς θα πρέπει να προσθέσουμε ένα 

σημαντικό μέρος των 15 τρις δραχμών, που θα διατεθούν
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από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους για την 

εφαρμογή του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ελλάδα. 

Το όραμά μας για την προσεχή προγραμματική περίοδο, που 

ξεκινά με την επόμενη τετραετία της διακυβέρνησης της 

χώρας από το ΠΑΣΟΚ εκφράζεται με το τρίπτυχο: «Εύρωστη 

και ανταγωνιστική γεωργία - Βιώσιμη και ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της υπαίθρου - Κοινωνική συνοχή και 

προστασία για το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού». 

Αυτοί είναι οι βασικοί άξονες της εθνικής μας πολιτικής - του 

νέου προγράμματος δράσης για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου. 

Στον τομέα της βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας, απέναντι 

σε ένα συνεχώς ανταγωνιστικότερο διεθνές περιβάλλον, η 

πολιτική μας έχει ως βασικό προσανατολισμό τους νέους 

αγρότες και την προώθηση υγιών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων με κατάλληλη οργανωτική και θεσμική 

υποστήριξη. Στον τομέα της βιώσιμης και ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης της υπαίθρου θα επιδιώξουμε την ενεργοποίηση 

του συνόλου του οικονομικά και δημογραφικά ακμαίου 

πληθυσμού στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις λιγότερο 

αναπτυγμένες περιοχές, ορεινές, νησιωτικές και 

παραμεθόριες. Στον τομέα της κοινωνικής προστασίας κύριος 

στόχος μας είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην 

ύπαιθρο, με παράλληλη επέκταση και ενίσχυση της 

ασφαλιστικής κάλυψης και των συντάξεων και παροχή 

υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας.
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Με εργαλείο το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα 

επιδιώξουμε την αξιοποίηση των γεωργικών εκτάσεων και τη 

δημιουργία βιώσιμων και οικονομικά αποτελεσματικών 

αγροτικών εκμεταλλεύσεων. Θα δημιουργήσουμε μια νέα 

τάξη επαγγελματιών αγροτών με πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες, με ικανότητα να παίρνουν σωστές 

επιχειρηματικές αποφάσεις και να προσαρμόζονται στα νέα 

δεδομένα κάθε φορά. Θα προωθήσουμε βιώσιμα συστήματα 

παραγωγής φιλικά προς το περιβάλλον και τους φυσικούς 

πόρους, ικανά να εξασφαλίσουν βελτίωση των συνθηκών 

απασχόλησης, προσαρμοσμένα στις σύγχρονες και 

μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών.

Δίνουμε προτεραιότητα στην ποιότητα των τροφίμων, στη 

στήριξη υποδειγματικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών 

στον αγροτικό τομέα, στην ανάπτυξη ενός πανελλαδικού 

δικτύου πληροφορικής για την ενημέρωση των αγροτών, 

στην προώθηση του εγχώριου γενετικού υλικού, στην 

ανάπτυξη των μειονεκτικών ορεινών, νησιωτικών, παράκτιων 

και παραμεθόριων περιοχών, στη διατήρηση του φυσικού 

περιβάλλοντος και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η κοινωνική 

προστασία είναι όροι που γίνονται εύκολα κατανοητοί. Ποια 

είναι όμως η έννοια της «βιώσιμης και ολοκληρωμένης 

ανάπτυξης» και τι περιεχόμενο δίνουμε σε αυτή τη σημαντική 

διάσταση του νέου προγράμματος δράσης για την 

ανασυγκρότηση της υπαίθρου;
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Βιώσιμη και Ολοκληρωμένη Ανάπτυξη της Υπαίθρου 

Η πολιτική μας για μια βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη 

της υπαίθρου περιλαμβάνει όλους τους τομείς της οικονομίας 

δεν περιορίζεται μόνο στη γεωργική δραστηριότητα και έχει 

γεωγραφικό προσδιορισμό. Ο γεωργικός τομέας θα 

αποτελέσει αναπόσπαστο στοιχείο κάθε αναπτυξιακής 

προσπάθειας, ιδιαίτερα όταν η γεωργική δραστηριότητα για 

μια περιοχή έχει ιδιαίτερη σημασία και ρόλο.

Οι δράσεις και παρεμβάσεις μας κατατείνουν στην 

εξασφάλιση των υποδομών και στην παροχή υπηρεσιών 

κοινής ωφέλειας, όμως είναι ταυτόχρονα προσανατολισμένες 

την κινητοποίηση της ιδιωτικής πρωτοβουλίας. Ρόλος της 

Πολιτείας είναι να ενθαρρύνει τις επενδύσεις με στόχο την 

αύξηση της παραγωγικότητας της γεωργίας, τη βελτίωση των 

συνθηκών μεταποίησης και εμπορίας, τη δημιουργία νέων 

θέσεων απασχόλησης.

Η πολιτική μας έχει ως βάση το ενδογενές δυναμικό, 

επιδιώκει το διάλογο και προωθεί τη συμμετοχή και 

συνεργασία δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών φορέων 

επιχειρηματικής δράσης σε περιφερειακό και κεντρικό 

επίπεδο. Λαμβάνει υπόψη της και προσαρμόζεται στις ειδικές 

ανάγκες και απαιτήσεις κάθε περιοχής της υπαίθρου. Με την 

πολιτική μας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη θα 

επιδιώκουμε να μεταμορφώσουμε τις αγροτικές περιοχές σε 

χώρο ελκυστικό για εργασία και για ζωή. Με έργα εθνικής 

εμβέλειας, αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, σιδηρόδρομο,
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τηλεπικοινωνίες κ.ά., θα διατηρήσουμε τον ακμαίο πληθυσμό 

στην ύπαιθρο «σπάζοντας» την απομόνωση. Με έργα 

τοπικής σημασίας που θα βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στα 

χωριά και στις μικρές επαρχιακές πόλεις όπως ύδρευση, 

αποχέτευση, οδοποιία, βελτίωση παραδοσιακών κτισμάτων 

και ιστορικών μνημείων κ.ά., θα δημιουργήσουμε τις 

προϋποθέσεις για την προσέλκυση και εγκατάσταση πολιτών 

που εργάζονται έξω από τις αγροτικές αυτές περιοχές.

Το συνολικό εισόδημα των πολιτών της υπαίθρου θα έχει έτσι 

πολλές πηγές: την παραγωγή αγροτικών προϊόντων, 

δασικών προϊόντων και προϊόντων αλιείας, τον 

αγροτουρισμό, τη μεταποίηση μικρής κλίμακας και άλλες 

δραστηριότητες παραγωγικές και εμπορικές, που σχετίζονται 

έμμεσα με τη γεωργική δραστηριότητα, την εξασφάλιση 

μισθών και ημερομισθίων από εργασία που προσφέρεται 

μέσα ή έξω από τις περιοχές της υπαίθρου, την επέκταση 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων εκτός αγροτικής 

εκμετάλλευσης. Η δημιουργία συμπληρωματικών παραγωγικών 

δραστηριοτήτων θα ενισχύει, θα συμπληρώνει και 

πολλαπλασιάζει το αγροτικό εισόδημα και την απασχόληση.

IV.
Το νέο κοινωνικό μας κράτος. Εμείς θεωρούμε ότι η 

κοινωνική προστασία, η κοινωνική αλληλεγγύη είναι το 

υπόβαθρο του Πιστεύω μας.
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Έχουμε επιτύχει τρία κυβερνητικά κεκτημένα, που 

διαφοροποιούν ριζικά την τελευταία δετία από οποιαδήποτε 

άλλη πρόσφατη περίοδο:

Πρώτο Κεκτημένο: Από το 1994 και παρά τις αντιξοότητες 

της οικονομίας, κάθε χρόνο διαθέταμε περισσότερους πόρους 

σε κοινωνικούς σκοπούς. Αποδείξαμε ότι η κοινωνική 

προστασία δεν χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση της 

ανάπτυξης.

Δεύτερο Κεκτημένο: Έχουν εδραιωθεί καινοτομίες που 

ανταποκρίνονται σε νέα κοινωνικά προβλήματα, με 

αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Θα αναφέρω τρεις: 

Πρώτη καινοτομία, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. 

Από το 1997 μισό εκατομμύριο άτομα ωφελήθηκαν και 

ωφελούνται σε προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας. 

Δεύτερη καινοτομία, η επικεντρωμένη εισοδηματική βοήθεια. 

Το ΕΚΑΣ ήδη σημαίνει 18 χιλιάδες δραχμές το μήνα για πάνω 

από 300 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους όλων των Ταμείων. 

Τρίτη καινοτομία, το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, 

προσφέρει άμεση συμπαράσταση και ανθρώπινη παρουσία 

σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες.

Τρίτο κεκτημένο: Προωθήσαμε διαρθρωτικές παρεμβάσεις, 

που εκσυγχρονίζουν το σύστημα, αλλά ήπια, σταδιακά, με 

σεβασμό σε ώριμα δικαιώματα και ως αποτέλεσμα διαλόγου.

• Ο νέος ΟΓΑ καταργεί τη διάκριση των αγροτών σε 

ασφαλισμένους δεύτερης κατηγορίας.
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• Στην κοινωνική ασφάλιση, προωθήσαμε πρώτα τα μέτρα 

που κάνουν το σύστημα πιο αποδοτικό, την πάταξη της 

φοροδιαφυγής, την αξιοποίηση της περιουσίας, τον 

εκσυγχρονισμό/νοικοκύρεμα των Ταμείων.

• Όπου υπήρχαν αδικίες δεν διστάσαμε να τις διορθώσουμε. 

Καταργήσαμε τις διατάξεις που θα οδηγούσαν σε απότομες 

μειώσεις ως και 50% στις επικουρικές συντάξεις. 

Αποτρέψαμε την αψυχολόγητη αύξηση των ορίων ηλικίας 

35ετίας.

• Προωθήσαμε νέους θεσμούς που προωθούν την ευελιξία 

στην αγορά εργασίας.

Οι βάσεις έχουν έτσι ήδη μπει για την “ημερήσια διάταξη” του 

νέου αιώνα, που προεκτείνει τα τρία κεκτημένα:

Πρώτον, Αναπτυξιακό μέρισμα στην κοινωνική 

προστασία. Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

σύγκλισης και η ένταξη στην ΟΝΕ οδηγούν στην εξαφάνιση 

του πληθωρισμού και στη μείωση των επιτοκίων. Αυτή και 

μόνο δημιουργεί αναπτυξιακό μέρισμα 600 δις δρχ. που θα 

διοχετευτεί στην κοινωνική προστασία: στις συντάξεις, την 

ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια.

Δεύτερον, Εκσυγχρονισμός στο σύστημα κοινωνικής 

προστασίας. Αξιοποίηση των τεχνικών της επικεντρωμένης 

αρωγής για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των 

προβλημάτων. Κατά προτεραιότητα των ηλικιωμένων, των 

νέων ζευγαριών, των ανέργων και των ατόμων με ειδικές 

ανάγκες. Στόχος ως το 2005 να υπάρχει ένας κοινωνικός
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ιστός ασφάλειας, που να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες του 

πολίτη με τρόπο που σχετίζεται με το μέγεθος και τον 

χαρακτήρα της ανάγκης.

Τρίτον, Ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον του 

ασφαλιστικού συστήματος. Η οικοδόμηση του κοινωνικού 

κράτους για το νέο αιώνα, πρέπει να σημαίνει την 

αναβάθμιση του σημερινού. Όχι, όπως λένε μερικοί, την 

κατεδάφιση του παλιού. Η αξιοπιστία νέων δομών

προϋποθέτει το σεβασμό των υποχρεώσεων που έχει 

αναλάβει η κοινωνία προς τα μέλη της. Το κύριο μέλημα της 

αναμόρφωσης του ασφαλιστικού συστήματος είναι η 

ανεύρεση μόνιμης και πειστικής χρηματοδότησης για τις 

ανειλημμένες υποχρεώσεις.

Το όραμά μας είναι μια κοινωνία με την κοινωνική 

αλληλεγγύη στο κέντρο της. Όπου η κοινωνική αλληλεγγύη 

δίνει στον κάθε πολίτη τη σιγουριά να αντιμετωπίζει το 

μέλλον του. Όπου η κοινωνική προστασία είναι δικαίωμα 

όλων, ανάλογα με τις ανάγκες και όπου όλοι βοηθούν 

ανάλογα με τις δυνατότητές τους. Όπου υπάρχει αναπτυξιακό 

μέρισμα για όλους.

Πιστεύουμε ότι έχουμε κάνει σημαντικά βήματα προς αυτή την 

κατεύθυνση. Βήματα που συνδύαζαν Σταθερότητα - 

Κοινωνική Προστασία - Αλληλεγγύη - Ασφάλεια.

Σε ό,τι αφορά ειδικότερα στην Υγεία και την Πρόνοια: Με 

σταθερή προσήλωση στο Δημόσιο χαρακτήρα του Ε.Σ.Υ., 

από την οποία απορρέει η υποχρέωση του Κράτους να
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εξασφαλίσει ίσο και υψηλό επίπεδο περίθαλψης σε όλους 

τους πολίτες της χώρας, ανεξάρτητα από την κοινωνική ή 

οικονομική τους κατάσταση και τον τόπο διαμονής τους, 

χαράσσουμε την πολιτική μας για την επόμενη πενταετία 

στους εξής άξονες.

1. Δημιουργία του Ενιαίου Φορέα Υγείας.

2. Στελέχωση Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας. Υπάρχει 

ένα σημαντικό έλλειμμα στελέχωσης (22.000 θέσεις) των 

Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας της χώρας, το οποίο 

είναι εντονότερο στην περιφέρεια. Στην περιφέρεια λοιπόν 

πρέπει να δώσουμε τη μάχη της κατάργησης του ράντζου 

και αυτό θα το κάνουμε με συνέπεια, αναβαθμίζοντας τα 

Περιφερειακά Νομαρχιακά Νοσοκομεία. Κι αυτό ήδη το 

ξεκινήσαμε, θεσμοθετώντας προ ημερών την αυτόματη 

προκήρυξη των κενούμενων θέσεων ιατρικού, 

νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.

3. Διοίκηση-Διαχείριση Νοσοκομείων. Θεσμοθετήσαμε 

πρόσφατα την προκήρυξη των θέσεων Προέδρων Δ.Σ. 

των Νοσοκομείων και θα προχωρήσουμε άμεσα στη 

διαδικασία προκήρυξης, ώστε να καλύψουμε σε πρώτη 

φάση τα Νοσοκομεία άνω των 500 κλινών με Προέδρους 

που θα αναδειχθούν με τρόπο αξιοκρατικό, προχωρούμε 

στη μηχανογράφηση υπηρεσιών και υλοποιούμε ήδη 

προγράμματα κατάρτισης του Διοικητικού προσωπικού 

στις εφαρμογές αυτές.
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4. Κάλυψη του πληθυσμού των αστικών κέντρων σε επίπεδο 

πρωτοβάθμιας φροντίδας.

5. Υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για την ψυχιατρική 

μεταρρύθμιση.

6. Ναρκωτικά - AIDS. Συνεχίζουμε την πολιτική μας για 

ολοκλήρωση των δικτύων πρόληψης, απεξάρτησης και 

κοινωνικής επανένταξης των χρηστών.

7. Ένταξη του ιδιωτικού τομέα σε μια Εθνική Πολιτική Υγείας: 

Είναι έτοιμο το θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των 

Ιδιωτικών Φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 

φροντίδας Υγείας και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας 

των Ιδιωτικών κλινικών.

8. Έλεγχος των Υπηρεσιών Υγείας: Θα αναπτύξουμε το 

Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Υπηρεσιών Υγείας και το 

Ινστιτούτο Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.

Θα συνεχίσουμε και θα εντατικοποιήσουμε τις πολιτικές μας 

για την προστασία των πληθυσμιακών εκείνων ομάδων που 

έχουν ειδικά προβλήματα ή αυξημένες ανάγκες (ηλικιωμένοι, 

Α.Μ.Ε.Α., Τσιγγάνοι, πρόσφυγες, πολύτεκνοι κλπ.).

Τέλος πρόθεση της Κυβέρνησης είναι να προχωρήσει άμεσα 

στη σύνταξη Μητρώου των Ανασφάλιστων και οικονομικά 

αδύναμων πολιτών της χώρας και να εφαρμόσει 

προγράμματα καταπολέμησης της φτώχειας, δημιουργώντας 

ένα κοινωνικό ιστό ασφάλειας που θα εγγυάται ένα ελάχιστο 

επίπεδο ποιότητας ζωής σε κάθε έλληνα πολίτη.

17



Οι πολιτικές αυτές θα συμπληρωθούν μ’ ένα μεγάλο έργο 

υποδομών στο κέντρο και στην περιφέρεια, στην υγεία και 

στην πρόνοια που θα χρηματοδοτηθεί από το Γ  ΚΠΣ και που

θα ξεπερνά τις ........  (Συμβολή Γιαννίτση για ΚΠΣ-Υγείας

Πρόνοιας)

(Στην ενότητα αυτή μπορείτε να εξετάσετε την ένταξη κάποιας από τις 

προτάσεις Χριστοδουλάκη - Τήνιου που σας έχει στείλει σ’ ένα τρισέλιδο 

πριν μερικές εβδομάδες, για νέα ζευγάρια και για συνταξιούχους)

V.

Στο επίκεντρο της προσοχής μας θα είναι η ποιότητα ζωής, 

η καθημερινότητα του πολίτη. Κι εδώ θα προχωρήσουμε 

με δυο πρωτοβουλίες. Πρώτον, τη συνολική σύλληψη ενός 

πακέτου δράσεων και ενεργειών για κρίσιμα αστικά κέντρα, 

ξεκινώντας απ’ το λεκανοπέδιο Αθηνών και συνεχίζοντας με 

το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης.

Για την πολυανθρωπότερη περιοχή της πατρίδας μας, το 

Λεκανοπέδιο Αθηνών, όπως και για τη σφύζουσα από ζωή 

και με τεράστιες προοπτικές περιοχή του πολεοδομικού 

Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης θα φέρουμε σύντομα 

ολοκληρωμένα πακέτα παρεμβάσεων, που θα αναβαθμίσουν 

τη ζωή των κατοίκων τους και θα υποβοηθήσουν το 

σημαντικότατο ρόλο τους στην ανάπτυξη της ευρύτερης 

περιοχής στην οποία δραστηριοποιείται η χώρα μας. Κάποια 

επί μέρους έργα έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρέπει να ενταχθούν 

σε μια ευρύτερη σύλληψη, σ’ ένα ολοκληρωμένο τοπικό 

σχέδιο για την ποιότητα ζωής.
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Το πακέτο του Λεκανοπεδίου αποτελείται: 

α. από έργα που διευκολύνουν τις συγκοινωνίες και την 

κυκλοφορία

β. από παρεμβάσεις αναμόρφωσης και αναψυχής 

γ. από δράσεις που αφορούν την υγεία και την ασφάλεια των 

πολιτών.

Σ’ αυτό το σημείο θέλω να σταθώ. Πιστεύω ότι ο τρόπος 

ζωής μας, η καθημερινότητά μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει 

αλλάξει σημαντικά. Καινούργιοι κανόνες, καινούργιες 

συνήθειες, καινούργιοι περιορισμοί έχουν αλλοιώσει μαζί με 

τη γενικότερη εξέλιξη, την φυσιογνωμία της γειτονιάς όπως τη 

γνωρίσαμε με το ανθρώπινο πρόσωπό της. Σίγουρα δεν 

μπορούμε να αναβιώσουμε κάτι που διαμορφώθηκε σε μια 

άλλη εποχή, εξέφραζε τις τότε ανάγκες, αλλά και διέθετε και 

πολύ πιο λίγα μέσα για να τις ικανοποιήσει. Σήμερα ζούμε σε 

μια άλλη πραγματικότητα με νέες δυνατότητες που μένουν 

αχρησιμοποίητες. Συνήθως προσπαθούμε κάθε φορά να 

θεραπεύσουμε, να διορθώσουμε, δεν έχουμε μια συνολική, εκ 

βάθρων νέα αντίληψη, για το τι θα σήμαινε στη σημερινή 

εποχή γειτονιά με ανθρώπινο πρόσωπο, με καλύτερους 

όρους διαβίωσης, κατοίκησης και συγκατοίκησης, με λιγότερη 

ταλαιπωρία, με καλύτερο περιβάλλον, ένα χώρο που να 

χαίρεσαι να ζεις. Θέλω στην επόμενη τετραετία να βάλουμε 

μπροστά αυτή τη νέα αντίληψη μιας σύγχρονης γειτονιάς 

που θα ’χει πάλι ανθρώπινο πρόσωπο, που θα βοηθάει 

την επικοινωνία, θα ενώνει, θα δίνει ζωή, ασφάλεια,
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ποιότητα, διευκολύνσεις. Να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο 

σύγχρονης γειτονιάς για μέχρι δύο χιλιάδες κατοίκους, που θα 

διασφαλίζει για κάθε κάτοικο τριπλάσιο χώρο γης απ’ αυτόν 

που έχει σήμερα στις πιο πυκνοκατοικημένες συνοικίες, με 

πλήρη κοινωνικό εξοπλισμό, ελεύθερους χώρους, οικολογικές 

υποδομές ενέργειας, θέρμανσης, αποβλήτων. Να βάλουμε 

τα αποτελέσματα της παγκόσμιας προόδου στην υπηρεσία 

του πολίτη. Αυτό το πρότυπο-μοντέλο θα μπορεί να γίνει 

οδηγός, πιλότος, για να εφαρμοστεί στη συνέχεια 

προσαρμοσμένο στα δεδομένα και στις ανάγκες κι άλλων 

περιοχών, ελεύθερα επιλεγμένο από τις επιτόπιες κοινωνίες. 

Αυτό το νέο σχέδιο για τη γειτονιά του 2000 μπορούμε να το 

φτιάξουμε συγκεντρώνοντας τις δημιουργικές δυνάμεις της 

κοινωνίας, τις ιδέες μας, τις γνώσεις μας και τις ευαισθησίες 

μας, όλοι μαζί, και να το χρηματοδοτήσουμε από το Γ  ΚΠΣ. 

Είναι ένα έργο μεγάλης πνοής που η Κυβέρνηση αυτή 

φιλοδοξεί να το ξεκινήσει και να το παραδώσει στον ελληνικό 

λαό σαν ένα απ’ τα σημαντικότερα έργα που θα σημαδέψουν 

την πολιτική της.

VI.
Στόχος μας είναι και παραμένει η ισχυρή κοινωνία, η κοινωνία 

των πολιτών. Και μαζί μ’ αυτήν άρρηκτα δεμένος είναι ο 

εθελοντισμός. Εμείς τον επικροτούμε, θέλουμε να τον 

στηρίξουμε.
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• Οι εθελοντικές κινήσεις συχνά πιο κοντά στα προβλήματα 

και βασιζόμενες κατά κανόνα στην προσωπική εμπλοκή 

των εθελοντών, τα επιλύουν πιο αποτελεσματικά.

• Η ευελιξία τους επιτρέπει να παρεμβαίνουν σε νέα 

προβλήματα και να δοκιμάζουν νέες μεθόδους και 

πρακτικές.

• Η τόνωση της κοινωνικής εργασίας μπορεί να προσφέρει 

απασχόληση μερική έστω, αλλά απόλυτα επαρκή ως προς 

το στόχο της κοινωνικής ένταξης.

• Η κοινωνία μας, μια κοινωνία με τους παραδοσιακούς 

δεσμούς σε υποχώρηση έχει δυνατότητες να αντιδρά θετικά 

απέναντι σε νέες ή παλιές παθογένειες. Έτσι σιγά-σιγά 

διαμορφώνεται μια κοινωνία πολιτών με αίσθηση σεβασμού 

στον άλλον, αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα.

• Ο εθελοντισμός δίνει νέο περιεχόμενο στην πολιτική 

στράτευση, διαμορφώνει, πάνω από όλα, ενεργούς πολίτες.

Η Πολιτεία δεν έχει σκοπό ούτε να χειραγωγήσει ούτε να 

υποκαταστήσει τις κινήσεις αυτές. Από την άλλη, οφείλει να 

άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να τις ενισχύσει.

Ήδη έγιναν πρώτα βήματα (π.χ. με το Ν.2646/98 για το 

Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας). Τα βήματα αυτά 

μπορούν να συνεχιστούν και να ενταχθούν σε ένα συνολικό 

σχέδιο ανάπτυξης του εθελοντισμού.

Το σχέδιο μπορεί να περιλαμβάνει:

• την αναγνώριση του ιδιαίτερου χαρακτήρα των εθελοντικών 

μη κερδοσκοπικών οργανώσεων (registered charities).
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Αυτό προϋποθέτει μια διαδικασία “πιστοποίησης” που θα 

οδηγεί στην απονομή ενός ειδικού status.

• την αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας των εθελοντικών 

μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ως συνομιλητών και 

συνεργατών της κατά τη κατάστρωση και την εφαρμογή 

των πολιτικών της στους επιμέρους τομείς.

• την ενθάρρυνση τέτοιων κινήσεων με προσεκτικές 

φορολογικές ελαφρύνσεις.

• την αξιοποίηση εθελοντικών κινήσεων και σε άλλους τομείς 

(π.χ. στο πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι, σε προγράμματα 

δασοπροστασίας, επανένταξης αποφυλακισθέντων κλπ.)

• την προβολή του έργου τους.

• τη θέσπιση ενός συστήματος αναγνώρισης της προσφοράς 

τους (βραβεία κλπ.)

• την ενίσχυση αυτορρυθμιστικών ή ευέλικτων δημοσίων 

εποπτικών διαδικασιών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η 

μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

• την εκπαίδευση εθελοντών -σε συνεργασία με ήδη 

λειτουργούσες κινήσεις ή κρατικές υπηρεσίες- ούτως ώστε 

να είναι σε θέση να αναλάβουν πιο πολύπλοκα καθήκοντα 

(π.χ. κατά τη δασοπροστασία εκπαίδευση για 

αυτοπροστασία, παροχή πρώτων βοηθειών κλπ.)

Στόχος μας είναι να προχωρήσουμε σ’ αυτή την κατεύθυνση

κατά την επομένη 4ετία.
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V il.

Θεμέλιο της κυβερνητικής μας πολιτικής για την επόμενη 

4ετία είναι ο σχεδιασμός κι η υλοποίηση του 3ου Κ.Π.Σ. 

συνολικού ύψους 15 τρις (Γιαννίτσης).
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