
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΜΕΣΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 1999

1. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

• Καποδίστριας

• Συστηματική παρακολούθηση της εφαρμογής του σχεδίου Καποδίστριας (με 

προτεινόμενη και επανεξέταση των επιλογών του). - Επεξεργασία συγκροτημένων 

προτάσεων - οδηγιών για την αντιμετώπιση βασικών προβλημάτων που συνδέονται με την 

εφαρμογή του σχεδίου Καποδίστριας (π.χ. διοικητική ανασυγκρότηση, κανονισμός 

λειτουργίας, ανάπτυξη βασικών πρωτοβουλιών σε επιμέρους περιοχές).

• Επιτάχυνση των διαδικασιών χρηματοδότησης των «καποδιστριακών δήμων» μέσω του 

προγράμματος ΕΠΤΑ ώστε να γίνουν «ορατά» και τα πλεονεκτήματα της μεταρρύθμισης

• Σχέσεις κράτους-πολίτη: βελτίωση της πρακτικής πληροφόρησης των πολιτών για τις 

εκλογές (που ψηφίζουν, κλπ.) Να λειτουργήσει πραγματικά τηλεφωνικό κέντρο 

εξυπηρέτησης πριν τις εκλογές (ΥΠΕΣΔΔΑ)

• Βελτίωση της επικοινωνίας με το Δημόσιο: Ολοι οι φορείς του δημοσίου να καταχωρούν 

ηλεκτρονικά και να προσφέρουν πρόσβαση σε όλα τα νομοθετικά κείμενα, αιτήσεις, 

δικαιολογητικά κλπ., παράλληλα με ^δημιουργία one-stop shops για τους πολίτες. Για το 

πρώτο σκέλος υπάρχει και σχετική θεσμική πρόβλεψη.

• Απογευματινή λειτουργία γραφείων εξυπηρέτησης κοινού (παραλαβή -  παράδοση 

εγγράφων, παροχή πληροφοριών) στα κεντρικά κτίρια Υπουργείων, Περιφερειών και 

Νομαρχιών -  2 υπάλληλοι κατά φορέα -  δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη, Πέμπτη).

• Να ολοκληρωθούν και αποσταλούν στο ΣΤΕ οι οργανισμοί των Υπουργείων -  έως το 

τέλος Ιουλίου.

• Πρόβλημα του Έτους 2000: εντατικοποίηση προσπαθειών για την αποφυγή προβλημάτων 

στα νοσοκομεία, την πληρωμή συντάξεων, στην οικονομία κλπ.

• Απολύτως απαραίτητες προσλήψεις σε Δημόσιες Υπηρεσίες, Γ.Γρ. Περιφερειών και 

Φορείς ευρύτερου Δημ. Τομέα.

• Ολοκλήρωση του ΤΑΧΙΣ στις εφορίες μεγάλων Δήμων έως τον Οκτώβριο

• Ολοκλήρωση έως το Νοέμβριο της λειτουργίας του προγράμματος διοικητικής 

εξυπηρέτησης των κατοίκων του Αιγαίου -  Πρόγραμμα «ΑΣΤΕΡΙΑΣ». [Πρόταση 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ηλεκτρονική δικτύωση των 95 Δήμων του Αιγαίου με τις 5 

Νομαρχίες με σκοπό την επιτόπου εξυπηρέτηση των πολιτών- έως το τέλος 1999 θα έχει 

ολοκληρωθεί ο εξοπλισμός και θα έχουν προσληφθεί 88 “πολυδύναμοι” υπάλληλοι]
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2. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

Διεύρυνση της εφαρμογής του 35φρου σε ευδιάκριτο τμήμα της οικονομίας, με 

γνώμονα βέβαια τις δυνατότητές της.

Έμφαση στην κατάρτιση και ενίσχυση της απασχόλησης γυναικών μετά τα 30 

και κυρίως αυτών που είναι αρχηγοί μονογονεικών οικογενειών και έχουν χαμηλά 

εισοδήματα.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

Εκτός από τα προγράμματα που βρίσκονται σε εξέλιξη σχεδιάζονται

• Ειδικό πρόγραμμα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας για αποφοίτους ΙΕΚ και 

ΟΑΕΔ. Χρονικός ορίζοντας : τέλος Ιουλίου

• Τοπικά σύμφωνα απασχόλησης για 4.100 ανέργους με δαπάνη 10 δις - Το

πρόνραιηια αναφέρεται σε εζέλιζη αλλά ρε προβλήματα γρΐηιατοδύπησης από ΥΠΕΘΟ

• Πρόγραμμα φύλαξης σχολείων - Ο σχεδιασμός παρουσιάζει θεσμικά προβλήματα ως 

προς την απασχόληση ανέργων από OTA και εταιρίες τους. Κόστος: 400.000 ανά 

απασχολούμενο - κόστος υψηλό που είναι δύσκολο να καλυφθεί μόνο από ΟΑΕΔ.

• Πρόγραμμα απασχόλησης νέων επιστημόνων στους Καποδιστριακούς δήμους. 

Επισρραίνεται ότι το ποόνραρρα τελειώνει και εάν δεν υπάρζει νοροθετική ρύθριση από 

ΥΠΕΣΑΑΑ yia συνέγιση εονασίαε θα εζελιγθεί σε ρ,ενάλο πρόβληρα yw. την Κυβέρνηση.

• Πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων σε αναστηλωτικά έργα : ΤοΤαμείο 

Αρχαιολογικών Πόρων αντιμετωπίζει προβλήματα θεσμικής μορφής για την απασχόληση 

ανέργων.

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για αντιμετώπιση προβλήμάτων από ομαδικές 

απολύσεις λόγω αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων. Αφορά 2500 ανέργους και έχουν 

αρχίσει να υλοποιούνται.

• Ειδική επιχορήγηση της απασχόλησης ανέργων που είναι κοντά στα όρια 

συνταξιοδότησης αλλά τους λείπουν ένσημα - Αφορά 2000 ανέργους, δαπάνη 2 δις.

• Πρόγραμμα πολιτισμικής απασχόλησης : πρόκειτια για πρόγραμμα κοινωνικής 

εργασίας, του οποίου ο σχεδιασμός δεν έχει ολοκληρωθεί.

• Μεταναστευτική πολιτική - Ανάγκη Εκπόνησης συνολικού σχεδίου.
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. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

• Πρόσληψη επιστημονικού και εξειδικευμένου τεχνικού προσωπικού - δεν 

αναφέοεται γρονοόιάνοαίΛίαα, αριθυ,όζ θέσεων και κόστος

• Κίνητρα για προσέλκυση δημοσίων υπαλλήλων και εξασφάλιση ταχύτερης 

ιεραρχικής εκτέλεσης

• Δράσεις στο πλαίσιο του “Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση”

(αξιοποίηση προγραμμάτων ΟΑΕΔ - συνεργασία με θεσμούς επαγγελματικής κατάρτισης 

Αιγαίου - προσανατολισμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων στις ανάγκες της τοπικής 

αγοράς εργασίας)
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Επέκταση ΕΚΑΣ και στους αγρότες που λαμβάνουν την κατώτερη σύνταξη ΟΓΑ και σε 

συνδυασμό με άλλα εισοδήματα και περιουσιακή κατάσταση των ίδιων και των παιδιών τους. 

Προσπάθεια να φανεί ότι αποδίδουν μερικά από τα οργανωτικά και λειτουργικά μέτρα 

(Π.χ. εισφοροδιαφυγή, σύστημα μηχανογραφικής παρακολούθησης συνταξιοδοτούμενων, 

υπηρεσία ελέγχου εξόδων υγείας, πράσινες κάρτες) που υπήρχαν στα διάφορα 

νομοθετήματα.

Επιτάχυνση εκκαθάρισης συντάξεων στα μεγαλύτερα ταμεία - σήμερα θεωρείται 

δυσάρεστο δεδομένο ότι μία σύνταξη «εκκαθαρίζεται » το νωρίτερο σε 6-8 μήνες.

Δημιουργία έως το Νοέμβριο υπηρεσιών μιάς στάσης στο ΙΚΑ. -  για τις συντάξειο 

Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής ασφάλισης - Πότε θα τελειώσει (σαφές χρονοδιάγραμμα). * 

Ενοποίηση φορέων - στοιχεία προόδου.

Επέκταση προγραμμάτων Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας στους Αγρότες 

Επέκταση προγραμμάτων Εργατικής Εστίας (τουρισμού, αναψυχής) σε δημόσιους 

υπαλλήλους και αγρότες.

Νέα Ζευγάρια - Στεγαστικά (απόκτηση σπιτιού με τον γάμο)/ Κουπόνια για υπηρεσίες από 

τα ταμεία, εξαργυρώσιμα είτε σε παιδικούς σταθμούς είτε σε άτομα. Το ποσό ποικίλλει 

ανάλογα με εισόδημα δικαιούχου και αριθμό παιδιών

Πιλοτική λειτουργία βραδινών παιδικών σταθμών, στους οποίους μπορούν να παραμένουν 

παιδιά έως 9 ετών (έως τις 10 ή 11 το βράδυ και το Σάββατο) και να δίνεται έτσι η ευχέρεια 

της εξόδου σε γονείς ή γυναίκες μονογονεικής οικογένειας, οι οποίοι λόγω χαμηλών 

εισοδημάτων ή έλλειψης άλλης βοήθειας δεν έχουν εναλλακτική λύση. Θα μπορούσε να 

δίνεται με την μέθοδο των εξαργυρώσιμων κουπονιών (π.χ. 12 ετησίως).

Διαζευγμένες γυναίκες: Επίλυση ασφαλιστικών ζητημάτων - Ασφαλιστική κάλυψη και 

κάλυψη υγείας για άνεργες μητέρες ανηλίκων παιδιών.

Εμφαση και κίνητρα για τον εθελοντισμό και την εθελοντική εργασία (κοινωνική εργασία). 

Βοήθεια στο σπίτι : Το πρόγραμμα έχει ήδη ολοκληρώσει την πειραματική φάση (102 

δήμοι) και επεκτείνεται (ακόμη 120 Δήμοι). Λόγω της μεγάλης σημασίας του και της υψηλής 

δημοτικότητάς του παντού όπου εφαρμόζεται σωστά, ενδεχομένως αξίζει πρόσθετης 

στήριξης με σκοπό να μπορεί να εξαγγελθεί αξιόπιστα η γενίκευσή του σε όλη την επικράτεια 

μετά τις εκλογές. (Κουπόνια, δραστηριότητα ΟΕΚ)
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• Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Η επέκταση του δικτύου δημόσιας παροχής είναι σημαντική και 

δημοφιλής πολιτική. Ενδεχομένως χρειάζεται προσπάθεια για νέα ώθηση με σκοπό τη 

μεγιστοποίηση της συνολικής δυναμικότητας από τη νέα σχολική χρονιά. Στόχος να 

καλυφθεί το 100% (προοπτικά) της ζήτησης για θέσεις παιδικών σταθμών τον Οκτώβριο 

του 1999.

• ΑΜΕΑ: Νέες πρωτοβουλίες με ορίζοντα το Γ’ ΚΠΣ - Μητρώο ΑΜΕΑ.

• Δημιουργική απασχόληση: Σημαντική πρόοδος, συχνά με πρωτοβουλία των συλλόγων 

γονέων και κηδεμόνων. Με λίγη οικονομική υποστήριξη και αρκετή προσπάθεια επίλυσης 

γραφειοκρατικών δυσκολιών είναι δυνατή η μέγιστη δυνατή κάλυψη από την ερχόμενη 

σχολική χρονιά και η αξιόπιστη εξαγγελία της γενίκευσης του προγράμματος σε όλη την 

επικράτεια μετά τις εκλογές.

• Επίδομα 2ου παιδιού: θεσμοθέτηση επιδόματος δεύτερου παιδιού, ύψους 20.000 δρχ. το 

μήνα, για οικογένειες με ετήσιο εισόδημα μέχρι 6.000.000 δρχ. με παιδιά ηλικίας μέχρι 6 

ετών. Ο αριθμός των δικαιούχων υπολογίζεται σε 170.000 οικογένειες. Το καθαρό κόστος 

εκτιμάται σε 35,0 δις. (κόστος επιδόματος 40,8 δις. ιιείον αυξημένα φορολογικά έσοδα 5,8 

δις.).

• Να λειτουργήσει από το Σεπτέμβριο η μονάδα απεξάρτησης κρατουμένων χρηστών στη

Θήβα. Να γίνει στις αρχές Σεπτεμβρίου -  κατά την επίσκεψη στη ΔΕΘ -  η θεμελίωση της 

αντίστοιχης μονάδας στην Κασσάνδρα Χαλκιδικής.

. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ

• Επέκταση προγράμματος απογευματινής λειτουργίας παιδικών σταθμών

Μετά την πιλοτική φάση επέκταση του μέτρου σε 15 επιπλέον παιδικούς σταθμούς

(Αθήνα και επαρχιακές πόλεις)

Υλοποίηση εντός του 1999 - ετήσιο κόστος: 23.000.00 ανά σταθμό •

• Πρόσληψη εποχιακού προσωπικού για την εξυπηρέτηση αναγκών μεγαλυτέρου 

αριθμού παιδιών
Δεν αναφέρεται αριθμός θέσεων και κόστος

• Δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών

Δεν αναφέρεται αριθμός θέσεων και κόστος

• Λειτουργία στέγης για τα παιδιά των φαναριών
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Λειτουργία γραμμής δ08  για παιδιά

• Κινητές μονάδες για παροχή υπηρεσιών “Βοήθεια στο σπίτι”

Εξυπηρέτηση ηλικιωμένων που ζουν σε απομακρυσμένες/δυσπρόσιτες περιοχές και σε 

δήμους χωρίς ΚΑΠΗ - Πιλοτική λειτουργία σε καποδιστριακούς δήμους χωρίς ΚΑΠΗ 

Προϋπολογισμός λειτουργίας : 12.000.000 (αγορά αυτοκινήτου) + 18.000.000

(μισθοδοσία και λειτουργικά ανά μονάδα)

Δεν αναφέρεται αριθμός δήμων - μονάδων

• Κέντρα διημέρευσης Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες

Πιλοτική λειτουργία δύο κέντρων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη ορισμένες ώρες την ημέρα 

και το Σαββατοκύριακο

Δεν αναφέρεται συγκεκριμένος χρονικός ορίζοντας, αριθμός θέσεων και κόστος

• Κάρτα αναπηρίας
Σε εξέλιξη η έκδοση ΚΥΑ. - Πιλοτική εφαρμογή στην Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Άδεια

• Κατασκηνωτικά προγράμματα
Προγραμματίζεται η εξασφάλιση συμπληρωματικών πιστώσεων για αύξηση θέσεων στις 

κατασκηνώσεις ώστε να φιλοξενηθούν ηλικιωμένοι και ΑΜΕΑ.

• Επιδόματα
Προώθηση αποφάσεων για καθορισμό ύψους επιδομάτων χανσενικών και επέκταση 

επιδόματος τετραπληγίας-παραπληγίας σε ασθενείς με παρόμοια αναπηρία 

Χρονοδιάγραμμα: Σεπτέμβριος. Δεν αναφέρεται πιθανό κόστος
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4. ΥΓΕΙΑ

• Διευθέτηση χρεών νοσοκομείων: Τα νοσοκομεία χρωστάνε στους προμηθευτές 184 δις., 

ενώ οι βεβαιωμένες οφειλές των ταμείων υγείας προς τα νοσοκομεία είναι 127 δις. (οι 

πραγματικές οφειλές είναι σίγουρα υψηλότερες). Το πρόβλημα είναι εν δυνάμει εκρηκτικό. 

Βραχυπρόθεσμες λύσεις: (α) άμεση παρακράτηση υπέρ των νοσοκομείων μέρους της 

κρατικής επιχορήγησης προς τα ταμεία (β) έκδοση ομολογιακού δανείου από τα ταμεία ή από 

τα νοσοκομεία (γ) ‘ρύθμιση χρεών’ σύμφωνα με το προηγούμενο του ν. 2429/1996. 

Προτιμότερη η λύση (α) αλλά χρειάζεται πειθώ ώστε να μην αντιδράσουν τα ταμεία.

• Λειτουργία νέων νοσοκομείων: Δύο νοσοκομεία (Παπαγεωργίου στη Θεσσαλονίκη και 

Πανεπιστημιακό στη Λάρισα) έχουν εγκαινιαστεί αλλά δεν λειτουργούν ακόμη. Το πρώτο 

φαίνεται ότι μπορεί να αρχίσει να λειτουργεί μερικώς από το φθινόπωρο, αλλά η λειτουργία 

του δεύτερου συναρτάται με το δίλημμα: (1) κατάργηση του υπάρχοντος νομαρχιακού 

νοσοκομείου ή (2) παράλληλη λειτουργία και των δύο νοσοκομείων. Προτιμότερη η α' λύση, 

αν και θα προκαλέσει αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.

• Αναβάθμιση νοσοκομείων -  ‘πρότυπα νοσοκομεία’: επιλογή μικρού αριθμού νοσοκομείων 

όπου τοποθετούνται αμέσως γενικοί διευθυντές με εντολή να προχωρήσουν αμέσως σε 

ορατές βελτιώσεις στον τομέα όχι μόνο της ξενοδοχειακής υποδομής αλλά γενικότερα της 

εξυπηρέτησης των πολιτών που νοσηλεύονται και των επισκεπτών τους. Η εντολή είναι 

απαραίτητο να συνοδεύεται από (α) επαρκή πολιτική στήριξη (β) γενναιόδωρη 

χρηματοδότηση, για την επίτευξη όμως συγκεκριμένων στόχων.

• Ολοκλήρωση του προγράμματος αισθητικής και λειτουργικής αναβάθμισης των

δημόσιων νοσοκομείων. Να ανακαινισθούν και λειτουργήσουν πιο οργανωμένα τα 

Νοσοκομεία : α) Ιπποκράτειο Αθηνών, β) Μεταξά, γ) Λαϊκό, δ) Τζάνειο και ε) Ιπποκράτειο 

Θεσσαλονίκης -  μαζί με τα ήδη εν μέρει ανακαινιζόμενα Ευαγγελισμός, Γεν. Κρατικό, 

Σωτηρία, Ερυθρός Σταυρός και ΚΑΤ.

• Σύντμηση του χρόνου παραμονής των νοσηλευομένων στα δημόσια νοσοκομεία και 

επιτάχυνση του ρυθμού εξέτασης των ασθενών στα εξωτερικά ιατρεία.

• Πειθαρχικός έλεγχος άμεσος των υπευθύνων για την κακή κατάσταση των δημόσιων 

νοσοκομείων.
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Μέτρα του Ν. 2519 - π.χ. Υπηρεσία Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας, Δικαιώματα 

Ασθενούς, Τηλεϊατρική, Προδιαγραφές αναγνώρισης ξένων διπλωμάτων γιατρών 

(περιορισμός νέων εισόδων γιατρών)

Ολοκληρωμένη Βαλκανική πολιτική για καθιέρωση Ελληνικού συστήματος ως 

τριτοβάθμιας περίθαλψης στα Βαλκάνια 

Ενοποίηση νοσοκομείων

Πακέτο ιατρικής πρόληψης για δικαιούχους ΕΚΑΣ άνω των 75 ετών - πιλοτικά 

Ολοκλήρωση έως το Νοέμβριο της λειτουργίας του οικογενειακού γιατρού και του

σχολίατρου στις πρωτεύουσες των Περιφερειών.

Σχολική ιατρική: τακτικοί έλεγχοι όλων των παιδιών όλων των σχολείων μικρού αριθμού 

νομών της χώρας από ομάδα ιατρών αποτελούμενη από παιδίατρο, οδοντίατρο, ψυχολόγο 

κτλ. με σκοπό την πρόληψη και την αγωγή υγείας. Είναι ακόμη εφικτή η προετοιμασία για 

έναρξη του προγράμματος σε περιορισμένη κλίμακα από τη νέα σχολική χρονιά.

Εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος του ΕΚΑΒ στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη 

(Υπ. Υγείας)

Συγκροτημένη λειτουργία έως το Δεκέμβριο του προγράμματος υγειονομικής θωράκισης 

του Αιγαίου -  «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ» [ΠΡΟΤΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ / Πρόγραμμα 

ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ - υγειονομική θωράκιση του Αιγαίου]

• πολυδύναμα περιφερειακά ιατρεία - με συμπλήρωση εξοπλισμού, 

τηλεϊατρική σύνδεση, προκήρυξη των κενών οργανικών θέσεων - δεν 

αναφέοεται γρονοδιάνοαιιοο·, αριθαόφ θέσεων και κόστος

• κέντρα υγείας - προκήρυξη κενών θέσεων και δημιουργία ηλεκτρονικού 

συστήματος παρακολούθησης ελλείψεων - δεν αναφέοεται γρονοδιάνοαρίΛα, 

αοιθιχόο θέσεων και κόστος

• νομαρχιακά νοσοκομεία - προκήρυξη κενών θέσεων, προγράμματα εκ 

περιτροπής επισκέψεων γιατρών στα νησιά του Αιγαίου και διαμόρφωση 

συστήματος επιδημιολογικής παρακολούθησης νησιώτικου πληθυσμού - δεν 

αναφέοεται Υρονοδιάνοαιιοα, apιθuόc θέσεων και κόστος

• άλλα μέτρα : πρόσθετα κίνητρα για γιατρούς (π.χ. επιδόματα ενοικίου)- 

εκπαίδευση σε θέματα επείγουσας ιατρικής - ΕΚΑΒ Β. Και Ν. Αιγαίου - 

ελικοδρόμια - ελικόπτερα παντός καιρού - δεν αναφέοεται Υοονοδιάνοααοα 

και κόστος
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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ -ΠΡΟΝΟΙΑΣ

• Εξέταση των κενών και άμεση προκήρυξη θέσεων ειδικά σε τμήματα Μονάδων 

Εντατικής Θεραπείας, Επειγόντων Περιστατικών, Μονάδων Τεχνικού Νεφρού - V

αλλαγή σημερινού αργού τρόπου επιλογής - Δεν αναφέρεται πιθανός αριθμός ή κόστος

• Στελέχωση με προσλήψεις και αποσπάσεις των περιφερειακών κέντρων υγείας και 

των αγροτικών ιατρείων - Δεν αναφέρεται πιθανός αριθμός ή κόστος

• Αλλαγές Δ.Σ. Νοσοκομείων όπου παρουσιάζονται προβλήματα λειτουργίας!

• Αρση καθυστερήσεων στην πληρωμή εκτάκτων αποδοχών ιατρικού και 

νοσηλευτικού προσωπικού

• Κατάρτιση σχεδίου αντιστοίχησης του χάρτη των Υγειονομικών Μονάδων με το

νέο Χάρτη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με σκοπό τον εξορθολογισμό του 

συστήματος και την προετοιμασία για την καθιέρωση του οικογενειακού γιατρού.
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5. ΠΑΙΔΕΙΑ

• Προετοιμασία, έκδοση και διανομή σε όλους τους μαθητές όλων των βιβλίων για όλες τις 

τάξεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, το αργότερο έως 

την 1η Σεπτεμβρίου.

• Να λειτουργήσουν από το Σεπτέμβριο ολοήμερα νηπιαγωγεία και δημοτικά σχολεία 

σύμφωνα με το πρόγραμμα του ΥΠΕΠΘ -  προβλέπεται διπλασιασμός των σήμερα

• Πλήρωση όλων των κενών θέσεων δασκάλων και καθηγητών πριν από την έναρξη του 

σχολικού έτους.

• Ενίσχυση της υποδομής θέρμανσης και υγιεινής των σχολείων πριν από την έναρξη του 

σχολικού έτους.

• Εντατικοποίηση του προγράμματος εξοπλισμού σε HAT και δικτύωσης στο Internet στα

σχολεία με στόχο την κάλυψη όλης της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέχρι τα μέσα 2000 

[κόστος ΙΟδις., από τα οποία τα 5 δις. με μεταφορές αναξιοποίητων πόρων του ΕΠΕΑΕΚ]

. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Τριτοβάθμια εκπαίδευση

• Προώθηση από το φθινόπωρο των νομοσχεδίων για (α) τις μεταπτυχιακές σπουδές και (β) τα 

ΕΠΙ και ερευνητικά προγράμματα

• Το βασικό νομοθέτημα για τη οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων 

παρουσιάζει κάποιες δυσκολίες γενικής αποδοχής. Θα πρέπει να διεξαχθεί συζήτηση στην 

Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων και εάν υπάρξει ευρύτερη συναίνεση, το νομοσχέδιο 

μπορεί να κατατεθεί για ψήφιση πριν τις εθνικές εκλογές. Οριστική εκτίμηση θα γίνει περί τα 

τέλη Οκτωβρίου.

• Χρηματοδότηση προσλήψεων (μονίμων και αναπληρωματικών): θα χρειαστούν περίπου 15 

δις., πέραν των προϋπολογισθέντων κονδυλίων, για να καλυφθούν έκτακτες ανάγκες

• Χρηματοδότηση λειτουργικών δαπανών για τη συντήρηση κτιρίων και του στεγαστικού 

προγράμματος Δήμων και Νομαρχιών. Χρειάζεται οριστική επίλυση του θέματος εντός του

λειτουργούντων.

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση
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Ιουλίου. [Στην πρόταση ΥΠΕΙΊΘ επισυνάπτεται λεπτομερές σημείωμα για το κόστος και 

αναφέρεται αλληλογραφία με ΥΠΕΘΟ]

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών: Είναι αναγκαίο να ξεκινήσει η διαδικασία αυτο-αξιολόγησης 

των σχολικών μονάδων καθώς και η διαδικασία αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και 

επιλογής του Σώματος Μονίμων Αξιολογητών. Πρέπει αυτό να συνδυαστεί με εξαγγελία 

μέτρων οικονομικής και κοινωνικής αναβάθμισης των εκπαιδευτικών. Αν φέτος δεν 

ξεκινήσει η αξιολόγηση υπάρχει κίνδυνος ακύρωσης της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης. 

Αξιολόγηση μαθητών: Να ανατεθεί το έργο παρακολούθησης και αξιολόγησης του 

συστήματος εξετάσεων σε υψηλού επιστημονικού κύρους επιτροπή.

Βιβλία: Πίεση στον ΟΑΕΔΒ για έγκαιρη παράδοση όλων των βιβλίων με προσωρινές 

εφεδρικές λύσεις για τυχόν μεμονωμένες καθυστερήσεις.

Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Χρηματοδότηση για την εξασφάλιση τεχνολογικού 

εξοπλισμού και αγορά βιβλίων, ίδρυση νέων ΤΕΕ κατ'οικονομία, έκδοση του σχετικού 

Προεδρικού Διατάγματος για τομείς και ειδικότητες, διασφάλιση της λειτουργίας από τον 

του Β’ κύκλου με τη Τ’ τάξηΣεπτέμβριο

Κόστος προτάσεων του ΥΠΕΠΘ (σε δις.)

Προσλήψεις (μονίμων & αναπληρωματικών), κόστος 4μηνου έτους — 
τακτικός, κατανεμόμενο ως εξής:

12,95

Αναπληρωτές 4.300 άτομα 19,9 (ετήσιο κόστος) 7,9

Μόνιμοι Π.Ε 1.350 6,3 2

Μόνιμοι Δ.Ε 2.000 9,3 2,95

Συνολικές αυξήσεις στο ΠΔΕ, ως εξής: 47,85

ΟΣΚ -  Αττική 10

Νομαρχιακή αυτοδιοίκηση 15

Βιβλία-ιστορικά αρχεία 1,2

ΤΕΙ 6,35

ΑΕΙ 14,5

ΓΓ Νέας Γενιάς 0,4

EIN 0,2

ΥΠΕΠΘ 0,2
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6. ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ

Επιτάχυνση και ολοκλήρωση της διαδικασίας νομιμοποίησης των αλλοδαπών. 

Επιχειρησιακή διάταξη και κινητοποίηση του σώματος συνοριακών φρουρών στη μεθόριο 

με την Αλβανία και την Π.Γ.Δ.Μ. και συνεχής έλεγχος της λειτουργίας του. Πρόσληψη, έως 

το Δεκέμβριο, 500 συνοριακών φρουρών για τους νομούς Έβρου (150), Ροδόπης (70), 

Ξάνθης (70), Δράμας (70), Σερρών (70) και Κιλκίς (70).

Διαρκής και “ορατή” ετοιμότητα, τους κρίσιμους μήνες, του μηχανισμού δασοπυρόσβεσης. 

Δημιουργία και αναγγελία εκ των προτέρων της ΗίΙ Ιιοε ομάδας που θα είναι 

επιφορτισμένη με την αντιμετώπιση των πυρκαγιών.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ

• Πρόσληψη ειδικής κατηγορίας προσωπικού της ΕΛΑΣ με αποκλειστικό αντικείμενο 

τη φρούρηση στόχων εγκληματικών ενεργειών ώστε να αποδεσμευτεί ένας μεγάλος 

αριθμός αστυνομικών Συνολικά: 1000 θέσεις

• Επέκταση του μέτρου της συνοριοφυλακής στην υπόλοιπη μεθόριο μέχρι τον Έβρο. 

Συνολικά: 1500 θέσεις

• αρχική δαπάνη για 1999:

• δαπάνη κατά το έτος 2000:

• δαπάνη κατά τα επόμενη έτη 5.315.000.000

5.563.000.000

710.000.000

■ δαπάνη για 1999:

■ δαπάνη για 2000

■ δαπάνη για επόμενα έτη

983.000.000

10.961.000.000

8.992.000.000
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Επιτάχυνση του ρυθμού εκδίκασης των ποινικών υποθέσεων.

Απλοποίηση και εκλογίκευση διαδικασιών που συνέχονται με τη λειτουργία της 

δικαιοσύνης.

Επέκταση και γενίκευση μηχανοργάνωσης των δικαστηρίων.

Επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών.

Να ορισθεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης Ειδικός Εραμματέας Σωφρονιστικής 

Πολιτικής και να ληφθούν, άμεσα, συγκροτημένα μέτρα επιστημονικής -  

πολιτισμένης αντιμετώπισης όλων των κρατουμένων.



8. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

• Ολοκλήρωση του ν/σ για την ίδρυση Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων. Το Υ.Σ. έχει 

λάβει σχετική απόφαση εδώ και 14-15 μήνες. Οι ανεπάρκειες και η πολυδιάσπαση του 

μηχανισμού ελέγχου αναδείχτηκαν στο πρόσφατο πρόβλημα της «διοξίνης».

• Πιλοτικές παρεμβάσεις από τον ΟΣΚ σε 1 Δημοτικό σχολείο και σε 1 Γυμνάσιο -  Λύκειο 

κάθε Δήμου του Λεκανοπεδίου Αθηνών και του πολεοδομικού συγκροτήματος 

Θεσσαλονίκης ώστε να αποκτήσουν πράσινο στις αυλές και την περίμετρο της περίφραξής 

τους, γηπεδάκια, βιβλιοθήκες και να γίνει πεζόδρομος ένας από τους δρόμους που τα 

περιβάλλει.

• Εξαγγελία προγράμματος για τα τροχαία ατυχήματα και ορισμός ενός υπεύθυνου 

υπουργού

•  .  Α ( ψ ο ^ ο > ι ο  ™  ^ η ί , ο  ί ο υ
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9. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

• Μνημειακού χαρακτήρα μεγάλο έργο που να αναφέρεται στον ρόλο και θέση του 

Ελληνισμού στην Τρίτη Χιλιετία, που να ανακοινωθεί το 2000, να θεμελιωθεί μαζί με τους 

Ολυμπιακούς Αγώνες το 2004 και να ολοκληρωθεί το 2010.

• Αξιοποίηση μεγάλου χώρου του αεροδρομίου Ελληνικού, ή χώρων ΟΣΕ στον 

Πειραιά, ή στον περιαστικό ορεινό όγκο.Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από εθελοντικές 

συνεισφορές Ελλήνων από όλο τον κόσμο, οι οποίες θα συγκεντρωθούν σε Ταμείο 

(π.χ. παλαιότερα το Ταμείο Εθνικού Στόλου).Το έργο θα αποτελεί σημείο αναφοράς 

για την θέση του Ελληνισμού στο πνεύμα, στην επιστήμη, αλλά και στην οικονομία. 

Θα περιλαμβάνει βιβλιοθήκη (αντίστοιχη με Copyright Library - που θα αποτελεί 

αποθετήριο όλων των κειμένων που είναι στα Ελληνικά όλων των εποχών), 

πολυμέσα, κλπ.Θα στεγάσει σημαντικά αντικείμενα τέχνης όλων των εποχών της 

ελληνικής ιστορίας.. Θα κτιστεί μετά από διεθνή αρχιτεκτονικό διαγωνισμό.

. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Βελτίωση σχέσεων πολιτών και αρχαιολογικής υπηρεσίας

Επιτάχυνση των εγκρίσεων για ανέγερση ή επισκευή κτιρίων εντός προστατευομένων 

οικισμών, εντός ζωνών προστασίας μνημείων, εντός κηρυγμένων αρχαιολογικών χώρων 

Μείωση του χρόνου διενέργειας σωστικών ανασκαφών σε οικόπεδα ιδιωτών (Αύξηση, στα 

πλαίσια των διαθέσιμων πόρων, των κονδυλίων για σωστικές ανασκαφές, Ενίσχυση του 

ανασκαφικού έργου με την πρόσληψη εργατοτεχνιτών και συντηρητών μέσα από το 

πρόγραμμα ΥΠΠΟ-ΟΑΕΔ).

Αύξηση των πόρων και προγραμματισμός για την καταβολή αποζημιώσεων σε ιδιοκτήτες υπό 

απαλλοτρίωση εκτάσεων (αύξηση για το 1999 κατά 180% σε σχέση με το 1998 του ποσού 

των αποζημιώσεων του ΤΑΠ, που φθάνει το 1,85 δισ., Προώθηση της δανειοδότησης του 

ΤΑΠ με το ποσόν των 5 δις.)

ΓΕΝΙΚΑ
û

• Εορτασμός 2000  ̂ „
» ^ ν ο«?ο’ιΛι?r> ocpA ouo^pjtu-ωθ α α \ίο ι£ (

licH pt-'çotH OcjoOpopb'ôftj φ
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ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

• Ολοκλήρωση του προγράμματος κυκλοφορίας των νέων λεωφορείων και τρόλεϊ. Αναγραφή 

των δρομολογίων σε όλες τις στάσεις.

• Επιτάχυνση της διαδικασίας εξυγίανσης της “Ολυμπιακής”.

• Εντατικοποίηση των ελέγχων εύρυθμης λειτουργίας των ακτοπλοϊκών μεταφορών.

• Δημιουργία πάρκιγκ σε σταθμούς ΗΣΑΠ και ΜΕΤΡΟ

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

• Περαιτέρω μειώσεις στα τηλεπικοινωνιακά τέλη, καθιέρωση ειδικών τιμολογίων για 

οικονομικά ασθενέστερες κοινωνικές ομάδες

• Καθιέρωση ειδικών τιμολογίων για την εξάπλωση του Internet, γενικά αλλά και ειδικότερα για 

σχολεία, οργανισμούς υγείας κλπ.

• Απελευθέρωση της φωνητικής τηλεφωνίας ένα χρόνο πριν την προβλεπόμενη ημερομηνία 

(31/12/1999 αντί για 31/12/2000).

. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Ολυμπιακή Αεροπορία

• Ενεργοποίηση του κόμματος και του συνδικαλιστικού για διασφάλιση εργασιακής ειρήνης 

με στόχους την απρόσκοπτη λειτουργία της επιχείρησης, τη σταδιακή αποκατάσταση της 

αξιοπιστίας και την αναβάθμιση των προσφερομένων υπηρεσιών.

• Βραχυχρόνιο πρόγραμμα βελτίωσης των εσόδων με την τακτοποίηση οικονομικών 

εκκρεμοτήτων (απαιτήσεις -  υποχρεώσεις) με το Δημόσιο και τους φορείς του Δημοσίου 

(ΕΚΑΒ, Falcon, Εμπορική Τράπεζα κλπ.), αποζημίωση της ΟΑ από το ΥΠΕΘΟ ταχύτερο για 

την μετεγκατάσταση στα Σπάτα.

• Μεγαλύτερη ευελιξία στις προσλήψεις προσωπικού μέσα στα πλαίσια του ν. 2190/94. Για 

την πρόσληψη προσωπικού εντός των ορίων του εγκεκριμένου προγράμματος εξυγίανσης να 

μην απαιτείται απόφαση της Τριμελούς Επιτροπής. Πρέπει να κλείσει η εκκρεμότητα των 

Ιπτάμενων Συνοδών -  Φροντιστών που η ΠΥΣ προέβλεπε να προσληφθούν ως τακτικοί και
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προσλήφθηκαν ως εποχιακοί και οι οποίοι με δικαστικές αποφάσεις υπηρετούν ως σήμερα. 

Για την πρόσληψη τακτικού προσωπικού να προηγείται η κάλυψη από το εποχιακό 

προσωπικό που έχει επιλεγεί με τον ν. 2190/94, κατά σειρά περισσότερου χρόνου 

απασχόλησης και εφόσον δεν έχει υποπέσει σε υπηρεσιακά παραπτώματα.

Αστικές συγκοινωνίες

• Κυκλοφοριακό: Το ΥΠΕΧΩΔΕ να υλοποιήσει μέχρι τέλους Ιουλίου τη λωρίδα αντίθετης 

ροής Σίνα -  Πανεπιστημίου -  Αμαλίας.

• Μετά την εφαρμογή της ως άνω λωρίδας το ΥΠΕΧΩΔΕ να προχωρήσει στην υλοποίηση 

μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου των υπολοίπων μελετών λωρίδων που θα του παραδοθούν και 

αφορούν, πλην άλλων, και τις εξής λωρίδες: Αντίθετης ροής στη X. Τρικούπη και 

Ιπποκράτους. συνδυασμός κανονικής και αντίθετης ροής σε Βουλιαγμένης-Ηλιουπόλεως, 

κανονικής ροής σε τμήματα της Βασ. Σοφίας, κανονικής ροής στην Ακτή Κονδύλη στον 

Πειραιά.

• Το ΥΠΕΧΩΔΕ να προβεί στη σήμανση των λωρίδων που υπάρχουν, την τοποθέτηση 

ενημερωτικών πινακίδων για το χρόνο έναρξης και λήξης και το βάψιμο με ξεχωριστό 

χρώμα.

• Το πρόβλημα της παράνομης στάθμευσης: Να υπάρξει μια τετραμελής ομάδα από 

εκπροσώπους του ΥΔΤ, ΥΜΕ, Τροχαία και ΟΑΣΑ που θα λειτουργεί συνεχώς, θα εντοπίζει 

σημεία που πρέπει να ληφθούν μέτρα και θα παρακολουθεί την υλοποίησή τους. Για την 

εκτέλεση των μέτρων αυτών να διατεθεί ένας αριθμός τροχονόμων.

• Να καθορισθούν από τον ΟΑΣΑ ορισμένες κρίσιμες διαδρομές, οι οποίες να 

χαρακτηρισθούν ως διάδρομοι υψηλής ποιότητας και αυτούς να τους αστυνομεύει 

συστηματικά η Τροχαία.

• Η Τροχαία να συνεργαστεί με τον ΟΑΣΑ για την τοποθέτηση στις στροφές σημάνσεων και 

πλαστικών κυλίνδρων.

• Το ΥΠΕΧΩΔΕ να διαμορφώσει πεζοδρόμια με “εξοχή” σε στάσεις λεωφορείων που θα 

υποδειχθούν από τον ΟΑΣΑ ώστε να μην υπάρχει παράνομη στάθμευση από Ι.Χ. στις 

στάσεις αυτές.

• Έλλειψη χώρων στάθμευσης (parking) και μετεπιβίβασης (park & ride): Να παραχωρηθεί 

στον ΟΑΣΑ, έστω και με πληρωμή, ο χώρος parking του Σταδίου ΟΑΚΑ, χωρητικότητας 

2.000 Ι.Χ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί όταν δεν γίνονται αγώνες ως χώρος 

μετεπιβίβασης, προκειμένου να αποφορτιστεί η Κηφισίας.
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• Έγκριση της πρόσληψης 500 νέων οδηγών ώστε τον Οκτώβριο να είναι έτοιμοι να κινήσουν 

τα επιπλέον λεωφορεία.

• Το Υπουργείο Ανάπτυξης που εποπτεύει την ΕΛΒΟ να της επιβάλλει να ανταποκριθεί στις 

συμβατικές της υποχρεώσεις και να παραδώσει μέχρι τον Σεπτέμβριο όλα τα 

καθυστερούμενα τρόλλεϋ (έχει παραδοθεί 1 μόνο αντί για 30) και μετά να παραδώσει 

κανονικά και τα υπόλοιπα 96.

• Αύξηση του αριθμού των κυκλοφορούντων τρόλλεϋ από 250 στα 300 με παράλληλη 

εξεύρεση οδηγών (μετατάξεις από άλλες εργασίες ή προσλήψεις).

• Δημιουργία νέων γραμμών τρόλλεϋ: α. Αθήνα -  Ίλιον, β. Αθήνα -  Ίλιον -  Πετρούπολη. Για 

την κατασκευή τους χρειάζονται τουλάχιστον 8 μήνες. Μπορούν δηλαδή να είναι έτοιμες το 

Μάρτιο 2000. Για την κατασκευή αυτή αναγκαία είναι η προμήθεια 2 Υποσταθμών 

Ηλεκτρικού Ρεύματος που εκκρεμούν από τον Δεκέμβριο ’98 στο Υπ. Ανάπτυξης. Πρέπει το 

Υπ. Ανάπτυξης άμεσα είτε να προβεί το ίδιο στην προμήθεια αυτή, είτε να παραχωρήσει το 

δικαίωμα αυτό στον ΗΛΠΑΠ.
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(παρατιίρηση: είναι πολύ σημαντικό για λόγους πολιτικούς να φαίνεται ότι υπάρχει πλούσιο
/

έργο που αποδίδει στον πολίτη στους τομείς αρμοδιότητας του Π/Θ των περιόδων 1985-1987 και

1993-1995 (σύγκριση με αρχηγό ΝΔ). Αρα έμφαση σε σειρά θεμάτων που άρχισαν και μπήκαν

οι βάσεις τότε)

• Φυσικό αέριο. Καμπάνια διάδοσης χρήσης προς καταναλωτές. Κίνητρα για 

συσκευές και αντικαταστάσεις καυστήρων κλπ. Ισως είναι το σημαντικότερο 

μέτρο γιατί είναι τελείως νέο και αγγίζει τον καταναλωτή, ενώ οι διαφημίσεις 

των ιδιωτικών εταιρειών θα έχουν θετικό πολιτικό αντίκτυπο.

• ΔΕΗ - ηλεκτρισμός. Σχεδιασμός για μεγάλο άνοιγμα προς κατανάλωτές, 

ποιότητα υπηρεσιών, ενημερωτική καμπάνια. Δραστηριοποίηση στα 

Βαλκάνια, πρόοδος στην διασύνδεση με την Ιταλία. ΑΠΕ.

• ΕΛΠΕ - μετοχοποίηση. Αγωγός Μπούργκας- Αλεξανδρούπολη

• Ενεργοποίηση μηχανισμών ελέγχου ανταγωνισμού. Πρέπει να ενισχυθεί η 

Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία μετά τον Σεπτέμβριο 1995 εάν δεν 

αποδυναμώνεται συνειδητά από κάποιους υπουργούς οπωσδήποτε δεν 

ενισχύεται.

• Ηλεκτρονικό εμπόριο: επιτάχυνση των πρωτοβουλιών με στόχο την 

ολοκλήρωση εντός του 1999 του έργου που έχει ξεκινήσει τον Μάρτιο 1999.

. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Ενεργειακή Πολιτική

• Οριστικοποίηση του σχήματος με το οποίο αντιμετωπίζεται μακροπρόθεσμα το ασφαλιστικό 

ζήτημα των εργαζομένων της ΔΕΗ

• Κατάθεση και ψήφιση του σχεδίου νόμου για την αναδιάρθρωση και απελευθέρωση της 

αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας -  Ίδρυση της Ρυθμιστικής Αρχής Ηλεκτρισμού και των άλλων 

φορέων που προβλέπει το ν/σ

• Έναρξη της διαδικασίας μετοχοποίησης και εισαγωγής στο χρηματιστήριο της μειοψηφίας 

του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ -  Επέκταση της δράσης της ΔΕΗ και σε άλλους τομείς

• Διάθεση δεύτερης δέσμης μετοχών των ΕΛΠΕ μέσω του χρηματιστηρίου



• Ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού για την ανάληψη του 49% του μετοχικού κεφαλαίου και 

της διοίκησης των Επιχειρήσεων Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αθηνών -  Πειραιώς, 

Θεσσαλονίκης και Λάρισας -  Βόλου από στρατηγικούς επενδυτές.

• Οριζόντια τιμολογιακή πολιτική ΔΕΠΑ -  ΔΕΗ

• Διευκόλυνση και ενίσχυση των επενδύσεων που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

Βιομηχανική Πολιτική

• «Οριζόντια» ενεργοποίηση και προβολή όλων των μέτρων και δράσεων που αφορούν τις 

ΐιικροιιεσαίες, μικρές και πολύ ιιικρές επίγειου σεις. Αυτό αφορά ιδίως χρηματοοικονομικούς 

θεσμούς (εταιρείες αμοιβαίων εγγυήσεων κλπ.) και πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, τις 

υποδομές (Βιομηχανικές περιοχές, Βιοτεχνικά και Τεχνολογικά Πάρκα, «θερμοκοιτίδες», 

κέντρο υποστήριξης MME κλπ.), το ηλεκτρονικό εμπόριο, και τις δράσεις του ΕΟΜΜΕΧ

• Κατάργηση του ΟΑΕ

• Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας στο Β' ΚΠΣ

• Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν: τα ναυπηγεία Αυλίδος, τη διοίκηση των 

ναυπηγείων Σκαραμαγκά, την αναπτυξιακή συνεργασία του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα 

(σε σχέση με τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων).

• Αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ιδίως στις περιοχές που πλήττονται από την 

αποβιομηχάνιση (π.χ. Εύβοια/Λευκό Κρέας/ΒΙΟΜΑΓΝ, Θεσσαλονίκη/ΒΑΛΚΑΝ).

Πολιτική Εμπορίου και καταναλωτή

• Ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

• Πρωτοβουλίες της ΓΓ Καταναλωτή σε συνεργασία με τις Ενώσεις Καταναλωτών και το 

Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση της ασφαλείας και 

ποιότητας των ελληνικών προϊόντων

• Ψήφιση του σχεδίου νόμου με το οποίο επέρχονται μεταβολές στη νομοθεσία για τις 

εμπορικές μισθώσεις, τις κρατικές προμήθειες, το λιανικό εμπόριο, την ασφαλιστική αγορά, 

την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων κλπ.

• Κρατικές προμήθειες. Πρόσθετα μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας

• Ενίσχυση και διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ψήφιση σχετικών 

διατάξεων στο πολυνομοσχέδιο του Υπ. Ανάπτυξης)

• Διαρκής παρακολούθηση της αγοράς -  αντιπληθωριστική πολιτική
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Τουριστική πολιτική

• Διαρκής παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής των μέτρων που ελήφθησαν για τον 

περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία πάνω στον ελληνικό τουρισμό

• Αναδιάταξη του υποπρογράμματος «τουρισμός» του Β' ΚΠΣ για την αύξηση του ρυθμού 

απορρόφησης των πιστώσεων

• Άμεσα μέτρα αναβάθμισης και πιστοποίησης της ποιότητας των υποδομών και των 

υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού («αστέρια» στα ξενοδοχεία, «κλειδιά» στα 

ενοικιαζόμενα δωμάτια κλπ.)

• Παρεμβάσεις σε νέες αγορές σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των τουριστικών φορέων.

< Μ e t o  ex ¡ p \ r >  ( o  ϋ ο ^ ο ΐ ι α ΐ  t w v ;  [ ΐ ο ο ^ ο ^ ί ι α υ α ύ Μ  ^ ο υ α ί ώ ν
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• ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΕΘΟ/ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Νομοθετικό έργο

• Σύνταξη και κατάθεση εντός του Ιουλίου του Φορολογικού Νομοσχεδίου αναφορικά με τη 

Φορολογική Μεταρρύθμιση

• Σύνταξη και κατάθεση νομοσχεδίου μέχρι το τέλος του 1999 με: α) την παροχή φορολογικών 

κινήτρων για συγχωνεύσεις Μικρομεσαίων και λοιπών επιχειρήσεων β) την αντιμετώπιση 

φορολογικών και αναπτυξιακών θεμάτων τεχνικών επιχειρήσεων.

• Κατάθεση σχεδίου νόμου «Ρυθμίσεις κατεχομένων Δημοσίων Κτημάτων» προς επίλυση 

κοινωνικών ζητημάτων που έχουν ανακύψει μετά από μακροχρόνιες καταπατήσεις ακινήτων 

του Δημοσίου

• Σύνταξη και κατάθεση ν/σ αναφορικά με τον «Κώδικα απαλλοτριώσεων» για βελτίωση και 

εκσυγχρονισμό των διαδικασιών των απαλλοτριώσεων.

• Επέκταση του αντικειμενικού προσδιορισμού αξίας μεταβιβαζόμενων ακινήτων σε όλη την 

επικράτεια.

• Θεσμικό πλαίσιο για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής δηλώσεων Φ.Π.Α. (Ε.ϋ.Ι.), 

μέχρι το τέλος του 1999.

Οργανο-διοικητικές παρεμβάσεις - Κτιριολογικές υποδομές

• Διάσπαση ορισμένων Δ.Ο.Υ. των οποίων ο μεγάλος όγκος εργασιών δημιουργεί προβλήματα 

στη λειτουργία τους και την εξυπηρέτηση πολιτών.

• Ανακαθορισμός της χωρικής αρμοδιότητας των Δ.Ο.Υ. όπου χρειάζεται και προσαρμογή στα 

νέα δεδομένα που προέκυψαν από την εφαρμογή των αναγκαστικών συγχωνεύσεων Δήμων 

του σχεδίου “ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”.

• Στεγάσεις υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών σε ιδιόκτητα κτίρια με στόχο την 

αναβάθμιση των υπηρεσιών, την ποιότητα ζωής και τη μείωση των δαπανών του Δημοσίου 

για ενοίκια.

• Ολοκλήρωση των εργασιών επισκευής τριάντα τεσσάρων (34) κτιρίων (Τελωνείων / 

Υπηρεσιών) του έργου Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα Τελωνείων (108) μέχρι 

το τέλος του 1999.

12. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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• Επανασχεδιασμός και απλοποίηση Φορολογικών εντύπων. I 6)10] ιΐα ¿,αά ΐ/βοί λ
Τ. . , , μοοο Ρ'ονίΟΖίΛ υωπρίοι

• Καθορισμός νέων ημερομηνιών υποβολής των φορολογικών δηλώσεων με σκοπό την

Περιστολή γραφειοκρατίας- Εξυπηρέτηση του πολίτη

καλύτερη διευκόλυνση των πολιτών. [ Hliíet vmntC( Vá OtipíJlüoüV OJ£OtWU¡í\  ^ ωοί>5 ̂  

Μείωση πιστοποιητικών και βεβαιώσεων που εκδίδουν οι Δ.Ο.Υ.

Απλούστευση διαδικασιών έκδοσης ΑΦΕ, αυτόματη ηλεκτρονική έκδοση ΑΦΕ, αυτόματη 

τηλεφωνική ενημέρωση του φορολογούμενου για τη φορολογική του ενημερότητα. 

Απλοποίηση των διαδικασιών μεταβίβασης και φορολόγησης αυτοκινήτων.

Απλοποίηση διαδικασιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Κ.Β.Σ.

Έκδοση «Οδηγού του Πολίτη» που θα περιλαμβάνει διαδικασίες γενικού χαρακτήρα (ΑΦΜ, 

ΑΦΕ, κτλ.), τις δυνατότητες του συστήματος TAXIS για παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη 

και διαδικασίες, έντυπα και πληροφορίες αναφορικά με τη Φορολογία Εισοδήματος, ΦΠΑ, 

ΚΒΣ, ακινήτων οχημάτων. Επίσης προγραμματίζεται η δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών 

με φορολογικές πληροφορίες μέσω κόμβου στο Internet.

Σύνταξη Χάρτας των Δικαιωμάτων του Πολίτη έναντι «της Εξουσίας» των Υπηρεσιών του 

Υπουργείου Οικονομικών.

Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα

• Ανάθεση εντός δύο (2) μηνών και υλοποίηση του έργου της μηχανοργάνωσης των 

Ιδρυμάτων και Εθνικών Κληροδοτημάτων μέχρι τον Μάρτιο του 2000.

• Ολοκλήρωση ένταξης των Δ.Ο.Υ. στο σύστημα TAXIS μέχρι τέλους του 1999 με έμφαση 

στην ποιοτική συνιστώσα του έργου για την εξυπηρέτηση των πολιτών. Προς την 

κατεύθυνση αυτή θα οργανωθούν σεμινάρια ευαισθητοποίησης του προσωπικού στην 

επικοινωνία τους με τον πολίτη.

• Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Τελωνείων (Ο.Π.Σ.Τ.): Τους πρώτους μήνες του 

2000 προγραμματίζεται η εγκατάσταση και η σταδιακή λειτουργία των σαράντα (40) πρώτων 

Τελωνείων στο νέο περιβάλλον.

Πακέτο ενίσχυσης εισοδημάτων

• Συνταξιούχοι δημοσίου: Δύο εναλλακτικές λύσεις: 1) Ένταξη ενός επιδόματος στη σύνταξη ή 

2) ενσωμάτωση όλων των εισοδημάτων

• Συνταξιούχοι αγρότες: Αύξηση της κοινωνικής σύνταξης από 33.000 στις 38.000. Ετήσια



αύξηση κατά αγρότη 70.000, αριθμός συνταξιούχων 800,000, ετήσια δαπάνη 56 δις.

• Συνταξιούχοι άλλων ταμείων (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κλπ.): Ανάλογα μέτρα όπως του Δημοσίου. Η 

δαπάνη θα καλυφθεί από τις υπεραξίες των μετοχών τραπεζών και κρατικών επιχειρήσεων 

που διαθέτουν τα ασφαλιστικά ταμεία.

• Προσαρμογή στρατιωτικού μισθολογίου: Εκτίμηση ετήσιας δαπάνης για περιορισμένη 

προσαρμογή: 20 δις.

Νέες δράσεις

• Δημογραφικά κίνητρα για νέα ζευγάρια: αφορολόγητη αγορά νέας κατοικίας με τη γέννηση 

3 ου παιδιού

• Δημιουργία Κεντρικού Οργανισμού Περίθαλψης για ασφαλισμένους του Δημοσίου

• Δημιουργία Εθνικού Φορέα Υγείας μετά τη σύσταση του ΟΠΑΔ, μαζί με τους άλλους 

Οργανισμούς Υγείας (ΙΚΑ, ΟΓΑ, ΤΕΒΕ, Τραπεζών, κλπ.)

• Μετεξέλιξη (υγιών) Αγροτικών Συνεταιρισμών σε Γεωργικές Α.Ε με δέσμη φορολογικών 

κινήτρων για καλύτερη διαχείριση, πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα, καλλιέργεια 

του προτύπου του αγρότη-μετόχου (αντί για αγρότη-ψηφοφόρο), εξάλειψη φαινομένου 

κομματικοποίησης.

Προετοιμασία 3ου ΚΠΣ

• Έγκαιρη προετοιμασία των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων και των ΠΕΠ του 3 ου ΚΠΣ

• Ολοκλήρωση του συνολικού πλαισίου θεσμικών και οργανωτικών παρεμβάσεων που είνια 

αναγκαίες για την επιτυχή υλοποίηση του 3 ου ΚΠΣ.
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13. ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

• Εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για καταβολή αποζημιώσεων ΕΛΓΑ λόγω καταστροφών από

φυσικά φαινόμενα.(εκτίμηση: 15-20 δις δρχ. έως τον Δεκέμβριο 1999) *

• Εξασφάλιση πρόσθετων πόρων για την επέκταση της εφαρμογής του προγράμματος για τους 

νέους αγρότες, (έως σήμερα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 12.665 νέοι αγρότες έναντι 

πρόβλεψης για 8.000. Εκκρεμούν 12.000 αιτήσεις λόγω έλλειψης πιστώσεων).

• Επιτάχυνση πληρωμών και Ελέγχου από την ΕΕΔΙΔΑΕΕΠ με την πρόσληψη νέου 

προσωπικού για τις Νομαρχίες (κυρίως). Έγκριση από το Υπουργείο Ανάπτυξης προμηθειών

εόοπλισαού απαοαίτητου νια την οααλή καταβολή των επιγοοηγήσεων. ( 011 ·ύ ; ¡ γ> ΰ Γ)

• Υλοποιήσιμες Δράσεις έως τον Δεκέμβριο 1999

• ΕΙροσδιορισμός των λεπτομερειών για την εφαρμογή του Προγράμματος Αγροτικής 

Ανάπτυξης (μεταξύ άλλων: αναθεώρηση πολιτικής για την εφαρμογή μέτρων όπως 

αυτών της εξισωτικής αποζημίωσης και της πρόωρης συνταξιοδότησης - 

προσδιορισμός αυξημένου ύψους επιχορηγήσεων).

• Πληροφόρηση - Ενημέρωση των αγροτών από τον Οργανισμό “Δήμητρα”, (είναι 

δυνατή η δοκιμαστική έναρξη του προγράμματος ενημέρωσης με τη χρήση 

συστημάτων πληροφορικής - σε συνεργασία με τον OTE - με ένταξη των 

Διευθύνσεων Εεωργικής Ανάπτυξης των Νομαρχιών, των Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων κλπ).

• Διανομή νέων δικαιωμάτων πρόσθετης ποσόστωσης γάλακτος και φύτευσης νέων 

αμπελώνων. Αναδιανομή δικαιωμάτων στον τομέα αιγοπροβατοτροφίας.

• Εφαρμογή των διατάξεων του υπό ψήφιση νομοσχεδίου για την δημιουργία 

διεπαγγελματικών οργανώσεων κατά κλάδο αγροτικής παραγωγής.

• Ψήφιση του νέου θεσμικού καθεστώτος για την λειτουργία των Συνεταιριστικών 

Οργανώσεων και την εξυγίανση των Συνεταιρισμών.
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• Για αποφυγή καθυστερήσεων των πληρωμών να ανατεθεί άμεσα σε φορέα η όλη 

λειτουργία του ολοκληρωμένου Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου βάσει του 

οποίου διανέμονται ενισχύσεις στα σιτηρά, βαμβάκι, αιγοπρόβειο και βοοειδή (αφορά 

περίπου 500.000 αγρότες και έχει καθυστερήσει)

• Να διατίθεται πετρέλαιο στους αγρότες από τον Οκτώβριο -  ακόμα και αν δεν έχει 

τελειώσει το μητρώο αγροτών.

• Να προσληφθούν 300 γεωπόνοι, 60 κτηνίατροι και 150 δασικοί για αποκλειστική 

απασχόληση κοντά στους αγρότες, καθώς και 20 γεωπόνοι, 10 κτηνίατροι, 5 

ιχθυολόγοι και 30 δασικοί για την κεντρική υπηρεσία Υπ. Γεωργίας.

• ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

• Λειτουργία νέων οργανώσεων οργανισμών με χρονικό ορίζοντα πλήρους 

ανάπτυξης το τέλος του χρόνου

• Διεπαγγελματικές οργανώσεις

• Οργανισμός Ελέγχου και Πληρωμών

• Οργανισμός Πιστοποίησης Λογαριασμών

• Οργανισμός Ελέγχου και Πιστοποίησης Αγροτικών Προϊόντων

• Οργανισμός Εκπαίδευσης και ενημέρωσης «Δήμητρα»

• Εταιρία Αξιοποίησης Γης

• ΕΛΓΑ

Αναδιάρθρωση όλου του συστήματος ασφάλισης της αγροτικής παραγωγής 

Πληρωμή όλων των απαιτήσεων 1999 μέχρι το τέλος του χρόνου - Πιθανή π σύναψη 

νέου δανείου ύψους 10 δις ποοκειιχένου να καταβληθούν οι ζηαιές 

Προώθηση ν/σ για αναμόρφωση θεσμού (,Χρονικός ορίζοντας: Σεπτέμβριος)

• Νέος νόμος πλαίσιο ΑΣΟ (κατάθεση ν/σ τέλος Ιουλίου)

• Κάλυψη αναγκών ΠΣΕΑ (έκτακτης ανάγκης) για ζημιές 1998/99 ύψους 15 δις.

• Προσλήψεις επιστημονικού προσωπικού σε αποκεντρωμένους φορείς και στην 

περιφέρεια - Αριθμός: οά 210 εντός του 1999 - Δεν αναοέοεται συγκεκριμένος 

Υοονικός ορίζοντας και κόστος.
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Σημειώσεις

• Δεν περιέχονται οι προτάσεις για ολοκλήρωση και πραγματοποίηση των δημόσιων έργων

• Δ.Μ. - Δ. Μακεδονία / Α. Μ. - Α. Μακεδονία / Κ.Μ. - Κ. Μακεδονία / Θ. - Θράκη

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ/ΒΑΛΚΑΝΙΑ Μ-θ

• Νέα χρηματιστηριακή αγορά (χρηματιστήριο MME) Άμεση εξαγγελία της δημιουργίας στην 

Θεσσαλονίκη του "Μικρού Χρηματιστηρίου" για την εισαγωγή και άντληση κεφαλαίων των 

MME της Ελλάδας και των Βαλκανικών χωρών

• Κέντρο Χρηματοπιστωτικών Παράκτιων Εταιριών: Δημιουργία του Κέντρου 

Χρηματοπιστωτικών Παράκτιων Εταιριών στην Θεσσαλονίκη με σκοπό την προσέλκυση 

ξένων εταιριών και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας

• Μακεδονικό Κέντρο Συναλλαγών: Ενεργοποίηση του σχεδίου δημιουργίας του κέντρου. 

Επικαιροποίηση της σχετικής μελέτης και προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος υλοποίησης.

• Ενίσχυση του ΔΙΠΕΚ και του ρόλου του ως κέντρου επιχειρηματικής στήριξης στα 

Βαλκάνια και την Παρευξείνια ζώνη.

• Εγκατάσταση κέντρου ανασυγκρότησης στη Θεσσαλονίκη

• Δ.Μ./Θεσμοθέτηση Ζώνης Ελευθέρων Συναλλαγών στους Νομούς Καστοριάς και Φλώρινας

• Δ.Μ./ Καθιέρωση ειδικού καθεστώτος επενδύσεων του άρθρου 10 του Αναπτυξιακού Νόμου

• Δ.Μ./ Ομαλοποίηση του ρυθμού καταβολής των επιχορηγήσεων σε επενδύσεις που έχουν 

ολοκληρωθεί στα πλαίσια των αναπτυξιακών νόμων 1262/82 και 1892/90.

• Δ.Μ./ Αύξηση ορίου χρηματοδότησης των έργων του ολοκληρωμένου Προγράμματος 

Ανασυγκρότησης των νομών Φλώρινας, Καστοριάς, Ερεβενών και Κοζάνης.

• Θ/ Εφαρμογή άρθρου 10 του Αναπτυξιακού Νόμου 2601/98 για την περιοχή Τριγώνου 

Έβρου

ΓΕΩΡΓΙΑ /Μ-Θ

• Ρύθμιση χρεών προς την ATE - άμεση ενεργοποίηση διαδικασιών και αποστολή εγκυκλίων

2601/98



Εξέταση δυνατότητας α) μείωσης τιμής πετρελαίου, β) μείωσης ΦΠΑ για εισαγόμενα 

γεωργικά μηχανήματα

Δ.Μ./ Ανακατανομή ποσοστώσεων στα καπνά και στο αγελαδινό γάλα υπέρ γεωργών και 

κτηνοτροφών των ορεινών και παραμεθόριων περιοχών.

Δ.Μ./ Ένταξη κλάδου εκτροφής γουνοφόρων ζώων στις ενισχυόμενες δραστηριότητες 

του Καν. 2328/97 του Υ. Γεωργίας

Κ.Μ./ Αντιμετώπιση προβλήματος υπερπαραγωγής ροδάκινου στην Ημαθία και Πέλλα . 

Κ.Μ./ εκπόνηση προγράμματος για προώθηση και προβολή σπαραγγιού (Πέλλα)

Κ.Μ./ χρηματοδότηση προγράμματος αναδασμών στις Σέρρες

Κ.Μ/ ένταξη των αντιπλημμυρικών και αρδευτικών έργων Στρυμόνα στο πρόγραμμα 

Υπουργείου Γεωργίας

Κ.Μ./Αλλαγή θεσμικού πλαισίου αξιοποίησης της γεωθερμίας

Α.Μ./ Ένταξη των έργων άρδευσης από το φράγμα Θησαυρού στα προγράμματα του 

Υπουργείου Γεωργίας

Θ./Επανατοποθέτηση ορίου ποσοστώσεων για καπνό και γάλα στους Ν. Ξάνθης και Ροδόπης 

Δέσμευση για συγχρηματοδότηση του Φράγματος Ιάσμου από τη ΔΕΗ και το Υπουργείο 

Γ εωργίας

Επιτάχυνση διαδικασιών αναδασμού γης στο Ν. Έβρου.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ/ Μ-Θ

• Δ.Μ./ Πριμοδότηση προσλήψεων στη νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής στη Φλώρινα με

βάση το κριτήριο εντοπιότητας όπως ισχύει στη Θράκη

• Δ.Μ. / Συγκρότηση μικτών επιχειρήσεων ΔΕΗ -ιδιωτών και θεσμοθέτηση συστήματος 

προσλήψεων με βάση τις διαδικασίες δημόσιου τομέα - Φλώρινα

• Κ.Μ./ Προώθηση λύσης για εργαζόμενους στο καζίνο Πόρτο-Καρρά

• Α.Μ./ Σύσταση ομάδας εξέτασης του προβλήματος των νέων γεωτρήσεων πετρελαίων και 

των απολυμένων από την εταιρία εκμετάλλευσης πετρελαίων Θάσου.

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ/Μ-Θ

• Αντιμετώπιση συνεπειών πολέμου με

• εφαρμογή τριετούς προγράμματος αντιμετώπισης επιπτώσεων
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• εφαρμογή ολοκληρωμένου σχεδίου υποστήριξης και προβολής με αιχμή τον 

εσωτερικό τουρισμό και τις χώρες Visegrad.

• Κ.Μ. / Υποδομή για την ανάπτυξη ορεινού τουρισμού στην Ημαθία και Πέλλα.

• Κ.Μ./ Τουριστική αξιοποίηση της παραλίμνιας περιοχής της Κερκίνης και του σπηλαίου της 

Αλιστράτης με τον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.

• Κ.Μ./ Μελέτη για την αξιοποίηση του συμπλέγματος των λιμνών Δοϊράνης και Πικρολίμνης 

και των ορεινών όγκων Πάικου και Κρουσίων.

• Α.Μ./Προώθηση-χρηματοδότηση έργων χιονοδρομικού κέντρου Φαλακρού

ΥΓΕΙΑ/Μ-Θ

• Δ.Μ. /Κάλυψη θέσεων παραϊατρικού προσωπικού - Δεν αναφέρεται αριθρός, 

Ypovoôiàwauua, κόστος

• Δ.Μ. /Εγκριση κανονισμών α) Μποδοσάκειου Νοσοκομείου, β) Κέντρου Αποκατάστασης 

Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες στο Αμύνταιο

• Δ.Μ./ Σύσταση Μονάδας Τεχνητού Νεφρού στη Φλώρινα

• Κ.Μ./ Προώθηση απεμπλοκής από Ε.Ε. του έργου του νέου Νοσοκομείου Κατερίνης

• Κ.Μ./ Προώθηση αγοράς εξοπλισμού για αγροτικά ιατρεία Ημαθίας

• Κ.Μ./Εκπόνηση ειδικού προγράμματος για κάλυψη αναγκών σε ιατρικό προσωπικό κατά 

θερινούς μήνες

• Κ.Μ./ Ολοκλήρωση κατασκευής νέου νοσοκομείου και έναρξη εκπόνησης του οργανισμού 

του (Σέρρες μέχρι τέλος 2000)

• Θ/ Ολοκλήρωση κατασκευής νέου νοσοκομείου και έναρξη εκπόνησης του οργανισμού του. 

(Αλεξανδρούπολη μέχρι τέλος 2000)

ΠΑΙΔΕΙΑ / Μ-θ

• Σχολική Στέγη στη Θεσσαλονίκη - απαιτείται έγκαιρος προγραμματισμός και εκταμίευση 

χρημάτων

• Δ.Μ./ Ίδρυση Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας - εκπονείται σχέδιο και απαιτείται 

συνεργασία με Υπουργείο Παιδείας για οριστικοποίηση σχολών και χρονοδιάγραμμα

• Κ.Μ./ 'Έγκριση λειτουργίας τμήματος μουσικών σπουδών και τμημάτων ΤΕΙ στην Ημαθία

• Κ.Μ./Δημιουργία Κέντρου Αριστοτελικών μελετών στη Χαλκιδική
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Α .Μ ./Π ροώ θηση λειτουργίας Ινστιτούτου Π ανεπιστημίου Θ ράκης στην Κ αβάλα

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ/Μ-Θ

• Δ.Μ./Έναρξη/υλοποίηση προγραμματικής σύμβασης ΓΓΑ με Ν.Α. Καστοριάς για αθλητικές 

υποδομές

• Κ.Μ./ Αξιοποίηση και ενίσχυση αρχαιολογικών χώρων Χαλκιδικής

ΔΙΟΙΚΗΣΗ- ΑΥΤΟΑΙΟΙΚΗΣΗ/Μ-Θ

• ΕΠΤΑ - ενεργοποίηση και έναρξη υλοποίησης ΕΠΤΑ με προτεραιότητα μελέτες 

μεγαλύτερων έργων και εκτέλεση μικρότερων με έμφαση στη διαδημοτική οδοποιία, 

ύδρευση, πρόνοια και αθλητισμό

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ/Μ-Θ

• Θ./ Β’ Βάση βιολογικού καθαρισμού - άμεση πραγματοποίηση πρόσθετων έργων για να 

καταστεί δυνατή η έναρξη λειτουργίας στις αρχές 2000

• Θ./Απόδοση της χρήσης γηπέδου Μπάσκετ /ΠΑΟΚ

• Θ./Χρηματοδότηση απαλλοτρίωσης αλάνας Τούμπας

• Θ./Δυτικό τόξο - αντιμετώπιση παρεμβάσεων που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν από 

ΥΠΕΧΩΔΕ και πρόγραμμα ΕΠΤΑ

• Κ.Μ./ Προώθηση εκπόνησης προγράμματος για προστασία και αξιοποίηση Ολύμπου

• Κ.Μ./Χρηματοδότηση για την αντιμετώπιση της μόλυνσης του υδροφόρου ορίζοντα τριών 

Δήμων στον νομό Κιλκίς.

• Κ.Μ./ Αντιμετώπιση του προβλήματος της υποβάθμισης της στάθμης των νερών της λίμνης 

Δοϊράνης στον νομό Κιλκίς.

• Α.Μ./Άρση εμπλοκών που έχουν δημιουργηθεί με το περιβάλλον στη διάνοιξη του άξονα 

ΔΗΜΟΣΙΑ ΤΑΞΗ/ Μ-Θ

• Αύξηση αστυνόμευσης τουριστικών νομών για θερινούς μήνες
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ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΘΡΑΚΗ 

• Μουσουλμανική Μειονότητα

Το Υπουργείο Μακεδονίας - Θράκης σε συνεργασία με την Περιφέρεια θα συγκροτήσουν 

ειδικό πρόγραμμα παρεμβάσεων σε έργα υποδομής και άλλες δράσεις. Οι παρεμβάσεις 

αυτές θα χρηματοδοτηθούν από πόρους του ΥΜΑΘ και του ΕΠΤΑ ενώ απαιτείται η 

συμμετοχή της ΔΕΗ για έργα εξηλεκτρισμού και της Ελληνικής Τηλεόρασης για τη λήψη 

τηλεοπτικού συστήματος στις περιοχές αυτές.

• Νεοπρόσφυγες

Άμεσος προσδιορισμός χρονοδιαγράμματος ψήφισης του νόμου για τους 

παλιννοστούντες που έχει προτείνει στα συναρμόδια υπουργεία το ΥΜΑΘ. Ταυτόχρονα 

πρέπει να υπάρξει και η πρόβλεψη δέσμευσης των απαιτούμενων πόρων για την 

υλοποίηση αυτού του νόμου.

Το ΥΜΑΘ ζήτησε και σύντομα θα λειτουργήσει δεύτερη επιτροπή στη Θεσσαλονίκη για 

τη χορήγηση βίζας παλιννόστησης.

• Συγκρότηση ειδικού προγράμματος για την αντιμετώπιση του πληθυσμιακού 

προβλήματος.

Δράσεις που προτείνονται:

4  Επέκταση του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου. Άμεση έναρξη κατασκευής των 

αναγκαίων Πανεπιστημιακών κτιρίων στην Ορεστιάδα.

4  Ίδρυση νέων τμημάτων του ΤΕΙ Καβάλας, στην Δράμα και τον Έβρο.

4  Εγκατάσταση τμημάτων του υπό ίδρυση Πανεπιστημίου των Ενόπλων Δυνάμεων.

4  Μεταφορά σχολών Υπουργείων στην Θράκη.

Παρατήρηση Λ.Μ.: Η ενίσχυση του Πανεπιστημίου Θράκης δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται 

ως μόνο βραχυπρόθεσμη λύση του πληθυσμιακού ή ως εμβαλωματική οικονομική ενίσχυση της 

ντόπιας αγοράς (ιδίως και εντελώς αντιπαραγωγικά της αγοράς κατοικίας): μία συνολική ενίσχυση

31



4

του παιδαγωγικού και πολιτιστικού ρόλου του Πανεπιστημίου είναι κρίσιμος παράγοντας για την 

ισορροπία στην περιοχή και για τη σύνδεση κορμού και μειονοτήτων.

• Πρόγραμμα ανάπτυξης της Ορεινής Ζώνης

Ενίσχυση των προγραμμάτων των Ορεινών και Παραμεθόριων περιοχών.

Το ΥΜΑΘ φέτος έκανε ειδικό πρόγραμμα για την μεθοριακή ζώνη. Το πρόγραμμα 

περιλαμβάνει μικρές αναγκαίες υποδομές για την οικονομική ανάπτυξη, όπως και δράσεις 

για την κοινωνική και πολιτιστική ενίσχυση των υποβαθμισμένων περιοχών.
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