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Α. Τι θέλουμε: οι αξίες μας

Οι δράσεις μας, το κυβερνητικό έργο, το όραμα που έχουμε για τη Ελλάδα του 21ου αιώνα, 

βασίζεται στις σταθερές και διαχρονικές αξίες της δημοκρατίας, της ελευθερίας, της 

κοινωνικής δικαιοσύνης. Χωρίς ισχυρή προσήλωση σε αξίες και σε στόχους οι κυβερνήσεις 

είναι χωρίς πυξίδα και αναποτελεσματικές. Εμείς δεν θέλουμε να είμαστε απλοί διαχειριστές 

της καθημερινής λειτουργίας του κράτους.

Η πολιτική μας βασίζεται στην αρχή ότι η ανάπτυξη του ατόμου επιτυγχάνεται σε μία κοινωνία 

των πολιτών, με ισχυρούς κοινωνικούς και αναπτυξιακούς θεσμούς. Χρειαζόμαστε μία ισχυρή 

κοινωνία, ένα δυναμικό και ευέλικτο κοινωνικό κράτος, μία αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Η πολιτική μας για την Ελλάδα του αύριο στηρίζεται σε τέσσερις αξίες:

Πρώτη: Ευκαιρίες για όλους σε μία κοινωνία που αποδέχεται την ίση αξία όλων. Ευκαιρίες 

για όλους σημαίνει καταπολέμηση των διακρίσεων, από όπου και αν προέρχονται. Σημαίνει 

ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επαγγελματική δημιουργία. 

Σημαίνει τη δυνατότητα του καθένα να αναπτυχθεί ελεύθερα και να πραγματοποιήσει τα 

όνειρά του και τους στόχους του μέσα σε μία αλληλέγγυά κοινωνία που τον στηρίζει. 

Σημαίνει ότι το πολιτικό μας σύστημα προσπαθεί να εναντιωθεί σε μηχανισμούς δαρβινικού 

χαρακτήρα, όπου οι πιο ισχυροί επιβιώνουν και αναπτύσσονται και οι πιο αδύναμοι 

περιθωριοποιούνται. Σημαίνει ότι πρέπει να πραγματώσουμε καταστάσεις που πηγαίνουν 

ενάντια σε διεθνείς και γενικευμένες τάσεις. Τάσεις που πρόσφατα αναδείχθηκαν σε έκθεση 

των Ηνωμένων Εθνών, με τη μορφή των εντεινόμενων κοινωνικών ανισοτήτων, την αντίθεση 

πλούτου-φτώχειας, δύναμης-περιθωριοποίησης σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ευθύνη είναι η δεύτερη αξία. Ευθύνη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο έχουμε όλοι. Είτε ως 

επιχειρηματίες, γιατί με τη δράση μας δεν αναλαμβάνουμε απλώς κινδύνους για να 

πετύχουμε κέρδη, αλλά και με τις αποφάσεις μας επηρεάζουμε την τύχη της συνολικής 

οικονομίας. Είτε ως φορολογούμενοι πολίτες, γιατί από την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

μας εξαρτάται η εξασφάλιση αγαθών του κοινωνικού συνόλου, αλλά και η βελτίωση της 

τύχης των πιο αδικημένων από τους συμπολίτες μας. Είτε ως εργαζόμενοι στον ιδιωτικό ή 

στον δημόσιο τομέα, γιατί από την παροχή του έργου μας εξαρτάται η ομαλή πορεία της 

κοινωνίας και οικονομίας και η εύρυθμη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, καμιά φορά 

ακόμη και η ζωή ανθρώπων που έχουν ανάγκη των υπηρεσιών μας. Είτε ως ιδιοκτήτες 

αγαθών, που ορισμένες φορές συμβαίνει να είναι απαραίτητα για κάποιον συλλογικό σκοπό.
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Είτε ως φορείς κοινωνικών δικαιωμάτων, που δεν έχουμε απλώς αξίωση από το κοινωνικό 

σύνολο να μας στηρίξει σε κάποια ανάγκη μας, αλλά και καθήκον να χρησιμοποιούμε την 

κοινωνική στήριξη ώστε να βελτιώσουμε τη θέση μας και να απεξαρτηθούμε από τη βοήθεια 

των άλλων. Είτε ως άτομα και πολίτες που απολαμβάνουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά 

ή το φυσικό περιβάλλον, αλλά οφείλουμε ταυτόχρονα να διατηρούμε τα αγαθά αυτά αλώβητα 

έτσι ώστε να μπορούν να τα απολαύσουν με τον ίδιο τρόπο όλοι οι άλλοι, αλλά και οι 

μελλοντικές γενιές.

Ευθύνη και δικαιώματα -  απέναντι στους συμπολίτες μας, απέναντι στο κράτος, απέναντι στο 

φυσικό περιβάλλον, απέναντι στους γονείς, απέναντι στα παιδιά μας -  είναι έννοιες αλληλένδετες.

Η κοινή δράση όλων είναι η τρίτη αξία. Είμαστε όλοι μέλη της ίδιας κοινωνίας. Ζούμε σε μία 

κοινωνία και η αυτονομία, η ελευθερία του καθένα εξαρτάται από τα κοινά αγαθά που όλοι 

απολαμβάνουμε. Η ελευθερία των πολλών χρειάζεται ισχυρή διακυβέρνηση και ισχυρή 

κοινωνία των πολιτών. Γι αυτό εμείς πιστεύουμε στην αναγκαιότητα μίας ισχυρής κοινωνίας, 

που προστατεύει και ενισχύει τη δυνατότητα του πολίτη να δράσει ελεύθερα αλλά και την 

ανάπτυξη θεσμών της κοινωνίας των πολιτών όπως οι αυτοδιοικούμενες τοπικές κοινωνίες 

και οι εθελοντικές οργανώσεις.

Η στήριξη στους αδύναμους είναι η τέταρτη αξία. Σε μια εποχή συνεχών πιέσεων, αλλαγών 

και προσαρμογών, όσοι χωρίς δική τους ευθύνη αδυνατούν να παρακολουθήσουν τις 

εξελίξεις δεν πρέπει να γίνουν οι χαμένοι της ανάπτυξης. Το νέο τοπίο δημιουργεί ευκαιρίες 

για επιτυχία. Δημιουργεί όμως και κόστος και προβλήματα που δεν είναι σωστό να 

πληρώνουν μόνο όσοι υφίστανται άμεσα τις συνέπειες των αλλαγών. Ένα τμήμα του οφέλους 

της προόδου αυτής χρειάζεται να στηρίξει τους αδύναμους. Να επενδυθεί με τρόπο ώστε η 

ανάπτυξη να μην αφήνει πίσω της χαμένους. Διαφορετικά οι συγκρούσεις θα αποτελούν 

μόνιμο και ανυπέρβλητο εμπόδιο ενάντια σε κάθε μεγάλο βήμα που θα μπορούσαμε ως χώρα 

και κοινωνία να πραγματοποιήσουμε.

Β. Ο κόσμος αλλάζει

0 κόσμος που ανατέλλει στην νέα χιλιετία είναι κόσμος προκλήσεων και ευκαιριών.

Πριν μερικά χρόνια η Ελλάδα είχε μια θέση στις παρυφές της παγκόσμιας οικονομίας. Η 

οικονομία της παραδοσιακής και της πρόχειρης αστικοποίησης, η παγίωση των διεθνών σχέσεων 

στην ισορροπία τρόμου των δύο υπερδυνάμεων, οι αγεφύρωτες αποστάσεις κέντρου-περκρέρειας 

οδηγούσαν την πατρίδα μας σε ένα ακϊύητο, δορυφορικό και περιθωριοποιημένο ρόλο.
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Τα τελευταία χρόνια δημιουργούνται οι νέες συνθήκες που δίνουν τη δυνατότητα να 

περάσουμε, η Ελλάδα και οι Έλληνες, στην πρώτη γραμμή:

♦ Η μεγάλη ισχυρή Ευρώπη στην οποία συμμετέχουμε ισότιμα αναλαμβάνει σταδιακά τον 

ρόλο συμπρωταγωνίστριας στην παγκόσμια σκακιέρα.

♦ Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας δημιουργεί ευκαιρίες και δυνατότητες για αυτούς που 

έχουν την ευστροφία, τη θέληση, την εφευρετικότητα να τις αξιοποιήσουν.

♦ Το νέο μοντέλο παραγωγής της Κοινωνίας της Πληροφορίας αναβαθμίζει τον ανθρώπινο 

παράγοντα, την γνώση, την προσαρμοστικότητα.

♦ Το τέλος του Ψυχρού Πολέμου και το άνοιγμα των συνόρων δίνουν ξανά την δυνατότητα 

να διεκδικήσουμε ένα νέο δημιουργικό ρόλο στα Βαλκάνια και στη Νοτιοανατολική 

Ευρώπη.

Οι παράγοντες αυτοί ανοίγουν ένα παράθυρο ευκαιρίας, μια μεγάλη ανακατάταξη που θα 

χρωματίσει όλον τον αιώνα που έρχεται.

Θα αξιοποιήσουμε την ευκαιρία; Θα κερδίσουμε το στοίχημα του επόμενου αιώνα;

Για να κερδίσει η Ελλάδα το στοίχημα, πρέπει:

> Να προσανατολιστούμε όλοι οι Έλληνες στα ζητούμενα του μέλλοντος και όχι στους 

λογαριασμούς του παρελθόντος.

> Να ανοιχτούμε σε νέους ορίζοντες ευκαιριών και να μην κλειστούμε σε αμυντικές νοοτροπίες.

> Να αξιοποιήσουμε όλα τα περιθώρια δημιουργικότητας που διαθέτουμε. Ο κάθε 

αποκλεισμός είναι και μια σπατάλη που κοστίζει.

Γ. Η στρατηγική μας: πρώτα ο πολίτης

Προσεγγίζουμε την μεγάλη πρόκληση με σαφή στρατηγική, που έχει δύο διακριτά βήματα:

Βήμα Πρώτο: Δημιουργήσαμε τις συνθήκες για ανάπτυξη, φτιάξαμε υποδομές, 

απεγκλωβίσαμε την Ελλάδα από άλυτα προβλήματα δεκαετιών. Δημιουργήσαμε τις 

προϋποθέσεις για να απελευθερωθεί η δημιουργικότητα των Ελλήνων. Χτίζουμε την ισχυρή
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Ελλάδα -  Πρώτα η Ελλάδα. Καμιά πολιτική για τον πολίτη δεν θα μπορούσε να είναι βιώσιμη 

και αποτελεσματική εάν δεν χτιζόταν πάνω στο θεμέλιο της ισχυρής Ελλάδας.

Στα χρόνια που πέρασαν και ιδιαίτερα σ’ αυτή την τετραετία:

♦ Επιλύθηκαν επιτέλους άλυτα προβλήματα δεκαετιών -  τιθασεύτηκε ο πληθωρισμός, 

μειώνεται το δημόσιο χρέος, μπήκαν οι βάσεις για ένα δίκαιο φορολογικό σύστημα.

♦ Εξυγιάνθηκαν τομείς της οικονομίας όπως οι Τράπεζες, που τώρα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη.

♦ Δημιουργούνται νέοι ισχυροί πυρήνες τοπικής ανάπτυξης με την αποκέντρωση και με την 

δυναμική του σχεδίου «Καποδίστριας»

♦ Είροχωρά με γοργά βήματα η πραγματική σύγκλιση με τους άλλους ευρωπαϊκούς λαούς 

και εξασφαλίζεται η ισότιμη συμμετοχή στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

♦ Αναβαθμίζονται τα δίκτυα και οι υποδομές μεταφορών, επικοινωνιών αλλά και οι 

κοινωνικές υποδομές -  νοσοκομεία, περιβάλλον, πολιτισμός, παιδεία.

♦ Η Ελλάδα αποτελεί παράγοντα σταθερότητας, δημοκρατίας, ασφάλειας και ανάπτυξης 

στην ευρύτερη περιοχή.

♦ Θωρακίζεται αποτελεσματικά η Ελλάδα με το εξοπλιστικό της πρόγραμμα.

Οι πολιτικές για τον πολίτη υπάκουαν υποχρεωτικά στο αναγκαστικό περιθώριο που επέτρεπε 

ο μεγάλος αγώνας για την ισχυρή Ελλάδα.

Βήμα Δεύτερο: Η προσπάθεια της ισχυρής Ελλάδας πέτυχε, ολοκληρώνεται. Τώρα ήρθε η ώρα για 

τον μεγάλο αγώνα που θα αφιερωθεί στις προσδοκίες και τα συμφέροντα τα ατομικά και τα 

οικογενειακά του καθενός. Να ετοιμάσουμε τώρα ένα σχεδίασμά με βάθος χρόνου, που θα τα 

υπηρετεί. Να δεσμευτούμε τώρα σε ένα συνολικό Κοινωνικό Προϋπολογισμό που θα τον 

χρηματοδοτήσουμε για το σύνολο της επόμενης τετραετίας. Ήρθε η ώρα για την “άλλη σύγκλιση”, 

τη μεταρρύθμιση και τον εκσυγχρονισμό σε όλους τους άλλους -πέραν της οικονομίας- κρίσιμους 

τομείς για τη χώρα: τη Δημόσια Διοίκηση, την παιδεία, την υγεία, το σύστημα κοινωνικών 

παροχών. Η “άλλη σύγκλιση” είναι να προτάξουμε ένα μεγάλο Σχέδιο που θα αρθρώνεται από:

α. Πολιτικές για τον πολίτη.

β. Έργα για τον πολίτη.
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γ. Υπηρεσίες για τον πολίτη.

δ. Πολιτικές για μια καλύτερη ζωή στην ύπαιθρο, 

ε. Πολιτικές για τους νέους.

στ. Πολιτικές που θα ανοίγουν καινούριες δυνατότητες και ευκαιρίες για τον άνεργο που θέλει 

να βρει δουλειά, για εκείνον που θέλει να αλλάξει απασχόληση, να δοκιμάσει τις δυνάμεις 

του σε νέα πεδία.

Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα αποτελέσει με τους πόρους των 15 τρις δρχ. την 

ατμομηχανή αυτών των πολιτικών για τη νέα τετραετία.

Ο νέος Κοινωνικός Προϋπολογισμός θα χρηματοδοτήσει το νέο Σχέδιο για τον Πολίτη την 

επόμενη τετραετία.

Η Ελλάδα έχει σήμερα αυξήσει αισθητά τη χρηματοδότηση του Κοινωνικού Κράτους. Μαζί 

Πολιτεία και φορείς διαθέτουν περίπου το ένα τέταρτο του Εθνικού Εισοδήματος για να 

στηρίξουν τους ηλικιωμένους, τους άνεργους, την οικογένεια, τη στέγαση, την υγεία, την 

καταπολέμηση του αποκλεισμού.

Η Ελλάδα είναι από τις πρώτες ανάμεσα στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου στις κοινωνικές 

δαπάνες και πλησιάζει γοργά τα μέσα ευρωπαϊκά επίπεδα. Θα συνεχίσουμε με τους ίδιους 

ρυθμούς ενίσχυσης του Κοινωνικού Κράτους και θα διαμορφώσουμε το μεγάλο Κοινωνικό 

Προϋπολογισμό για την επόμενη τετραετία.

Την τετραετία 2000-2004 ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός θα ξεπεράσει αθροιστικά τα 45 τρις 

δρχ., έτσι ώστε να χρηματοδοτηθούν με επάρκεια οι δράσεις στήριξης του πολίτη, να 

οικοδομηθεί το σύγχρονο σύστημα αλληλεγγύης και συνοχής.

Την επόμενη τετραετία, η ανάπτυξη, η ευημερία και η αλληλεγγύη της ελληνικής κοινωνίας θα 

στηρίζονται σε δύο ισχυρούς πυλώνες:

> Στον πυλώνα των 15 τρις δρχ. του Αναπτυξιακού Προϋπολογισμού, που θα 

χρηματοδοτήσει τα έργα υποδομής, τα δίκτυα, την παιδεία, την παραγωγή.

> Στον πυλώνα των 45 τρις δρχ. του Κοινωνικού Προϋπολογισμού, που θα χρηματοδοτήσει 

τα έργα της κοινωνικής στήριξης, τα κοινωνικά δίκτυα, την αλληλεγγύη και τη συνοχή.
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Η ποιότητα ζωής στην Ελλάδα και η ατομική ευημερία είναι το βάθρο από το οποίο η πορεία του 

21ου αιώνα θα κριθεί: Σημαία μας: πρώτα ο πολίτης. Την σκυτάλη της ανάπτυξης, της προόδου 

και του δυναμισμού την παίρνει στα χέρια του ο Έλληνας πολίτης, ο κάθε Έλληνας πολίτης.

Αυτός τώρα χέρι με χέρι με την πολιτεία θα παίξει τον καθοριστικό ρόλο και θα αξιοποιήσει τις 

ευκαιρίες των επόμενων χρόνων:

> Τους πόρους και τα έργα του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

> Τη θεμελίωση μιας νέας κοινωνικής συνοχής. /)

> Την ανασύνταξη των σχέσεων στα Βαλκάνια.

> Τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.

> Τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνίας, της ενίσχυσης της θέσης του σ’ αυτή.

Δίπλα στο σύνθημα “Πρώτα η Ελλάδα” ήρθε η ώρα να χτίσουμε και το σύνθημα 

“Πρώτα ο πολίτης”.
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1. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης: 

για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία



1. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης: για μια σύγχρονη και ανταγωνιστική οικονομία

I. Νέα πραγματικότητα, νέες πολιτικές

Η νέα χιλιετία βρίσκει τη χώρα μας αντιμέτωπη με ριζικές αλλαγές στη διεθνή οικονομία. Η 

βιομηχανική εποχή βαίνει προς το τέλος της, και στη νέα οικονομία που διαμορφώνεται η 

γνώση, οι δεξιότητες, η τεχνολογία, η ευελιξία στην παραγωγή, η ανάδειξη νέων 

βιομηχανιών, προϊόντων και υπηρεσιών είναι οι βασικοί μοχλοί της οικονομικής ανάπτυξης.

Η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση αλλάζουν τη φύση του παγκόσμιου ανταγωνισμού. 

Δίνουν τη δυνατότητα σε μικρότερες χώρες όπως η Ελλάδα να συμμετάσχουν ισότιμα στις 

διεθνείς αγορές, βελτιώνουν την ποιότητα προϊόντων και υπηρεσιών, αναβαθμίζουν τις 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταμορφώνουν παραδοσιακούς κλάδους. Παράλληλα όμως, 

αυξάνονται και οι πιέσεις για προσαρμογή και αναδιάρθρωση των οικονομιών, πιέσεις οι 

οποίες θίγουν εργαζόμενους όσο και επιχειρήσεις ευάλωτες στον διεθνή ανταγωνισμό.

Σε αυτό το ταχύτατα εξελισσόμενο σκηνικό, χρειαζόμαστε νέες πολιτικές και νέες 

προσεγγίσεις, προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα. Τα οφέλη για τις οικονομίες και τις 

κοινωνίες στη νέα εποχή ανήκουν στους πρωτοπόρους. Απαιτούνται ρήξεις με παρωχημένες 

πολιτικές και νέα εργαλεία παρέμβασης. Απαιτούνται πολιτικές για τη δημιουργία μία 

ανοιχτής και ανταγωνιστικής οικονομίας, στηριγμένης στην αποδοχή της αναγκαιότητας για 

προσαρμοστικότητα, στην συναίνεση για αλλαγή και στην κοινωνική συνοχή.

Βασικό στοιχείο της νέας πραγματικότητας είναι ο νέος ρόλος του κράτους σε ένα 

περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στον 

δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας, και σε μεγάλο βαθμό οι μικρομεσαίες 

επιχειρήσεις, είναι η κύρια πηγή δημιουργίας πλούτου αλλά και απασχόλησης. Γ ι’ αυτό και η 

ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που ευνοούν τη 

δημιουργία και την άνθηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, είναι πρωταρχική ανάγκη.

0  ρόλος του κράτους παραμένει εξαιρετικά σημαντικός στο νέο περιβάλλον, αλλά είναι και 

διαφορετικός από το παρελθόν. Είναι αυτός του κράτους-επιτελείου, που προωθεί 

προσαρμογές στην οικονομία και την κοινωνία, διαφυλάσσει τον ανταγωνισμό στις αγορές, 

ενισχύει την καινοτομία και την έρευνα, επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό, διαφυλάσσει τα 

συμφέροντα των εργαζομένων και τα δικαιώματα των πολιτών, νοιάζεται για τους άνεργους 

και τη γενιά που έρχεται. Το κράτος υπάρχει όπου χρειάζεται και όχι απλώς όπου μπορεί.
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II. Σταθεροποίηση, ανάπτυξη, κοινωνική συνοχή: οι τρεις πυλώνες της οικονομικής μας 

πολιτικής

Η Ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να συμμετάσχει ισότιμα στη νέα εποχή που διαγράφεται 

γιατί τα τελευταία χρόνια έχουν μπει τα θεμέλια για το μετασχηματισμό της. Η οικονομική 

πολιτική της σταθεροποίησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής που 

ακολουθήσαμε έχει αποδώσει καρπούς. Με τη σημαντική πρόοδο των τελευταίων ετών, η 

ελληνική οικονομία έχει μπει πλέον σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης και χαμηλού πληθωρισμού. Τα 

οικονομικά επιτεύγματα μετά το 1993 μας έχουν φέρει στο κατώφλι της ΟΝΕ.

Βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής οικονομίας σήμερα είναι ο αρμονικός συνδυασμός 

ανάπτυξης, σταθερότητας και κοινωνικής συνοχής. Η οικονομική πολιτική που 

ακολουθήσαμε μετά το 1993 δεν στηρίχτηκε στη συρρίκνωση των πραγματικών εισοδημάτων 

των μισθωτών και συνταξιούχων, όπως έγινε την περίοδο 1990-1993. Αντίθετα, στηρίχτηκε 

σε έναν αρμονικό συνδυασμό όλων των διαθέσιμων μέσων πολιτικής, με έμφαση στην 

πάταξη της φοροδιαφυγής, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στη μείωση των 

καταναλωτικών δαπανών του δημοσίου, στην αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση των 

ευπαθών κοινωνικών ομάδων και στην προώθηση των διαρθρωτικών αλλαγών.

Η δημοσιονομική εξυγίανση, η πτώση του πληθωρισμού και η συναλλαγματική σταθερότητα, 

αποτελούν κρίσιμους παράγοντες για την διαμόρφωση ενός οικονομικού περιβάλλοντος που 

ευνοεί τις επενδύσεις, κινητοποιεί το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, αυξάνει την 

απασχόληση και τελικά συμβάλλει αποφασιστικά στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Η επιμονή στην εφαρμογή αυτής της οικονομικής πολιτικής και η συνέπεια στην επιδίωξη 

των στόχων βελτίωσαν το κλίμα εμπιστοσύνης και συνέβαλαν στη δραστική μείωση των 

επιτοκίων. Παράλληλα, η μείωση του πληθωρισμού και των ελλειμμάτων του δημοσίου, η 

αύξηση των επενδύσεων και της παραγωγικότητας επέτρεψαν πραγματικές εισοδηματικές 

αυξήσεις και τη βελτίωση των κοινωνικών παροχών. Η βελτίωση της ελληνικής οικονομίας 

ωφέλησε όλα τα κοινωνικά στρώματα, και ιδιαίτερα τα λιγότερο προνομιούχα.

Πατώντας στις στέρεες βάσεις που εμείς θέσαμε, μπορούμε να ατενίσουμε το μέλλον με 

αισιοδοξία. Ως πλήρες πλέον μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης από 1.1.2001, τα 

δυσκολότερα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας που σχετίζονται με την οικονομική 

σταθερότητα θα έχουν εξαλειφθεί. Η νομισματική και συναλλαγματική σταθερότητα της χώρας 

μας θα είναι ίδια με αυτή της Γερμανίας, της Γαλλίας ή της Ολλανδίας ενώ τα επιτόκια θα
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μειωθούν στα επίπεδα που παρατηρούνται σήμερα στις χώρες-μέλη του Ευρώ. Θα μπορούμε έτσι 

να δώσουμε ακόμη περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, μέσα στο 

πλαίσιο που οριοθετείται από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις της ΟΝΕ.

Τα αποτελέσματα της οικονομικής μας πολιτικής

>  Ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης: Ο ρυθμός ανάπτυξης το 1993 ήταν αρνητικός (μείον 
1,6%). Κατά την περίοδο 1989-1993 ο μέσος ρυθμός ήταν μόλις 0,6%, ενώ από το 1974 
μέχρι και το 1993, ήταν μόλις 1,5%. Σήμερα έχουμε ρυθμό 3,5%, άρα περίπου εξαπλάσιο 
της αμέσως προηγούμενης περιόδου της Νέας Δημοκρατίας

> Δημοσιονομική εξυγίανση·, το έλλειμμα μειώθηκε από 13,8% του ΑΕΠ το 1993 σε 1,9% 
του ΑΕΠ το 1999 και επιτεύχθηκε έτσι η δημοσιονομική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Το δημόσιο χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 112% σε 105% σε 
διάστημα 5 ετών, αναστρέφοντας την ανοδική τάση που επικρατούσε για μια 15ετία.

> Σταθεροποίηση·, μείωση του πληθωρισμού από 14,4% το 1993 σε 2,1% το 1999, ο 
χαμηλότερος ρυθμό πληθωρισμού της τελευταίας εικοσιπενταετίας, με αποτέλεσμα την 
πραγματική διαφύλαξη του εισοδήματος των εργαζομένων

>  Εξυγίανση της οικονομίας: μείωση των επιτοκίων από 28%-30% στο 12%-13% σήμερα, 
με αποτέλεσμα να ανακουφισθούν μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες που στηρίζονταν σε 
τραπεζικό δανεισμό. Χιλιάδες νέα ζευγάρια απέκτησαν για πρώτη φορά τη δυνατότητα 
να πάρουν δάνειο για αγορά στέγης. Με την προσέγγιση στην ΟΝΕ, τα επιτόκια θα 
μειωθούν στο 6%-7% στο επόμενο διάστημα των 24 μηνών.

>  Νέες προοπτικές: Κάθε μονάδα χαμηλότερο επιτόκιο στα ομόλογα του Ελληνικού 
Δημοσίου εξοικονομεί περίπου 150 δις δραχμές. Άρα, με την ένταξη στην ΟΝΕ, θα 
έχουμε ένα πρόσθετο κονδύλι 600 δις για την οικοδόμηση του Νέου Κοινωνικού 
Κράτους, που θα διατεθεί για τους ανέργους, τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις εργαζόμενες 
μητέρες, το ΕΣΥ και την εκπαίδευση.

>  Αύξηση μισθών. Τα πραγματικά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 2,5% το χρόνο την 
προηγούμενη πενταετία, ενώ κατά την περίοδο 1990-1993 είχαν μειωθεί κατά 3,3% το 
χρόνο. Το διαθέσιμο εισόδημα μετά τους φόρους αυξήθηκε και αυτό κατά 1,7% το χρόνο, 
ενώ την περίοδο 1990-1993 μειώθηκε κατά 3,6% το χρόνο. Το μερίδιο της αμοιβής 
εργασίας στο ΑΕΠ βελτιώθηκε από 35,7% το 1993 σε 38,6% το 1998.

>  Ισόρροπη ανάπτυξη: Η βιομηχανική παραγωγή ανακάμπτει με 5%, σε σχέση με 
μηδενικούς ρυθμούς κατά την προηγούμενη 15ετία, και μείωση 3,2% το 1993. Όλοι οι 
τομείς της οικονομίας ανέκαμψαν, αναπτύχθηκαν, εκσυγχρονίστηκαν. Ιδιαίτερα στον 
τραπεζικό τομέα, στις επικοινωνίες, στις μεταφορές οι εξελίξεις είναι ραγδαίες.

>  Διαρθρωτικές προσαρμογές: Οι ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών, η μετοχοποίηση δημοσίων 
οργανισμών, οι εξυγιάνσεις ζημιογόνων επιχειρήσεων εισάγουν ιδιωτικά κεφάλαια σε 
κρίσιμους τομείς. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε είναι 720 δις δρχ. (2,7% του ΑΕΠ), 
το μεγαλύτερο στην Ευρώπη το 1998, και πολλαπλάσιο της περιόδου 1990-93.

>  Εκσυγχρονισμός τΐ]ς κεφαλαιαγοράς: Πραγματοποιήθηκε τα τελευταία χρόνια μεγάλη 
πρόοδος στον εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς και τη στήριξη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών. Το 1999 θα λειτουργήσει και η νέα αγορά για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

> Μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα: Αναμορφώνουμε το σύστημα με κύριο στόχο 
την ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών τάξεων. Μετά τη των εμμέσων 
φόρων, βελτιώνεται η φορολογία εισοδήματος με τη φορολογική μεταρρύθμιση.

9



III. Πολιτικές για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στη ζώνη του Ευρώ διαγράφονται 

ιδιαίτερα θετικές. Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις διεθνών οργανισμών, η 

ελληνική οικονομία με ρυθμό ανάπτυξης που θα κυμαίνεται στο 4%  κατά μέσο όρο, θα είναι 

μετά την Ιρλανδία η δεύτερη σε ανάπτυξη χώρα-μέλος της ζώνης του Ευρώ.

Η οικονομική μας πολιτική στις αρχές του 21ου αιώνα θα σηματοδοτηθεί από:

> Εδραίωση του σταθερού μακροοικονομικού πλαισίου, με σταθεροποίηση του 

πληθωρισμού και των ελλειμμάτων στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. Καθοριστικό ρόλο θα 

διαδραματίσουν τα χαμηλότερα επιτόκια, τα οποία θα συγκλίνουν στα επίπεδα των 

αντίστοιχων επιτοκίων της ζώνης του Ευρώ. Η μείωση θα συμβάλει στην αύξηση των 

επενδύσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα, τη δημιουργία 

νέων θέσεων εργασίας, και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των στεγαστικών και 

καταναλωτικών δανείων.

> Αυξημένους πόρους από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ). Οι πόροι 

αυτοί, οι οποίοι εξασφαλίστηκαν μετά από πολύμηνη και σκληρή διαπραγμάτευση που 

κορυφώθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής του Βερολίνου, συμβάλλουν στην ανάπτυξη και 

ολοκλήρωση της υποδομής της ελληνικής οικονομίας. Ακόμα σημαντικότερη θα είναι 

όμως η συμβολή τους στην μόνιμη αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μετά την ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

> Ολοκλήρωση του προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών. Το πρόγραμμα αυτό, που 

έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, παράγει ήδη ορατά αποτελέσματα, τόσο στο χώρο 

των τραπεζών όσο και στο χώρο των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Τα βελτιωμένα 

αποτελέσματα δεν εκφράζονται μόνο σε δείκτες κερδοφορίας ή σε χρηματιστηριακές 

αποδόσεις. Αναφέρονται κυρίως σε οφέλη που καρπούνται οι χρήστες των υπηρεσιών 

των επιχειρήσεων αυτών -καταναλωτές και επιχειρήσεις- με τη μορφή καλύτερης 

εξυπηρέτησης, νέων προϊόντων, χαμηλότερου κόστους παροχής υπηρεσιών. Οι 

ιδιωτικοποιήσεις, οι θεσμικές αλλαγές στο χώρο των τραπεζών και των δημοσίων 

επιχειρήσεων, τα μέτρα για την αγορά εργασίας και το μικρό πακέτο για το ασφαλιστικό, 

βελτίωσαν δραστικά το ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, χωρίς να 

θίξουν τους εργαζόμενους στους τομείς αυτούς. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τα επόμενα 

χρόνια, με τις ίδιες κοινωνικές ευαισθησίες όπως και σήμερα. Νέα κεφάλαια, σύγχρονη
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τεχνολογία και καλύτερη διοίκηση θα εισάγονται σε όλο και περισσότερους τομείς της 

οικονομίας. Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δημοσίων επιχειρήσεων 

είναι προϋπόθεση για την αναπτυξιακή τους προοπτική.

Το πρόγραμμα διαρθρωτικών αλλαγών: αποτελέσματα και προοπτικές

Η Κυβέρνηση, όταν εξήγγειλε την υποτίμηση της δραχμής το Μάρτιο του 1998, μαζί με την ένταξή 
της στο Μηχανισμό Συναλλαγματικών Ισοτιμιών, ανακοίνωσε ένα πρόγραμμα από 22 
διαρθρωτικές αλλαγές. Τότε η Αντιπολίτευση αμφισβητούσε ότι μπορεί να εφαρμόσει η 
Κυβέρνηση ένα τόσο φιλόδοξο πρόγραμμα.

Σήμερα, έχουμε ήδη υλοποιήσει 14 από τις 22 αυτές διαρθρωτικές αλλαγές, οι οποίες καλύπτουν 
περισσότερο από το ήμισυ του προγράμματος. Περιλαμβάνουν τις σημαντικότερες αλλαγές, όπως 
η μετοχοποίηση μεγάλων δημοσίων οργανισμών, Ελληνικά Πετρέλαια και OTE, την 
ιδιωτικοποίηση 4 τραπεζών, εξυγιάνσεις 3 ζημιογόνων επιχειρήσεων - ταχυδρομεία, συγκοινωνίες, 
σιδηρόδρομοι - καθώς και νομοθετικές παρεμβάσεις στις εργασιακές σχέσεις και στο ασφαλιστικό 
σύστημα που θα καθορίσουν την πορεία τους για αρκετά χρόνια.

Η κυβέρνηση υπήρξε αποτελεσματική, γρήγορη και τολμηρή. Πραγματοποίησε ουσιαστικές 
ιδιωτικοποιήσεις και μετοχοποιήσεις, οι οποίες απέδωσαν σημαντικά και στις εταιρίες που τις 
πραγματοποίησαν για την προώθηση των επενδυτικών τους προγραμμάτων, αλλά και στο Δημόσιο 
για να αποπληρώσει χρέη που επιβαρύνουν τις μελλοντικές γενιές.. Το συνολικό ποσό που 
εισπράχθηκε είναι 720 δις δρχ. δηλαδή 2,7% του ΑΕΠ και, αν προστεθούν και τα προμέτοχα, 
φθάνουμε στα 1059 δις δρχ. Αυτό το ποσό εσόδων από μετοχοποιήσεις και ιδιωτικοποιήσεις, ως 
ποσοστό του ΑΕΠ, είναι το μεγαλύτερο στην Ευρώπη το 1998, και πολλαπλάσιο σε σχέση με την 
περίοδο 1990-93.

Οι μετοχοποιήσεις έγιναν με αποτελεσματικότητα, με πολύ καλές τιμές, με διαφάνεια, και με 
συναίνεση. Πραγματοποιήθηκαν με απόλυτο σεβασμό και κατοχύρωση των εργασιακών και των 
ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων. Δεν υπήρξαν απολύσεις, οι συντάξεις είναι 
κατοχυρωμένες.

Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με τις ίδιες κοινωνικές ευαισθησίες όπως 
και σήμερα. Νέα κεφάλαια, σύγχρονη τεχνολογία και καλύτερη διοίκηση θα εισάγονται σε 
όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας. Η συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
των δημοσίων επιχειρήσεων είναι προϋπόθεση για την αναπτυξιακή τους προοπτική.

> Ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών μετά την 1.1.2001 στους τομείς των 

τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής ενέργειας και των θαλάσσιων μεταφορών. Η 

ολοκλήρωση της απελευθέρωσης συνδέεται με νέες υπηρεσίες, νέες επενδύσεις, βελτίωση 

των παρεχομένων υπηρεσιών, αύξηση της παραγωγικότητας, αύξηση των θέσεων 

εργασίας, εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και διεθνείς επιχειρηματικές συνεργασίες. 

Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε 

αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 5% σε μεσοπρόθεσμη βάση, σε περαιτέρω μείωση του 

πληθωρισμού και σε σημαντική αύξηση της απασχόλησης.
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> Εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς. Ο εκσυγχρονισμός και η ραγδαία ανάπτυξη της 

κεφαλαιαγοράς ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα και ανοίγουν νέες αναπτυξιακές 

προοπτικές. Το 1999 θα λειτουργήσουν το Χρηματιστήριο Παραγώγων και η Νέα 

Χρηματιστηριακή Αγορά που απευθύνεται στις μικρομεσαίες δυναμικές επιχειρήσεις. Η 

χώρα μας αποκτά σύγχρονη κεφαλαιαγορά που προσφέρει σύνθετα χρηματοοικονομικά 

προϊόντα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Από τώρα και στο εξής οι νέες 

δυναμικές επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στους τομείς των νέων τεχνολογιών, θα έχουν 

σημαντικές εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

> Ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση των Βαλκανίων. Η συμμετοχή 

της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση των Βαλκανίων προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές 

ευκαιρίες τόσο σε ιδιωτικές όσο και σε δημόσιες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα είναι σε θέση να 

συμβάλει ουσιαστικά στη μεγάλη προσπάθεια ανόρθωσης που αναλαμβάνεται στις 

πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές. Έχει, επιπλέον, σαν βαλκανική και ευρωπαϊκή 

ταυτόχρονα χώρα, ένα ιδιαίτερο συμφέρον στην εδραίωση συνθηκών ειρήνης, 

σταθερότητας και ανάπτυξης σε ολόκληρο το βαλκανικό χώρο.

> Η επιτυχής τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 θα αποτελέσει ευκαιρία για την 

πραγματοποίηση επενδύσεων που θα βελτιώσουν σε μόνιμη βάση το επίπεδο ζωής, το 

περιβάλλον και την τουριστική υποδομή. Παράλληλα, θα αποτελέσει ευκαιρία για την 

πραγματοποίηση διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών σε κλάδους υψηλής τεχνολογίας, 

με σημαντικό όφελος για όλη την οικονομία.

Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία ξεκινά την πορεία της στη ζώνη του Ευρώ με τόσο καλές 

αναπτυξιακές προοπτικές συνιστά σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα σε σχέση με τις υπόλοιπες 

χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως, η ολοκλήρωση της πραγματικής σύγκλισης και η εδραίωση 

μιας κοινωνίας της ευημερίας προϋποθέτουν την αντιμετώπιση του ελλείμματος της 

ανταγωνιστικότητας και της πρόκλησης της απασχόλησης. Μόνο μια ανταγωνιστική οικονομία 

μπορεί να δημιουργήσει εισοδήματα, να προσφέρει απασχόληση και να εξασφαλίσει τις παροχές του 

Κοινωνικού Κράτους.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο και 

ιδιωτικό τομέα Πρέπει να αλλάξουμε τη δομή του οικονομικού συστήματος. Να το κάνουμε πιο 

παραγωγικό, ευέλικτο και ταυτόχρονα κοινωνικά πιο υπεύθυνο. Ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα η 

αναγκαιότητα ταχείας αφομοίωσης καινοτομιών στην παραγωγή παραπέμπει σε μια νέας ποιότητας 

επιχειρηματικότητα. Η μετάβαση στη νέα εποχή απαιτεί δυναμικές ευέλικτες επιχειρήσεις που
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στηρίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης, των δεξιοτήτων, και γενικότερα ενός αναβαθμισμένου 

ανθρώπινου δυναμικού. Ανταγωνιστικές δυναμικές επιχειρήσεις είναι η βάση για μια ισχυρή 

οικονομία, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων δουλειάς. Οι μεταρρυθμίσεις στην 

κεφαλαιαγορά, η απελευθέρωση των αγορών, η πτώση των επιτοκίων, οι χρηματοδοτήσεις του 3ου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ταχεία προσαρμογή του 

ιδιωτικού τομέα στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον.

IV. Η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Καθώς ολοκληρώνεται η προσπάθεια της χώρας μας να ενταχθεί στην ΟΝΕ, επανέρχονται 

στο προσκήνιο τα ζητήματα που αφορούν την κατανομή της ευημερίας, την κοινωνική 

δικαιοσύνη. Κεντρική κατεύθυνση της πολιτικής μας είναι η ενίσχυση της κοινωνικής 

συνοχής, μέσα από μία δικαιότερη διανομή του πλεονάσματος της ανάπτυξης υπέρ των 

ασθενέστερων κοινωνικών δυνάμεων και την αναβάθμιση του Κοινωνικού Κράτους. Η 

δικαιότερη διανομή του εισοδήματος και κατανομής του πλούτου θεμελιώνεται στις 

ακόλουθες επιλογές:

• Στην εξοικονόμηση πρόσθετων πόρων και στη δικαιότερη διανομή των υπαρχόντων.

Με την είσοδο στην ΟΝΕ πετυχαίνουμε ταυτόχρονα την αποκλιμάκωση των επιτοκίων 

και τη σταθερότητα των τιμών. Πέρα από την αυτονόητη αλήθεια ότι αυτό καθεαυτό το 

γεγονός συνιστά σημαντική ανακατανομή εισοδήματος υπέρ των νοικοκυριών και των 

επιχειρήσεων και σε βάρος του χρηματοπιστωτικού τομέα, εξοικονομούνται επαρκείς 

πόροι για άσκηση κοινωνικής πολιτικής και καθιέρωση ενός μοντέλου διανομής μισθών 

και κόστους εργασίας. Η θέση μας για την προστασία του πραγματικού εισοδήματος των 

μισθωτών και των εργαζόμενων μπορεί σταδιακά να μετατοπιστεί σε ουσιαστική του 

αύξηση μέσα πάντοτε στις δυνατότητες και τις αντοχές της ανταγωνιστικής οικονομίας.
ίΜ-

• Στη δικαιότερη κατανομή των αποτελεσμάτων της αύξησης της παραγωγικότητας.

Μια κοινωνική συμφωνία που συμπεριλαμβάνει την αύξηση της παραγωγικότητας και 

την ανταγωνιστικότητα ως βασικές της αρχές, μπορεί να αποβλέπει στη διανομή του 

πλεονάσματος της ανάπτυξης πέρα από την κερδοφορία και τον εκσυγχρονισμό του 

παραγωγικού δυναμικού, στην αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων και τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

• Στη δικαιότερη κατανομή του πλούτου για το σύνολο της ανάπτυξης σε γεωγραφικό 

επίπεδο με ιδιαίτερο βάρος στις φτωχότερες περιφέρειες και περιοχές. Ο περιφερειακός 

σχεδιασμός του 3 ου ΚΠΣ και η κατανομή των επενδυτικών προγραμμάτων διασφαλίζει
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την ισορροπία ανάπτυξης των περιφερειών της χώρας και χρηματοδοτεί την εκπόνηση 

ειδικών αναπτυξιακών προγραμμάτων στις φθίνουσες περιοχές.

• Σε ένα σύστημα φορολογικής δικαιοσύνης και δικαιότερης κατανομής των βαρών. Η

αναμόρφωση του φορολογικού συστήματος στοχεύει στην διεύρυνση της φορολογικής 

βάσης με παράλληλη ελάφρυνση της φορολογικής επιβάρυνσης των μισθωτών και των 

μικρομεσαίων επιχειρήσεων που είναι επί δεκαετίες οι μεγαλύτεροι τροφοδότες των 

φορολογικών εσόδων. Στο πλαίσιο αυτό, τα αφορολόγητα όρια έχουν ήδη αυξηθεί 

ουσιαστικά. Οι εκπτώσεις για όσους έχουν παιδιά αυξάνονται, ενώ καταργούνται τα 

αντικειμενικά κριτήρια. Οι συντελεστές και τα κλιμάκια για τις χαμηλές και μεσαίες 

εισοδηματικές τάξεις θα βελτιωθούν.

Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί θεμέλιο της κοινωνικής δικαιοσύνης. Η καθολική προσφορά 

κοινωνικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου, ιδιαίτερα στους τομείς της Υγείας και της 

Παιδείας, αποτελεί υποχρέωση μιας δημοκρατικής πολιτείας. Έχουμε ήδη αυξήσει σημαντικά 

τα τελευταία χρόνια τις κοινωνικές δαπάνες. Ήδη, δαπανούμε το 24,3% του ΑΕΠ για 

κοινωνική προστασία. Όμως, δεν αρκεί. Χρειάζεται αναβάθμιση της αποτελεσματικότητας, 

που θα διαπερνά όλες τις λειτουργίες του συστήματος κοινωνικής προστασίας. Η 

βιωσιμότητα του Κοινωνικού Κράτους τον 210 αιώνα προϋποθέτει την ουσιαστική βελτίωση 

των προσφερομένων υπηρεσιών και ριζική διοικητική αναδιοργάνωση.

Η διοικητική ανασυγκρότηση του Κοινωνικού Κράτους θα απαιτήσει βαθιές τομές στη 

λειτουργία του. Ανεξάρτητες διοικήσεις, ευέλικτα σχήματα, επικέντρωση στην εξυπηρέτηση 

του πολίτη και στην αναβάθμιση της ποιότητας, αποτελούν ουσιαστικά στοιχεία της 

αναγκαίας μεταρρύθμισης.

Η επιτυχία της οικονομικής πολιτικής οδηγεί, ιδιαίτερα με τις φορολογικές ελαφρύνσεις, σε 

αισθητή βελτίωση του επιπέδου ζωής του πολίτη. Επιπλέον, η οικονομική επιτυχία εξασφαλίζει 

τους πόρους για την αναβάθμιση των κοινωνικών υπηρεσιών, ώστε η ποιότητα της ζωής του 

πολίτη να συμβαδίσει με τη βελτίωση του βιοτικού του επιπέδου.

Η οικονομική μας πολιτική δεν δημιούργησε, ούτε πρόκειται να δημιουργήσει, κοινωνικά 

θύματα. Ξεκινώντας από πολύ δυσμενέστερες θέσεις σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές 

χώρες πετύχαμε μια ραγδαία ανόρθωση της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, 

δημιουργήσαμε προϋποθέσεις ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, που είναι αναγκαία για τη 

θετική πορεία της χώρας μέσα στην ΟΝΕ.
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I
Υπάρχουν πολλοί τρόποι ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 

συνειδητά επέλεξε το δρόμο που συνδυάζει επενδύσεις και διαρθρωτικές αλλαγές με διάλογο 

και συναίνεση, με σεβασμό των δικαιωμάτων των εργαζομένων. Και πέτυχε, χωρίς 

κοινωνικές αναταράξεις, να αυξηθεί σημαντικά η παραγωγικότητα και η ανταγωνιστικότητα 

της εθνικής οικονομίας. Το αναπτυξιακό μέρισμα θα φροντίσουμε να κατανεμηθεί κυρίως 

προς όφελος των λιγότερο προνομιούχων στρωμάτων τόσο με τη φορολογική μεταρρύθμιση 

όσο και με την ενίσχυση του κοινωνικού κεφαλαίου και της κοινωνικής υποδομής.

V. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης: η Ελλάδα, κοινωνία γνώσης και πληροφορίας

Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα βασίζονται πλέον σήμερα στην αφομοίωση και χρήση 

της τεχνολογίας. Τα κέρδη ανήκουν στους πρωτοπόρους: οι επιχειρήσεις και τα κράτη που θα 

αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία παραγωγής θα αποκομίσουν και τα περισσότερα οφέλη. 

Χρειάζεται συνεπώς δράση και από την πολιτεία και από τον ιδιωτικό τομέα για να 

μετατρέψουμε τον κίνδυνο της τεχνολογικής ανεργίας και παρακμής σε ευκαιρία για πλήρη 

απασχόληση και ευημερία.

Στόχοι μας είναι:

> Η ενίσχυση της οικονομικής μηχανής αξιοποιώντας την πληροφορία ως καθοριστικό 

παράγοντα στην παραγωγή και προσφέροντας σε πολλούς κλάδους της οικονομίας την 

ώθηση για να βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναβαθμίσουν τα προϊόντα 

και τις υπηρεσίες τους

> Η ανάδειξη της Ελλάδας σε σύγχρονο, διεθνές εμπορικό κέντρο αξιοποιώντας το 

ηλεκτρονικό εμπόριο για την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου, πληροφορίας 

και τεχνογνωσίας

> Η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας, θεμέλιο για τη δημιουργία νέων 

προϊόντων και υπηρεσιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων βασισμένων στις 

νέες τεχνολογίες και η προώθηση της επιχειρηματικότητας γενικότερα αποτελούν κλειδιά για 

την ανανέωση του βιομηχανικού ιστού. Η είσοδος νέων εταιριών στην αγορά είναι στο 

επίκεντρο των δυναμικών και ανταγωνιστικών οικονομιών, όπου η πλειοψηφία των νέων 

θέσεων εργασίας δημιουργούνται σε νέες επιχειρήσεις.
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Για τη διευκόλυνση της δημιουργίας δυναμικών επιχειρήσεων βασισμένων στην τεχνολογία, 

και γενικότερα για την αναδιάρθρωση του παραγωγικού ιστού, η πολιτική μας 

επικεντρώνεται σε σειρά παρεμβάσεων με ρυθμιστικό και επενδυτικό χαρακτήρα:

> Ειδικά κίνητρα για δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων που βασίζονται στην 

ηλεκτρονική πληροφορία για την παροχή σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

> Διαρθρωτικές παρεμβάσεις με την απλοποίηση διαδικασιών για την ίδρυση νέων εταιριών 

και την μείωση των φραγμών εισόδου τους στην αγορά.

> Καλύτερη χρηματοδότηση νέων εταιρειών με επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου 

(venture capital funds)

> Προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου

Στήριξη της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών επιχειρήσεων Οι νέες τεχνολογίες 

αποτελούν πλέον κλειδί και προϋπόθεση για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων. Μειώνουν το 

χρόνο του κύκλου παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, βελτιώνουν την ποιότητα και τη χρονική 

απόκριση, προκαλούν νέους τρόπους προώθησης των προϊόντων και εξυπηρέτησης των πελατών.

Για τις Ελληνικές επιχειρήσεις, οι νέες τεχνολογίες περιορίζουν τα μειονεκτήματα του μικρού 

μεγέθους και της απόστασης από τα κέντρα αποφάσεων και τις αγορές και τους δίνουν νέες 

δυνατότητες πρόσβασης και ένταξης στην παγκόσμια αγορά. Για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς 

τους στο νέο περιβάλλον, η πολιτική μας εστιάζεται σε σειρά παρεμβάσεων:

> Κίνητρα για την εισαγωγή και εκμετάλλευση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στην 

μεταποίηση και τις υπηρεσίες και για τη δημιουργία ηλεκτρονικού περιεχομένου

> Μέτρα για καλύτερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και των επιχειρήσεων 

για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

> Πρωτοβουλίες μόνιμης υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την εισαγωγή 

και χρήση των νέων τεχνολογιών

> Απλοποίηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τους δημόσιους οργανισμούς και 

ανάπτυξη ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών έτσι ώστε σε 5 χρόνια οι σημαντικότερες 

συναλλαγές να γίνονται ηλεκτρονικά.

Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα να
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εκτελούνται συναλλαγές με τη χρήση υπολογιστών και τεχνολογιών δικτυακής υποδομής. Η 

ραγδαία ανάπτυξή του διεθνώς δημιουργεί μία "παγκόσμια αγορά", αλλάζει ισορροπίες και 

καταρρίπτει μέχρι τώρα απαραβίαστους κανόνες για το παγκόσμιο εμπόριο. Χώρες που μέχρι 

πρόσφατα βρίσκονταν στη σκιά άλλων ισχυρότερων κρατών απέκτησαν σημαντικά 

στρατηγικά πλεονεκτήματα εκμεταλλευόμενες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας.

Πιστεύουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε ισότιμο και 

ισχυρό εταίρο του σύγχρονου διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος. Μπορεί να οδηγήσει στην 

επίτευξη στρατηγικών και ανταγωνισπκών πλεονεκτημάτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με 

συνέπεια την αύξηση της παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Για να ωφεληθεί η κοινωνία συνολικά από τις ευκαιρίες που δημιουργεί το ηλεκτρονικό 

εμπόριο χρειάζεται πλαίσιο πολιτικής που θα κατευθύνει και θα διευκολύνει την ανάπτυξή 

του. Οι κύριοι άξονες της πολιτικής μας συνοψίζονται στα εξής:

> Δημιουργία του κατάλληλου θεσμικού πλαισίου, με πρωτοβουλίες για την κατοχύρωση 

των ηλεκτρονικών συναλλαγών, μέτρα για την ασφάλεια των συναλλαγών και για την 

προστασία των καταναλωτών και της ιδιωτικότητας.

> Υποβοήθηση της εισαγωγής και της αξιοποίησης εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου σε 

ιδιωτικές επιχειρήσεις, με την ενίσχυση της δημιουργίας δικτύων, κέντρων διευκόλυνσης 

του ηλεκτρονικού εμπορίου, καθώς και υποδομής ηλεκτρονικών διαμετακομιστικών 

εμπορικών κέντρων που θα δώσει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να παίξει σημαντικό ρόλο 

σαν διεθνές εμπορικό κέντρο για την ευρύτερη περιοχή.

Ενίσχυση της έρευνας και της καινοτομίας. Η πολιτική για την καινοτομία μιας χώρας 

όπως η Ελλάδα, φιλοδοξεί μέσα από την ανάπτυξη της επιστημονικής έρευνας να προωθήσει 

ισόρροπα την δημιουργία γνώσης αλλά συγχρόνως να συμβάλει ουσιαστικά στην αύξηση της 

παραγωγικότητας της οικονομίας και στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής του πολίτη.

Για την επίτευξη του διπλού αυτού στόχου, η πολιτική μας στοχεύει στην αναβάθμιση της 

ποιότητας του Ελληνικού ερευνητικού δυναμικού ώστε να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά 

του, στην αναβάθμιση των υποδομών των υπαρχόντων ερευνητικών κέντρων και η 

δημιουργία νέων σε διάφορες γεωγραφικές περιοχές για ισόρροπη ανάπτυξη, αλλά και στη 

δημιουργία των συνθηκών για την καλύτερη αξιοποίηση των ερευνητικών-καινοτομικών 

έργων, με την επίτευξη καλύτερης συνεργασίας ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και ερευνητική 

κοινότητα και τον ιδιωτικό τομέα.
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VI. Υποδομές για την ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής

Η ανάπτυξη των υποδομών στη χώρα μας αποτελεί προϋπόθεση για τη οικονομική ανάπτυξη, 

για τη δημιουργία εθνικού πλούτου και θέσεων εργασίας, και για τη βελτίωση της 

καθημερινής ζωής του Έλληνα πολίτη.

Στα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρωθεί σημαντικοί και πολύτιμοι Εθνικοί και Κοινοτικοί 

Πόροι, που έχουν διατεθεί με κριτήρια ανάπτυξης και προοπτικής όλων των τομέων της 

οικονομίας και όλων των Περιφερειών και των Νομών της χώρας.

Τα μικρά και μεγάλα έργα υποδομής της περιόδου 1994-2000. Η χώρα μας βρίσκεται στη 

φάση της υλοποίησης και της ολοκλήρωσης 20.000 σημαντικών έργων υποδομής. Αυτά τα 

20.000 έργα αποτελούν την εγγύηση για τον εκσυγχρονισμό και τη ανταγωνιστικότητα της 

Οικονομίας, για την ενίσχυση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων, για τη δημιουργία 

δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων απασχόλησης, για την προστασία του περιβάλλοντος και την 

ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της ζωής. Αυτά τα έργα και οι παρεμβάσεις παίζουν 

καταλυτικό ρόλο για τη χωροταξική, την παραγωγική, την οικιστική και την περιβαλλοντική 

ανασυγκρότηση της Ελλάδας:

> Μειώνουν τις περιφερειακές και τις κοινωνικές ανισότητες.

> Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

> Αναδεικνύουν την Ελλάδα σε οικολογικό και πολιτιστικό απόθεμα της Ευρώπης.

Κατοχυρώνουν τη νευραλγική, γεωπολιτική και γεωοικονομική θέση της Ελλάδας μαζί με 

τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της.

Για την περίοδο 1994-2000 έχουν διατεθεί συνολικοί πόροι για την ανάπτυξη 10 τρις δρχ. 

από εθνικούς και Κοινοτικούς πόρους για τα μεγάλα έργα και τα περιφερειακά έργα για τις 

σύγχρονες υποδομές και για την προστασία του περιβάλλοντος, για τη χωροταξική και 

οικιστική ανασυγκρότηση, και για τη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής. Η διαχείρισή τους έχει 

γίνει και γίνεται με πίστη στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την προστασία των συμφερόντων 

του Ελληνικού Δημοσίου.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ αυξήθηκε 

κατά μισή έως μία εκατοστιαία μονάδα κατ’ετος και δημιουργήθηκαν συνολικά 60.000- 

80.000 νέες θέσεις εργασίας που δεν θα υπήρχαν διαφορετικά δίχως τούς πόρους του 2ου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
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Αποτελούσε και αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ότι όλοι αυτοί οι πόροι θα αξιοποιηθούν

αποτελεσματικά και θα απορροφηθούν έγκαιρα. Μέχρι το τέλος του 2000 θα έχουν 

απορροφηθεί όλες οι διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για κάθε Έργο, για κάθε Τομέα, για 

κάθε Περιφέρεια. Είναι επιτακτική ανάγκη να επισημάνουμε με έμφαση για μια ακόμη φορά, 

ότι δεν πρόκειται να χαθεί από αυτούς τους πολύτιμους πόρους ούτε μια Δραχμή.

Οι ρυθμοί υλοποίησης και απορρόφησης των πόρων μέχρι σήμερα είναι υψηλότεροι από το 

μέσο όρο των κρατών μελών της ΕΕ, καθώς :

> Οι συνολικές δεσμεύσεις πιστώσεων για τα διαρθρωτικά ταμεία ξεπέρασαν το 82% του 

συνόλου των πιστώσεων που προβλέπονται στο Β’ ΚΠΣ στα τέλη του 1998 (4η θέση 

στην ΕΕ), έναντι 59% το 1997 (7η θέση).

> Οι εισροές πόρων έφτασαν το 62.9% του συνόλου των εισροών στα τέλη του 1998, δηλ. 

στην 5η θέση στην ΕΕ, έναντι της 8ης θέσης το 1997.

Τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούνται σήμερα είναι πρωτόγνωρα για τη χώρα μας και 

δημιουργούν ένα νέο τοπίο για την κοινωνία και την οικονομία:

> Ποτέ δεν είχαμε κατασκευάσει αεροδρόμιο του μεγέθους των Σπάτων, ποτέ δεν είχαμε 

πραγματικά μετρό, φυσικό αέριο, ή γέφυρα που να συνδέει το Pío με το Αντίρριο.

> Ποτέ δεν είχαμε υλοποιήσει έργο εμβέλειας και σημασίας όπως η Εγνατία Οδός.

> Ποτέ δεν είχαμε μέχρι σήμερα σύγχρονο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που να διασυνδέει τις

> Ποτέ δεν ξανακατασκευάσαμε τόσα πολλά νοσοκομεία σε τόσα λίγα χρόνια,

> Με το Ιο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η τότε κυβέρνηση κατάφερε να κατασκευάσει 

50 χλμ. αυτοκινητοδρόμων και τώρα κατασκευάζουμε 1000 χλμ. σε ελάχιστα χρόνια.

> Ποτέ δεν είχαμε ξαναδιαχειριστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα υπέρ 

των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Το 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν είναι όμως μόνο μεγάλα έργα. Μεταξύ άλλων, 

ανανεώνεται το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, υλοποιούνται δράσεις για την αλιεία, 

κατασκευάζονται αιολικά πάρκα, εκπονούνται ερευνητικά προγράμματα, μηχανογραφείται η 

λειτουργία υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, ενισχύονται επενδύσεις για τον εκσυγχρονισμό 

και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

δύο μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας.
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Δράσεις στο 2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
> Χωροταξία: Το Εθνικό Κτηματολόγιο, το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα, 170 χρόνια από τη 

σύσταση του Νεοελληνικού Κράτους, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Σήμερα καταρτίζεται σε 
400 Δήμους με συνολική έκταση 11 εκατ. στρεμμάτων με τη συμμετοχή 9.000 εργαζόμενων. Με 
το Γ' ΚΠΣ, θα καλυφθεί η συνολική έκταση της χώρας.

> Οδικοί άξονες: Η Εγνατία Οδός, ο οδικός Άξονας Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων 
μήκους 730 χλμ, η Αττική Οδός, είναι έργα υπό κατασκευή τα οποία το 2000 και 2001-2002 
ολοκληρώνονται, και σταδιακά θα παραδίδονται σε λειτουργία.

> Θαλάσσιες ζεύξεις: Η ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου έχει προϋπολογισμό 220 δις δρχ. και χρονοδιάγραμμα 
ολοκλήρωσης το 2004. Η γέφυρα έχει μήκος 3,5 χλμ. και ετησίως 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα και 
6 εκατομμύρια επιβάτες θα την περνούν σε 3-4 λεπτά. Η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας 
έχει κατασκευαστεί κατά 80% και ολοκληρώνεται στις αρχές του 2000 με προϋπολογισμό 30 δις.

> Μετρά: Το Αττικό Μετρό (προϋπολογισμός 600 δις) θα αλλάξει την ποιότητα ζωής 3,5 
εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέχρι σήμερα έχει κατασκευαστεί περίπου το 90% του συνολικού 
έργου. Για το Μετρό της Θεσσαλονίκης (προϋπολογισμός 220 δις) μέσα στους επόμενους 2 μήνες 
αρχίζουν οι προβλεπόμενες Πρόδρομες Εργασίες.

> Αεροπορικές μεταφορές: Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας “Ελευθέριος Βενιζέλος”, 
αναδεικνύει την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο στις αερομεταφορές και είναι από τα μεγαλύτερα έργα 
που εκτελούνται σήμερα στην Ευρώπη. Έχει προϋπολογισμό 660 δις δρχ. και έναρξη λειτουργίας 
το Φεβρουάριο του 2001.

> Διαχείριση υδάτινων πόρων: Για την εξυπηρέτηση των αρδευτικών, υδρευτικών και 
περιβαλλοντικών αναγκών της Θεσσαλίας από το 1994 επανασχεδιάσαμε την εκτροπή του 
Αχελώου και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας. Έτσι σήμερα τα 
έργα της εκτροπής του Αχελώου, προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς.

> Ύδρευση και βιολογικός καθαρισμός στην Αττική: Τα έργα της ύδρευσης της Αττικής έχουν 
εκτελεσθεί κατά 90%. Ο Σαρωνικός, με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην 
Ψυτάλλεια, έχει καθαρίσει τα τελευταία χρόνια κατά 40% από τα ρυπαντικά φορτία. Η 
εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων της Αττικής με αιχμή την ανακύκλωση, σταδιακά 
γίνεται πραγματικότητα για τα 2/3 του πληθυσμού της Αττικής.

> Ύδρευση και βιολογικός καθαρισμός στη Θεσσαλονίκη: Τα έργα ύδρευσης προχωρούν και 
ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του 2000. Τα έργα του βιολογικού καθαρισμού μαζί με τα έργα 
για το χερσαίο και υποθαλάσσιο αγωγό προχωρούν έτσι ώστε στις αρχές του 2000 να λειτουργεί 
όλο το σύστημα. Με αυτά τα έργα ο Θερμαϊκός Κόλπος θα καθαρίσει κατά 97%.

> Χωροταξική και οικιστική ανασυγκρότηση: Βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι 
παρεμβάσεις για τη χωροταξική και οικιστική ανασυγκρότηση της χώρας. Με την ολοκλήρωσή 
τους όλοι θα ξέρουν ποιες είναι οι χρήσεις γης, οι παραγωγικές ζώνες, οι ζώνες των υπό 
προστασία οικοσυστημάτων για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη γεωργία, την κτηνοτροφία, τον 
τουρισμό κ.λ.π., οι συντελεστές και οι περιορισμοί δόμησης σε κάθε Περιφέρεια, Νομό και Δήμο.

> Τηλεπικοινωνιακή υποδομή: Τα τελευταία χρόνια το εύρος και η ποιότητα των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι τηλεφωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους αυξήθηκαν από 
47 το 1994 στις 57 το 1998 και είναι πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η ψηφιοποίηση του 
δικτύου αυξάνεται στο 95% για τα αστικά κέντρα και 74% για το σύνολο της χώρας, , ενώ 
ψηφιοποιείται και το δίκτυο πρόσβασης.

> Άλλα έργα υποδομής: Έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται είτε υπό ολοκλήρωση, είτε υπό κατασκευή 
χιλιάδες έργα υποδομής για τα οδικά δίκτυα, για τα λιμάνια, για τα αεροδρόμια, για την 
αποχέτευση, για το βιολογικό καθαρισμό, για την άρδευση, για την αντιπλημμυρική προστασία, 
για την ύδρευση, για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων, για τις 
αναπλάσεις και την ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτισμικής ταυτότητας, για τη διαχείριση 
και την προστασία των υγροτόπων, των βιοτόπων και των οικοτύπων.
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Η συνέχιση της προσπάθειας: το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2000-2006. Για την

περίοδο 2000-2006 η χώρα θα ωφεληθεί με περίπου 25 δις Ευρώ, έναντι 22 δις Ε ϋ 2  στην 

προηγούμενη επταετία. Έτσι, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο αυτή ανέρχεται 

σε 15 τρις δρχ., έναντι 10 τρις δρχ. στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1993-99.

Η σημασία του 3ου ΚΠΣ σε όρους αναπτυξιακούς-επενδυτικούς είναι τεράστια:

>  Συνολικοί ετήσιοι πόροι για την ανάπτυξη στην περίοδο 2000-2006 : μεταξύ 5 έως 6% 

του αναμενόμενου ΑΕΠ της περιόδου.

>  Ουσιαστική εντατικοποίηση της κατά κεφαλή αναπτυξιακής προσπάθειας (δηλ. 1.5 εκ. 

δρχ. επενδυτικής δαπάνης ανά Έλληνα για το διάστημα 2000-6 συνολικά, αύξηση που 

προσεγγίζει το 50% σε σχέση με την προηγούμενη επενδυτική περίοδο).

>  Καθώς θα ολοκληρώνεται το 3ο ΚΠΣ, το χάσμα που μας χωρίζει από τις άλλες χώρες 

θα έχει περιοριστεί αποφασιστικά. Σε όρους αγοραστικής αξίας το κατά κεφαλήν 

εισόδημα στην Ελλάδα αναμένεται να ξεπεράσει τα 80% το 2006 του μέσου όρου των 

χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το 69% το 1999.

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στοχεύουν στην 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην οικονομική 

ενοποίηση του γεωγραφικού χώρου, στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών στις 

μεταφορές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στη βελτίωση του παραγωγικού 

περιβάλλοντος, και στη δημιουργία των συνθηκών για την προσαρμογή της ελληνικής 

οικονομίας και κοινωνίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

• Ανθρώπινοι πόροι. Είναι το έμψυχο υλικό, η παιδεία, η κατάρτιση, η αγορά εργασίας, οι 

συνθήκες εργασίας, η απασχόληση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι μια χώρα που ξέρει να 

επενδύει στους ανθρώπινους πόρους δεν χρειάζεται να επενδύει σε τίποτε άλλο.

• Βελτίωση της ποιότητας ζωής, η υγεία, η πρόνοια, ο πολιτισμός, το περιβάλλον. Κι 

αυτή η προτεραιότητα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη. Θα μπορούσε να πει 

κανείς ότι αν οι επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους είναι η αφετηρία της 

αναπτυξιακής μας πολιτικής, η ποιότητα ζωής πρέπει να είναι η κατάληξή της.

• Οικονομική ενοποίηση του γεωγραφικού μας χώρου. Είναι η πολιτική για την ελληνική 

περιφέρεια και ιδιαίτερα για τον νησιώτικο χώρο και τις ορεινές περιοχές. Είναι η 

πολιτική της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής για όλη την επικράτεια.
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• Υποδομές στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες. Είναι η ολοκλήρωση και 

η συντονισμένη λειτουργία όλων των μεγάλων έργων που δρομολογήθηκαν στα χρόνια αυτά 

καθώς και αυτών που θα δρομολογηθούν κατά τη νέα περίοδο και θα ολοκληρώσουν την 

συμμετοχή της χώρας στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Μ ’ αυτά τα έργα θα ολοκληρωθεί η σύνδεση 

της χώρας με την Ευρώπη, τα Βαλκάνια και τον υπόλοιπο κόσμο.

• Συνολική βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των παραγωγικών 

τομέων, της γεωργίας, της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του τουρισμού, της έρευνας και 

της τεχνολογίας. Σ’ αυτή την προτεραιότητα εντάσσεται και η βελτίωση της λειτουργίας 

της αγοράς καθώς και η προστασία του καταναλωτή.

• Προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Μέσω αυτής της προτεραιότητας επιδιώκεται η αντιμετώπιση των προκλήσεων και 

η αξιοποίηση των ευκαιριών που πηγάζουν από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο εκσυγχρονισμός 

του κράτους, η διάθεση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στην υπηρεσία των πολιτών, η 

ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Η στρατηγική αυτή οδηγεί στην αντιμετώπιση ορισμένων από τις πιο χαρακτηριστικές αδυναμίες

της οικονομίας μας , όπως:

> Το έλλειμμα ανταγωνιστικότητας σε σύγκριση με την Ευρωπαϊκή ‘Ένωση.

> Οι αδυναμίες ανάπτυξης και μετεξέλιξης των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

>  Το αδύναμο καινοτομικό-τεχνολογικό υπόβαθρο του παραγωγικού ιστού της χώρας.

> Η ενίσχυση των γνώσεων και των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού της χώρας.

> Τα κενά σε υποδομές και οι επιπτώσεις τους στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη 

διασυνδέσεων περιφερειών, ιδιαίτερα των νησιωτικών και των ορεινών.

Έχουν, πλέον, τεθεί τα θεμέλια για την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Το μέλλον μας ανήκει, αρκεί 

να ακολουθήσουμε μια πολιτική βασισμένη στη σταθερότητα, στην ανάπτυξη, και στην 

κοινωνική δικαιοσύνη και συνοχή. Πρέπει και μπορούμε να ολοκληρώσουμε την 

προσπάθεια. Έτσι θα δικαιώσουμε την ιστορική μας διαδρομή και θα αναδείξουμε τη 

σύγχρονη ισχυρή παρουσία της χώρας μας στη νέα ευρωπαϊκή πραγματικότητα που 

αναδεικνύεται στον 21° αιώνα.
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ίσες ευκαιρίες



2. Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ίσες ευκαιρίες

I. Γενικό Πλαίσιο

Η βασική πηγή πλούτου και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας μας είναι το ανθρώπινο 

δυναμικό της. Η νέα οικονομία απαιτεί γνώσεις και εξειδίκευση. Κυρίως όμως βασίζεται στο πνεύμα 

πρωτοβουλίας, την ευελιξία, τη δυνατότητα δημιουργικής προσαρμογής στις συνθήκες που 

μεταβάλλονται ραγδαία. Κινητήρια δύναμη είναι οι δυνατότητες του κάθε εργαζόμενου, η φαντασία 

του, η εφευρετικότητά του, το μεράκι του. Η  ανταγωνιστικότητα βασίζεται στη μεγίστη δυνατή ανάπτυξη 

των δεξιοτήτων και στη συμμετοχή.

'Οσο αυξάνεται το κατώφλι δεξιοτήτων για τις θέσεις εργασίας, όσο οι θέσεις εργασίας για εργαζομένους με 

χαμηλή ειδίκευση γίνονται σπανιότερες, όσο τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν υψηλά και 

διευρύνονται οι διαφορές αποδοχών ανάλογα με την εκπαίδευση, τόσο γίνεται αναγκαία η 

προσαρμοστικότητα. Προτεραιότητες της πολιτικής μας η επένδυση σε γνώση, η βελτίωση τόσο της 

πρόσβασης στη γνώση όσο και της διανομής της σε ολόκληρη την οικονομία και την κοινωνία.

Η απάντηση στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και της νέας εποχής, η προώθηση 

των στόχων μας για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα σ’ όλα τα επίπεδα της οικονομικής 

και πολιτικής ζωής, προϋποθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με ευρεία παιδεία, υψηλή 

εξειδίκευση, ικανότητα προσαρμογής στις εξελίξεις και ισότητα ευκαιριών. Στόχοι μας:

> η αναβάθμιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου

> η διασφάλιση και επέκταση της απασχόλησης

> η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου σε μια κοινωνία ισότητας, δικαιοσύνης και αλληλεγγύης

Στο επίκεντρο της προσοχής και των προσπαθειών μας οι νέοι. Έχουμε συναίσθηση των προβλημάτων 

που ο σύγχρονος κόσμος επιφυλάσσει στους νέους ανθρώπους, των απαιτήσεων της νέας εποχής για 

υψηλού επιπέδου κατάρτιση, ανταγωνιστικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία. Θέλουμε να 

βοηθήσουμε τους νέους να ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις. Στόχος μας δεν είναι οι παροχές αλλά 

περισσότερες ευκαιρίες για τους νέους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την επιχειρηματικότητα, την 

κοινωνική και οικονομική ζωή με τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών μέτρων και δομών.

Η πολιτική μας διαρθρώνεται σε έξι άξονες:
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1. Ο πρώτος άξονας είναι αναπτυξιακός. Επιδιώκουμε εντονότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς, 

αύξηση της ανταγωνιστικότητας και δημιουργία μεγαλύτερης ζήτησης για την καταπολέμηση της 

διαρθρωτικής ανεργίας και την αύξηση του όγκου της απασχόλησης. Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη 

του επιχειρηματικού πνεύματος με την ενίσχυση μικρών και μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων με στόχο 

την δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών μονάδων. Δημιουργούμε τις θεσμικές 

και λειτουργικές προϋποθέσεις για μια νέα οικονομική, κοινωνική και επιχειρηματική νοοτροπία 

που θα αξιοποιεί τα μεγάλα αποθέματα αναπτυξιακής δυναμικής της χώρας. Ο προγραμματισμός 

της ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού συνδέεται λειτουργικά με τις στρατηγικές κατευθύνσεις, 

τους εθνικούς στόχους και τις αναπτυξιακές επιλογές της νέας δεκαετίας.

2. Ο δεύτερος άξονας είναι η επένδυση στη γνώση. Καταπολεμούμε τον αναλφαβητισμό. 

Ενισχύουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες της μόρφωσης. Συνδέουμε τα συστήματα 

εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Καθιστούμε 

την δια βίου μάθηση κεντρικό άξονα της πολιτικής μας. Η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα 

συνδέεται αναπόσπαστα με την απόρριψη της αντίληψης που κατατέμνει τη ζωή σε κλειστούς και 

στεγανούς κύκλους: εκπαίδευση -  εργασία -  συνταξιοδότηση.

3. Ο τρίτος άξονας αφορά την δυναμική αναπροσαρμογή της εργασίας στην Κοινωνία 

της Πληροφορίας. Αναζητούμε και προωθούμε τις νέες μορφές οργάνωσης της 

παραγωγής και της εργασίας όπως η τηλεργασία μέσα σε πλαίσιο το οποίο διαφυλάσσει 

τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το γενικό πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής για την 

απασχόληση στην Κοινωνία της Πληροφορίας χαρακτηρίζεται από μεταρρυθμίσεις του 

θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης ευελιξίας στην αγορά εργασίας και την 

αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με νέες δεξιότητες, ικανό να αντεπεξέλθει στην νέα 

ζήτηση και τις εργασιακές θέσεις που δημιουργούνται από τις εφαρμογές νέων 

τεχνολογιών σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας.

4. Ο τέταρτος άξονας συνίσταται στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας με τον 

ιδιωτικό τομέα. Αποσκοπούμε στη δημιουργία συνείδησης για την επένδυση στο ανθρώπινο 

κεφάλαιο στις επιχειρήσεις (θέσπιση ειδικών κινήτρων και επενδύσεων για προγράμματα 

ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της εταιρικότητας δημόσιου και ιδιωτικού 

τομέα στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση). Ταυτόχρονα επιδιώκουμε την καλλιέργεια νοοτροπίας 

συνεχούς μάθησης και προσαρμογής για τους εργαζόμενους και της επιχείρησης. Στηρίζουμε 

τον σχεδίασμά και την εφαρμογή των αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας, στην κατάρτιση 

σχεδίων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.
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5. Ο πέμπτος άξονας εντοπίζεται στην πρόληψη. Οι πολιτικές μας αναπροσανατολίζονται σταδιακά 

από τη λογική των επιδοτήσεων στην προληπτική δράση. Αναπτύσσουμε δομές και μηχανισμούς 

για την έγκαιρη διάγνωση των αναγκών και εξελίξεων στην αγορά εργασίας και στρέφουμε 

σταδιακά τις προσπάθειές μας, από τις παθητικές πολιτικές επιδότησης της ανεργίας σε ενεργά 

μέτρα προώθησης της απασχόλησης, στη βάση της εξατομικευμενης προσέγγισης και της 

ισότητας στην πρόσβαση.

6. Τελευταίος αλλά σημαντικότερος άξονας της πολιτικής μας είναι η διασφάλιση των ίσων 

ευκαιριών. Καταπολεμούμε κάθε διαχωρισμό και διάκριση στην πρόσβαση στην κατάρτιση 

και στην αγορά εργασίας. Διαμορφώνουμε ίσες ευκαιρίες και ευχέρειες ένταξης στην ενεργό ζωή 

για τους νέους, τις γυναίκες, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες. Υποστηρίζουμε τις 

ομάδες ατόμων με ιδιαίτερες αδυναμίες κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης. Αποτρέπουμε τον 

κοινωνικό αποκλεισμό, που θέτει εκτός της παραγωγικής λειτουργίας τμήματα του ανθρώπινου 

δυναμικού και υποστηρίζουμε την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

II. Τα μέχρι σήμερα αποτελέσματα των επιλογών μας

Η παρέμβασή μας για την επίτευξη των στόχων μας εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα. Ως τώρα

έχουμε καταγράψει ήδη τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα.

α) Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

> Αναβαθμίζουμε ποιοτικά το περιεχόμενο της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης και την ανταπόκρισή του στις υφιστάμενες ανάγκες. Αναφέρουμε ενδεικτικά 

τα νέα αναλυτικά προγράμματα, τα νέα βιβλία στην υποχρεωτική εκπαίδευση, την 

ανάπτυξη της ενισχυτικής διδασκαλίας, το ολοήμερο Σχολείο, τη δημιουργία του Ενιαίου 

Λυκείου. Αναβαθμίζουμε την Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση.

> Αναμορφώνουμε τα πανεπιστημιακά προγράμματα. Δημιουργούμε 70 νέα τμήματα ΑΕΙ 

και ΤΕΙ. Ενισχύουμε τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα.

> Ανοίγουμε σταδιακά στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (από 49.000 το 1996 σε 71.000 

φοιτητές το 1999), υλοποιούμε το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο.

> Παρέχουμε εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και αρχικής κατάρτισης τους νέους μετά 

το γυμνάσιο και το λύκειο.

> Αναβαθμίζουμε και δίνουμε νέο περιεχόμενο στην παιδεία των Ελλήνων του εξωτερικού
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> Προωθούμε τη διαπολιτισμική εκπαίδευση με σκοπό τη μεγίστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων 

όλων των μαθητών, την άρση των ανισοτήτων και την ενίσχυση της κοινωνικής τους ένταξης.

> Εμπλουτίζουμε και προσαρμόζουμε τα εκπαιδευτικά προγράμματα στην αγορά εργασίας 

(νέες τεχνολογίες, ξένες γλώσσες).

> Αναβαθμίζουμε το ρόλο των εκπαιδευτικών με διαρκή επιμορφωτικά προγράμματα.

> Εφαρμόζουμε τον θεσμό του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ίδρυση 68 

Κέντρων και 200 Γραφείων Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού σε ισάριθμες σχολικές 

μονάδες της χώρας). Ιδρύσαμε το Εθνικό Κέντρο Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

β) Τομές στο σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης:

> Εξασφαλίζουμε την ποιοτική αναβάθμιση των δομών της επαγγελματικής κατάρτισης και 

την προσαρμογή τους στις οικονομικές αλλαγές (δημιουργία Εθνικού Κέντρου 

Πιστοποίησης, Πιστοποίηση ΚΕΚ και επιχειρήσεων).

> Βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης ανέργων μέσω 

της σύνδεσης του περιεχομένου με τις τάσεις της αγοράς εργασίας και την εξέλιξη των 

εκπαιδεύσεων σε κάθε περιφέρεια. Στην περίοδο 1994-99 καταρτίσαμε 290.000 ανέργους 

παρέχοντας νέες γνώσεις και δυνατότητες για εργασία.

> Αναμορφώσαμε την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, διευκολύνοντας την πρόσβαση των 

μικρών επιχειρήσεων και την σύνδεση των επιχειρησιακών σχεδίων με τις παρεχόμενες 

εξειδικεύσεις. Στην Περίοδο 1994-99 καταρτίσαμε 390.000 εργαζόμενους διασφαλίζοντας 

την παραμονή τους στην εργασία και την αναβάθμιση της θέσης τους.

> Αναπτύσσουμε νέες μορφές κατάρτισης στη διάρκεια της εργασίας (προγράμματα 

απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, πρόγραμμα σύνδεσης κατάρτισης -  απασχόλησης).

γ) Νέες ενεργές πολιτικές για την απασχόληση

> Επιδοτήσαμε την δημιουργία 270.000 νέων θέσεων εργασίας για νέους, γυναίκες και 

μακροχρόνια ανέργους την περίοδο 1994-99.

> Δώσαμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να αυξήσουν και να καταρτίσουν το ανθρώπινο δυναμικό τους.
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> Δημιουργήσαμε νέες υποδομές υποστήριξης του κάθε ανέργου και υπηρεσίες κοινωνικής 

προστασίας του πολίτη.

δ) Εξέλιξη των εργασιακών προτύπων

Με τον Ν. 2369/98 εναρμονίσαμε την νομοθεσία μας με εκείνη των χωρών -  μελών της 

Ε.Ε., και ρυθμίζουμε τις νέες μορφές εργασίας που δημιουργούνται, συνδυάζοντας την 

αναγκαία ευελιξία με την ασφάλεια του εργαζόμενου.

ε) Προώθηση των Ίσων Ευκαιριών για την πρόσβαση και εξέλιξη στην αγορά εργασίας

> Εκπονήσαμε το ειδικό Πρόγραμμα «Νέοι στην Ενεργό Ζωή» ώστε να προσφέρουμε 

μέχρι το τέλος του 2000, μια θέση εργασίας, εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης ή 

αυτοαπασχόλησης σε κάθε άνεργο νέο σε ηλικία στην χώρα μας.

> Περιορίσαμε των πραγματικών εμποδίων πρόσβασης των γυναικών στα εκπαιδευτικά 

συστήματα και την αγορά εργασίας. Εισαγάγαμε θετικές διακρίσεις και μέτρα στα 

προγράμματα κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης και δημιουργήσαμε δομές 

και προγράμματα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

λ· Εφαρμόσαμε νέα, ευέλικτα και αποτελεσματικά προγράμματα για την κατάρτιση και 

εργασιακή ένταξη, μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, παλιννοστούντες, 

πρόσφυγες, τσιγγάνοι).

>  Καταγράψαμε και νομιμοποιήσαμε τους οικονομικούς μετανάστες ώστε να 

καταπολεμήσουμε την παράνομη απασχόληση και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα των 

αλλοδαπών που εργάζονται στη χώρα μας

στ) Κατάρτιση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Απασχόληση.

Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση κινητοποιούμε και εντάσσουμε το 

σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και το σύνολο της κυβερνητικής δράσης στο 

σχεδίασμά για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και την σύνδεση της ανάπτυξης 

με την απασχόληση, για περισσότερες θέσεις εργασίας, για ευημερία των πολιτών.
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Σε μια περίοδο σημαντικών διαρθρωτικών αλλαγών για τη χώρα μας, εφαρμόζουμε πολιτικές που 
στοχεύουν στην αδιαίρετη και αλληλένδετη οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη. Συγκροτούμε το 
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση (ΕΣΔΑ) του 1999 αξιοποιώντας τις εμπειρίες του 
ΕΣΔΑ για το 1998 και συντονίζουμε αποτελεσματικότερα τις πολιτικές, τους πόρους και τα μέσα 
όλων των συναρμοδίων φορέων. Η ενεργός συμμετοχή του συνόλου των Κοινωνικών Εταίρων 
δημιουργεί τις ικανές προϋποθέσεις για μια ενιαία και συντονισμένη στρατηγική για την απασχόληση 
και θέτει τις βάσεις για τη συγκρότηση των ΕΣΔΑ των επόμενων ετών.

Το 1999 επενδύουμε 700 δις δρχ. με στόχο την υποστήριξη 650.000 ατόμων, ενώ το 1998 επενδύσαμε 
πάνω από 450 δις δρχ. για περίπου 550.000 άμεσα επωφελούμενος. Έτσι, αξιοποιούμε τους πόρους 
των Διαρθρωτικών Ταμείων και ειδικότερα του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου, για την ανάπτυξη 
του ανθρώπινου δυναμικού υποστηρίζοντας την εφαρμογή καινοτόμων για τα ελληνικά δεδομένα 
πολιτικών ενίσχυσης της απασχόλησης.

Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την Εκπαίδευση και την 
Κατάρτιση -  Απασχόληση εκπονούνται με βάση τις κατευθύνσεις του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 
την Απασχόληση, και με Κεντρικό Επιτελείο Σχεδιασμού, ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή 
παρακολούθηση εφαρμογής και η αξιολόγησή τους.

Για την επίτευξη των στόχων μας

> Αναδιαρθρώνουμε εκ βάθρων τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στη βάση ενός 
ριζοσπαστικού επιχειρησιακού προγράμματος. Εκσυγχρονίζουμε τις υπάρχουσες δομές και 
δημιουργούμε νέες. Τα “Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης” του ΟΑΕΔ, αιχμή του 
προγράμματος αναδιάρθρωσης και δικτυακής αναβάθμισης του Οργανισμού, ήδη έχουν αρχίσει 
να αναπτύσσονται σε ορισμένες περιοχές. Με την ολοκλήρωσή του το δίκτυο θα υποστηρίζει την 
άμεση μεταφορά και έγκαιρη μετάφραση των καταγραφών και προβλέψεων της αγοράς σε όρους 
απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα θα υποστηρίζει με αποτελεσματικότητα και ταχύτητα την 
ενσωμάτωση του ανθρωπίνου δυναμικού στην αγορά εργασίας.

> Επενδύουμε στη γνώση και συνδέουμε τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 
κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με στόχο την πρόληψη της ανεργίας.

> Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος με την ενίσχυση μικρών και μεσαίων 
κυρίως επιχειρήσεων με στόχο την δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών μονάδων.

> Καινοτομούμε μειώνοντας τη φορολόγηση των κερδών των επιχειρήσεων κατά ποσό ίσο με το 
50% των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλλουν για όλες τις νέες προσλήψεις ανέργων. Με το 
μέτρο αυτό ενισχύεται η απασχόληση, ενώ δεν μειώνονται τα έσοδα των ταμείων κοινωνικής 
ασφάλισης. Οι επιπτώσεις αυτού του μέτρου θα αντανακλούν στη ζήτηση της αγοράς εργασίας 
και στην καταπολέμηση της διαρθρωτικής ανεργίας, ενώ οι νέες θέσεις δεν θα έχουν βραχυχρόνιο 
χαρακτήρα και δεν θα δημιουργούν στρεβλώσεις στην αγορά.

> Ενισχύουμε τον ρόλο των κοινωνικών μας εταίρων στο σχεδίασμά αλλά και στην υλοποίηση 
συγκεκριμένων μέτρων του σχεδίου δράσης.

> Δίνουμε τέλος ιδιαίτερη έμφαση στην αξιόπιστη εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και δημιουργούμε 
πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των δράσεων του ΕΣΔΑ, με συντονιστή 
το Υπουργείο Εργασίας και με Δομή Τεχνικής Στήριξης το Εθνικό Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ).

Στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, το 
ΕΣΔΑ, με καινοτόμες προσεγγίσεις, με ορθολογικό σχεδιασμό και με την ενεργό συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων στο σχεδίασμά και στην υλοποίηση των μέτρων, στοχεύει στην οικονομική και 
κοινωνική ευημερία για το σύνολο των πολιτών και εργαζομένων σε αυτή τη χώρα.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση - 1999
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III. Η συνέχεια: 9 μεγάλες παρεμβάσεις για την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού 

και τις ίσες ευκαιρίες.

Τα ως τώρα αποτελέσματα δεν μπορούν παρά να αποτελέσουν το εφαλτήριο για τη συνέχιση 

των προσπαθειών μας. Οι βασικές μας επιλογές για το μέλλον αφορούν 9 μεγάλες 

παρεμβάσεις, που κάνουν πράξη τους στόχους μας.

α) Επένδυση στη γνώση - καταπολέμηση του αναλφαβητισμού

Στο κατώφλι του 21ου αιώνα ο αναλφαβητισμός αποτελεί ακόμη ένα σοβαρό πρόβλημα για 

την ελληνική κοινωνία με σοβαρές συνέπειες για την διασφάλιση των ίσων ευκαιριών αλλά 

και προεκτάσεις στις προσπάθειες εκσυγχρονισμού της ελληνικής κοινωνίας, στην 

οικονομική και κοινωνική της ανάπτυξη.

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αντιμετώπισης του αναλφαβητισμού στους ενήλικους θα 

ενταχθεί στο 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης παράλληλα με την εφαρμογή πολιτικών 

πρόληψης και αντιμετώπισης σε επίπεδο βασικής εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας. 

Άμεσα προωθούμε πιλοτικά προγράμματα που θα απευθύνονται σε όλες τις κοινωνικές 

ομάδες του πληθυσμού της κατηγορίας 25-44 ετών.

Επιδιώκουμε επίσης την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού που κυριαρχεί στις ομάδες των 

παλιννοστούντων και των μεταναστών με τη δημιουργία δύο τάξεων. Οι ομάδες αυτές καθώς 

δεν γνωρίζουν επαρκώς την ελληνική γλώσσα δυσκολεύονται στην επαγγελματική τους 

αποκατάσταση, δεν μπορούν να επιμορφωθούν επαγγελματικά και κατά συνέπεια δεν 

μπορούν ομαλά να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.

β) Επένδυση στη γνώση - συνέχεια στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση

Στόχος μας η διαρκής αναβάθμιση μιας Δημόσιας Παιδείας κοινωνικά δίκαιης και 

ανταγωνιστικής. Επιδιώκουμε την διαρκή προσαρμογή των συστημάτων διδασκαλίας στις 

απαιτήσεις της Κοινωνίας της πληροφορίας και την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων 

σπουδών σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Συγκεκριμένα προωθούμε:

>  την αύξηση της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των νέων και το μηδενισμό 

της σχολικής διαρροής. Στόχος μας η υποχρεωτική 9ετής εκπαίδευση να καλύπτει όλους 

τους νέους της χώρας. Επιδιώκουμε την αύξηση του βαθμού δια βίου εκπαίδευσης και
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κατάρτισης των μαθητών σε σχέση με τις προκλήσεις που θα αντιμετωπίσουν με το πέρας 

των σπουδών τους. (Ειδικά προγράμματα, Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη, Σχολεία 2ης 

ευκαιρίας, Ολοήμερο Νηπιαγωγείο -  Δημοτικό, Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση).

> Την υλοποίηση του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου, που θα διευρύνει τις γνώσεις και 

τους ορίζοντες των νέων ανθρώπων

> την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με την 

ταυτόχρονη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων (επιμόρφωση 

εκπαιδευτικών -αξιολόγηση -  αναμόρφωση Προγραμμάτων).

> Την επέκταση και ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

> τη δημιουργία του αναγκαίου «υπόβαθρου» για την συνεχή αναπροσαρμογή και 

επικαιροποίηση των γνώσεων, (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πρακτική Άσκηση και Γραφεία 

Διασύνδεσης, Εναλλακτικές μορφές δια βίου Εκπαίδευσης).

> τη διεύρυνση και αναβάθμιση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και την σταδιακά ανοιχτή 

πρόσβαση σ’ αυτήν.

>  τον επαγγελματικό προσανατολισμό και τη συμβουλευτική υποστήριξη με την Ίδρυση 

Κέντρου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού και την επιμόρφωση 

καθηγητών-συμβούλων.

> Την ενίσχυση της εκπαίδευσης των παιδιών και νέων με ειδικές ανάγκες.

> Τη στήριξη των δράσεων και μέτρων με συμπληρωματικές και υποστηρικτικές ενέργειες 

όπως η ίδρυση 500 βιβλιοθηκών πιλοτικά σε όλη τη χώρα, η ενίσχυση των προγραμμάτων 

κινητικότητας.

γ) Ίσες ευκαιρίες για την Νεολαία

Οι νέοι αποτελούν μια από τις πιο άμεσα πληττόμενες από την ανεργία ομάδες του 

πληθυσμού. Το πρόβλημα αυτό, που αντιμετωπίζουμε ήδη με το Πρόγραμμα «η Ελλάδα 

κάτω των 30 - Η νέα γενιά στην πρώτη γραμμή», βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας 

για την απασχόληση. Συνεχίζουμε και στηρίζουμε το Πρόγραμμα «Η Ελλάδα κάτω των 30», 

με μέτρα ενίσχυσης της κατάρτισης, της απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας του 

Νέου. Συγκεκριμένα:
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> Με τον προσανατολισμό των Προγραμμάτων Απασχόλησης στις ειδικές ανάγκες, 

μεταξύ άλλων, των νέων.

> Με συμφωνίες κοινωνικών εταίρων για την αύξηση των μέτρων που θα διευκολύνουν την 

επαγγελματική ένταξη.

> Με τις «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις» που θα συνδυάζουν την προσφορά 

υπηρεσιών επανειδίκευσης, πρόνοιας και προώθησης στην εργασία, κατά θύλακα 

ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.

> Με τη συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Κοινωνικού 

Τομέα της Εργασίας (θέσεις εργασίας σε Περιβάλλον -  Πολιτισμό -  Ποιότητα Ζωής).

> Με την μετατροπή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) σε κέντρο έρευνας για 

καινοτόμες πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

> Με την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας μέσω της παροχής οικονομικών 

και χρηματοπιστωτικών κινήτρων για τη δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων, της 

δημιουργίας υποστηρικτικών δομών κ.α.

δ) Εθνικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Προσανατολιζόμαστε στη στρατηγική σύνδεση των συστημάτων αρχικής με την 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στη βάση των αναγκών και προοπτικών της αγοράς 

εργασίας. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο σχεδιασμένο σύστημα που θα προσφέρει εκείνη την 

αρχική επαγγελματική κατάρτιση που θα συμβάλλει σε ευκαιρίες απασχόλησης για το νέο, 

αλλά και θα τον «παρακολουθεί» με την συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και την Δια 

Βίου Μάθηση, ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή του στην αγορά εργασίας..

Σ’ αυτή την κατεύθυνση στόχοι μας είναι:

> Η συγκρότηση ενιαίου λειτουργικού συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτών και 

προγραμμάτων καθώς και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

> Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών δομών παροχής 

επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης των παραγωγικών Υπουργείων, (π.χ. Σχολή 

Τουριστικών Επαγγελμάτων, ΚΕΓΕ).

> Η αναβάθμιση των ΙΕΚ.
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Η πολιτική για τους νέους στην πρώτη γραμμή
Στις αρχές της δεκαετίας του 80 οι κυβερνήσεις του ΓΊΑΣΟΚ έθεσαν τα θεμέλια μιας πρωτοποριακής 
πολιτικής για τη νεολαία στη χώρα μας. Λίγο πρίν τη νέα χιλιετία, ανοίξαμε έναν καινούργιο κύκλο με 
την εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τους νέους, που αφορά όλους τους τομείς της 
κοινωνικής και οικονομικής ζωής και της κυβερνητικής δραστηριότητας. Με το διυπουργικό 
πρόγραμμα «Η Ελλάδα κάτω από τα 30» με κόστος 425 δις δρχ. και 115.000 θέσεις ή ευκαιρίες για 
νέους, η πολιτική για τη νεολαία μπήκε στην καθημερινή ατζέντα όλης της κυβέρνησης.
Στη νέα χιλιετία η πολιτική για τους Νέους αναδεικνύεται στη σημαντικότερη επένδυση στο μέλλον. 
Η πολιτική γιά τους Νέους εμπνέεται από τις εξής βασικές αρχές:

• Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι όρος για την πρόοδο της κοινωνίας μας. Εμείς στο 
ΠΑΣΟΚ έχουμε επίγνωση των αγωνιών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας νέος 
άνθρωπος σήμερα. Η ανησυχία για το μέλλον, η καθημερινή πίεση στο σχολείο, στη δουλειά, η 
ανεργία, το πληκτικό περιβάλλον... Και εδώ εμείς προτάσσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των 
γενεών. Οι νέοι έχουν ανάγκη από στήριξη και ενθάρρυνση. Επιπλέον όμως γίνεται όλο και πιο 
φανερό ότι η ρύθμιση πολλών ζητημάτων των σημερινών ενηλίκων (από το ασφαλιστικό μέχρι 
τη μόλυνση) έχει άμεσες επιπτώσεις στο μέλλον των νέων ανθρώπων.

• Περισσότερες και ουσιαστικότερες ευκαιρίες στους νέους. Μια κοινωνία ελεύθερων και 
υπεύθυνων πολιτών δεν θέλει να επιβάλλει πρότυπα ζωής. Στέκεται όμως δίπλα σε όσους κάνουν 
τα πρώτα τους βήματα στην κοινωνική ζωή έτσι ώστε να έχουν πιο πολλές δυνατότητες και 
ευκαιρίες. Η πολιτική μας στοχεύει στην εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για τους νέους 
στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό, στην 
καθημερινότητα. Ευκαιριών όμως που απαιτούν την εκπλήρωση ορισμένων υποχρεώσεων από 
την πλευρά τους, που χρειάζονται ανάπτυξη αυτενέργειας, ανάληψη πρωτοβουλιών και ρίσκου.

• Η συμμετοχή των νέων είναι προϋπόθεση μιάς ζωντανής κοινωνίας πολιτών. Μια σύγχρονη, 
δυναμική κοινωνία, στραμμένη στον 21ο αιώνα, είναι μια κοινωνία προσαρμοστική, επινοητική, 
ανοιχτή στον νεωτερισμό και την καινοτομία. Ειδικά σήμερα όμως η διαρκής ανανέωση της 
ελληνικής κοινωνίας περνά μέσα από τους νέους. Οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή 
εκείνων που εισφέρουν φρέσκιες ιδέες, ανατρέπουν σκονισμένες πρακτικές και συντηρητικές 
νοοτροπίες. Η σημερινή ελληνική κοινωνία χρειάζεται περισσότερο από ποτέ τη οπτική των 
νέων ανθρώπων. Για τον λόγο αυτόν, ενισχύουμε τους θεσμούς συμμετοχής και παρέμβασης 
των νέων, χωρίς κηδεμονεύσεις, χωρίς προστατευτισμούς, χωρίς προκαταλήψεις και υπεροψία.

Οι στόχοι της Πολιτικής για τους Νέους

1. Δικαιώματα. Οι νέοι και τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα προστασίας, αλλά υποκείμενα 
δικαιωμάτων. Η διασφάλιση των δικαιωμάτων τους αποτελεί στόχο απόλυτης προτεραιότητας 
στον σύγχρονο κόσμο. Στην αλυσίδα των μέτρων που εφαρμόζονται, η νέα κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να προσθέσει μερικούς ακόμη κρίκους. Ειδικότερα:

• Αποκτά νομική προσωπικότητα το Εθνικό Παρατηρητήριο για τα δικαιώματα των παιδιών 
και των νέων, που προωθεί πολιτικές για κρίσιμους τομείς όπως νεανική παραβατικότητα, 
ενδοοικογενειακή βία, εκμετάλλευση ανηλίκων κ.ά.

• Θεσμοθετείται η κατάθεση στη Βουλή μιας έκθεσης επιπτώσεων στους νέους μαζί με κάθε 
σημαντικό σχέδιο νόμου που αφορά άμεσα ή έμμεσα τη νέα γενιά.

• Εισάγεται μια σειρά μέτρων για τη βία στην τηλεόραση, τη διαφήμιση κ.ά. στο πλαίσιο των 
κανόνων του ραδιοτηλεοπτικού χώρου.

• Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη χρήση του Ιηίεπιεί, την προστασία των ανηλίκων και 
της ανθρώπινης αξιοπρέπειας.

2. Εκπαίδευση. Με τη συνέχιση της Εκπαιδευτικής Μεταρρύθμισης επιδιώκουμε:
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• Τη διαρκή αναβάθμιση μιας Δημόσιας Παιδείας κοινωνικά δίκαιης και ανταγωνιστικής.
• Την αύξηση της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των νέων, το μηδενισμό της

σχολικής διαρροής, την αύξηση του βαθμού δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης των μαθητών. 
(Πρόσθετη διδακτική στήριξη, σχολεία Β’ ευκαιρίας, ολοήμερο δημοτικό, Τεχνική Εκπαίδευση).

• Την υλοποίηση του θεσμού του πολλαπλού βιβλίου.

• Την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με την
ταυτόχρονη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των σχολικών μονάδων (επιμόρφωση 
εκπαιδευτικών -αξιολόγηση -  αναμόρφωση Προγραμμάτων).

• Την προσαρμογή της διδασκαλίας στις απαιτήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

• Την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών σε σχέση με τις απαιτήσεις της αγοράς 
εργασίας και την δυνατότητα δημιουργίας «υπόβαθρου» για την συνεχή αναπροσαρμογή και 
επικαιροποίηση των γνώσεων, (Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Πρακτική Άσκηση και Γραφεία 
Διασύνδεσης, Εναλλακτικές μορφές δια βίου Εκπαίδευσης).

• Την επέκταση και ενίσχυση της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης

• Τη διεύρυνση και αναβάθμιση της Γ’ Βαθμιας Εκπαίδευσης και την σταδιακά ανοιχτή 
πρόσβαση σ’ αυτήν

3. Απασχόληση. Οι νέοι αποτελούν μια από τις πιο άμεσα πληττόμενες από την ανεργία ομάδες του 
πληθυσμού. Το πρόβλημα αυτό βρίσκεται στο επίκεντρο της πολιτικής μας για την απασχόληση. 
Ειδικότερα προβλέπονται:

• η σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την απασχόληση

• η επαγγελματική κατάρτιση για ενήλικες νέους χωρίς τυπικά και ουσιαστικά προσόντα σε ΕΙΚ

• η εναλλασσόμενη εκπαίδευση (Σχολές Μαθητείας) σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης

• η συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ΚΕΚ

• η επιχορήγηση επιχειρήσεων για κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής πείρας ή αυτοαπασχόληση

• η εργασιακή επανένταξη σε περιοχές με αυξημένα προβλήματα ανεργίας

• η Δημιουργία Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα

• η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση νεαρών παραβατών κλπ.
4. Πληροφόρηση των νέων. Στο ΠΑΣΟΚ πιστεύουμε ότι στην εποχή μας το δικαίωμα στην 

πληροφορία αποτελεί στοιχειώδες δημοκρατικό δικαίωμα του πολίτη, και ιδιαίτερα του νέου. Για 
το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται το Δημόσιο Σύστημα Πληροφόρησης των Νέων. Ειδικότερες 
πρωτοβουλίες αποτελούν:

• Η ίδρυση Κέντρων Πληροφόρησης Νέων. Μετά τα πρώτα 14 Κέντρα που λειτουργούν από το 
1999, προωθείται η ίδρυση 48 Κέντρων σε πρωτεύουσες νομών, ώστε να έχει επιτευχθεί η 
παρουσία ενός Κέντρου σε κάθε πρωτεύουσα νομού, 10 Κέντρων σε περιφερειακούς δήμους 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και 20 Κέντρων σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές.

• Η διασύνδεση στο Ιηίεπιεί. Ενθαρρύνουμε και ενισχύουμε την πρόσβαση των νέων στο 
Ιηίεπιεί σε μια προσπάθεια να καλύψει η Ελλάδα το χαμένο έδαφος. Ενισχύεται με κίνητρα, 
χρηματοδότηση και διευκολύνσεις η εγγραφή 100.000 νέων συνδρομητών ηλικίας 15-29 ετών 
τα προσεχή 2 χρόνια, με έμφαση στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αναπτύσσεται 
πρόγραμμα παροχής δωρεάν πρόσβασης σε νέους από υπηρεσίες του Δημοσίου και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης, και αναπτύσσεται πρόγραμμα διασύνδεσης των οργανώσεων των νέων.
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ε) Ποιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και σύνδεση με την απασχόληση

Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του εργατικού μας δυναμικού ως κύριο 

παράγοντα και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχείρησης. Άμεσοι στόχοι μας :

> Η μετατροπή των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) σε «Σχολεία Διαρκούς 

Λειτουργίας» με πιο ευρύ χρονικό προγραμματισμό της δουλειάς τους.

> Η συστηματική ενσωμάτωση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις νέες 

τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας σε όλα τα προγράμματα για το ανθρώπινο 

δυναμικό (από τα σχολεία ως την κατάρτιση των ηλικιωμένων ανέργων).

> Η διασύνδεση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και προώθησης στην αγορά 

εργασίας (Εθνικό Παρατηρητήριο -  Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης) με τα προγράμματα 

κατάρτισης, στρέφοντάς τα στα νέα επαγγέλματα, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται.

στ) Νέες ενεργές πολιτικές απασχόλησης

Καταπολεμούμε την ανεργία, ενισχύουμε την απασχόληση και δίνουμε νέα διάσταση στη 

συμμετοχή στην ενεργό ζωή:

> Με τον προσανατολισμό των Προγραμμάτων Απασχόλησης στις ειδικές ανάγκες των 

«Ομάδων Στόχων» και κυρίως των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων.

> Με τις «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις» που θα συνδυάζουν την προσφορά υπηρεσιών 

επανειδίκευσης, πρόνοιας και προώθησης στην εργασία, κατά θύλακα ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.

> Με την Συνέργια με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δημιουργία και ανάπτυξη του Κοινωνικού 

Τομέα της Εργασίας (θέσεις εργασίας σε Περιβάλλον -  Πολιτισμό -  Ποιότητα Ζωής).

> Με την μετατροπή του Εθνικού Ινστιτούτου Εργασίας (Ε.Ι.Ε.) σε κέντρο έρευνας για 

καινοτόμες πολιτικές ανάπτυξης και απασχόλησης του ανθρώπινου δυναμικού.

ζ) Αποτελεσματικές δομές και εργαλεία στην αγορά εργασίας

Οι στόχοι μας θα εξυπηρετηθούν με μία σειρά μέτρων και αλλαγών στις οργανωτικές δομές για 

την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις μας θα επικεντρωθούν στην:
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>  πλήρη αλλαγή της λειτουργίας του σημερινού ΟΑΕΔ ώστε να αντιστοιχηθεί με τις νέες 

ανάγκες και να πετύχει την σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας. Στόχος η ικανότητα 

εφαρμογής μιας εξατομικευμένης πολιτικής για τον κάθε άνεργο με την προσφορά σε 

τακτό χρονικό διάστημα, μιας θέσης εργασίας ή εργασιακής εμπειρίας ή κατάρτισης.

> την εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ιδιωτικά γραφεία εργασίας (Ν. 2639/98)

> την ενίσχυση του δικτύου για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την αξιοποίηση 

του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού.

η) Ίσες ευκαιρίες για τις Γυναίκες

Έχουμε αγωνιστεί κατά των αποκλεισμών στην αγορά εργασίας. Έχουμε επικεντρώσει τις 

προσπάθειές μας στην εξασφάλιση της δυνατότητας ισότιμης συνεισφοράς των γυναικών στην 

κοινωνία και στην οικονομία. Στην Ελλάδα ήδη από το 1983 ισχύει μία από τις πλέον σύγχρονες 

και προοδευτικές νομοθεσίες στα θέματα της ισότητας των δύο φύλων, στον οικογενειακό και 

εργασιακό τομέα. Η πολιτική μας δεν εξαντλείται στην άρση των νομικών εμποδίων που 

βασίζονται στο φύλο. Είναι σταθερά προσανατολισμένη στη διασφάλιση της μετάβασης από τα 

ίσα δικαιώματα στην πραγματική ισότητα των ευκαιριών και υλικών ευχερειών.

Αρνούμαστε εκβιαστικά διλήμματα που υποχρεώνουν τις γυναίκες να επιλέγουν ανάμεσα 

στην οικογένεια και την εργασία, τους καταναγκασμούς της καθημερινότητας που 

αναγκάζουν τις γυναίκες να παραιτούνται από τη δημιουργικότητα και τις ανάγκες τους.

Στόχος μας όχι απλώς ο συμβιβασμός αλλά η «Συμφιλίωση Εργασιακής και 

Οικογενειακής Ζωής», ο δημιουργικός, ισότιμος και ισόρροπος καταμερισμός του χρόνου 

των εργαζομένων ανάμεσα στην εργασία, την κατάρτιση, την οικογένεια. Τα μέσα μας:

> Ο περιορισμός των εμποδίων πρόσβασης των γυναικών στα εκπαιδευτικά συστήματα 

και την αγορά εργασίας μέσω της δημιουργίας και βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών 

και δομών στήριξης [ δημιουργία δομών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

(222 δομές) και κέντρων κοινωνικής μέριμνας (160 δομές), γηροκομεία, ολοήμερα 

σχολεία, ενίσχυση εθελοντικών μορφών παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη 

συνδρομή στις οικογενειακές ευθύνες] .

> Η ευελιξία στην αγορά εργασίας και οι νέες μορφές εργασίας (ελαστικά ωράρια, μερική 

απασχόληση, τηλεργασία) που επιτρέπει την καλύτερο καταμερισμό ευθυνών και
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αναγκών, διασφαλίζοντας ότι η ευελιξία δεν θα αποβεί εις βάρος των γυναικών 

καταδικάζοντάς τις σε δευτερεύουσες εργασίες.

Η διάσταση της Ισότητας ενσωματώνεται σ’ όλα τα προγράμματα και τις 

δραστηριότητες. Επιδιώκουμε την αντιμετώπιση της γυναικείας ανεργίας, την ενίσχυση της 

γυναικείας απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

>  Οι γυναίκες συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης-απασχόλησης μέχρι την συμπλήρωση του 

ποσοστού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στο πρόβλημα της ανεργίας.

>  Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε τις ειδικές πολιτικές μας με στόχο με στόχο τον 

περιορισμό των εμποδίων που αποθαρρύνουν ή αποκλείουν τις γυναίκες από δυνατότητες 

και ευκαιρίες επαγγελματικής εξέλιξης ( ιδίως στις εργαζόμενες σε θέσεις και ειδικότητες 

περιορισμένου κύρους, χαμηλών αμοιβών και με ανεπαρκή ασφαλιστική κάλυψη).

>  Διευρύνουμε και ενισχύουμε τα μέτρα της «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας» ώστε 

όλο και περισσότερες γυναίκες να βοηθηθούν στην έναρξη και ανάπτυξης αυτόνομης 

δραστηριότητας μέσω της άρσης των εμποδίων που συχνά αντιμετωπίζουν για την 

εξασφάλιση των αρχικών κεφαλαίων και πιστωτικών διευκολύνσεων.

>  Προωθούμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών σε επαγγέλματα 

προσανατολισμένα στο μέλλον, στις εξελίξεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας ώστε να 

μην καταστούν οι -πληροφοριακά- πληβείοι της νέας εποχής.

θ) Ίσες ευκαιρίες για τα Μειονεκτούντα Άτομα.

Διαμορφώνουμε ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν αποσκοπούμε μόνο στην παροχή 

υποστήριξης στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Στόχος μας είναι η 

ανάδειξη των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων αυτών, ο εμπλουτισμός των παραγωγικών δυνάμεων της 

χώρας για τη δημιουργία μιας δίκαιης και ισχυρής κοινωνία. Επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους:

> Με τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (κατάρτιση - συνοδευτικές υπηρεσίες - επιδότηση 

απασχόλησης) μέσω του Προγράμματος και του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

> Με το Πρόγραμμα για την «Ειδική Αγωγή» και την «Εκπαίδευση Ατόμων Ειδικών 

Κατηγοριών» του Υπουργείου Παιδείας.

> Με τα Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης στις Περιφέρειες.
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> Με την εφαρμογή του Ν. 2643/98 για την απασχόληση ατόμων των ειδικών κατηγοριών.

> Με την εφαρμογή του Ν. 2646/98 για το «Εθνικό Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας»

IV. Μαζί με τις δυνάμεις της κοινωνίας

Οι αλλαγές, οι τομές που απαιτούνται και σχεδιάζουμε, ο στόχος μας, για την «ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και τις ίσες ευκαιρίες» χρειάζονται την ενεργό στήριξη των ζωντανών 

δυνάμεων στο χώρο της παραγωγής και της κοινωνίας. Χρειάζονται μία διαφορετική 

συλλογική συνείδηση, όπου οι πολίτες εξελίσσονται από παθητικοί δέκτες και διεκδικητές 

κοινωνικών παροχών σε άτομα με πρωτοβουλίες, σε ενεργά μέλη δικτύων οικονομικής 

δράσης και κοινωνικής αλληλοϋποστήριξης.

Πόροι υπάρχουν και από το Γ ’ Κ.Π.Σ. και από τον προϋπολογισμό και από τον ΟΑΕΔ και 

τους οργανισμούς. Όμως τόσο καλύτερα αυτοί οι πόροι θα αξιοποιούνται και τόσο πιο ορατά 

θα είναι τα αποτελέσματα, όσο οι παραγωγικές δυνάμεις, οι κοινωνικοί φορείς εντάσσονται 

στην υλοποίηση του νέου προγράμματος.

Το «κλειδί» βρίσκεται στον Κοινωνικό Διάλογο. Με το «Σύμφωνο Εμπιστοσύνης προς το 

2000» προσεγγίσαμε για πρώτη φορά μαζί με τις οργανώσεις εργοδοτών-εργαζομένων τα 

προβλήματα και θέσουμε τις βάσεις της κοινής προσπάθειας. Συνεχίζουμε στην ίδια 

κατεύθυνση με την ενεργό συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων:

> Σε όλες τις διαδικασίες σχεδιασμού και υλοποίησης των Εθνικών Σχεδίων Δράσης για την 

Απασχόληση.

> Σε όλους τους Οργανισμούς που υλοποιούν την πολιτική μας για το Ανθρώπινο Δυναμικό.

> Στις διαδικασίες σχεδιασμού και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων θα 

εξασφαλίσει τη συμπόρευση όλων και θα δυναμώσει την προσπάθεια μας.

Οι Τοπικές Κοινωνίες με τη δημιουργία και την υλοποίηση των Τοπικών Συμφώνων για την 

Απασχόληση, απέδειξαν ότι έχουν την δύναμη και την θέληση με την σειρά τους και να 

συμβάλλουν στην ενότητα της κοινωνίας μας.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν αναμφίβολα και την μεγάλη προσπάθεια που επιχειρείται στην 

Ε.Ε. για το «Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση» όπου η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και η πολιτική των ίσων ευκαιριών κατέχει εξέχουσα θέση.
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3. Η Ελλάδα στην Ευρώπη και στον κόσμο

I. Στόχοι, Περιεχόμενο και Προοπτικές της Ελληνικής Εξωτερικής Πολιτικής για την 

τετραετία 2000-2004

Για μια ισχυρή Ελλάδα

Α. Ο κόσμος αλλάζει. Η νέα θέση της Ελλάδας

Ελλάδα και Ελληνισμός στέκονται μπροστά στο νέο αιώνα με ελπίδες και αισιοδοξία. 

Επιδιώκουμε να διασφαλίσουμε μια ολοένα ισχυρότερη και πιο σύγχρονη Ελλάδα που θα 

διαθέτει όλα τα μέσα, πολιτικά, οικονομικά, τεχνολογικά, διαπραγματευτικά για την υπεράσπιση 

της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας, της ασφάλειας, της δημοκρατίας και της ευημερίας των 

Ελλήνων. Τη διαρκή μεγιστοποίηση στόχων, επιδιώξεων και συμφερόντων του Ελληνισμού.

Ο 21ος αιώνας εισέρχεται με ορμή. Η σημασία του χρόνου μεγαλώνει. Η ταχύτητα με την 

οποία προσαρμόζεται και αξιοποιεί ένα εθνικό κράτος τις νέες πραγματικότητας αποτελεί 

καθοριστικό σημείο ισχύος του. Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα πεδίο ευκαιριών και νέων 

δυσκολιών. Εί συμμετοχή σε διεθνείς και περιφερειακές οργανώσεις, όπως είναι ιδιαίτερα η 

Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και το ΝΑΤΟ και η Διαβαλκανική Συνεργασία αποτελούν 

αποτελεσματικά διεθνή πλαίσια αναβαθμισμένης παρουσίας της Ελλάδας στις νέες συνθήκες 

που διαμορφώνονται στον πλανήτη μας.

Στη σημερινή εποχή η πρόοδος και η ασφάλεια ενός κράτους και του λαού που εκπροσωπεί 

γίνεται πλέον πολυσύνθετη, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην άμυνα. Ο πολιτισμός και οι 

αξίες ενός έθνους, η οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η μόρφωση του 

πληθυσμού και η έγκαιρη αφομοίωση και διάδοση των νέων τεχνολογιών, η διασύνδεση 

εθνικού κράτους και διασποράς -  μετανάστευσης, το εξελισσόμενο κράτους δικαίου και 

ευμάρειας, αποτελούν στοιχεία ισχύος και ασφάλειας. Η εξωτερική μας πολιτική τα 

συνεκτιμά και τα αξιοποιεί. Στηρίζεται συγχρόνως και σε μια πολιτική αυξημένης 

αποτρεπτικής ικανότητας απέναντι σε κάθε εξωτερική επιβολή.

Στην εποχή των μεγάλων αλλαγών και προσαρμογών, απαιτείται, ταυτόχρονα, σταθερότητα 

σε αξίες και αρχές. Η Ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια πολιτική διάδοσης και στήριξης 

των αρχών της δημοκρατίας και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της διεύρυνσης και 

ανάπτυξης των ανθρωπίνων και κοινωνικών δικαιωμάτων. Είναι μια πολιτική που έχει ως 

αφετηρία της τον σεβασμό των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας όλων. Της
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αταλάντευτης υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι μια εξωτερική πολιτική 

αρχών, ηθικής και δικαίου.

Η Ελληνική εξωτερική πολιτική είναι σταθερά προσανατολισμένη στα μεγάλα διεθνή 

προβλήματα της εποχής μας, όπως είναι η αποκατάσταση σταθερότητας σε περιφερειακές 

εστίες κρίσης, η προστασία του πλανήτη μας, ο δημοκρατικός έλεγχος των επιτευγμάτων των 

νέων τεχνολογιών και της διασποράς πυρηνικών όπλων, η καταπολέμηση της παγκόσμιας 

πείνας και φτώχιας. Συμβάλλει με όλες της τις δυνάμεις στην υπέρβασή τους.

Η Ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια εθνικά υπερήφανη πολιτική που αξιοποιεί όλα τα 

μέσα και εργαλεία προκειμένου να αναβαθμίσει τον διεθνή ρόλο και την παρουσία της χώρας 

στην περιοχή που επηρεάζει τα πιο άμεσα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά της συμφέροντα. 

Οι περιοχές της Ευρώπης, των Βαλκανίων και της Μεσογείου συνιστούν το τρίγωνο άμεσης 

δράσης και παρουσίας της χώρας. Περιοχές στις οποίες και με δικές μας πρωτοβουλίες θα 

πρέπει να διασφαλίζεται η ειρήνη, η ασφάλεια, η φιλία των λαών και η οικονομική ανάπτυξη 

και συνεργασία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παίρνει μέτρα και πρωτοβουλίες για την επίτευξη 

αυτών των στόχων.

Β. Το νέο πλαίσιο και οι ευκαιρίες της εξωτερικής πολιτικής

Διευρύνεται η έννοια της ασφάλειας και της ανεξαρτησίας μιας χώρας πέρα από τα όρια της 

έννοιας της εδαφικής ακεραιότητας. Διασυνδέεται άρρηκτα η εσωτερική της συγκρότηση και 

ανάπτυξη με την επίτευξη των στόχων της εξωτερικής πολιτικής.

Η Ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, επιβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μια εμπνευσμένη, 

τολμηρή και αποφασιστική εθνική ευρωπαϊκή πολιτική. Χάρη σ’ αυτή, η Ελλάδα, μια από τις 

30 πλουσιότερες χώρες σε έναν κόσμο που συγκροτείται, πλέον, από 210 κράτη, συμμετέχει 

στην πιο προωθημένη περιφερειακή ολοκλήρωση. Έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να 

συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει την πολιτική της «γηραιάς ηπείρου» σε όλους τους 

κρίσιμους για το μέλλον του κόσμου και της χώρας τομείς, όπως είναι η, η ανάπτυξη, η 

νομισματική και οικονομική ολοκλήρωση, η έρευνα και η τεχνολογία, η ασφάλεια, η 

ευρύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το μόνο μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Ευρώπης και της Ανατολικής 

Μεσογείου τη δίνει νέες δυνατότητες, αλλά και υποχρεώσεις. Οι παράμετροι που είναι 

καθοριστικής σημασίας για τα πλαίσια της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής στο ξεκίνημα του 

επόμενου αιώνα διαμορφώνονται ως εξής:
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1. Η ένταξη της Ελλάδας στο Ευρώ θα της προσφέρει νέες θεσμικές και πολιτικές 

προϋποθέσεις ως κύρια παράμετρο του πλαισίου των στόχων της εξωτερικής πολιτικής.

2. Η γεωγραφική θέση της χώρας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, σε μια περιοχή με 

αφανείς ή εμφανείς συγκρουσιακές δυναμικές συντρέχει και με δυναμικές υπέρβασης των 

συγκρουσιακών τάσεων υπέρ της εγκαθίδρυσης προτύπων συνεργασίας και 

περιφερειακής ολοκλήρωσης. Εγκαθίδρυση για την οποία συστηματικά 

δραστηριοποιήθηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας για τις 

βαλκανικές χώρες δείχνει το δρόμο.

3. Οι τάσεις ισχυροποίησης του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών - 

οικονομικών και πολιτικών - στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων και προσδιορισμού 

του πεδίου συμπεριφοράς και δράσης των κρατών ως μελών του διεθνούς συστήματος.

4. Η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξακολουθεί ν ’ αποτελεί κύριο παράγοντα 

ανασφάλειας και διαρκούς εγρήγορσης.

5. Η πορεία του Κυπριακού αποτελεί ζήτημα εθνικής προτεραιότητας.

6. Οι νέοι κίνδυνοι, απειλές και προβλήματα που έχουν εμφανισθεί που επηρεάζουν και 

αφορούν και στην Ελλάδα όπως αυτά της παράνομης μετανάστευσης, διακίνησης 

ναρκωτικών όπλων.

7. Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες διαμόρφωσης, διαχείρισης και προβολής της 

εξωτερικής πολιτικής, στόχων και αιτημάτων στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης 

οικονομίας. Η μεταβολή αυτή προκαλείται σε σημαντικό βαθμό από την ανάδειξη νέων 

επικοινωνιακών μέσων και δυνατοτήτων άσκησης πολιτικής όπως είναι οι τεχνολογίες 

πληροφόρησης, το Διαδίκτυο (Ιηίετηεΐ:, επικοινωνιακή ολοκλήρωση, κ.α.).

Η ένταξη της Ελλάδας στο ενιαίο νόμισμα/Ευρώ, που προϋποθέτει αταλάντευτη συνέχιση της 

μέχρι σήμερα πολιτικής, θα οριοθετήσει σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο και συνθήκες 

ανάπτυξης του διεθνούς ρόλου της Ελλάδας. Με την ένταξη της Ελλάδας στο ενιαίο νόμισμα, 

Ευρώ, η Ελλάδα θα έχει διασφαλίσει τη θέση της στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), αλλά και 

στο ευρύτερο διεθνές σύστημα ως μια ισχυρή χώρα ανάμεσα στις περισσότερο αναπτυγμένες 

χώρες της υφηλίου. Θα ενισχύσει ακόμη περισσότερο:

40



> τις θεσμικές προϋποθέσεις για την πλήρη και ενεργό συμμετοχή της στην ενοποιητική 

διαδικασία της Ευρώπης, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής,

> τις πολιτικές προϋποθέσεις για την προστασία της εθνικής της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας 

και εθνικής ασφάλειας,

> τις οικονομικές προϋποθέσεις για την παραπέρα βελτίωση της ευημερίας και της 

ποιότητας ζωής του ελληνικού λαού.

Γ. Στόχοι και Περιεχόμενο της Εξωτερικής Πολιτικής

Με αφετηρία την εμπεδωμένη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους 

θεσμούς όπως το ΝΑΤΟ, ως ισχυρή χώρα-μέλος του εσωτερικού πυρήνα διαμόρφωσης 

πολιτικής και λήψης αποφάσεων, η ελληνική εξωτερική πολιτική θα διευρύνει το 

περιεχόμενό της και τους στόχους της αντίστοιχα με τη θέση, το επίπεδο ανάπτυξης, τα 

προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Η νέα ελληνική εξωτερική 

πολιτική οφείλει να είναι:

> πολυθεματική στους στόχους,

> πολυκεντρική στο πεδίο ανάπτυξής της,

> πολυεπίπεδη στα μέσα και μηχανισμούς υλοποίησής της.

Κύριο καταληκτικό στάδιο της εξωτερικής πολιτικής θα είναι η μεγιστοποίηση των εθνικών 

συμφερόντων μέσω της ανάδειξης της χώρας σε κεντρική δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, 

ανάπτυξης και συνεργασίας στο ευρωπαϊκό και περιφερειακό σύστημα. Η ισχυρή Ελλάδα 

παραμένει σύνθημα και οδηγός μας.

Στη βάση των παραπάνω δεδομένων και εκτιμήσεων, οι στόχοι και προτεραιότητες της 

ελληνικής εξωτερικής πολιτικής συνοψίζονται στο παρακάτω πεντάπτυχο:

α) Διαρκής κατοχύρωση της ασφάλειας της χώρας.

β) Προώθηση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές που θέλουμε 

για την Ευρώπη του 21ου αιώνα.
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γ) Ανάπτυξη περιφερειακού και διεθνούς ρόλου της Ελλάδας, ως δύναμης ειρήνης, 

ανάπτυξης, συνεργασίας, ιδιαίτερα στη Ν.Α. Ευρώπη.

δ) Αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και κινδύνων για τη χώρα,

ε) Προώθηση του οικονομικού και πολιτιστικού ρόλου και των σχέσεων της Ελλάδας. 

Ενίσχυση της δημιουργικότητας του ευρύτερου ελληνισμού.

α. Κατοχύρωση ασφάλειας

Η πολιτική μας διέπεται από την πίστη και την προσήλωση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και 

τις αρχές της διεθνούς ασφάλειας. Θεωρεί την ασφάλεια και την προστασία των νόμιμων 

εθνικών δικαιωμάτων εσωτερική μας υπόθεση μη διαπραγματεύσιμη. Έχει χαρακτήρα μη 

επιθετικό και ενεργητικό, διευρύνοντας τις αμυντικές συνεργασίες στα πλαίσια της 

διευρυμένης ασφάλειας και των συμμάχων μας. Δεν αποκτά ούτε χρησιμοποιεί όπλα μαζικής 

καταστροφής. Δε διστάζει να διαφοροποιήσει τις πηγές εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη την 

αμυντική αποτελεσματικότητα και τα συνολικά συμφέροντα της χώρας. Επιδιώκει την 

ενίσχυση και συμμετοχή, όπου είναι εφικτό, στις διαδικασίες προώθησης συλλογικών 

συστημάτων ασφάλειας, συνεργασίας και ειρηνικής διευθέτησης διεθνών διαφορών.

Κρίσιμα ζητήματα εθνικής σημασίας. Οι σχέσεις με την Τουρκία και η δίκαιη επίλυση του 

Κυπριακού προβλήματος. Εια την Τουρκία, η βασική θέση μας είναι γνωστή. Η Ελλάδα "δεν 

διεκδικεί τίποτα, αλλά και δεν παραχωρεί απολύτως τίποτα". Η δημιουργία σχέσεων 

συνεργασίας με τη χώρα αυτή είναι απόλυτα επιθυμητή ως μέρος της ευρύτερης διαδικασίας 

για τη σταθερότητα και ανάπτυξη της περιοχής. Αλλά η ανάπτυξη της συνεργασίας θα πρέπει 

να γίνει στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου και συνθηκών. 

Οποιαδήποτε προβλήματα μπορούν να επιλυθούν στη βάση του διεθνούς δικαίου με 

παραπομπή στο Διεθνές Δικαστήριο.

Υποστηρίζουμε τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας με την προϋπόθεση του 

σεβασμού από την Τουρκία των αρχών και προϋποθέσεων της Ένωσης. Αυτό αποτελεί μέρος 

της στρατηγικής για την ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας. Γιατί μια Τουρκία 

δημοκρατική και Ευρωπαϊκή αποτελεί παράγοντα σταθερότητας και συνεργασίας στην 

περιοχή και για την Ελλάδα.
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Η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού προβλήματος, σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΟΗΕ, 

συνιστά στρατηγικό στόχο της εξωτερικής πολιτικής. Στα πλαίσια της προσπάθειας για τη 

διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Κύπρου, βασική επιδίωξη αποτελεί η ολοκλήρωση της 

διαδικασίας για την ένταξη της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ένταξη της Κύπρου στην 

ΕΕ θα αποτελεί τον καταλυτικό παράγοντα για την εδραίωση της ειρήνης, σταθερότητας, 

δημοκρατίας και ευημερίας στη μεγαλόνησο. Η ένταξη θα αποβεί επωφελής για το σύνολο 

του πληθυσμού της Κύπρου, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους.

β. Προώθηση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης για την Ευρώπη που θέλουμε

Με την είσοδό της στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) και στο Ευρώ, η Ελλάδα 

θα έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια διαδικασία εμπέδωσης της θεσμικής και πολιτικής της 

θέσης στο σύστημα των αναπτυγμένων, δημοκρατικά οργανωμένων, τεχνολογικά και 

επιστημονικά εξελιγμένων χωρών με προοπτικές επίτευξης σταθερών ρυθμών προόδου σ' 

όλους τους τομείς. Θα έχει επίσης οριοθετήσει την παρουσία της στο διεθνές σύστημα ως 

ενεργός και "συνεισφέρουσα δύναμη", ικανή να αντιμετωπίσει την πρόκληση της 

παγκοσμιοποίησης και την επανάσταση της γνώσης και πληροφοριών.

Εί ελληνική εξωτερική πολιτική θα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό και θα προωθείται με 

την ενεργό δραστηριοποίηση της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε 

συνάρτηση με την ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας 

(ΚΕΠΠΑ) της Ένωσης.

Αναγνωρίζοντας ότι η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης σε υπερεθνικές βάσεις και 

αρχές ισότητας, αλληλεγγύης και συνοχής ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί τα ελληνικά 

συμφέροντα, η Ελλάδα θα εργασθεί ενεργά και συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτή. Ως 

ειδικότερες επιδιώξεις θέτει:

1. την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας σε αυτόνομη βάση προκειμένου η 

Ε.Ε. να διαδραματίσει αποτελεσματικότερο ρόλο στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, 

προστασία των συνόρων και εμπέδωση της σταθερότητας και ειρήνης,

2. την προώθηση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης και την παραπέρα ενίσχυση των 

διαρθρωτικών πολιτικών. Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση της 

ανεργίας και της εγκληματικότητας,

3. τον εκδημοκρατισμό των θεσμών της Ε.Ε.,
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4. τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την ενταξιακή προοπτική της Κύπρου,

5. τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας των πολιτών, πολιτικές που θα φέρνουν την 

Ένωση πιο κοντά στους λαούς και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

γ. Ανάπτυξη του περιφερειακού διεθνούς ρόλου

Είμαστε παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια, σταθερά 

προσηλωμένοι στη νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Ως μόνη χώρα με τη 

διπλή ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής αγωνιζόμαστε για την προσέγγιση 

των Βαλκανικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουμε αποφασιστικά στη 

διαβαλκανική συνεργασία σε πολυμερές και διμερές επίπεδο. Πρωτοστατούμε σε ειρηνευτικές 

και διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες στις υπάρχουσες εστίες κρίσεων. Προωθούμε σχέδια 

επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας στις βαλκανικές χώρες.

Ένας από τους κύριους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής θα είναι η ανάπτυξη του 

πολιτικού και οικονομικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης με βασική 

επιδίωξη να συμβάλει στη σταθερότητα, δημοκρατία, ευημερία και ενσωμάτωση των χωρών 

της περιοχής στο ευρωπαϊκό σύστημα. Η Ελλάδα θα εργασθεί ειδικότερα προκειμένου να 

εξασφαλίσει τη βαθμιαία ένταξη όλων των χωρών της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Εια το σκοπό αυτό, υποστήριξε και θα υποστηρίξει την άμεση έναρξη 

ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βουλγαρία και Ρουμανία, την διαμόρφωση μιας ειδικής 

πολιτικής απέναντι στις χώρες των Βαλκανίων, την ουσιαστική προώθηση μιας δημοκρατικής 

ανασυγκρότησής τους. Η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας αποτελεί τη βάση για την 

περαιτέρω άσκηση πολιτικής. Συγχρόνως στηρίζει τις προσπάθειες προσέγγισης των 

βαλκανικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε και τάσσεται υπέρ της επανένταξης μιας δημοκρατικής 

Γιουγκοσλαβίας στην διεθνή κοινότητα. Επιδιώκει την συστηματική ανάπτυξη καλών 

σχέσεων γειτνίασης με την ΦΥΡΟΜ και την Αλβανία, μακριά από εθνικισμούς και 

αλυτρωτισμούς. Αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των ελληνοβουλγαρικών και 

ελληνορουμανικών σχέσεων.

Παράλληλα θα επιδιωχθεί η παραπέρα ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με όλες τις χώρες 

του ΟΣΕΠ, της Μεσογείου, Μ. Ανατολής, τη Ρωσία αλλά και άλλες περιοχές και χώρες της 

υφηλίου (Κίνα, Αφρική, Λ. Αμερική). Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει τις ιστορικά καλές 

σχέσεις που έχει με αυτές τις χώρες, την ισχυρή πολιτισμική κοινή κληρονομιά με πολλές απ’
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αυτές, καθώς και τη θεσμική της θέση ως μέλος της Ε.Ε. και τα πλεονεκτήματα που 

απορρέουν απ’ αυτή.

Η Ελλάδα θα επιδιώξει να ενισχύσει τη θέση της σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και fora 

όπως το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ, ΟΑΣΕ.

Παράλληλα θα συνεχίσει τη εποικοδομητική της σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Αναπτύσσουμε στενές σχέσεις αμοιβαίου σεβασμού και συμφέροντος με τις Η.Π.Α., 

κατανοώντας το ρόλο που διαδραματίζουν σήμερα σε παγκόσμιο επίπεδο στα πλαίσια μιας 

σταθερής και μακρόχρονης συνεργασίας και συμμαχίας, που όμως λαμβάνει υπόψη τα εθνικά 

μας συμφέροντα, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ευρύτερης γεωπολιτικής περιοχής μας 

καθώς και τις βασικές αξίες και αρχές που έχουν καθιερωθεί στις διεθνείς σχέσεις.

δ. Αντιμετώπιση προκλήσεων - κινδύνων

Οι στόχοι, το περιεχόμενο και το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα διευρυνθούν 

προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέοι κίνδυνοι και απειλές για τη χώρα. Έτσι στη νέα 

agenda της εξωτερικής πολιτικής θα καταλάβουν κεντρική θέση τα θέματα της 

λαθρομετανάστευσης, παράνομης διακίνησης όπλων, ναρκωτικών, η προστασία του 

περιβάλλοντος, η ρύθμιση θεμάτων που συνδέονται με την επικοινωνιακή ολοκλήρωση. Τα 

νέα αυτά θέματα θα αποτελέσουν συστηματικά αντικείμενο της ανάπτυξης των διακρατικών 

σχέσεων στο μέλλον.

ε. Προώθηση οικονομικού/πολιτιστικού ρόλου

Η εξωτερική πολιτική θα αποκτήσει εντονότερο οικονομικό περιεχόμενο. Η προώθηση των 

οικονομικών σχέσεων της χώρας, η ανάπτυξη των εξαγωγών, εμπορίου, τουρισμού και, 

κυρίως, η ανάπτυξη της "πολιτιστικής διπλωματίας" θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες της 

νέας εξωτερικής πολιτικής της χώρας.

στ. Το παγκόσμιο δίκτυο του ελληνισμού

Στις εθνικές μας επιδιώξεις συστρατεύεται ολόκληρο το ενεργό δυναμικό του ελληνισμού της 

διασποράς, που ενδυναμώνει την προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική Πολιτεία για την 

ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα. Με δική μας πρωτοβουλία έγιναν βήματα εθνικής 

συνεννόησης και συσπείρωσης του απόδημου ελληνισμού.
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Ο βασικός μας στόχος για την επίτευξη του οποίου πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας 

και να επιταχύνουμε το βηματισμό μας είναι η γρήγορη και συστηματική ολοκλήρωση του 

παγκόσμιου δικτύου του ελληνισμού, που θα διασφαλίσει εθνικά, αναπτυξιακά, πολιτισμικά, 

την αναβάθμιση της θέσης του στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χώρο.

Γ. Τα Μέσα της Εξωτερικής πολιτικής

Στη διαμόρφωση και εφαρμογή της νέας εξωτερικής πολιτικής, θα αξιοποιηθούν με νέους πιο 

αποτελεσματικούς τρόπους τα ήδη υπάρχοντα μέσα, ενώ θα εισαχθούν και νέα μέσα, 

μηχανισμοί και διαδικασίες. Ειδικότερα :

> θα αναβαθμισθούν οι υπηρεσίες εξωτερικών σχέσεων των υπουργείων.

> θα ενεργοποιηθεί ακόμα πιο συστηματικά ο ελληνισμός ως ενεργός και δυναμική 

παρουσία στην υφήλιο.

> θα ενθαρρυνθούν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών 

να αναπτύξουν ευρύτερο ρόλο στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής.

> θα χρησιμοποιηθούν ευρύτερα τα νέα επικοινωνιακά μέσα και τεχνολογίες (Ιηίεπιεί κλπ.).
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4. Κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης



4. Κοινωνία συνοχής και αλληλεγγύης

I. Οι νέες προκλήσεις

Η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και η ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού είναι η 

μεγάλη πρόκληση των ετών που έρχονται. Η συνοχή της ελληνικής κοινωνίας είναι το 

αποφασιστικότερο ίσως συστατικό της ποιότητας ζωής στην χώρα μας και ένα από τα σημεία 

που καθιστούν την ζωή στην Ελλάδα ξεχωριστή.

Η ελληνική οικογένεια, η μικρή κοινωνία της γειτονιάς, το ανεπίσημο δίκτυο των φίλων ή 

συγγενών αντιμετώπιζαν ως τώρα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα με τρόπο άμεσο, 

αποτελεσματικό. Τα προβλήματα του ατόμου αντιμετωπίζονταν από τον άτυπο αυτό 

μηχανισμό αλληλοβοήθειας με τρόπο σχεδόν αυτόματο. Το επίσημο σύστημα κοινωνικής 

προστασίας χρειαζόταν να επεμβαίνει σποραδικά και συμπληρωματικά.

Αυτή η πραγματικότητα αλλάζει και θα συνέχισα να αλλάζει με mo δραματικούς ρυθμούς. Οι αλλαγές 

αυτές αποτελούν απειλή για το άτομο, την οικογένεια, την κοινωνία μας. Προτεραιότητά μας να 

αντιμετωπίσουμε την απειλή έγκαιρα και αποτελεσματικά. Τρία φαινόμενα θα δράσουν καταλυτικά:

1. Οι εξελίξεις και οι αβεβαιότητες στην αγορά εργασίας. Την εποχή της μαζικής 

παραγωγής ένας εργαζόμενος προσλαμβανόταν σε μια επιχείρηση και ανέμενε ότι θα έπαιρνε 

σύνταξη από την ίδια επιχείρηση δεκαετίες μετά. Αυτού του είδους οι βεβαιότητες δεν 

χαρακτηρίζουν πια την αγορά εργασίας. Ο μεγάλος κοινωνικός κίνδυνος είναι ένα διάστημα 

ανεργίας να θέσει σε λειτουργία ένα φαύλο κύκλο που θα καταδικάσει τον άνεργο στους 

«χαμένους», μια θέση από την οποία να μην μπορεί να αποκολληθεί.

2. Η ατονία των παραδοσιακών θεσμών. Η οικογένεια δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει 

στις πιέσεις με την ίδια ευκολία που μπορούσε παλαιότερα. Οι γηραιότεροι αντιμετωπίζουν 

προβλήματα, οι συνήθειες αλλάζουν, η σύγχρονη ζωή έχει περισσότερες απαιτήσεις. Χωρίς 

στήριξη η οικογένεια θα αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα.

3. Η γήρανση της κοινωνίας. Όπως και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, η μείωση της 

γεννητικότητας σημαίνει την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας και τη διεύρυνση του αριθμού των 

ατόμων άνω των 60. Η αύξηση αυτή θα είναι ραγδαία από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Πρέπει 

να ενεργήσουμε έγκαιρα και συντονισμένα έτσι ώστε η αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη να είναι 

παράγοντας εμπλουτισμού της κοινωνίας μας, και όχι νέα εστία προβλημάτων.
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Οι παράγοντες αυτοί σημαίνουν ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα κάλυψης αναγκών - ένας 

κοινωνικός ιστός ασφάλειας - με το οποίο η οργανωμένη κοινωνική αλληλεγγύη του συνόλου πια της 

κοινωνίας θα επεμβαίνει για να διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή. Απαιτείται μια Νέα Αλληλεγγύη 

που έμπρακτα και συνειδητά θα ενσαρκώνει και θα εμπλούτιζα την κοινωνική συμπαράσταση.

II. Η φιλοσοφία μας

Η υπεράσπιση και ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής είναι ειδοποιό στοιχείο της 

φυσιογνωμίας μας και διαπερνά την πολιτική μας σε όλα τα θέματα. Για ένα σύγχρονο 

σοσιαλιστικό κόμμα το κοινωνικό κράτος είναι διπλά πολύτιμο. Μέσα από ένα δίκτυο 

προστασίας για κάθε πολίτη εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη, τη 

συλλογικότητα και είναι κλειδί για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Για 

αυτό, η κοινωνική πολιτική για μας δεν είναι προαιρετικό συμπλήρωμα αλλά συνιστώσα της 

στρατηγικής μας για μια χώρα σύγχρονη με ισχυρή οικονομία σε μια κοινωνία αλληλεγγύης.

Τα τελευταία χρόνια καταβάλλουμε μια συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη του εθνικού 

στόχου της ένταξης στην ΟΝΕ - στην οικογένεια των ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών. Παρά τις θυσίες 

που ο στόχος αυτός επιβάλλει, ποτέ δεν δαπανούσαμε τόσα πολλά για την κοινωνική προστασία όσο 

σήμερα. Σήμερα, σχεδόν 1 δραχμή στις 4 που παράγουμε δαπανάται για σκοπούς κοινωνικής 

προστασίας. Από το 1994 διαθέτουμε συνεχώς περισσότερους πόρους σε κοινωνικούς σκοπούς. Η 

Ελλάδα είναι η μόνη χώρα που θα ενταχθεί στην ΟΝΕ με αύξηση και όχι με μείωση των κοινωνικών 

δαπανών. Αποτέλεσμα: μπαίνουμε στην ΟΝΕ όλοι μαζί.

Με την πολιτική μας δείξαμε ότι η κοινωνική προστασία δεν χρειάζεται να περιμένει την 

ολοκλήρωση της ανάπτυξης. Το κοινωνικό κράτος δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αντίθετα 

αποδείξαμε ότι η κοινωνική προστασία μπορεί να είναι αναπτυξιακός μοχλός, ως επένδυση στο 

‘ανθρώπινο κεφάλαιο’. Για παράδειγμα, ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό σύστημα εφοδιάζει τα άτομα 

με γνώσεις και δεξιότητες που τα βοηθούν να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα. Ένα 

αποτελεσματικό σύστημα υγείας αποκαθιστά την υγεία των ατόμων και αποτρέπει απώλειες 

παραγωγικότητας εξ αιτίας ασθενειών ή ατυχημάτων. Ένα καλοσχεδιασμένο πλέγμα ενισχύσεων 

για την προστασία του εισοδήματος προφυλάσσει τα άτομα από τις συνέπειες της φτώχειας και 

επιτρέπει σε αυτά την επανένταξή τους στην κοινωνία και στην παραγωγή. Γενικά, οι ευεργετικές 

επιδράσεις του κοινωνικού κράτους στην οικονομία μπορεί να είναι πολύ σημαντικές.

Η συνέπεια της πολιτικής μας είναι ότι ο κοινωνικός ιστός δεν έχει υποστεί ανεπανόρθωτα 

ρήγματα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι η δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης δεν παράγει
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κερδισμένους και χαμένους. Σε ένα βαθμό κάτι τέτοιο είναι σχεδόν αναπόφευκτο. Η πολιτική 

μας στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους και στη δικαιότερη κατανομή του.

Το κοινωνικό κράτος που έχουμε σήμερα είναι δικό μας δημιούργημα και είμαστε περήφανοι για αυτό. 

Ας προσπαθήσουμε να φανταστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το ΕΣΥ, χωρίς τις συντάξεις, χωρίς 

τους παιδικούς σταθμούς, χωρίς τα ΚΑΠΗ, χωρίς μέτρα για τα ΑΜΕΑ. Θα ήταν μια χώρα περισσότερο 

άνιση, λιγότερο γαλήνια, πολύ σκληρότερη. Η ζωή όλων θα ήταν δυσκολότερη. Για αυτό απορρίπτουμε 

τις φωνές που μας ζητούν “λιγότερο κοινωνικό κράτος”. Εμείς απαντάμε: περισσότερη κοινωνική 

προστασία με ένα νέο κοινωνικό κράτος -  αποτελεσματικότερο, δικαιότερο, ευφυέστερο.

Όμως, δεν είμαστε τυφλοί μπροστά στις (συχνά μεγάλες) αδυναμίες του σημερινού κοινωνικού 

κράτους. Γνωρίζουμε καλά ότι στα νοσοκομεία μας πολλοί ασθενείς ακόμη ταλαιπωρούνται. 

Γνωρίζουμε ότι το σύστημα συντάξεων είναι κοινωνικά άνισο και οικονομικά προβληματικό. 

Γνωρίζουμε ότι το κοινωνικό “δίχτυ ασφαλείας” που σταδιακά δημιουργούμε έχει ακόμη κενά. 

Σε αυτά τα προβλήματα και άλλα θέλουμε τώρα να στραφούμε.

Πράγματι, το πρότυπο κοινωνικής προστασίας που έχουμε σήμερα είναι επιλεκτικό, σπάταλο και 

πολλές φορές κοινωνικά άδικο. Πρέπει να αλλάξει. Αυτό σημαίνει ότι το νέο κοινωνικό κράτος 

δεν περιορίζεται στη βελτίωση του υπάρχοντος συστήματος: έχει ευρύτερους στόχους τη 

θωράκιση όλων των πολιτών απέναντι στους κινδύνους της σύγχρονης ζωής, τη συγκρότηση της 

κοινωνίας των πολιτών, την ανάπτυξη και την ευημερία όλων.

Η περασμένη τετραετία ήταν για την κοινωνική πολιτική μια εποχή σημαντικής επέκτασης, 

παρά τους περιορισμούς που έθετε η προσπάθεια για την ένταξη στην ΟΝΕ. Ταυτόχρονα, 

“μπολιάσαμε” στο υπάρχον σύστημα κοινωνικής προστασίας δείγματα μιας νέας αντίληψης:

Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης. Η παραδοσιακή αντιμετώπιση αρκείται στο επίδομα ανεργίας. Στο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση κυρίαρχη θέση έχουν προγράμματα που βοηθούν τον άνεργο 

να αξιοποιήσει τις δεξιότητές του, να βρει δουλειά και ταυτόχρονα να αυξήσει την παραγωγικότητά του. 

Από το 1997 μισό εκατομμύρια άτομα ωφελήθηκαν από προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας.

Επικεντρωμένη εισοδηματική βοήθεια. Το ΕΚΑΣ ήδη σημαίνει 21.000 δραχμές το μήνα 

για πάνω από 300 χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι προσφέρει άμεση χείρα 

βοήθειας και ανθρώπινη παρουσία σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι μεγάλο το 

όφελος για τους δικαιούχους, που διευκολύνονται να ζουν στο σπίτι τους βασιζόμενοι στις δικές
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τους δυνάμεις. Η άμεση παροχή υπηρεσιών έχει συχνά μεγαλύτερη αξία από ένα επίδομα.

Οι καινοτομίες αυτές προδιαγράφουν ένα νέο σύστημα κάλυψης αναγκών -  έναν κοινωνικό ιστό 

ασφάλειας -  με το οποίο η οργανωμένη κοινωνική αλληλεγγύη του συνόλου πια της κοινωνίας θα 

επεμβαίνει για να διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή. Τρία είναι τα σημεία-κλειδιά της πολιτικής 

αυτής που θα αποτελέσει την ραχοκοκαλιά της ημερήσιας διάταξης του νέου αιώνα:

Αναπτυξιακό μέρισμα στην κοινωνική προστασία. Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος 

σύγκλισης και η ένταξη στην ΟΝΕ οδηγούν στην εξαφάνιση του πληθωρισμού και στην μείωση 

των επιτοκίων. Αυτή και μόνο δημιουργεί αναπτυξιακό μέρισμα που θα διοχετευτεί στην 

κοινωνική προστασία: στις συντάξεις, την ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια.

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 ιστός ασφάλειας που να καλύπτει τις 

κοινωνικές ανάγκες του πολίτη ανάλογα με το μέγεθος και τον χαρακτήρα της ανάγκης.

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 τον 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.

Η πολιτική μας καθιστά τον πολίτη πρωταγωνιστή της κοινωνικής ανάπτυξης. «Πρώτα ο Πολίτης» δεν 

είναι ένα σύνθημα κενό περιεχομένου. Σημαίνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Για το λόγο αυτό, βάζουμε 

ποσοτικούς στόχους-ορόσημα για την τετραετία σε συγκεκριμένα θέματα που έχουν σχέση με τον πολίτη. 

Σε κάθε στόχο αντιστοιχεί και ένα πρόγραμμα δράσης.

Ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός της τετραετίας 2000-2004 θα είναι 45 τρις. δρχ. Τα χρήματα αυτά 

σηματοδοτούν την δυνατότητα μεγάλων βελτιώσεων στην κοινωνική προστασία: στην υγεία, στις 

συντάξεις, σε καινοτόμα προγράμματα. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός θα χρηματοδοτεί τόσο τις 

ανάγκες των σημερινών προγραμμάτων, όσο και σημαντικά νέα προγράμματα. Όλες οι προτάσεις 

χρηματοδότησης είναι πλήρως κοστολογημένες.

Όμως, ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός δεν θα τροφοδοτήσει την υπερδιόγκωση ενός σπάταλου 

κράτους. Τα λεφτά του φορολογούμενου πολίτη πρέπει να μεταφράζονται σε κοινωνικό όφελος. Για
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τον σκοπό αυτό θα υπάρχουν ενιαίοι μηχανισμοί παρακολούθησης της εκτέλεσης του Κοινωνικού 

Προϋπολογισμού που διασφαλίζουν ότι θα προκόψει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα της δαπάνης. 

Στους μηχανισμούς αυτούς βαρύνοντα λόγο θα έχουν οι χρήστες των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας 

έτσι τον δημοκρατικό έλεγχο των δαπανών.

Ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους αποτελεί τη σπουδαιότερη δέσμευσή μας. Μετά τη 

φορολογική πολιτική, την παιδεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, το μεγάλο έργο 

της τετραετίας που έρχεται θα είναι η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους. Μια μεταρρύθμιση που 

θα λύσει προβλήματα του παρελθόντος, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις 

του μέλλοντος. Μια μεταρρύθμιση που θα κατοχυρώσει την κοινωνική προστασία ως δικαίωμα όλων.

ΠΙ. Η κοινωνική πολιτική

Το πρόγραμμά μας για την κοινωνική πολιτική έχει τέσσερις ακρογωνιαίους λίθους: αναμόρφωση 

του ασφαλιστικού συστήματος, ποιότητα ζωής στην Τρίτη Ηλικία, στήριξη στην οικογένεια και 

στο νέο ζευγάρι, κοινωνικός ιστός ασφάλειας.

Α) Αναμόρφωση ασφαλιστικού συστήματος

Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος κοινωνικής προστασίας προϋποθέτει να λύσουμε τον 

κόμβο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού μας συστήματος 

είναι αναγκαία: μόνο έτσι μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος, να 

διορθωθούν οι σημερινές αδικίες, να τεθεί η αλληλεγγύη των γενεών σε στέρεα βάση.

Η αλληλεγγύη των γενεών δεν μπορεί απλώς να σημαίνει ότι οι σημερινοί εργαζόμενοι έχουν 

υποχρέωση να χρηματοδοτούν τις συντάξεις των σημερινών συνταξιούχων. Πρέπει να σημαίνει 

την ίδια στιγμή ότι έχουμε ένα σύστημα που δεν επιβαρύνει υπέρμετρα τους εργαζομένους, ούτε 

προκαλεί ανασφάλειες σχετικά με το εάν θα υπάρχουν επαρκείς πόροι όταν θα έλθει η σειρά τους 

να συνταξιοδοτηθούν. Για αυτό, έχουμε υποχρέωση να εξασφαλίσουμε στους εργαζομένους των 

20 και 30 ετών ένα σύστημα βιώσιμο. Έχουμε υποχρέωση να αποτρέψουμε την κατάρρευση του 

ασφαλιστικού συστήματος που θα έπληττε τις νέες γενιές εργαζομένων που φέρνουν το βάρος των 

επιλογών παλαιοτέρων γενεών.

Πρόκειται για ένα μεγάλο καθήκον, ένα χρέος μας προς τις επόμενες γενιές. Πολλοί συμφωνούν στα λόγια, 

όμως κανείς δεν προθυμοποιείται να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που του αναλογεί Εμείς δεσμευόμαστε να 

το αντιμετωπίσουμε: με ήπιο και προσεκτικό τρόπο, χωρίς να θιγσύν ώριμα δικαιώματα, μετά από δημόσιο 

διάλογο. Η ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι κάτι από το οποίο μπορούμε όλοι να βγούμε κερδισμένοι.
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Αναμόρφωση ασφαλιστικού συστήματος

Προωθήσαμε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν το σύστημα, αλλά ήπια, σταδιακά, με σεβασμό σε
ώριμα δικαιώματα και ως αποτέλεσμα διαλόγου. Γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει πάντοτε να βρίσκεται στην
καρδιά της κοινωνικής προστασίας.

Τρία ενδεικτικά παραδείγματα:

> Ο νέος ΟΓΑ καταργεί την διάκριση των αγροτών σε ασφαλισμένους δεύτερης κατηγορίας. Έτσι 
επεκτείνει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας σε όλο τον πληθυσμό. Ολοκληρώνεται, 60 χρόνια μετά, 
η επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης σε όλους, η πορεία που άρχισε ο Βενιζέλος το 1934. Τώρα 
πια, όλες οι κοινωνικές τάξεις έχουν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης.

> Προωθήσαμε πρώτατα μέτρα πουκάνουν το σύστημα πιο αποδοτικό και που του δίνουν πνοή και προοπτική: την πάταξη 
της εκχροροδιαφυγής την αξιοποίηση της περιουσίας, τον εκσυγχρονισμό νοικοκυρεμα των Ταμείων. Παράλληλα, 
μειώσαμε αποφασιστικάτον κατακερματισμό του συστήματος με την συγχώνευση άνω των 50 Ταμείων ασφάλισης

> Οπου πεισθήκαμε ότι 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.

Εμείς δενφοβόμαστεναπσύμεστιθαπροχΜρήσσυμεσεασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εξάλλου, απότο 1994 έχουμε σπιοδείξρ:

> Ότι δεν αιφνιδιάζουμε, παραπλανώντας τον κόσμο και κάνοντας άλλα από αυτά που λέγαμε.

> Ότι δεν καταργούμε ώριμα δικαιώματα.

> Ότιδενδιακαιεχόμασεαπόταμειακόάγχρς-κωστι,ανκάτιείιαιδίκαιο,πρέπει^γίιαακομηκωανέχ^

> Ότι ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο αλλά η ουσία της πολιτικής μας.

> Ότι η ειλικρίνεια και η παρρησία πρέπει να χαρακτηρίζουν τον πολιτικό λόγο.

> Το ασφαλιστικό σύστημα θα αναμορφωθεί έτσι ώστε:

> Να υπάρχει σιγουριά ότι θα υπάρχουν τα λεφτά να πληρωθούν οι συντάξεις.

> Να τεθεί η αλληλεγγύη των γενεών σε στέρεα βάση.

> Να υπάρχει καλύτερη κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων μέσω της επέκτασης και γενίκευσης του 
ΕΚΑΣ - την καθιέρωση της Εθνικής σύνταξης.

> Να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών.

> Να μπορούν να κερδίζουν όλοι, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, από το αναπτυξιακό μέρισμα που δημιουργεί η 
ανάπτυξη της οικονομίας.

> Να αυξηθεί το πεδίο επιλογής της ηλικίας συνταξιοδότησης, χωρίς επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου.

> Να ξαναγίνουν τα ταμεία παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, και όχι εστίες ταλαιπωρίας του πολίτη.
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Β) Ποιότητα ζωής στην Τρίτη Ηλικία

Τα επιπλέον χρόνια που θα ζήσουμε πρέπει να είναι χρόνια δημιουργικά, χαρούμενα, 

ζωντανά. Δεν πρέπει να αφήσουμε την ευλογία της μακροβιότητας να καταντήσει βραχνάς 

για την κοινωνία, την οικογένεια, την οικονομία. Για να αποφευχθεί αυτό, θα θέσουμε σε 

εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανταπόκρισης στην αύξηση του μέσου ορίου ζωής.

Η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής όλων αυτών που στα επόμενα χρόνια θα συνταξιοδοτηθούν, 

δηλ. των σημερινών σαραντάρηδων και πενηντάρηδων (οικονομική ασφάλεια, σιγουριά για το 

μέλλον, ενεργός συμμετοχή στην κοινωνική ζωή του τόπου), είναι ίσως η μεγαλύτερη κοινωνική 

πρόκληση που αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα.

Ποιότητα ζωής στην Τρίτη Ηλικία

Για να μην αφήσουμε την ευλογία της μακροβιότητας να καταντήσει βραχνάς για την κοινωνία, την 

οικογένεια και την οικονομία, δεσμευόμαστε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 

ανταπόκρισης στην αύξηση του μέσου ορίου ζωής.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τις εξής συνιστώσες:

> Ενεργοποίηση των Ταμείων ασφάλισης στην χρηματοδότηση υπηρεσιών Βοήθειας στο σπίτι και 

γενικότερα μακροχρόνιας φροντίδας των πολύ ηλικιωμένων. Αξιοποίηση του εθελοντισμού και 
της κοινωνικής εργασίας.

> Πρωτοβουλία (με ενεργοποίηση του ΟΕΚ) για αναβάθμιση των συνθηκών στέγασης 

ηλικιωμένων: Προγράμματα ανταλλαγής σπιτιών, διευκόλυνση μετεγκατάστασης σε τόπους 

καταγωγής των συνταξιούχων, κλπ.

> Αυστηρός ποιοτικός έλεγχος και πιστοποίηση του ιδιωτικού τομέα παροχής υπηρεσιών σε 

ηλικιωμένους, με διεύρυνση του ρόλου του Εθνικού Κέντρου Ελέγχου Υπηρεσιών Υγείας.

> Νέα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και αντίστοιχα προγράμματα για την Τρίτη Ηλικία, με 

ενθάρρυνση μη κυβερνητικών οργανώσεων και του εθελοντισμού.

> Εστιασμένη δράση για την ποιότητα ζωής (Υγεία, υποδομές, οικονομική σιγουριά) της Τρίτης 

Ηλικίας στην Υπαιθρο με σημαντική συνεισφορά της κύριας ασφάλισης του ΟΓΑ.

> Οικονομική ασφάλεια μέσω της εξυγίανσης του ασφαλιστικού συστήματος και επικεντρωμένης 

στήριξης όπως αυτή του ΕΚΑΣ.
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Γ) Στήριξη στην οικογένεια / στο νέο ζευγάρι

Τα Ταμεία ασφάλισης ενεργοποιούνται στην στήριξη της δημιουργίας νέων οικογενειών και 

μεγαλώματος παιδιών. Αλλαγή της νομοθεσίας του ΟΕΚ ώστε να δίνεται προτεραιότητα σε 

νεοδημιουργούμενες οικογένειες. Δυνατότητα μετακόμισης και μεταφοράς δικαιώματος καθώς 

αυξάνονται οι οικιστικές ανάγκες.

Όσον αφορά τις γυναίκες, συμφιλίωση της εργασιακής και της οικογενειακής τους ζωής για να 

μην αντιμετωπίζουν το δίλημμα «Οικογένεια ή δουλειά». Οι στόχοι μας: Όλα τα παιδιά κάτω των 

5 ετών να έχουν θέση σε βρεφονηπιακό σταθμό. Εξάπλωση του ολοήμερου σχολείου στις πρώτες 

τάξεις του δημοτικού στο σύνολο των αστικών περιοχών της επικράτειας.

Δ) Κοινωνικός ιστός ασφάλειας

Ο πολίτης πρέπει να είναι βέβαιος ότι η κοινωνία, μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης, θα βρίσκεται 

αρωγός σε κρίσιμες στιγμές στην ζωή του. Ο συνταξιούχος πρέπει να είναι βέβαιος ότι το εισόδημά του 

δεν απειλείται από τον πληθωρισμό ή από την οικονομική δυσπραγία των Ταμείων. Ο ηλικιωμένος 

πρέπει να είναι βέβαιος ότι θα διευκολυνθεί να ζει με αυτονομία και αξιοπρέπεια και ότι δεν θα 

αποκλείεται από την σύγχρονη ζωή. Η μητέρα πρέπει να είναι βέβαιη ότι δεν θα χρειάζεται να κάνα 

αγωνιώδεις επιλογές μεταξύ οικογενειακής και εργασιακής ζωής. Τα άτομα με ειδικές ανάγκες πρέπει 

να είναι βέβαια ότι η ανάγκη τους είναι λόγος ενσωμάτωσης στην κοινωνία και όχι τείχος απάρνησης.

Ως τώρα υπάρχει ένα μωσαϊκό ρυθμίσεων, όπου διαφορετικοί φορείς, με διαφορετικά συστήματα 

και πολλές φορές μη συμβατούς τρόπους λειτουργίας, αντιμετωπίζουν τα προβλήματα εκ των 

ενόντων. Το ενιαίο σύστημα κοινωνικής φροντίδας που οικοδομούμε προλαμβάνει, θεραπεύει, 

βρίσκεται δίπλα στον πολίτη την ώρα ανάγκης. Κρίνει πώς ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεται 

καλύτερα, αντί να το εξορκίζει με γραφειοκρατική νοοτροπία πληρώνοντας απλώς ένα επίδομα. 

Χρειάζεται μια έξυπνη κοινωνική πολιτική, που κρίνει, διακρίνει, αξιολογεί, προλαβαίνει.

Η πολιτική μας τα τελευταία χρόνια οδηγεί στη συστηματική βελτίωση της κοινωνικής προστασίας 

για τους πολίτες που τη χρειάζονται περισσότερο. Τα πρόσφατα μέτρα (αύξηση των αγροτικών 

συντάξεων από 33.000 δρχ. σε 43.000 δρχ. το μήνα, αύξηση του επιδόματος ανεργίας από 80.000 

δρχ. σε 88.000 δρχ. το μήνα, αύξηση του ΕΚΑΣ από 18.000 δρχ. σε 21.000 δρχ. το μήνα, δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους εγγεγραμμένους ανέργους) ενισχύουν σημαντικά 

τον κοινωνικό ιστό ασφάλειας.
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Ο κοινωνικός ιστός ασφάλειας θα ολοκληρωθεί σε τελικό στάδιο με την καθιέρωση του 

ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Άτομα με πολύ χαμηλό εισόδημα που δεν εμπίπτουν σε 

καμιά από τις κατηγορίες που ενισχύονται άμεσα, θα δικαιούνται μια ενίσχυση (σε χρήμα ή σε 

είδος), με σκοπό την επανένταξή τους στον κοινωνικό ιστό.

Προς ένα ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα

Τα διάφορα κοινωνικά επιδόματα απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες δικαιούχων (άνεργοι, 
πολύτεκνοι, άτομα με ειδικές ανάγκες κτλ.) που όμως δεν εξαντλούν το σύνολο των περιπτώσεων 
φτώχειας. Το αποτέλεσμα είναι να μένει χωρίς αποτελεσματική κοινωνική προστασία ένας αριθμός 
νοικοκυριών με πολύ χαμηλό εισόδημα που όμως δεν εμπίπτουν σε καμιά κατηγορία που ενισχύεται 
άμεσα. Θα καλύψουμε αυτό το κενό, ξεκινώντας με τη σταδιακή δημιουργία των προϋποθέσεων που 
θα επιτρέψουν την τελική θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος.

Το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα προβλέπει τον καθορισμό μιας εισοδηματικής βάσης κάτω από την 
οποία το κοινωνικό σύνολο δεν αφήνει να πέσει κανένα από τα μέλη του. Εάν οι συνολικοί πόροι τους 
οποίους διαθέτει ένα νοικοκυριό βρίσκονται κάτω από το όριο που αντιστοιχεί στο μέγεθος και τη 
σύνθεση αυτού του νοικοκυριού, η Πολιτεία αναλαμβάνει να συμπληρώσει τους πόρους του έως ότου 
εξασφαλιστεί το καθορισμένο επίπεδο διαβίωσης.

Ο νέος θεσμός συνδυάζει την εισοδηματική ενίσχυση με μια ενεργητική πολιτική κοινωνικής 
επανένταξης μέσω της αγοράς εργασίας, της κατάρτισης-επανεκπαίδευσης και της συμμετοχής των 
δικαιούχων σε διάφορες κοινωνικές δράσεις. Η ενίσχυση με χρηματικό επίδομα θα περιορίζεται σε 
περιπτώσεις όπου οι δικαιούχοι ενίσχυσης δεν μπορούν αντικειμενικά να εργαστούν, είτε για λόγους 
κλονισμένης υγείας είτε για λόγους οικογενειακών συνθηκών (π.χ. μητέρα πολύ μικρών παιδιών σε 
μονογονεϊκό νοικοκυριό). Αντίθετα, τα ικανά προς εργασία μέλη των νοικοκυριών που κρίνονται ως 
δικαιούχοι θα καλούνται να συμμετάσχουν σε διάφορα προγράμματα κοινωνικής επανένταξης.

Η σωστή λειτουργία του θεσμού προϋποθέτει την κατά προτεραιότητα ενίσχυση των πράγματι 
φτωχών νοικοκυριών, και όχι την επιδότηση των φοροφυγάδων. Ο ακριβής έλεγχος των πόρων που 
πράγματι διαθέτουν τα υποψήφια νοικοκυριά, η συγκρότηση μηχανισμών επιλογής δικαιούχων, η 
επίλυση των διαφορών, η διασύνδεση των φορέων υλοποίησης κ.ά. είναι ζητήματα καίριας σημασίας. 
Η θεσμοθέτηση του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος δεν μπορεί να προηγηθεί της δημιουργίας των 
προϋποθέσεων για τη σωστή λειτουργία του: πρέπει να την ακολουθήσει.

IV. Η πολιτική για την υγεία

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας είναι δικό μας δημιούργημα και είμαστε περήφανοι για αυτό -  παρά τις 

αδυναμίες του. Πριν από την ίδρυση του ΕΣΥ η Ελλάδα διέθετε έναν τομέα υγείας τριτοκοσμικού 

τύπον, επαρκές για όσους ήταν σε θέση να πληρώσουν, σχεδόν τελείως απάντα για όλους τους άλλους. 

Το ΕΣΥ δεν είναι ακόμη αυτό που θέλουμε, αλλά είναι ένα σύστημα ευρωπαϊκών προδιαγραφών, με 

προβλήματα κοινά σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

Η περασμένη περίοδος δικαιολογημένα κυριαρχήθηκε από την κινητοποίηση πόρων και ενεργητικότητας 

για την ένταξη της χώρας μας στην ΟΝΕ. Όμως, δεν αμελήσαμε την υγεία. Κάθε άλλο: το 1998 η
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κοινωνική δαπάνη για την υγεία ξεπέρασε τα 2 τρις. δρχ. (5.8% του ΑΕΓΊ). Σήμερα δαπανούμε 

περισσότερα από όσα δαπανούσαμε ποτέ στο παρελθόν, έχουμε περισσότερα νοσοκομεία από όσα είχαμε 

ποτέ, με περισσότερες κλίνες, με καλύτερο εξοπλισμό, με περισσότερους ιατρούς και νοσηλευτές.

Η επέκταση του ΕΣΥ, αλλά και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, έχουν ανεβάσει το επίπεδο 

υγείας των Ελλήνων τόσο ώστε να είναι σήμερα από τα πιο υψηλά παγκοσμίως. Από το 1980 μέχρι τώρα, ο 

μέσος όρος ζωής των Ελλήνων αυξήθηκε κατά τρία χρόνια -  και των Ελληνίδων κατά τέσσερα χρόνια. Το 

1980 σχεδόν 18 στα 1000 νεογέννητα έχαναν τη ζωή τους πριν φθάσουν στα πρώτα τους γενέθλια -  σήμερα 

αυτό συμβαίνει μόνο σε 7 στα 1000.0  αριθμός των γυναικών που πέθαιναν στον τοκετό έφθανε το 1980 τις 

18 το χρόνο -  σήμερα είναι μόλις 2. Οι δείκτες δεν είναι ψυχροί, όπως ισχυρίζονται μερικοί: αντίθετα, 

διηγούνται μια ιστορία περισσότερης και καλύτερης ζωής για έναν ολόκληρο λαό.

1980-2000: μ ια  ε ικ οσ α ετία  θ εα μ α τικ ή ς  βελτίω σ η ς του  επ ιπ έδου  υ γεία ς  τω ν Ε λλή νω ν

1980 2000

μέση π ρ οσ δοκ ία  ζω ή ς (ά νδρες) 72.2  έτη 75.4  έτη

μέση προσ δοκ ία  ζω ή ς (γυνα ίκες) 76.6  έτη 80.8 έτη

βρεφική θνη σ ιμ ό τη τα  (α νά  1.000 γεννή σ εις) 17.9 7.0

μητρική θνη σ ιμ ότη τα  (α νά  100.000 γεννή σ εις) 18 2

Σήμερα, το μεγάλο κεφάλαιο της ποσοτικής επέκτασης της υγειονομικής υποδομής που εγκαινιάστηκε 

με την ίδρυση του ΕΣΥ πριν από 16 χρόνια βρίσκεται πλέον στην τελευταία του φάση. Τεράστιες 

επενδύσεις στις νοσοκομειακές υποδομές προσθέτουν 8.000 σύγχρονες νοσοκομειακές κλίνες σε όλη 

τη χώρα. Το πρόγραμμα στελέχωσης για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων υγείας οδηγεί σε 

προσλήψεις 3.000 ιατρών και 10.000 νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού. Ο τεχνολογικός 

εξοπλισμός των νοσοκομείων ανανεώνεται. Ειδικές μονάδες και εξειδικευμένα τμήματα ιδρύονται στα 

μεγάλα νοσοκομεία. Το ΕΚΑΒ απλώνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα. Τα νησιά μας θωρακίζονται και 

από υγειονομικής πλευράς, με το πρόγραμμα “Ιπποκράτης”.

Τώρα πρέπει να αλλάξουμε σελίδα: να στραφούμε προς την ποιοτική αναβάθμιση της 

υποδομής και της λειτουργίας των υπαρχουσών μονάδων με στόχο ένα σύγχρονο σύστημα 

υγείας προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Το πρόγραμμα σταδιακής αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού των μονάδων υγείας έχει ήδη αρχίσα να 

αποδίδει καρπούς στα πέντε μεγάλα νοσοκομεία της Αθήνας (Ευαγγελισμός, Γενικό Κρατικό, ΚΑΤ,
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Σωτηρία. Ερυθρός) από όπου ξεκίνησε. Ο στόχος είναι να επεκταθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας όπου 

οι υποδομές είναι σχετικά παλαιές και υπάρχει ανάγκη παρεμβάσεων αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού.

Η σωστή εξυπηρέτηση των πολιτών στα νοσοκομεία απαιτεί παρεμβάσεις και στον τομέα της 

διοίκησης. Η πλήρης αξιοποίηση των δυνατοτήτων του νοσοκομείου και η εμπέδωση της 

αντίληψης ότι το ΕΣΥ υπάρχει πρώτα και κύρια για να εξυπηρετεί τους Έλληνες πολίτες, 

προϋποθέτουν ένα διαφορετικό τρόπο διοίκησης και λειτουργίας.

Προχωρούμε στη δημιουργία μονάδων υγείας που διοικούνται αποτελεσματικά από στελέχη υψηλής 

κατάρτισης, αφοσιωμένα στην υπόθεση ενός ΕΣΥ στην υπηρεσία του κοινωνικού συνόλου, αποφασισμένα 

να κινητοποιήσουν τους διαθέσιμους υλικούς και έμψυχους πόρους με σκοπό την καλύτερη ικανοποίηση 

των αναγκών των ασθενών. Η διαδικασία επιλογής των καταλλήλων ατόμων για την αποστολή αυτή έχει 

ήδη αρχίσει. Στόχος είναι να γενικευθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας μέσα στα επόμενα χρόνια.

Η επιλογή στελεχών δεν αρκεί από μόνη της. Χρειάζεται, επίσης, να τροποποιηθεί το θεσμικό πλαίσιο που 

σήμερα τους “δένει τα χέρια”. Στόχος μας είναι να προωθήσουμε εκείνες τις θεσμικές μεταρρυθμίσεις που 

θα επιτρέπουν στις διοικήσεις να διοικούν ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν στην Πολιτεία ότι 

μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων οδηγεί σε αποτελεσματικότερη υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος 

-  ότι μεταφράζεται σε αναβάθμιση του ΕΣΥ.

Η βελτίωση της λειτουργίας του συστήματος προϋποθέτει, επίσης, την εξασφάλιση της χρηματοδοτικής 

σταθερότητας του δημόσιου τομέα υγείας. Κράτος και ταμεία υγείας διοχετεύουν στο σύστημα 

τεράστια ποσά, αλλά η ροή των πόρων είναι αργή και η συνολική χρηματοδότηση απρόβλεπτη για 

κάθε νοσοκομείο χωριστά. Eux το λόγο αυτό είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε σε νέες 

ρυθμίσεις για τη συγκέντρωση όλων των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την καλύτερη αξιοποίησή τους, 

την επιτάχυνση των χρηματοδοτικών ροών και την απάλειψη της αβεβαιότητας των διοικήσεων των 

μονάδων υγείας για το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης.

Ο νέος επιτελικός ρόλος του Υπουργείου Υγείας περιλαμβάνει την εποπτεία του ιδιωτικού τομέα υγείας, 

τόσο ως προς τη χρηματοδότηση (ιδιωτική ασφάλιση υγείας) όσο και ως προς τη παροχή υπηρεσιών υγείας 

(νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία). Η γενική κατεύθυνση είναι η ένταξη του ιδιωτικού 

τομέα σε μια εθνική ττολιτική υγείας, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχομένων 

υπηρεσιών - και κατ’ επέκταση την προστασία των πολιτών που κάνουν χρήση των υπηρεσιών του.

Η αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του πολίτη αλλά και η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης 

περίθαλψης απαιτεί τη συστηματική αξιολόγηση της ποιοτικής στάθμης των υγειονομικών υπηρεσιών 

οπουδήποτε αυτές παρέχονται. Εια το σκοπό αυτό προχωράμε σε ταχεία λειτουργία του Εθνικού Κέντρου
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Ελέγχου Υπηρεσιών Υγείας και ειδικά του Ινστιτούτου Έρευνας και Ελέγχου Ποιότητας Υπηρεσιών Υγείας.

Η αναβάθμιση του ΕΣΥ και η βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει είναι η βάση για την πολιτική 

μας στην υγεία. Δεν ξεχνάμε, όμως, ότι το ΕΣΥ είναι το μέσο, όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η 

εξασφάλιση στους πολίτες της χώρας όσο το δυνατόν υψηλότερου επιπέδου ζωής και υγείας.

Για να διατηρήσουμε την υπεροχή μας έναντι των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης ως προς το 

επίπεδο υγείας των πολιτών απαιτούνται πρωτοβουλίες σε ένα ευρύτατο φάσμα τομέων.

Από την περίθαλψη στην υγεία

Υγεία δεν είναι μόνο η περίθαλψη. Τα μέτρα προστασίας της ζωής και προαγωγής της υγείας που 
απαιτούνται (και είμαστε αποφασισμένοι να λάβουμε) αγκαλιάζουν όλο το εύρος της κρατικής 
δραστηριότητας.

ΕΙ πρωτοβουλία συντονίζεται από το Υπουργείο Υγείας, αλλά υπάρχει μια διοικητική δομή η οποία 
περιλαμβάνει τα συναρμόδια Υπουργεία (π.χ. Εργασίας, Μεταφορών), φορείς του χώρου, OTA, 
εθελοντικές οργανώσεις κτλ. Η διοικητική δομή περιλαμβάνει ολιγομελή γραμματεία για να ετοιμάζει 
εκθέσεις, να παρακολουθεί την επίτευξη των στόχων και να εισηγείται στο αποφασιστικό όργανο.

Πιο συγκεκριμένα, θα θέσουμε σε εφαρμογή ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα συνδυασμένων και 
συντονισμένων ενεργειών έτσι ώστε η μέση διάρκεια ζωής στην Ελλάδα να αυξηθεί κατά 2 χρόνια 
μέχρι το 2010. Το πρόγραμμα αυτό περιλαμβάνει:

> Ενιαία πολιτική για τα τροχαία ατυχήματα, τα οποία καταστρέφουν τις ζωές εκατοντάδων 
ανθρώπων το χρόνο, με στόχο τη δραστική μείωση των θανάτων και τραυματισμών. Η πολιτική 
αυτή αξιοποιεί την αναβάθμιση της επείγουσας ιατρικής και την επέκταση του ΕΚΑΒ σε όλη την 
επικράτεια.

> Πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας, ιδίως για κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες, 
οι μουσουλμάνοι της Θράκης και οι τσιγγάνοι. Οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν προγράμματα 
εμβολιασμού, διακρατικές ενέργειες για την παρακολούθηση μεταδοτικών ασθενειών, έλεγχο 
ποιότητας τροφίμων κ.ά.

> Πρωτοβουλίες προληπτικής ιατρικής: π.χ. pap test για όλες τις γυναίκες άνω των 40 ετών. 
Προαγωγή υγιεινών τρόπων διαβίωσης, διατροφικών συνηθειών. Προγράμματα άθλησης για 
ενήλικες. Προγράμματα κατά των ναρκωτικών, του αλκοολισμού κ.ά. Υγιεινή και ασφάλεια στους 
χώρους εργασίας.
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5. Για μια Δημόσια Διοίκηση 

στην υπηρεσία του Πολίτη



5. Για μια Δημόσια Διοίκηση στην υπηρεσία του πολίτη

I. Η δημόσια διοίκηση στη νέα εποχή

Α. Το “κράτος - στρατηγείο”: προς την υπέρβαση ενός ψευδοδιλήμματος

1. Τα τελευταία χρόνια έγινε σημαντική δουλειά για τη μεταρρύθμιση των δομών της 

διοίκησης και τον εκσυγχρονισμό του κράτους. Σταθερός οδηγός στην προσπάθεια αυτή ήταν 

η αντίληψη του “κράτους - στρατηγείου”. Θέλουμε έτσι να δώσουμε απάντηση σε ένα 

ψευδοδίλημμα που προβάλλει συχνά και εγκλωβίζει τον προβληματισμό μεταξύ δύο δήθεν 

αποκλειστικών επιλογών: την απίσχναση του κράτους και την κυριαρχία των ανέλεγκτων 

δυνάμεων της αγοράς αφενός, τον ασφυκτικό κρατισμό με τη συνακόλουθη αφυδάτωση των 

ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας αφετέρου.

2. Η αντίληψη του “κράτους - στρατηγείου” υπερβαίνει αυτό το παραπλανητικό “αδιέξοδο”, διότι 

αφετηρία και απόληξή της είναι ο πολίτης και τα δικαιώματά του. Αντίθετα, τόσο ο 

νεοφιλελευθερισμός όσο και ο κρατισμός οδηγούν τον πολίτη στο περιθώριο. Αποτελεί πιά κοινό 

τόπο ότι η κυριαρχία των δυνάμεων της αγοράς επιφέρει απαράδεκτες διαφοροποιήσεις μεταξύ των 

πολιτών και καταλήγει μοιραία σε ένα είδος κοινωνικού δαρβινισμού. Αλλά και ο κρατισμός αγνοεί 

την αξία των δικαιωμάτων και της αυτονομίας στη σύνθετη εποχή μας, ρέπει δε προς τη χειραγώγηση 

των επιθυμιών και της ιδιωτικής ζωής του ανθρώπου.

3. Αν στο επίκεντρο κάθε προσπάθειάς μας βρίσκεται ο πολίτης και τα δικαιώματά του, τότε 

η πρωταρχική αποστολή του κράτους συμπυκνώνεται σε ένα δίπτυχο: την εξασφάλιση της 

ισόρροπης απόλαυσης των δικαιωμάτων από όλους αλλά και τη διαρκή αύξηση της 

ελευθερίας για καθέναν ξεχωριστά. Το κράτος δεν είναι, λοιπόν, ούτε περιττός μηχανισμός 

για την κοινωνική ζωή μας που πρέπει να αποσυρθεί από παντού ούτε συμπλήρωμα κάθε 

κοινωνικής δραστηριότητας που διαχέεται παντού. Ο λόγος ύπαρξής του συνίσταται στην 

ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της αυτονομίας των πολιτών.

4. Στο διάστημα που πέρασε, η αντίληψη του “κράτους - στρατηγείου” άρχισε να 

εμπεδώνεται. Αντίπαλός της ήταν οι παραδοσιακές δομές του υπερτροφικού ελληνικού 

κράτους με τις κύριες δυσλειτουργίες τον συγκεντρωτισμό αφενός και τις πελατειακές 

εξαρτήσεις και την αδιαφάνεια αφετέρου που οδηγούσαν είτε σε παρεμπόδιση της προόδου 

είτε σε αυταρχικές συμπεριφορές των οργάνων του προς τον πολίτη. Μια σειρά από καίριες 

πρωτοβουλίες έχουν αλλάξει ριζικά την εικόνα.
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Πρώτον, πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αποκέντρωση και την ενίσχυση των τοπικών 

κοινωνιών:

> η συγκρότηση και οργάνωση των Περιφερειών ως ενιαίων, αποκεντρωμένων διοικητικών 

μονάδων της κρατικής διοίκησης,

> η καθιέρωση του δευτέρου βαθμού Αυτοδιοίκησης, με την ίδρυση των Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων, οι οποίες έχουν πλέον και οικονομική αυτοτέλεια,

> η υλοποίηση του σχεδίου I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ, που ενδυναμώνει τους Οργανισμούς 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού

> ο περιορισμός του Κεντρικού Κράτους σε επιτελικό ρόλο.

Δεύτερον, μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησης, τον 

έλεγχο και την υποχρέωσή της να λογοδοτεί απέναντι στους πολίτες:

> το σύστημα προσλήψεων του ν.2190/94 και η δημιουργία του ΑΣΕΠ ως θεματοφύλακα 

της αμεροληψίας στην διαδικασία πρόσληψης του προσωπικού,

>  το πρόγραμμα «Ποιότητα για τον Πολίτη», με το οποίο εισήχθησαν μέτρα άμεσης 

επικοινωνίας και εξυπηρέτησης των πολιτών από τη Διοίκηση (τηλεφωνική αίτηση για μια 

σειρά πιστοποιητικών π.χ. ληξιαρχικών πράξεων, φορολογικής ενημερότητας, στρατολογικής 

κατάστασης και ποινικού μητρώου)

> η θεσμοθέτηση του Συνήγορου του Πολίτη και των Επιθεωρητών -  Ελεγκτών Δημόσια 

Διοίκησης ως θεσμών ελέγχου της Διοίκησης,

> η καθιέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τους εργαζόμενους στο Δημόσιο.

Β. Οι προκλήσεις της νέας εποχής

α) Ωστόσο, το έργο του εκσυγχρονισμού της Διοίκησης δεν σταματά εδώ. Μια σειρά από 

παράγοντες οδηγούν σε νέες προκλήσεις:

■ Σ’όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και ευρύτερα αυξάνεται η πίεση για 

συνεχή βελτίωση των επιδόσεων και της αποτελεσματικότητας της δημόσιας διοίκησης. Η 

πραγματική σύγκλιση του ελληνικού δημόσιου τομέα προς τα επίπεδα 

αποτελεσματικότητας και ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών που ισχύουν στις
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άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ενίσχυση της θέσης της 

χώρας μας στο νέο διεθνές περιβάλλον.

■ Η ελληνική οικονομία γίνεται όλο και πιο ανταγωνιστική, με συνέπεια να απαιτείται 

ταχύτερη και εγκυρότερη πληροφόρηση και αποτελεσματικότερη συνδρομή των 

επιχειρήσεων, των διαφόρων φορέων, των πολιτών. Παράλληλα οι μηχανισμοί 

παρακολούθησης και ελέγχου που διαθέτει το Κράτος (για τον ανταγωνισμό, για την κίνηση των 

κεφαλαίων, την αγορά χρήματος και την κεφαλαιαγορά, για την απελευθέρωση των αγορών και 

τον εκσυγχρονισμό κρίσιμων τομέων της εθνικής οικονομίας, κλπ) πρέπει να οργανωθούν 

κατάλληλα ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες συνθήκες. Επίσης, και σε συνδυασμό 

με την παρακολούθηση των δεικτών της ελληνικής οικονομίας, πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την 

είσοδό μας στην ΟΝΕ, απαιτείται η βέλτιστη οργάνωση των αντίστοιχων μηχανισμών 

παρακολούθησης και παρέμβασης.

■ Η συνεχής ανάπτυξη των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών παρέχει 

τεράστιες δυνατότητες στους διοικητικούς μηχανισμούς για την αποτελεσματικότερη 

εκπλήρωση των στόχων τους, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνουν τη λειτουργία τους σε πλαίσιο 

διαφάνειας και δημοκρατικής συμμετοχής.

■ Οι παράγοντες αυτοί όμως φωτίζουν όμως υπό νέο πρίσμα τον απώτερο στόχο της 

Διοίκησης: την παροχή στους πολίτες και στις επιχειρήσεις υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, σε 

σύντομο χρόνο και με το μικρότερο δυνατό κόστος. Η συμμετοχή μας στην ενωμένη 

Ευρώπη αλλά και στις παγκόσμιες διαδικασίες με όρους ισοτιμίας απαιτεί την πλήρη 

ανάπτυξη των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας μας σε κάθε τομέα. Δυνάμεις που 

στο πρόσφατο ακόμη παρελθόν δρούσαν σε ένα ασφυκτικό περιβάλλον και εμποδίζονταν να 

αναπτυχθούν από μία καταθλιπτική γραφειοκρατία, τώρα πρέπει να εξυπηρετηθούν και να 

ενισχυθούν. Το κράτος πρέπει να εξελιχθεί από “εχθρό” σε φίλο και συνεργάτη των 

ζωντανών δυνάμεων της κοινωνίας. Με δύο λόγια, το ζητούμενο είναι οι πολίτες να νοιώσουν 

ότι αυξάνεται η ελευθερία τους. Αυτό επιβάλλει η νέα εποχή που ανοίγεται για τη χώρα και 

αυτό μόνον εγγυάται την πρόοδό μας.

2. Εύλογα προβάλλει ωστόσο το ερώτημα: μπορεί να επιτευχθεί η ενίσχυση των ζωντανών 

δυνάμεων της κοινωνίας μας από το κράτος που ο πολίτης εξακολουθεί να θεωρεί συχνά 

τροχοπέδη στις πρωτοβουλίες του; Η απάντηση είναι “ναι”, υπό την προϋπόθεση βέβαια να 

οργανώσουμε τη δουλειά μας προς δύο κατευθύνσεις - συμπληρωματικές μεταξύ τους: 

στροφή προς την αποτελεσματικότητα - στροφή προς τον πολίτη.
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Η ανασυγκρότηση των δομών της διοίκησης ήταν φυσικό να επιτείνει πρόσκαιρα την 

“εσωστρέφεια” και την έντονη ενασχόληση με θέματα διαδικαστικού χαρακτήρα. Όμως η φάση 

της θέσπισης των αναγκαίων νομοθετημάτων έχει πιά ολοκληρωθεί. Η νέα εποχή διακρίνεται από 

τη δημιουργική “επιθετικότητα” των κρατικών πρωτοβουλιών και δράσεων με αποδέκτη τον 

πολίτη. Ο νέος θεσμικός εξοπλισμός πρέπει να αξιοποιηθεί γι’αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Σταθερή 

προσπάθειά μας είναι η επίδοση της διοίκησης πρέπει πάντως να ελέγχεται σε κάθε επίπεδο δράσης 

της με κριτήριο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών.

II. Ο πολίτης στο επίκεντρο της πολιτικής για τη Δημόσια Διοίκηση

Α. Μία Δημόσια Διοίκηση στόχων και αποτελεσμάτων

Πάγια αδυναμία του τρόπου λειτουργίας της Δημόσιας Διοίκησης, είναι ο ατελής τρόπος 

σχεδιασμού, αλλά και υλοποίησης των δημοσίων πολιτικών. Τούτο δε ισχύει ιδιαίτερα για τους 

τομείς εκείνους όπου το Κράτος δεν περιορίζεται σε έναν απλό ρυθμιστικό ρόλο, αλλά επιδιώκει με 

συγκεκριμένες πολιτικές να παρέμβει ενεργά στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο. Για τη λήψη 

αποτελεσματικών, τεκμηριωμένων, οικονομικών και βιώσιμων αποφάσεων, προχωρούμε στην 

πραγμάτωση ενός μοντέλου κρατικής οργάνωσης όπου οι αποφάσεις λαμβάνονται και οι πολιτικές 

υλοποιούνται στο πλησιέστερο προς τον πολίτη και τις ανάγκες του επίπεδο.

α) Βελτίωση του συστήματος λήψης αποφάσεων και σύνδεσή του με τις απαιτήσεις της κοινωνίας

Η αποκέντρωση του συστήματος λήψης των αποφάσεων, από την αποκλειστική ευθύνη της κεντρικής 

διοίκησης στα υπόλοιπα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης, αποτελεί την πεμπτουσία της πολιτικής 

ενίσχυσης της αποκέντρωσης. Για να αποκεντρωθεί το σύστημα λήψης αποφάσεων, όχι μόνο σε 

θεσμικό επίπεδο, αλλά και ουσιαστικά, προχωρούμε σε παρεμβάσεις στα παρακάτω πεδία :

> στην απλούστευση και συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων,

> στην απλούστευση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας,

> στην εισαγωγή νέων παραμέτρων στη λήψη των αποφάσεων, όπως η ανάλυση 

κόστους-οφέλους, μελέτες επιπτώσεων, κριτήρια ποιότητας...

> στην καθιέρωση μηχανισμών επικοινωνίας της διοίκησης τόσο εσωτερικά, όσο και 

εξωτερικά με το περιβάλλον της.

> στην καθιέρωση μηχανισμών παρακολούθησης της εφαρμογής των πολιτικών.
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β) Επίτευξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων

Μετά τον σχεδίασμά και την απόφαση μια πολιτική, η παρακολούθηση της εφαρμογής της, 

καθώς και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων που φέρει αποτελούν εξαιρετικά σημαντικές 

όψεις του έργου μιας σύγχρονης δημόσιας διοίκησης. Το σημερινό, γραφειοκρατικό, πρότυπο 

της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης εξακολουθεί να αποδίδει σημασία σχεδόν αποκλειστικά 

στην τήρηση της νομιμότητας. Στόχος είναι η ανάπτυξη σύγχρονων συστημάτων 

προσδιορισμού συγκεκριμένων αποτελεσμάτων σε κάθε έργο, καθώς και συστημάτων 

ελέγχου και αξιολόγησής του σε όλες τις φάσεις, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα των 

παρεχομένων υπηρεσιών.

Κύρια μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι τα ακόλουθα :

> η επεξεργασία κατάλληλων δεικτών αποδοτικότητας για κάθε τομέα πολιτικής και, 

στη συνέχεια, για κάθε έργο.

> η διενέργεια ελέγχων -  ερευνών αποδοτικότητας.

> η συγκριτική αξιολόγηση ομοειδών υπηρεσιών,

> η θεσμοθέτηση «συμβολαίων δράσης», συμφωνιών με τις οποίες το ύψος των 

πιστώσεων που χορηγούνται ανά φορέα / υπηρεσία βασίζονται στην αξιολόγηση της 

απόδοσής τους, σύμφωνα με τα προκαθορισμένα κριτήρια.

γ) Απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών

Για να μπορέσουν οι παραπάνω δράσεις μας να είναι επιτυχείς, τόσο στο επίπεδο των στόχων 

που θέτει μια δημόσια υπηρεσία ή ένας οργανισμός, όσο και σε αυτό των αποτελεσμάτων που 

τελικά επιτυγχάνει, πρέπει να παρέμβουμε αυτοτελώς και στο ενδιάμεσο επίπεδο των 

διαδικασιών. Στόχος μας σε αυτό το επίπεδο είναι να προχωρήσουμε στη απλούστευση των 

πολύπλοκων, χρονοβόρων και χαμηλής ποιότητας διοικητικών διαδικασιών.

δ) Καθορισμός κριτηρίων ποιότητας

Η παρέμβασή μας σε κάθε τομέα καθοδηγείται από την επιλογή ότι κάθε υπηρεσία που 

παρέχει η Διοίκηση πρέπει, σε κάθε στάδιο, να χαρακτηρίζεται από τη καλύτερη ποιότητα 

όπως αυτή καθορίζεται τόσο από τις σύγχρονες απαιτήσεις λειτουργίας της Διοίκησης, όσο
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και από τις ανάγκες της κοινωνίας και των πολιτών. Προς την κατεύθυνση αυτή ορίζονται 

κριτήρια ποιότητας ανά τομείς και, στη συνέχεια, έργα.

Β. Για μια Δημόσια Διοίκηση καταρτισμένων στελεχών

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί τον καθοριστικό 

παράγοντα για την επιτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης. Ο δημόσιος υπάλληλος καλείται 

να ασκήσει τα καθήκοντά του με νέες μεθόδους δράσης που στοχεύουν στην αποδοτικότητα 

και την παραγωγικότητα. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης με 

ανθρώπινο δυναμικό ικανό να δρα με βάση την αρχή της νομιμότητας αλλά και να 

προσανατολίζεται στα αποτελέσματα, όπως αυτά προσδιορίζονται μέσα από τις ανάγκες 

των πολιτών και της συλλογικότητας.

α) Η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος «Προγραμματισμού Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δημόσια Διοίκηση οφείλεται 

στην έλλειψη συστηματικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού. Η αξιοπιστία και 

η επιτυχία διαμόρφωσης μιας συγκροτημένης πολιτικής ανθρώπινου δυναμικού συναρτάται 

άμεσα με τον εντοπισμό των αναγκών της Διοίκησης σε έμψυχο δυναμικό και τη 

διαμόρφωση ενιαίου και ορθολογικού προτύπου που συνδέει τις προσλήψεις, την εξέλιξη των 

υπαλλήλων εντός της διοίκησης και τις αποχωρήσεις. Γ ι' αυτό προωθούμε:

> την εκπόνηση συστημάτων πρόβλεψης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε 

έμψυχο δυναμικό σε συνάρτηση με την αγορά εργασίας, ώστε να συγκροτηθεί και να 

υποστηριχθεί στη συνέχεια ένα αξιόπιστο σύστημα προγραμματισμού των προσλήψεων,

> την τυποποίηση της παρακολούθησης της εξέλιξης των υπαλλήλων στα διάφορα 

επίπεδα της σταδιοδρομίας τους και

> την εκπόνηση συστήματος παρακολούθησης και πρόβλεψης της αποχώρησης των 

υπαλλήλων από την υπηρεσία.

Επειδή τα αμέσως επόμενα χρόνια θα πορευθούμε με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, 

παράλληλα με την εισαγωγή ενός ολοκληρωμένου συστήματος «Προγραμματισμού 

Ανθρώπινου Δυναμικού», θα εστιάσουμε την προσοχή μας στις ειδικές παρεμβάσεις τα πεδία 

της υποκίνησης και της επιμόρφωσής του. Και τούτο γνωρίζοντας ότι η πολιτική “παγώματος 

των προσλήψεων” με γενική ποσόστωση δημιουργεί πολλαπλασιαστικά προβλήματα στη ροή
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εξέλιξης των στελεχών της διοίκησης στα επίπεδα ευθύνης που απαιτεί ο προγραμματισμός 

και η υλοποίηση των πολιτικών.

β) Συστήματα υποκίνησης του ανθρώπινου δυναμικού : κίνητρα και αξιολόγηση

Μια σύγχρονη πολιτική ανάπτυξης προσωπικού πρέπει να αναζητήσει τις μεθόδους και τις 

πρακτικές που επιτρέπουν την εμπέδωση νέων αξιών από τα διοικητικά στελέχη και 

τονώνουν την έννοια του καθήκοντος και το αίσθημα ευθύνης τους.

Επειδή στο παρελθόν η υπόθεση των κινήτρων κατέληγε πάγια να ταυτίζεται με την 

επιδοματική ενίσχυση του εισοδήματος των δημοσίων υπαλλήλων και τις πάσης φύσης 

παροχές πρέπει, πριν από την οποιαδήποτε παρέμβασή μας, να προχωρήσουμε :

> στον εντοπισμό των παραγόντων που προσδιορίζουν την ικανοποίηση, παρακίνηση και 

αφοσίωση των εργαζομένων στη Δημόσια Διοίκηση,

> στην τόνωση του ενδιαφέροντος του υπαλλήλου σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο 

(κίνητρα, ενίσχυση της συμμετοχικότητας στη διαχείριση των υποθέσεων),

>  στη διαμόρφωση μηχανισμών παρακολούθησης της αποτελεσματικότητας των 

κινήτρων.

Η άλλη όψη των κινήτρων είναι η αξιολόγηση του έργου και της απόδοσης των δημοσίων 

υπαλλήλων. Για να λειτουργήσει σωστά προϋποθέτει:

>  προσδιορισμό των απαιτήσεων κάθε θέσης σε γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, σε 

συνάρτηση με τις νέες διοικητικές λειτουργίες,

>  ανάλογη προς τις απαιτήσεις αυτές τοποθέτηση των υπαλλήλων, παράλληλα με 

ακριβή καθορισμό των καθηκόντων τους,

>  σύγχρονα μέσα αξιολόγησης των υπαλλήλων, σε αντιστοιχία με την επίτευξη των 

στόχων που έχουν τεθεί, και

> επανακαθορισμό των όρων απασχόλησης και των μεθόδων εργασίας, με βάση τα 

αποτελέσματα της αξιολόγησης.
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γ) Βελτίωση της κατάρτισης

Αναμφισβήτητη όμως είναι και η συμβολή της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην 

επίτευξη των στόχων του διοικητικού εκσυγχρονισμού. Η συνεχής εξέλιξη των γνώσεων και 

της τεχνολογίας, καθώς και η διαμόρφωση νέων τεχνικών και κατευθύνσεων, επιβάλλει την 

αναζήτηση μέσων διασφάλισης διαρκούς εκπαίδευσης και κατάρτισης. Τούτο εξασφαλίζεται 

με τον προσανατολισμό των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ προς τις 

ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης και με την ενίσχυση της διοικητικής εκπαίδευσης και την 

συστηματικότερη διοργάνωση και υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων.

Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εστιάζεται σε οργανωτικές 

και εκπαιδευτικές βελτιώσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, και στη συνεχή και 

συστηματική καταγραφή των αναγκών της Δημόσιας Διοίκησης και την ανάλογη 

προσαρμογή του περιεχομένου των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και των προγραμμάτων 

εισαγωγικής και διαρκούς επιμόρφωσης στις πραγματικές απαιτήσεις των υπηρεσιών.

Γ. Μια Δημόσια Διοίκηση ανοιχτή και φιλική στους πολίτες

Εια να γίνει πράξη η στρατηγική μας επιλογή που θέτει την εξυπηρέτηση των αναγκών του 

πολίτη ως προτεραιότητα στη διοικητική δράση, προχωρούμε με γνώμονα τη δική του οπτική 

για τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών. Μια τέτοια 

πελατοκεντρική οπτική προϋποθέτει τη διπλή διάσταση του πολίτη απέναντι στη διοίκηση: ο 

πολίτης είναι τόσο χρήστης προϊόντων και υπηρεσιών, αλλά και υποκείμενο κατοχυρωμένων 

δικαιωμάτων, τα οποία εξειδικεύονται σε θεσμικά μέτρα με άμεσες συνέπειες (Χάρτης 

Δικαιωμάτων Πολιτών, Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας).

α) Βελτίωση των σημείων επαφής των πολιτών με τη Διοίκηση

Βασικός μας στόχος είναι η ανατροπή της αρνητικής εντύπωσης, αλλά και των 

προκαταλήψεων που έχουν δημιουργηθεί, παρεμβαίνοντας από την πρώτη επαφή των 

πολιτών με τη Δημόσια Διοίκηση.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού προχωρούμε :

> στη δημιουργία Κέντρων Διοικητικών Πληροφοριών για τους συναλλασσόμενους με τη 

Δημόσια Διοίκηση, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της αποστολής και του ρόλου 

του κάθε επιπέδου διοίκησης και αυτοδιοίκησης, καθώς και τη δωρεάν διάθεση
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ορισμένων δημοσίων πληροφοριών σε όλους τους πολίτες μέσω ηλεκτρονικών 

σημείων επικοινωνίας που θα αναπτυχθούν σε διάφορους δημόσιους χώρους

> στη δημιουργία κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων συνεργασίας

που περιορίζουν δραστικά τον όγκο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τις χρονικές 

καθυστερήσεις,

> στη γενίκευση των κέντρων συναλλαγής του πολίτη με μία μόνον υπηρεσία

> τη δημιουργία ενός γενικευμένου πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη 

Διοίκηση,

> στην απλοποίηση και ομογενοποίηση των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τις 

διάφορες συναλλαγές και αιτήσεις προς τις δημόσιες υπηρεσίες,

> στη δημιουργία των απαραίτητων δίαυλων επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και 

της Διοίκησης ώστε, μέσα από διαρκή και αμφίδρομη επαφή, οι κοινωνικές ανάγκες να 

γίνονται πιο γρήγορα αισθητές στη Διοίκηση, η οποία και θα ανταποκρίνεται ταχύτερα, 

προσαρμόζοντας τα μέσα της πολιτικής της.

β) Διαφάνεια και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών

Η βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες ο πολίτης έρχεται σε πρώτη επαφή με τις 

δημόσιες υπηρεσίες δεν μπορεί από μόνη της να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας πιο 

ανοιχτής και φιλικής λειτουργίας της Διοίκησης. Αυτό θα γίνει μόνο αν ακολουθήσουν και 

παρεμβάσεις που αφορούν τη διαφάνειά της δράσης της, όσο και σε ότι αφορά την 

κατοχύρωση των δικαιωμάτων του πολίτη. Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί 

προχωρούμε στην εξέταση των υφιστάμενων διοικητικών διαδικασιών με σκοπό:

> την τυποποίησή τους ώστε ο συναλλασσόμενος με τις δημόσιες υπηρεσίες πολίτης να 

γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του και να μειώνεται ο κίνδυνος ύπαρξης 

παράπλευρων άτυπων διαδικασιών,

> την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες πρόσβασης που έχουν στις δημόσιες 

πληροφορίες και τις διευκολύνσεις που τους παρέχει η χρήση των νέων τεχνολογιών 

από τη Διοίκηση

> την διατύπωση ενδείξεων κόστους που συνδέονται με την προσφερόμενη υπηρεσία,
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> τη διατύπωση εγγυήσεων και αρχών που περιγράφουν την ποιότητα των υπηρεσιών

που οφείλουν να αναμένουν οι πολίτες,

> τη θέσπιση σαφών χρονικών ορίων στις απαντήσεις και ενέργειες των διοικητικών 

οργάνων, και

> την ενημέρωση των πολιτών για τους μηχανισμούς προσφυγής και προστασίας που

διαθέτουν για τη διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους.

Στόχος μας είναι η κατοχύρωση της διαφάνειας και των δικαιωμάτων των πολιτών μέσα από τη 

σύνταξη ενιαίων «Χαρτών Ποιότητας -  Δικαιωμάτων των Πολιτών» και τη θέσπιση 

κινήτρων για τις υπηρεσίες που θα ανταποκρίνονται προς αυτές με τον προσφορότερο τρόπο.

Συμπληρωματικό στοιχείο των παραπάνω παρεμβάσεων, για να μη μείνουν στο επίπεδο των 

ευσεβών πόθων και των όμορφων διατυπώσεων, είναι ο συνεχής, τακτικός αλλά και ad hoc 

έλεγχος, στη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης.

γ) Συνεχής έλεγχος

Προχωρήσαμε με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα τα τελευταία δυο χρόνια στην εισαγωγή 

συστημάτων ελέγχου της Δημόσιας Διοίκησης που χρόνια λειτουργούσε με σημαντικό 

έλλειμμα στην αντιμετώπιση της κακοδιοίκησης, της παρανομίας και της διαφθοράς. 

Προβλημάτων η επικινδυνότητα των οποίων εντείνεται με τον πολλαπλασιασμός των 

κέντρων λήψεως αποφάσεων και των νέων καθηκόντων της Διοίκησης.

Σταθερή μας πεποίθηση είναι ότι στον τομέα αυτό η συνεργασία Πολιτείας και πολιτών είναι 

αναγκαία σήμερα περισσότερο από ποτέ. Έτσι εξασφαλίσαμε συστήματα ελέγχου που 

στηρίζονται όχι μόνο στην πρωτοβουλία της ίδιας της Διοίκησης, αλλά και στην 

πρωτοβουλία των ιδιωτών.

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά. Η θεσμοθέτηση του Σώματος Επιθεωρητών -  

Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΛΔΔ) , που διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους βοήθησε 

άμεσα στην ενεργοποίηση υγιών ανακλαστικών στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. 

Παράλληλα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει από τα πρώτα του βήματα δώσει πολύ θετικό 

δείγμα γραφής, αναδεικνύοντας πόσο ήταν αναγκαία η ύπαρξη ενός θεσμού που δρα 

δια μεσολαβητικά ανάμεσα στη Διοίκηση και τον πολίτη. Τέλος, κρίσιμη ήταν η συμβολή
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οργάνων όπως το ΣΔΟΕ, αλλά και δικαστικών αρχών όπως το Ελεγκτικό Συνέδριο που 

προικίστηκε με νέες αρμοδιότητες.

Στόχος είναι να συνεχίσουμε πιο συστηματικά στην ίδια κατεύθυνση με τους ακόλουθους τρόπους:

>  Ενίσχυση των μέσων των ελεγκτικών θεσμών, του Σώματος Επιθεωρητών -  Ελεγκτών 

Δημόσιας Διοίκησης, του Συνήγορου του Πολίτη κλπ..

> Δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου με έργο την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 

των υπηρεσιών στις λύσεις που προτείνουν τα ελεγκτικά όργανα ως προς τις παθογένειες 

της διοίκησης.

> Σταδιακή συμπλήρωση των ελέγχων νομιμότητας, που δεν πρέπει να αγνοούνται στο 

ελληνικό διοικητικό περιβάλλον το οποίο χαρακτηρίζεται από συνεχείς παραβιάσεις των 

θεσμοθετημένων κανόνων, με ελέγχους αποδοτικότητας των δημοσίων υπηρεσιών.

Δ. Ενθάρρυνση των αυτόνομων δράσεων των πολιτών

Η βαθμιαία απόσυρση του παρεμβατικού κράτους από καίριους τομείς της κοινωνίας καθώς 

και η κρίση των παραδοσιακών θεσμών κοινωνικής πρόνοιας έχει προκαλέσει στον πολίτη 

έλλειμμα κοινωνικής ασφάλειας. Πρόκειται για μια “σκιά” που υποθηκεύει την ανάπτυξη της 

προσωπικότητας και συνθλίβει την αυτονομία του. Το έλλειμμα αυτό μπορεί και πρέπει να 

καλύψει εν πολλοίς η ίδια η κοινωνία με τις δυνάμεις της. Το Κράτος καλείται λοιπόν να 

οργανώσει ένα σύστημα πρόσφορων εγγυήσεων και λήψης θετικών μέτρων για την ακώλυτη 

άσκηση των δικαιωμάτων. Ειδικότερες πρωτοβουλίες είναι:

> η υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης,

> η ενθάρρυνση των Μ.Κ.Ο.,

> η ενίσχυση πρωτότυπων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,

> η αξιοποίηση του εθελοντισμού μέσω διαδικασιών συμμετοχής στη διαβούλευση, τη 

χάραξη και την υλοποίηση πολιτικών.
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6. Τα Δικαιώματα του Πολίτη σε μια Κοινωνία Ελευθερίας και Ασφάλειας

I. Γενικό Πλαίσιο -  Η Αντίληψή μας για τα Δικαιώματα

Γνώμονας και στόχος της πολιτικής μας είναι «πρώτα ο πολίτης». Δεν θέλουμε ένα κράτος- 

κηδεμόνα. Επιδιώκουμε μία πολιτεία για τους πολίτες. Πολίτες που βρίσκονται στο επίκεντρο, 

ως υποκείμενα που δρουν, συμμετέχουν αλλά και απολαμβάνουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες 

μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ο πολίτης δεν είναι μόνο αποδέκτης των πολιτικών. Θέλουμε να 

συνδιαμορφώνει το γενικό συμφέρον, το παρόν και το μέλλον της χώρας, να εντάσσεται σε 

αυτό. Ενισχύουμε τη θέση των πολιτών στην κοινωνία, προστατεύοντας και διευρύνοντας τα 

δικαιώματα. Ανασυγκροτώντας τη διοίκηση και το κράτος ώστε να μπορούν να βασίζονται πάνω 

του αυτοί που έχουν ανάγκη.

Συστατικό στοιχείο μιας ανεπτυγμένης δημοκρατίας είναι όχι μόνο ο σεβασμός αλλά και η 

ενίσχυση των δικαιωμάτων. Η δημιουργία μιας κοινωνίας που θα ανταποκρίνεται στις 

προσδοκίες μας εξαρτάται σε αποφασιστικό βαθμό από τη δυνατότητα των πολιτών να 

πραγματώνουν και να ασκούν στην πράξη τα θεμελιώδη δικαιώματά τους και με τον τρόπο 

αυτό να αυτοπροσδιορίζονται και να εξελίσσονται ως υπεύθυνες και αυτόνομες 

προσωπικότητες.

Γνώρισμα μιας ισχυρής κοινωνίας είναι η ανεκτικότητα, η αναγνώριση του διαφορετικού και η 

αρμονική ένταξή του στο σύνολο. Επιδιώκουμε μία κοινωνία όπου οι διαφορετικοί δεν είναι 

εξορισμένοι αλλά ενταγμένοι σε ένα σύνολο, που προωθεί την ανεκτικότητα επί τη βάσει 

κανόνων και αρχών που αυτή η κοινωνία έχει συμφωνήσει μέσα από τους θεσμούς και τον 

διάλογο. Επιδιώκουμε μία κοινωνία που δεν φοβάται, δεν εξορκίζει και δεν δαιμονοποιεί τις 

«μειονότητες» αλλά τις σέβεται και εμπλουτίζεται από αυτές.

Η ελευθερία των πολιτών, η ελεύθερη, αυτόνομη και ανθρώπινη διαμόρφωση και βίωση της 

καθημερινής ζωής προϋποθέτει την ασφάλεια: το αίσθημα της προστασίας από τις απειλές 

αλλά και την εμπιστοσύνη στους θεσμούς και τα μέσα του κράτους δικαίου. Η ίδια η 

άσκηση των δικαιωμάτων προϋποθέτει την ασφάλεια. Η  ανασφάλεια θίγει κατά πρώτο λόγο 

τους ασθενέστερους και δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή. Βελτιώνουμε την ποιότητα της 

καθημερινότητας καταπολεμώντας το έγκλημα και τις αιτίες του.

Σκοπός μας είναι ο νέος ρόλος του κράτους - να υπερβούμε τις αντιλήψεις που θεωρούν την 

κυβέρνηση είτε σαν εχθρό είτε σαν (οφειλόμενη) απάντηση σε όλα τα προβλήματα. Η
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Κυβέρνηση δεν απεκδύεται ωστόσο των ευθυνών της. Αντίθετα αντιμετωπίζει τις 

προκλήσεις, θετικές και αρνητικές. Προκλήσεις που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση, 

τις νέες μετακινήσεις των λαών, τις νέες τεχνολογίες, την αποδιάρθρωση παραδοσιακών 

αξιών και μορφών οργάνωσης και ζωής.

Έχουμε κατακτήσει και εδραιώσει ένα υψηλό επίπεδο δημοκρατίας. Δεν αρκούμαστε σε 

αυτό: στόχος μας η διεύρυνση και η εμβάθυνσή της. Η “δημοκρατία του 2000” δεν είναι 

υπόθεση ενός κόμματος, είναι υπόθεση της κοινωνίας. Για τη δημοκρατία του 2000 θα 

επιδιώξουμε τη συναίνεση για το καλύτερο αποτέλεσμα αλλά θα αρνηθούμε τον συμβιβασμό 

στον ελάχιστο κοινό παρονομαστή.

II. Πρώτα ο Πολίτης-Πρωταγωνιστής: Ενίσχυση των Δικαιωμάτων

Η δημοκρατία δεν απειλείται. Αποκτά όμως και μετρά την ποιότητά της καθημερινά με 

μέτρο τα δικαιώματα των πολιτών. Προσανατολιζόμαστε στις απαιτήσεις της σύγχρονης 

πολιτικής που βασίζεται στη συμμετοχή, τη συνεργασία και τον διάλογο. Η Ελλάδα 

προσφέρει ένα επίπεδο προστασίας των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων που κινείται 

πάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών συνταγμάτων. Δεν αγνοούμε ωστόσο τα 

προβλήματα στην άσκηση τους. Προβλήματα που έχουν ως συχνά ως αφετηρία είτε την 

μη εμπέδωση των θεμελιωδών δικαιωμάτων από την πλευρά των πολιτών είτε την 

κατάχρηση στην άσκησή τους. Προβλήματα που αποτυπώνονται/ αντανακλώνται είτε στην 

αδιαφορία για τα κοινά είτε σε έναν ακραίο κομματισμό των πρωτοβουλιών και 

δραστηριοτήτων. Καταγράφουμε την ελλιπή συμμετοχή, την άγνοια των δικαιωμάτων ή την 

παραίτηση από την άσκησή τους. Καταγράφουμε πρακτικές που αποθαρρύνουν ή εμποδίζουν 

τους πολίτες να απολαύσουν τα δικαιώματά τους.

Για αυτό οι παρεμβάσεις μας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια επικεντρώνονται στη βελτίωση 

της θέσης του πολίτη και στη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης και πραγμάτωσης 

των δικαιωμάτων. Κρίσιμες και ουσιαστικές τομές προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξαν:

>  η ίδρυση του Συνήγορου του Πολίτη,

>  η ίδρυση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

> η ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης
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Στηρίζουμε, ενισχύουμε αυτούς τους θεσμούς και διαφυλάσσουμε την ανεξαρτησία τους

ώστε να μπορούν να δρουν ως αμερόληπτοι ελεγκτές της εξουσίας, δημόσιας και ιδιωτικής 

αλλά και ως συμπαραστάτες του πολίτη. Στην επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο, κατά τους 

ορισμούς του Συντάγματος, θα ολοκληρώσουμε τη διαδικασία της συνταγματικής 

αναθεώρησης που θα προσδώσει στις αυτές τις ανεξάρτητες αρχές συνταγματική 

κατοχύρωση, ώστε να λειτουργήσουν ως θεσμικές εγγυήσεις που περιβάλλουν το άτομο κατά 

την άσκηση των δικαιωμάτων του.

Ο πολίτης του 2000 δεν είναι πλέον ο παρίας ή ο θεατής του πολιτικού συστήματος.

Κάναμε γενναία βήματα και προσπαθούμε καθημερινά ώστε ο πολίτης να απεμπλακεί από το 

πλέγμα των πελατειακών σχέσεων και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και 

πολιτική ζωή του τόπου σε συνθήκες ελευθερίας, ισότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. 

Προσβλέπουμε σε υπεύθυνους και συνειδητούς πολίτες που έχουν ιδέες, απόψεις, προτάσεις 

και ασκούν κριτική για το περιεχόμενο και την εφαρμογή των αποφάσεων.

Η κυβέρνηση ενισχύει τους θεσμούς συμμετοχής. Θεσπίζουμε και πραγματώνουμε νέες 

διαδικασίες διαβούλευσης με οργανωμένες και άτυπες ομάδες πολιτών για την επεξεργασία και 

λήψη των αποφάσεων που τους αφορούν καθώς και διαδικασίες συναπόφασης για τοπικά 

ζητήματα, ώστε η αποκέντρωση και η ενίσχυση των αποκεντρωμένων κοινοτήτων να 

συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη δυνατή αποκέντρωση των αποφάσεων.

Η σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες των 

πολιτών. Η Κυβέρνηση χρειάζεται, εμπιστεύεται, συνεργάζεται με την κοινωνία των 

πολιτών. Την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την ενίσχυση των μη κυβερνητικών 

οργανώσεων (Ν. 2731/99) ακολουθεί η οργάνωση μιας εγγύτερης συνεργασίας και η 

συνέργια με δομές και οργανώσεις της κοινωνίας. Στόχος μας η αντιμετώπιση των 

προβλημάτων στη βάση τους , η συμμετοχή των πολιτών στη λύση τους, η ανάπτυξη της 

αλληλεγγύης, η ανάληψη ευθυνών από τους πολίτες, εν τέλει η ανανέωση της κοινωνίας των 

πολιτών και συνακόλουθα η ανανέωση της πολιτικής κοινωνίας ώστε να εκπληρωθεί το 

αίτημα- στόχος “πρώτα ο πολίτης - πρωταγωνιστής!” .

Αναζητούμε - μαζί με τους πολίτες - νέες μορφές συμμετοχής ώστε να συνδιαμορφώσουμε 

μία νέα καθημερινότητα. Δεν αποβλέπουμε μόνο στην ανάδειξη μορφών άμεσης δημοκρατίας 

ή στην αναβίωση παραδοσιακών κοινωνικών μορφών οργάνωσης και αλληλεγγύης αλλά και 

στην κοινωνική και υλική ανανέωση των γειτονιών, των πόλεων και των περιοχών της 

χώρας. Προστατεύουμε τα δικαιώματα για να εξασφαλίσουμε το ευ ζην στην

72



καθημερινότητα, τη βεβαιότητα ότι η καθημερινή ζωή των πολιτών αναπτύσσεται σε 

συνθήκες ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ασφάλειας.

Για την επιτυχία της προσπάθειας μας απαιτείται μία νέα πολιτική στράτευση από την 

πλευρά των πολιτών. Η στράτευση αυτή τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται με τον 

εθελοντισμό σε πολλά και διαφορετικά πεδία (π.χ. πρόνοια για κατηγορίες με ειδικά 

προβλήματα, δασοπροστασία, εκμάθηση ελληνικών σε τσιγγάνους, τήρηση της κυκλοφορίας 

έξω από τα σχολεία). Τα μέλη των εθελοντικών οργανώσεων είναι πάνω από όλα ενεργοί 

πολίτες. Η αύξηση των εθελοντικών κινήσεων αποδεικνύει ότι η κοινωνία μας, μια κοινωνία 

με τους παραδοσιακούς δεσμούς σε υποχώρηση, έχει δυνατότητες να αντιδρά θετικά 

απέναντι σε νέες ή παλιές παθογένειες. Ότι, σιγά-σιγά, διαμορφώνεται μια κοινωνία 

πολιτών με αίσθηση σεβασμού στον άλλον, αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα.

Η Πολιτεία δεν έχει σκοπό ούτε να χειραγωγήσει ούτε να υποκαταστήσει τις κινήσεις 

αυτές. Στόχος της είναι να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να τις ενισχύσει. Να

προαγάγει ενεργητικά και να αξιοποιήσει τον εθελοντισμό, να διοχετεύσει προς τις 

εθελοντικές οργανώσεις μέρος της ενεργητικότητας και της δυναμικότητας που είναι διάχυτες 

στην κοινωνία αλλά παραμένουν αναξιοποίητες. Εκτός από την αναγνώριση εκ μέρους της 

Πολιτείας των εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ως συνομιλητών και 

συνεργατών της κατά την κατάστρωση και την εφαρμογή των πολιτικών της στους 

επιμέρους τομείς η Πολιτεία προσανατολίζεται στην :

> ενθάρρυνση τέτοιων κινήσεων με προσεκτικές φορολογικές ελαφρύνσεις.

> την προβολή του έργου τους και 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.

Το θεσμικό υπόβαθρο για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων υφίσταται και εμπλουτίζεται 

διαρκώς. Τα ατομικά δικαιώματα όμως μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους μόνο 

όταν οι πολίτες γνωρίζουν την ύπαρξή τους και έχουν συνείδηση της δυνατότητας να τα 

ασκήσουν. Τα δικαιώματα πρέπει να είναι ορατά. Η έλλειψη ενημέρωσης για τα δικαιώματα 

δεν προκαλεί μόνο έλλειμμα διαφάνειας. Δεν υποβιβάζει μόνο τον πολίτη σε “επαίτη” των 

ίδιων του των δικαιωμάτων. Απαξιώνει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση της κοινωνίας 

των πολιτών.

73



Προστασία των πολιτών-καταναλωτών

Η ευημερία των πολιτών, το δικαίωμα της διαμόρφωσης των απόψεων και των επιλογών τους και σε 

τελευταία ανάλυση της ζωής τους δεν διακυβεύεται μόνο από το κράτος. Στη σύγχρονη 

καταναλωτική κοινωνία ο πολίτης-καταναλωτής έχει πολλές επιλογές αλλά ταυτόχρονα είναι έκθετος 

και νοιώθει πολλές φορές απροστάτευτος απέναντι στα παντοδύναμα μέσα ενημέρωσης και 

επηρεασμού, στους μηχανισμούς της διαφήμισης, στην ανεξέλεγκτη παραγωγή, στην πληθώρα των 

προϊόντων και υπηρεσιών, που θέτουν συχνά σοβαρά ζητήματα - ακόμη και ως προς την υγεία και 

την ασφάλειά του.

Διασφαλίζουμε το ουσιαστικό δικαίωμα επιλογών ενός πληροφορημένου πολίτη- καταναλωτή. 

Οργανώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγύησης των δικαιωμάτων του που συγκροτείται από 

κανόνες αλλά και εργαλεία διαφάνειας και ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 

μηχανισμών παραγωγής, διάθεσης και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών. Θωρακίζουμε τα 

δικαιώματά του με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική άσκησή τους.

Η καινοτόμος νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (Ν. 2251/94) εισήγαγε ουσιαστικούς 

θεσμούς και μέσα προστασίας του καταναλωτή όπως

> η συλλογική προστασία μέσω της συλλογικής αγωγής

> η προστασία στις συμβάσεις από απόσταση ή από την παραπλανητική διαφήμιση,

> η προστασία των καταναλωτών των ΔΕΚΟ,

> η συμμετοχή των καταναλωτικών οργανώσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και 

συνακόλουθα στη λήψη των αποφάσεων.

Πέντε χρόνια μετά ιδρύουμε και οργανώνουμε τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με σκοπό την 

χάραξη και η άσκηση συνολικής, συνεκτικής και συγκροτημένης πολιτικής στον τομέα του 

ελέγχου ποιότητας και την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των συμφερόντων του 

καταναλωτών. Ο ΕΦΕΤ, που θα συγκεντρώσει τις κατεσπαρμένες σήμερα σε διάφορες υπηρεσίες 

αρμοδιότητες, θα δραστηριοποιηθεί σε ένα πεδίο πολύ σημαντικό για την ποιότητα ζωής των πολιτών: 

τον καθορισμό των προδιαγραφών ποιότητας των τροφίμων, την άσκηση των ελέγχων και επιβολή 

κυρώσεων. Οι πολίτες-καταναλωτές θα γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των 

τροφίμων και θα συμμετέχουν μέσω των εκπροσώπων τους στη διοίκηση του φορέα αυτού.
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Εκτός από τις θεσμικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων η 

πολιτική μας τα επόμενα χρόνια θα επικεντρωθεί στην ενημέρωση των πολιτών για τα 

δικαιώματά τους αλλά και στη βελτίωση του συστήματος της δικαστικής προστασίας 

των δικαιωμάτων αυτών. Οι χάρτες για τα δικαιώματα της καθημερινής ζωής, στον 

πολιτισμό, την ποιότητα ζωής δεν είναι διαφημιστικά φυλλάδια. Δεσμεύουν αυτούς που τους 

συντάσσουν, γίνονται ασπίδες προστασίας και όπλα συμμετοχής του πολίτη.

Εμμένουμε και εντείνουμε την προσπάθειά μας για την επίτευξη της διαφάνειας στην άσκηση της 

πολιτικής και την διοικητική δράση. Διευρύνουμε και διευκολύνουμε την πρόσβαση του πολίτη 

στις πληροφορίες της διοίκησης ώστε να μπορεί να ελέγχει τους διοικούντες, να διαμορφώνει την 

άποψή του και να συμμετέχει ισότιμα στα κοινά. Δημιουργούμε τις συνθήκες για την εξασφάλιση 

της διαφάνειας όχι μόνο στις κρίσιμες περιοχές των δημόσιων έργων, των προμηθειών του 

Δημοσίου ή των MME αλλά σε όλες τις πτυχές της καθημερινής διοικητικής και κρατικής 

λειτουργίας. Η πολιτεία θα διευρύνει το ρόλο της δημόσιας σφαίρας με την έννοια της 

μεγαλύτερης διαφάνειας και προσιτότητας έναντι των πολιτών.

Η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος είναι μία από τις κρισιμότερες εγγυήσεις κατά της 

διαφθοράς. Αντιστεκόμαστε στη - συντηρητική, μίζερη και επικίνδυνη - αντίληψη ότι το 

“λάδωμα” είναι “εγγενής παθολογία της ελληνικής κοινωνίας”, “συμπλήρωμα στο εισόδημα” ή 

“τρόπος να κάνεις τη δουλειά σου”. Είναι αντικοινωνική συμπεριφορά. Έχει κόστος, οικονομικό 

και κοινωνικό. Παραβιάζει την αρχή της ισότητας, καταδικάζει τους αδύναμους σε μόνιμη 

αδυναμία να προβάλλουν και να διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται και λειτουργεί ως τροχοπέδη 

σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού, εξορθολογισμού και αποτελεσματικότητας της διοικητικής 

λειτουργίας. Ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι μείζων άξονας της πολιτικής μας. Στον 

αγώνα αυτό είναι απαραίτητη η ενεργή και εναργής συμμετοχή των πολιτών, η σαφής αντίθεση 

και αντίστασή τους απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.

Η επιβίωση και ανάπτυξη του σύγχρονου κράτους εξαρτάται περισσότερο από ποτέ από τη 

διαχείριση των κινδύνων και των εντάσεων. Η πολιτική μας επικεντρώνεται στην 

αντιμετώπιση των προκλήσεων, των εντάσεων, των νέων ζητημάτων που θέτουν επιτακτικά 

στην κοινωνία τα φαινόμενα της νέας εποχής: η διαμόρφωση κοινωνιών σύνθετων χωρίς 

ωστόσο ισχυρούς συνεκτικούς ιστούς, η μαζική μετανάστευση, η παγκοσμιοποίηση του 

εγκλήματος , η διακύβευση της ασφάλειας, η άλογη και ασύμμετρη ανάπτυξη που οδήγησε 

σε απάνθρωπες πόλεις και μορφές ζωής, η μόλυνση του περιβάλλοντος, οι νέες τεχνολογίες 

και οι κίνδυνοι που συνεπιφέρουν.
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Σε μία «κοινωνία κινδύνων» δεν πολλαπλασιάζονται μόνο οι δυνατότητες αλλά και οι ευθύνες μας. 

Η Πολιτεία εγγυάται ότι ο άνθρωπος δεν θα καταστεί αντικείμενο της εξέλιξης της τεχνολογίας. Η 

ανθρώπινη αξία και προσωπικότητα προστατεύονται έναντι βιοϊατρικών πειραματισμών και 

εφαρμογών της βιοτεχνολογίας που προσβάλλουν την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

III. Τα Δικαιώματα στην Κοινωνί@ της Πληροφορί@ς

Οι νέες τεχνολογίες συνιστούν μοχλούς απελευθέρωσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Τα 

«νέα μέσα» δεν σημαίνουν απλώς μερικά κανάλια παραπάνω στην ιδιωτική τηλεόραση. 

Σημαίνουν την - δυνάμει - απεριόριστη πρόσβαση στη γνώση και στην παγκόσμια, την 

χωρίς σύνορα ανταλλαγή της πληροφορίας και των ιδεών. Οι νέοι δρόμοι της πρόσβασης 

και διάδοσης της πληροφορίας είναι μία πρώτης τάξεως ευκαιρία για την ανάπτυξη αλλά και 

την κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία της πληροφορίας δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό ή 

οικονομικό φαινόμενο. Είναι νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και της ζωής.

Οι πολίτες πρέπει να είναι υποκείμενα αυτής της διαδικασίας μετάβασης της Κοινωνίας 

της πληροφορίας και όχι αντικείμενα ή θεατές της ή απλοί καταναλωτές των εφαρμογών 

και των προϊόντων της. Η Κοινωνία της πληροφορίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε ανισότητες 

και αναλφαβητισμούς σε διάκριση των πολιτών σε έχοντες πρόσβαση και γνώση και σε 

πληροφοριακά πληβείους. Η αρχή της ισότητας και το δικαίωμα στη συμμετοχή αποκτά στην 

Κοινωνία της Πληροφορίας μιας νέα διάσταση. Προσβλέπουμε και εργαζόμαστε για την 

αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνίας της πληροφορίας ώστε να εξασφαλίσουμε 

την ισότητα των ευκαιριών.

Η πολιτεία θα εγγυηθεί και θα οργανώσει το δικαίωμα το δικαίωμα της πρόσβασης στα 

μέσα της επικοινωνίας και στη γνώση της χρήσης τους (ιδέα της καθολικής υπηρεσίας), το 

δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση στην τεχνολογία, στα νέα μέσα, στο δίκτυο. Ένα 

πρώτο βήμα αποτελεί η διεύρυνση της επιμόρφωσης και της εξοικείωσης των πολιτών με 

τη γνώση, την κατανόηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών 

επικοινωνίας και πληροφόρησης. Η αρχή γίνεται από το σχολείο: στόχος μας είναι μέχρι 

το τέλος του 2000 κάθε σχολείο να διαθέτει την απαραίτητα υποδομή και να συνδεθεί 

με το Διαδίκτυο. Η κυβέρνηση θα διασφαλίσει το δικαίωμα στην επικοινωνιακή 

συμμετοχή. Δεν πρόκειται μόνο για τον εκμοντερνισμό των μέσων συμμετοχής αλλά για τη 

διεύρυνση του πεδίου συμμετοχής, τη στενότερη και αδιαμεσολάβητη ενημέρωση και 

εμπλοκή των πολιτών.
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Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας για να αποκαταστήσουμε 

ανισότητες, να διευρύνουμε και να ενισχύσουμε την πληροφόρηση και την ισότιμη συμμετοχή 

στην (πραγματική και εικονική) ζωή ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού όπως τα άτομα με ειδικές 

ανάγκες, για τα οποία προβλέπουμε ειδικές διευκολύνσεις για την πρόσβαση στη σχετική 

τεχνολογία, αλλά και πολιτών από απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Αξιοποιούμε τα νέα 

μέσα για να εκμηδενίσουμε αποστάσεις, γεωγραφικές και αναπτυξιακές.

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει ότι τα δικαιώματα που ισχύουν στον off-line, στον πραγματικό 

κόσμο θα διαφυλάσσονται και στην on-line, την εικονική πραγματικότητα. Η ύπαρξη 

εγγυήσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων των πολιτών 

αφορούν τον δημοκρατικό χαρακτήρα της μεταβιομηχανικής εποχής. Η κατοχύρωση των 

δικαιωμάτων των τηλεργαζομένων εντάσσεται στις άμεσες προτεραιότητές μας. Θα 

διασφαλίσουμε ότι οι νέες τεχνολογίες και δυνατότητες θα διευρύνουν τις δυνατότητες και 

τις επιλογές αλλά δεν θα συρρικνώσουν τα δικαιώματα και τη θέση των καταναλωτών.

IV. Δικαιώματα για Όλους

Το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και εν τέλει η ποιότητα της δημοκρατίας 

κρίνεται με κριτήριο τη διασφάλιση των δικαιωμάτων για όλους. Η ιδέα και η προοπτική 

μιας χώρας που επιδιώκει τη διεύρυνση και το βάθεμα της δημοκρατίας, την ισόρροπη 

κοινωνική ανάπτυξη δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων από 

την απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευχερειών. Ο σεβασμός της διαφοράς, η 

αναγνώριση του δικαιώματος στη διαφορά, η ανοχή των διαφορετικών μορφών ζωής, στο 

βαθμό βέβαια που εντάσσονται στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, είναι γνώρισμα του 

σύγχρονου κράτους δικαίου. Οι αρχές που διέπουν την πολιτική μας είναι: η διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής και το εθνικό συμφέρον, το κράτος δικαίου, η διασφάλιση των 

συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και ελευθεριών, ο σεβασμός του διεθνούς 

δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, οι αρχές του ανθρωπισμού, η σαφής 

αντίθεσή μας σε ρατσιστικές αντιλήψεις και νοοτροπίες.

Η ενίσχυση της ανεκτικότητας, ο σεβασμός των μειονοτήτων, η ενίσχυση των δικαιωμάτων 

τους και των προϋποθέσεων της άσκησής τους είναι βασικοί άξονες της πολιτικής μας. 

Εκσυγχρονίζουμε την πολιτική μας για την ιθαγένεια, καθιερώνοντας ως βασικό κριτήριο 

για την απόκτησή της την πραγματική διάθεση και την αποδεδειγμένη ικανότητα του 

υποψηφίου για ένταξη στην ελληνική κοινωνία. Η εθνική μας συνείδηση και περηφάνια
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δεν βασίζεται σε μία παραδοσιακή αντίληψη απομονωμένης, ξενόφοβης, εθνοκεντρικής 

προσέγγισης αλλά στη βεβαιότητα που τρέφουμε για τη δημοκρατία μας.

Μεταναστευτική Πολιτική

Το απρόσμενο μεταναστευτικό κύμα των τελευταίων χρόνων έθεσε την ελληνική πολιτεία μπροστά σε 

νέα δεδομένα και προβλήματα. Η εκ των πραγμάτων μετατροπή της χώρας μας σε χώρα υποδοχής 

μεταναστών έθεσε νέα ζητήματα για την κοινωνία και την πολιτεία. Η ελληνική κοινωνία σε γενικές 

γραμμές απορρόφησε τις εντάσεις και αποδέχτηκε τους ξένους χωρίς ιδιαίτερες ρήξεις και χωρίς να 

αναπτύξει ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές που παρατηρήθηκαν σε άλλες χώρες. Η ένταση του 

μεταναστευτικού φαινομένου καθιστά αναγκαία την διαμόρφωση μιας συνεκτικής 

μεταναστευτικής πολιτικής σε μακροπρόθεσμη βάση.

Άξονες και στόχοι της πολιτικής αυτής είναι:

α) Ο έλεγχος του μεταναστευτικού ρεύματος που συνίσταται στην αποτροπή της εισόδου 

λαθρομεταναστών, σε πολιτικές αποθάρρυνσης της μετανάστευσης με τη δημιουργία κινήτρων 

παραμονής στις χώρες προέλευσης και τέλος στη διατήρηση του προσωρινού χαρακτήρα της 
μετανάστευσης.

β) Η δημιουργία προϋποθέσεων νόμιμης παραμονής, εργασίας και κοινωνικής ένταξης. Θα

καταπολεμήσουμε την παράνομη απασχόληση αλλά θα αποτρέψουμε ταυτόχρονα την εκμετάλλευση 

της εργασίας των αλλοδαπών. Καθιερώνουμε και διευρύνουμε τα δικαιώματα αλλά και 

προσδιορίζουμε τις υποχρεώσεις των νόμιμων μεταναστών, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή 
κοινωνική τους ένταξη.

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι μία κοινωνία όλων, μια κοινωνία για όλους. Θα βοηθήσουμε 

αυτούς που ζουν και εργάζονται μόνιμα και νόμιμα εδώ να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στην 

ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας και οικονομίας.

V. Η Ασφάλεια των Πολιτών ως Προϋπόθεση Ελευθερίας και στοιχείο Ευημερίας

Η ελευθερία, η συμμετοχή στα κοινά, η απόλαυση της καθημερινότητας, την ανάπτυξη του 

ιδιωτικού χώρου αλλά και της δημόσιας, κοινωνικής ζωής προϋποθέτουν το αίσθημα της 

ασφάλειας. Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη. Ωστόσο η 

εγκληματικότητα και άλλες μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς αποτελούν και για τη χώρα 

μας, όπως και για άλλες σύγχρονες κοινωνίες ένα κεντρικό πρόβλημα. Η καταπολέμηση του 

εγκλήματος, η εδραίωση του αισθήματος ασφάλειας στη γειτονιά και στην ύπαιθρο είναι 

στοιχεία της ποιότητας ζωής, είναι όρος της συνοχής της κοινότητας και ταυτόχρονα
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ενίσχυση των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, αυτών που θίγονται περισσότερο 

από το έγκλημα, αυτών που δεν μπορούν να “αγοράσουν την προστασία”. Στόχος μας είναι η 

πλήρης αποκατάσταση συνθηκών σιγουριάς και αξιοπρέπειας στη καθημερινή ζωή των 

πολιτών. Ευημερία του πολίτη σημαίνει σήμερα και ασφάλεια στη ζωή του, στην εργασία 

του, στην υγεία, στη γειτονιά του.

Προσβλέπουμε στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής 

αυτοδιοίκησης στην περιστολή και τον έλεγχο κυρίως της μικρο-μεσαίας παραβατικότητας. 

Δηλώνουμε την απόλυτη αντίθεσή μας στις τακτικές της αυτοδικίας, του στιγματισμού και 

του αποκλεισμού των «υπόπτων» και των «διαφορετικών» από τη ζωή της κοινότητας και τις 

δραστηριότητες της. Δίνουμε έμφαση στην πρόληψη με τη θέσπιση των Συμβουλίων 

Πρόληψης της Εγκληματικότητας σε Δήμους και Κοινότητες της χώρας σε συνδυασμό με τη 

δημιουργία των Γραφείων Ασφάλειας Γειτονιάς σε κάθε αστυνομικό τμήμα με στόχο τη 

συμμετοχή των πολιτών τόσο στην επεξεργασία όσο και στην εφαρμογή της προληπτικής 

πολιτικής κατά του εγκλήματος.

Το ποινικό δίκαιο και η καταστολή δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τα αίτια της 

εγκληματικότητας. Η δράση της κυβέρνησης κατά της εγκληματικότητας συνοδεύεται από 

μία βαθιά παρέμβαση στην κοινωνία, προσανατολισμένη στην κοινωνική πολιτική, στην 

πολιτική απασχόλησης, στη συνοχή και τις αξίες του ανθρωπισμού. Επιδιώκουμε μια 

σκληρή πολιτική απέναντι στο έγκλημα και τις ποικίλες μορφές του αλλά και μια σκληρή 

πολιτική απέναντι στα αίτια του εγκλήματος: την ανεργία, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την 

αναγόρευση του εύκολου πλουτισμού σε αποδεικτικό καταξίωσης.
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Οι δράσεις για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας και την ασφάλεια των πολιτών
Οι δράσεις αυτές επικεντρώνονται στην:

1. ένταση και βελτίωση της καταπολέμησης του εθνικού και διασυνοριακού οργανωμένου εγκλήματος.

2. τιμωρία του καθημερινού εγκλήματος, εντατικοποίηση των ελέγχων και ενίσχυση της τεχνικής 
πρόληψης με την παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους και σε περιοχές με υψηλούς δείκτες 
εγκληματικότητας ή σε περιοχές “υψηλού κινδύνου”. Μέσα στο 1999 οι πεζές περιπολίες σχεδόν 
δεκαπλασιάστηκαν. Επεκτείνουμε την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου αστυνόμευσης “Ασφαλείς 
Πόλεις”, το οποίο δίνει έμφαση στις πεζές και εποχούμενες περιπολίες και περιλαμβάνει ενέργειες όχι 
μόνο για την καταστολή του εγκλήματος, αλλά και για την πρόληψή του.

3. καταπολέμηση των νέων μορφών του οικονομικού εγκλήματος που συχνά συνδέεται με άλλες 
μορφές παραβατικότητας

4. καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης απασχόλησης

5. αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης στο πλαίσιο μιας σύγχρονης 
μεταναστευτικής πολιτικής με την περαιτέρω ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων

6. περιορισμό της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά μέσω μιας λογικής, 
αποτελεσματικής και ανθρώπινης πολιτικής.

7. αντιμετώπιση των φαινομένων παραβατικότητας των νέων

8. αντιμετώπιση της παράνομης οπλοφορίας

9. καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος

10. ανάπτυξη πολυεπίπεδων δράσεων με στόχο τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων και στη 
συστηματική, συνεχή και συντονισμένη παρέμβαση στην κυκλοφορία των πόλεων και των εθνικών οδών.

11. ανάπτυξη της αποτελεσματικότητας στον τομέα της πυρόσβεσης αλλά και της πρόληψης των πυρκαγιών στα 
δάση μέσω και της ευαισθητοποίησης των πολιτών για εθελοντική συμμετοχή στην πρόληψη και καταστολή.

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι σημαντικά. Ήδη καταγράφουμε σημαντική μείωση 
της εγκληματικότητας και αύξηση του αριθμού των εξιχνιάσεων. Σε σχέση με τον προηγούμενο 
Ιούλιο σε όλη την επικράτεια σημειώθηκαν:
> Μείωση ανθρωποκτονιών κατά 25%
> Μείωση στις απάτες κατά 27%
> Μείωση στις ληστείες κατά 32%

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο στην περιφέρεια της πρωτεύουσας παρατηρείται μείωση των 
κλοπών-διαρρήξεων και των ληστειών σε ποσοστό 10% . Οι ληστείες τραπεζών μειώθηκαν κατά 30% ενώ 
οι αντίστοιχες εξιχνιάσεις σημείωσαν επίσης εντυπωσιακή άνοδο από 4,5% σε 35,5% του συνόλου.

Για την επίτευξη των στόχων μας επιχειρούμε ουσιαστικές τομές που αφορούν:

> την ενίσχυση της αστυνομίας με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα
υποστήριξης ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες

> Την ίδρυση Αρχηγείου του Σώματος καθώς και περιφερειακών υπηρεσιών με αποφασιστικές 
αρμοδιότητες ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια της 
Ελληνικής Αστυνομίας και να ενισχυθεί η αποκεντρωτική δράση της.

> Τη σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Σώματος με κεντρική αποστολή την διερεύνηση, 
εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια των εγκλημάτων στα οποία εμπλέκονται αστυνομικοί

> Την ίδρυση Ινστιτούτου Αντιεγκληματικής Πολιτικής, ανεξάρτητου και ευρείας αποδοχής 
φορέα, ο οποίος απαντά στην επιτακτική ανάγκη αλλαγής του τρόπου προσέγγισης του 
εγκληματικού φαινομένου μέσα από επιστημονική έρευνα και μελέτη, και την εκπόνηση μεσο- 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων από ειδικά καταρτισμένους ανθρώπους.
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7. Για μια Πολιτεία Πολιτισμού



7. Για μια πολιτεία πολιτισμού

I. Οι μεγάλες πολιτιστικές προκλήσεις της ελληνικής κοινωνίας 

Α. Πολιτισμός και σύγχρονη κοινωνία

Ο πολιτισμός αποκτά στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και του παγκόσμιου 

χωριού ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό βάρος. Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι με 

εισήγηση των “μεγάλων” χωρών της ΕΕ ο πολιτισμός, αν και δεν αποτελεί κοινοτική 

πολιτική, θεωρείται δυναμικός τομέας ανάπτυξης και κινητήρια δύναμη της ευρωπαϊκής 

κοινωνίας, όπως δηλώνεται στους νέους κανονισμούς για τα Διαρθρωτικά Ταμεία.

Ο λόγος είναι ότι ο πολιτισμός συνδέεται άμεσα με τη νέα αντίληψη για τη σύγχρονη ζωή, 

την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία και κατ'ουσίαν με την οικονομία του ελεύθερου χρόνου. Οι 

επενδύσεις στον τομέα αυτόν έχουν μετρήσιμα αποτελέσματα σε θέσεις εργασίας και 

εισοδήματα, ενώ συνδέονται άμεσα με το είδος της ανάπτυξης που οραματιζόμαστε και με 

την ποιότητα ζωής που διεκδικούμε για μας και τις επόμενες γενιές.

Οι πολιτικές που προωθεί το ΠΑΣΟΚ, ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα, στον τομέα του 

πολιτισμού διαπνέονται από τις εξής αρχές:

■ Ο πολιτισμός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των λαών

Ο πολιτισμός είναι ο κατ'εξοχήν τομέας που μπορεί να καθιερώσει τη χώρα μας στο διεθνές 

στερέωμα - ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες του παγκόσμιου χωριού. Από την άλλη, σήμερα 

περισσότερο από ποτέ η εθνική μας ταυτότητα δέχεται γόνιμα ερεθίσματα και προκλήσεις από την 

επαφή και την επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 

των παγκοσμίων εξελίξεων. Αλλά και αντίστροφα: η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής 

φυσιογνωμίας της χώρας και η τόνωση της συλλογικής μας αυτοπεποίθησης αποτελεί βασική 

προϋπόθεση για την ανάπτυξη μας στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης.

■ Ο πολιτισμός παράγοντας κοινωνικής συνοχής

Ο ρόλος που διαδραματίζει ο πολιτισμός στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής είναι 

ιδιαίτερα σημαντικός. Σε μια ευνομούμενη πλουραλιστική δημοκρατία κάθε πολίτης δεν 

μπορεί παρά να έχει ίσες δυνατότητες πολιτιστικής έκφρασης. Η συμμετοχή των διαφόρων 

κοινωνικών ομάδων και κατηγοριών σε πολιτιστικές δραστηριότητες συνιστά ενοποιητικό 

στοιχείο της κοινωνικού ιστού.
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Ο πολιτισμός εγγύηση της πολυφωνίας και της δημιουργικότητας

Σε μια πολυφωνική δημοκρατία, σαν αυτή για την οποία αγωνιζόμαστε, η πολιτιστική πράξη 

είναι εκδήλωση ελευθερίας: η πολιτιστική απόλαυση και δημιουργία είναι υπόθεση των ίδιων 

των ατόμων, έκφραση της ιδιαιτερότητας καθενός ξεχωριστά, έργο αυτονομίας, χωρίς 

κηδεμονεύσεις, ισοπεδώσεις και ομοιομορφία.

Β. Διαπιστώσεις - Ευρωπαϊκή και ελληνική πραγματικότητα

1. Η Ελλάδα παρότι διαθέτει μοναδικά συγκριτικά πλεονεκτήματα στον τομέα του 

πολιτισμού υστερεί σημαντικά στον δυναμικά αναπτυσσόμενο αυτό τομέα της ΕΕ. Σε 

αντίθεση με τις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν βασικές πολιτιστικές υποδομές, 

πολυετείς θεσμούς πολιτιστική παιδεία και έχουν δημιουργήσει ένα σταθερό 

“καταναλωτικό” κοινό για τα πολιτιστικά τους προϊόντα, η χώρα μας δεν διαθέτει τις 

ανάλογες βασικές υποδομές και τους αντίστοιχους θεσμούς. Επίσης η ελληνική 

πραγματικότητα χαρακτηρίζεται από την ειδική βαρύτητα που δίνει στη χώρα μας ο 

κλασσικός πολιτισμός, αν και έχει απολέσει σε μεγάλο βαθμό τα διεθνή ερείσματα που 

είχε στο παρελθόν. Τέλος, η δημιουργικότητα και η ανανέωση προσκρούουν συχνά σε 

απαρχαιωμένες νοοτροπίες.

2. Αν, από τη μία πλευρά, το βιοτικό επίπεδο της μεγάλης πλειοψηφίας του ελληνικού λαού 

έχει ανέβει πολύ και η κοινωνία μας έχει πολύ περισσότερες δυνατότητες από παλιά στο 

διεθνές στερέωμα, από την άλλη, η κοινωνική συνοχή υποχωρεί, παλιές ανισότητες 

βαθαίνουν και νέες κάνουν την εμφάνισή τους.

3. Έντονη εσωστρέφεια χαρακτηρίζει την ελληνική πολιτιστική παραγωγή, ενώ οι φορείς 

του πολιτισμού δεν δίνουν την απαιτούμενη βαρύτητα στις διεθνείς σχέσεις και 

συνεργασίες. Η ελληνική παρουσία και δραστηριότητα στο εξωτερικό είναι 

αποσπασματική. Δεν έχει επίσης καταβληθεί συστηματική προσπάθεια για την 

αξιοποίηση σημαντικών ελλήνων καλλιτεχνών του εξωτερικού.

7. Η ανάληψη της διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και η αναμονή 

εκατομμυρίων επισκεπτών, καθώς και οι πρωτοβουλίες για τον διεθνή θεσμό της 

Είολιτιστικής Ολυμπιάδας, κάνουν επιτακτική την ανάγκη πρόσθετων επενδύσεων στον 

τομέα του πολιτισμού. Η εικόνα που θα αποκομίσουν οι επισκέπτες της χώρας μας, τόσο 

στο διάστημα της προετοιμασίας των Αγώνων του 2004, όσο και κατά τη διάρκεια τους,
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θα μας συνοδεύει για πολλά χρόνια. Απαιτείται λοιπόν μια εικόνα έντονη και ισχυρή, η 

εικόνα ενός δυναμικού σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

4. Θα πρέπει τέλος να τονιστεί ότι οι οικονομικές δραστηριότητες αλλά και οι δείκτες 

απασχόλησης που συνδέονται με τον πολιτισμό, γνωρίζουν σταθερή αύξηση τα τελευταία 

χρόνια, ιδιαίτερα στον τομέα των οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης η Ελλάδα, χώρα 

κατεξοχήν τουριστική, μπορεί να προσελκύσει ένα κοινό πρόθυμο και ανοιχτό στην 

“κατανάλωση” πολιτιστικών εκδηλώσεων και αγαθών. Από την άλλη όμως παρά την 

αυξανόμενη συμμετοχή της ιδιωτικής πρωτοβουλίας σε επενδύσεις και την ενεργοποίηση 

των χορηγιών, οι πολιτιστικές δραστηριότητες εξακολουθούν να χρηματοδοτούνται με 

δημόσιους πόρους σε μεγάλο βαθμό.

5. Ο πολιτισμός όμως είναι υπόθεση πριν από όλα της ίδιας της κοινωνίας. Σε πείσμα της 

στενομυαλιάς και της μεμψιμοιρίας, η Ελλάδα της δημιουργίας είναι παρούσα.

Αξιόλογες ταινίες γεμίζουν ξανά τις αίθουσες, νέοι ταλαντούχοι συγγραφείς, εικαστικοί ή 

μουσικοί κάνουν την εμφάνισή τους, πολλά πολιτιστικά σχήματα (εθελοντικά ή μη) 

δραστηριοποιούνται σε όλη τη χώρα, το αναγνωστικό κοινό διευρύνεται διαρκώς. Η 

ελληνική πολιτιστική σκηνή ανανεώνεται, κινείται, παράγει, δημιουργεί.

Συμπερασματικά, παρά τις δυνατότητες που υπάρχουν εξακολουθούν να υφίστανται

εμπόδια στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, να αναπτύσσονται σοβαρές πολιτισμικές

ανισότητες και να κυριαρχεί ένα πνεύμα εσωστρέφειας.

Γ. Ένας απολογισμός

Στα χρόνια που πέρασαν, οι πολιτικές που εφαρμόσαμε προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις

μεγάλες αυτές προκλήσεις.

>  Με τη δράση της Μελίνας στο Υπουργείο Πολιτισμού ο πολιτισμός βρέθηκε στο επίκεντρο της 

δημόσιας ζωής: μια νέα πνοή συνεπήρε τους δημιουργούς και το κοινό σε όλη την Ελλάδα.

>  Στη συνέχεια, με τις εθνικές πολιτικές ανά τομέα δημιουργίας, την πολιτιστική 

αποκέντρωση και τη μετατροπή των δυσκίνητων πολιτιστικών θεσμών σε ΝΠΙΔ τέθηκαν 

οι βάσεις για την ανανέωση της πολιτιστικής ζωής.

>  Με τον νέο νόμο για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς, τη σύσταση της 

Εταιρείας Ανάδειξης και Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα πολλά έργα του
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Β'ΚΠΣ η προστασία των μνημείων ξέφυγε από τον αρχαιοκεντρισμό και τη συντήρηση 

του παρελθόντος και τα μνημεία μας άρχισαν να εντάσσονται στην κοινωνική ζωή.

>  Επίσης με τους νέους θεσμούς (από τα νέα μουσεία μέχρι την αναδιοργάνωση του 

Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και τα νέα λογοτεχνικά βραβεία) και τα μεγάλα έργα (ενοποίηση 

αρχαιολογικών χώρων, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης ...) η χώρα προικίστηκε με 

υποδομές που είναι απαραίτητες για την πρόοδό της.

>  Τέλος, με τα σημαντικά βήματα που έγιναν για την αναβάθμιση και την εξυγίανση της 

ΕΡΤ και για τη ρύθμιση των ραδιοτηλεοπτικών πραγμάτων μέσω του Εθνικού 

Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης, ο καίριος αυτός τομέας αρχίζει να ξεφεύγει από την άγρα 

του εύκολου κέρδους και της θεαματικότητας.

Δ. Στόχοι και απαιτήσεις της Πολιτικής για τον Πολιτισμό

Το ΠΑΣΟΚ πιστεύει ότι η πολιτεία δεν μπορεί να εγκαταλείψει τον πολιτισμό στους 

μηχανισμούς της αγοράς, που εντείνει τις ανισότητες και τους αποκλεισμούς. Ούτε πάλι 

μπορεί να τον διαχειριστεί αυταρχικά, στο όνομα των πολιτών, νεκρώνοντας την 

πρωτοβουλία τους. Ούτε τέλος μπορεί να αρκεστεί σε επιφανειακές παρεμβάσεις ή σε έργα 

βιτρίνας, που διαιωνίζουν την κυριαρχία απαρχαιωμένων νοοτροπιών.

Ταυτόχρονα το ΠΑΣΟΚ έχει εμπιστοσύνη στις ζωντανές και δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας.

Είναι πεποίθησή μας ότι οι παρεμβάσεις της πολιτείας σε συνεργασία με την κοινωνία και 

τους δημιουργούς μπορούν να συμβάλουν αποφασιστικά στην αντιμετώπιση των 

πολιτιστικών προκλήσεων της εποχής.

Συντρέχουν συνεπώς όλες οι προϋποθέσεις για ένα ποιοτικό άλμα.

Για μια συστηματική παρέμβαση στους όρους παραγωγής του πολιτισμού.

Για την υιοθέτηση μιας στρατηγικής για την πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας μας. 

Μιας στρατηγικής που έχει ως απώτατους στόχους την εγγύηση της πολυφωνίας και της 

δημιουργίας, τον περιορισμό των πολιτισμικών ανισοτήτων και την προβολή της 

πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας.
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Όμως η πραγμάτωση αυτών των στόχων απαιτεί συγκροτημένη και συστηματική 

δράση. Απαιτεί:

>  συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες

>  την αναδιοργάνωση των βασικών φορέων της πολιτείας

>  τον διάλογο και την κινητοποίηση όλων των δυνάμεων της δημιουργίας χωρίς κηδεμονεύσεις.

>  καλή προετοιμασία και μακροπρόθεσμο σχεδίασμά

>  επαρκή χρηματοδότηση και πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει το Γ'ΚΠΣ

>  ενίσχυση των εθνικών πόρων για τον πολιτισμό με παράλληλη ορθολογική κατανομή 

τους σε επιλεγμένους τομείς και σύνδεσή τους με τους παραπάνω στόχους

>  τη ριζική αλλαγή του θεσμικού πλαισίου των χορηγιών προκειμένου να προσελκυσθούν 

πόροι από τον ιδιωτικό τομέα.

II. Οι στόχοι της Πολιτικής για τον Πολιτισμό

Αναλυτικά οι στόχοι των παρεμβάσεών μας στον χώρο του πολιτισμού είναι:

Α. Η εγγύηση της πολυφωνίας και της δημιουργίας 

α) Δημιουργία υποδομών

Η χώρα μας, μια χώρα με ανυπολόγιστους πολιτιστικούς θησαυρούς, εξακολουθεί, παρά τα 

σημαντικά βήματα που έχουν γίνει, να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές τόσο στο 

κέντρο όσο και στην περιφέρεια. Ειδικότερες πρωτοβουλίες που θα ολοκληρωθούν είναι οι εξής:

■ Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων

Σκοπός είναι η αναβάθμιση των εν λειτουργία μεγάλων αρχαιολογικών χώρων και η απόδοση

στο κοινό νέων χώρων. Και για τις δύο κατηγορίες παρεμβάσεων, έχει σχεδιασθεί και εν 

μέρει ξεκινήσει ένα ευρύ πρόγραμμα συντήρησης και ανάδειξης των ίδιων των μνημείων και 

των χώρων, ενώ προβλέπεται η δημιουργία υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, που 

θα κάνουν άνετη την επίσκεψη τους και θα επιμηκύνουν τον χρόνο παραμονής τους στο 

χώρο. Ειδικά για τους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους προβλέπεται η λειτουργία κέντρων 

πληροφόρησης με αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία.
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Ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών και συνολικών παρεμβάσεων

Σκοπός είναι η ανάπτυξη δικτύων και διαδρομών για την συνολική προβολή του πολιτιστικού 

πλούτου μιας περιοχής σε όλη την ιστορική διάρκεια, όπως η μεγάλη πολιτιστική διαδρομή της 

Μακεδονίας (Δίον - Βεργίνα - Αιανή - Καστοριά - Πρέσπες - Έδεσσα - Όλυνθος - Στάγειρα - 

Ρεντίνα - Αμφίπολη - Φίλιπποι), η διαδρομή Στα βήματα του Μ. Αλεξάνδρου (Βεργίνα - Δίον - 

Πέλλα - Πέτρες - Στάγειρα - Αμφίπολη - Φίλιπποι), και το ευρύ πρόγραμμα αναστήλωσης και 

ανάδειξης αρχαίων θεάτρων με σκοπό την χρήση τους (π.χ. Άργος, Δωδώνη, Αρχ.Επίδαυρος, 

Φίλιπποι, Δήλος, Μεγαλόπολη, Θωρικό).

Αντίστοιχης λογικής είναι το πρόγραμμα Κάστρων Περίπλους, που ήδη υλοποιείται σε 

κάστρα της μεσαιωνικής περιόδου και στοχεύει στην δημιουργία ανοιχτών στο κοινό χώρων 

περιπάτων, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων.

■ Εκσυγχρονισμός μουσείων

Στα πλαίσια της μουσειακής πολιτικής, που προβλέπει ο νόμος για την προστασία της 

πολιτιστικής κληρονομιάς, έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα παρεμβάσεων, που 

αφορούν στον εκσυγχρονισμό των κεντρικών μουσείων αλλά και των τοπικών περιφερειακών 

με στόχο να μετατραπούν σε χώρους ψυχαγωγίας, παιδείας και μάθησης, σε χώρους 

φιλοξενίας σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας.

Για τα μεγάλα κεντρικά μουσεία (Εθνικό Αρχαιολογικό και Βυζαντινό Αθήνας, 

Αρχαιολογικό και Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Ηρακλείου, 

Εθνική Πινακοθήκη) βρίσκεται σε εξέλιξη ή προγραμματίζεται η επέκταση και ο 

εκσυγχρονισμός της κτιριακής τους υποδομής, σχεδιάζονται μεγάλα προγράμματα 

επανεκθέσεων, καθώς και η δημιουργία χώρων κατάλληλων για τη φιλοξενία 

περιοδικών θεματικών εκθέσεων.

Παράλληλα εκσυγχρονίζονται με βάση τις σημερινές μουσειακές αντιλήψεις τα μουσεία 

στους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους (Δελφοί, Ολυμπία, Πέλλα, Δήλος, κλπ).

- Τέλος, η προβολή της διαχρονικής ιστορίας της κάθε περιοχής είναι ο στόχος του 

εκσυγχρονισμού και της επέκτασης των περιφερειακών μουσείων. Με τον εκπαιδευτικό 

χαρακτήρα που αποκτούν, επιτυγχάνουν την προβολή των διαδοχικών φάσεων του 

ελληνικού πολιτισμού, ενώ με την δυνατότητα φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων 

γίνονται πόλος έλξης για τις τοπικές δημιουργικές δυνάμεις. Στην νησιώτικη κυρίως Ελλάδα
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δημιουργούνται μικρά διαχρονικά μουσεία με έντονο εκπαιδευτικό χαρακτήρα που 

προβάλλουν την ιστορικής ενότητα της μικροπερκρέρειας.

■ Προώθηση της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης

Το ΠΑΣΟΚ επιδεικνύει σταθερή μέριμνα για την αποκέντρωση μέσω της ίδρυσης και της 

ενίσχυσης ζωντανών πολιτιστικών θεσμών στην περιφέρεια. Το Εθνικό Πολιτιστικό Δίκτυο 

Πόλεων θα εμπλουτιστεί με νέα έργα υποδομής σε όλη την περιφέρεια, ενώ παράλληλα θα 

ενισχυθούν τα Δίκτυα Τεχνών (Δίκτυο Δημοτικών Κινηματογράφων, Δίκτυο Εικαστικών 

Εργαστηρίων ...) καθώς και τα ΔΗΠΕΘΕ.

β) Ενίσχυση των πειραματικών, σύνθετων και απαιτητικών μορφών τέχνης

Η πολιτιστική δημιουργία δεν προχωρεί χωρίς τον πειραματισμό και τις πιο απαιτητικές προσπάθειες, 

η επαφή με τις οποίες δίνει ερεθίσματα και έμπνευση και στις πιο μαζικές μορφές έκφρασης.

>  Στο πνεύμα αυτό θα εκσυγχρονιστεί, μετά από συνεννόηση με τους παράγοντες των επί 

μέρους χώρων, η πολιτική επιχορηγήσεων και κινήτρων που ασκούν το ΥΠΠΟ, καθώς 

και οι άλλοι δημόσιοι φορείς (ΕΡΤ κλπ.).

>  Κυρίως όμως θα προωθηθεί και θα προβληθεί η σύγχρονη ελληνική παραγωγή στο 

εξωτερικό και θα ενισχυθεί η συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών σε ευρύτερα διεθνή 

σχήματα και η διασύνδεση με το Ευρωπαϊκό πολιτιστικό γίγνεσθαι.

γ) Παρεμβάσεις στην αγορά

Ο πολιτισμός αποτελεί πεδίο σημαντικών οικονομικών επενδύσεων - τουλάχιστον στις 

περισσότερες μορφές του. Η εξάρτηση των δημιουργών από το Κράτος είναι πολλαπλά 

βλαπτική, και για τους ίδιους και για το Κράτος. Από την άλλη, δεν πρέπει να 

παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητα του χώρου του πολιτισμού. Η θεσμοθέτηση ορισμένων 

κανόνων με στόχο την υγιή και διαφανή λειτουργία της αγοράς είναι αναγκαία. Έτσι:

>  θα συμπληρωθεί και θα βελτιωθεί το σύστημα επιχορηγήσεων σε ιδιώτες αλλά και στους 

φορείς του Δημοσίου (εξειδίκευση κριτηρίων κλπ.),

>  θα καταβληθούν προσπάθειες για τη συστηματική ενημέρωση του κοινού

> θα ενθαρρυνθούν θεσμοί αυτορρύθμισης της αγοράς (κανόνες δεοντολογίας),
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> θα ενταθεί η προστασία των δημιουργών - ιδίως των πιο αδύναμων (υποτροφίες κλπ.),

>  θα εξασφαλιστεί η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στις νέες 

συνθήκες της Κοινωνίας της Πληροφορίας

>  θα εξορθολογικευθεί το σύστημα διανομής σε κρίσιμες μορφές τέχνης όπως ο κινηματογράφος,

>  θα τονωθεί με ειδικές ρυθμίσεις εκ νέου ο θεσμός της χορηγίας.

>  Τέλος, θα ολοκληρωθεί η ρύθμιση του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου με την αδειοδότηση των 

τηλεοπτικών σταθμών και την προώθηση κανόνων δεοντολογίας μέσω συναινετικών διαδικασιών.

δ) Αναβάθμιση και συστηματοποίηση της καλλιτεχνικής παιδείας

Η εξασφάλιση ικανοποιητικής καλλιτεχνικής παιδείας είναι αναγκαίος όρος της ανάδειξης νέων 

ταλέντων, αλλά και της συμμετοχής στην πολιτιστική απόλαυση. Ήδη με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες 

της προηγούμενης τετραετίας έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τα οποία θα συμπληρωθούν με την ίδρυση 

Ανωτάτης Σχολής Κινηματογράφου, τη συστηματοποίηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στη Β'βάθμια 

εκπαίδευση, την πύκνωση των ανταλλαγών μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και δημιουργών κλπ.

ε) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών

Οι νέες τεχνολογίες παρέχουν ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία αλλά και τη 

διακίνηση του πολιτιστικού έργου. Ειδικότερα:

>  το ηλεκτρονικό πολιτιστικό δίκτυο στο Ιηίεπιεΐ θα εμπλουτιστεί με νέους κόμβους

> θα προωθηθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση των μνημείων

>  θα εξασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασης στα μεγάλα μουσεία και τις συλλογές τους

>  θα δοθούν κίνητρα σε δημιουργούς για την υλοποίηση έργων που χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες

>  θα αξιοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας

>  θα χρησιμοποιηθούν οι νέες τεχνολογίες για την προβολή της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας

>  θα συστηματοποιηθεί η επαφή με τους απόδημους.
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Σύνδεση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας με την πολιτιστική κληρονομιά

Κεντρικός άξονας για την αξιοποίηση της τεράστιας και μοναδικής στον κόσμο ελληνικής

πολιτιστικής κληρονομιάς είναι η σύνδεση της με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία.

Η στοχοθέτηση είναι διττή.

> Αφορά κατ'αρχήν στη σύνδεση των αρχαιολογικών χώρων και μνημείων με σύγχρονα πολιτιστικά 

γεγονότα και την μετατροπή τους σε ζωντανά κύτταρα πολιτισμού. Υπ'αυτό το πνεύμα θα 

συστηματοποιηθεί η υφιστάμενη ήδη χρήση των αρχαίων θεάτρων για παραστάσεις καθώς και 

πρωτοβουλίες όπως το άνοιγμα επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων για ειδικές εκδηλώσεις.

> Μια άλλη ενδιαφέρουσα πρόταση θα μπορούσε να υλοποιηθεί στα μεγάλα μουσεία του εσωτερικού, 

αλλά και του εξωτερικού που φιλοξενούν ελληνικές συλλογές οι οποίες θα συμπληρώνονται με 

εκδηλώσεις για την σύγχρονη ελληνική ποίηση με μουσική και εικαστική δημιουργία, παρέχοντας στο 

κοινό την δυνατότητα μιας διαχρονικής γνώσης του ελληνικού πολιτισμού.

> Ένας δεύτερος στόχος αφορά στη παραγωγή πολιτιστικών αγαθών και προϊόντων που θα 

εμπνέονται από συγκεκριμένες φάσεις της ιστορίας μας, προϊόντων που θα απευθύνονται στο 

μεγάλο αριθμό επισκεπτών της χώρας μας. Με αυτό το τρόπο η πολιτιστική μας κληρονομιά 

μπορεί να τονώσει την απασχόληση δημιουργώντας θέσεις εργασίας σε μια σειρά από νέες 

δραστηριότητες πέρα από τη παραδοσιακή ενίσχυση του τουριστικού ρεύματος και την 

απασχόληση σε θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη συντήρηση και φύλαξη των αρχαιοτήτων.

Παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα

Με δεδομένο ότι η σύγχρονη ζωή διαδραματίζεται στα αστικά κέντρα και ο πολιτισμός μας είναι ένας 

πολιτισμός της πόλης, οι αστικές παρεμβάσεις συνιστούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας 

πολιτικής.

Η δημιουργία πολιτιστικών υποδομών όπως πολιτιστικά πολύκεντρα, συνεδριακά κέντρα, μικρά 

υπαίθρια και κλειστά θέατρα, μουσεία και χώροι τέχνης αποτελούν μέρος του σχεδιασμού των 

αστικών παρεμβάσεων και προϋπόθεση για τη λειτουργία μιας σύγχρονης πόλης.

Προγράμματα Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων ανάλογα με αυτό της Αθήνας, επιχειρούνται με 

σκοπό τη λειτουργική συνύπαρξη των μνημείων και των αρχαιολογικών χώρων με τη σύγχρονη ζωή, 

ενταγμένα στο σύγχρονο ιστό των πόλεων και σε άλλα αστικά κέντρα, όπως η Θεσσαλονίκη, η Θήβα, 

το Άργος, η Μυτιλήνη, η Μήλος, η Σάμος (Πυθαγόρειο), η Ρόδος, η Κως, τα Ιωάννινα.

89



Παρεμβάσεις στα πλαίσια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004

Η διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 από την Αθήνα προσφέρει την ευκαιρία για μια

σειρά συνολικότερων παρεμβάσεων στον τομέα του πολιτισμού που σχεδιάζονται ως εξής:

> Για την Αθήνα πέρα από την αναβάθμιση των μνημείων μέσα από το Πρόγραμμα Ενοποίησης 

Αρχαιολογικών χώρων προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός των δυο μεγάλων Μουσείων (Εθνικό 

Αρχαιολογικό και Βυζαντινό), η δημιουργία του Νέου Μουσείου Ακροπόλεως, του Κέντρου 

Σύγχρονης Τέχνης και του Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης Ιδρύματος “Βασιλείου και Ελίζας 

Γουλανδρή”, η επέκταση και ολοκλήρωση του Μεγάρου Μουσικής, η δημιουργία χώρου Όπερας, 

καθώς και ευρύτερες αναπλάσεις σημείων και χώρων ιστορικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

> Για τον ευρύτερο χώρο της Αττικής έχουν σχεδιασθεί δύο προγράμματα, που αφορούν τον μεν 

ένα στη συντήρηση και ανάδειξη των αρχαίων φρουριακών εγκαταστάσεων της Δυτικής Αττικής, 

με κέντρο τη Μεγαρίδα, το δε άλλο στην προστασία και ανάδειξη των αρχαιολογικών χώρων της 

Ανατολικής Αττικής (Μαραθώνας, Βραυρώνα, Ραμνούντας, Λαύριο, Σούνιο).

> Για την Ολυμπία προβλέπεται ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη δημιουργία Μουσείου 

Ολυμπιακών Αγώνων, αναβάθμιση του αρχαιολογικού χώρου, ανακαίνιση του Αρχαιολογικού 

Μουσείου, αξιοποίηση κτηρίων του EOT για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Παράλληλες παρεμβάσεις 

έχουν προγραμματιστεί σε μείζονες αρχαιολογικούς χώρους συνδεδεμένους με την τέλεση 

πανελλήνιων αγώνων στην αρχαιότητα (Κόρινθος, Δελφοί, Νεμέα).

> Τέλος προβλέπονται μια σειρά από εκδηλώσεις και γεγονότα στα πλαίσια της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας.

Β. Ο περιορισμός των πολιτισμικών ανισοτήτων

Η ύπαρξη και η λειτουργία υποδομών δεν αρκεί όμως για να επιτευχθεί η πολιτιστική 

ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας. Προκειμένου ο πολιτισμός να είναι προσιτός σε όλους 

όσους το επιθυμούν, είναι απαραίτητη η ανάληψη μιας σειράς άλλων πρωτοβουλιών.

α) Προσέλκυση και ευαισθητοποίηση του κοινού

Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή είναι αναγκαία μια οργανωμένη πολιτική προσέλκυσης και 

ευαισθητοποίησης των πολιτών - κυρίως των κοινωνικών στρωμάτων που αδυνατούν να 

συμμετάσχουν στην πολιτιστική διαδικασία. Με ελκυστικούς και ευφάνταστους τρόπους θα 

αναληφθούν εκστρατείες προβολής και ενημέρωσης από τους δημόσιους φορείς (όπως οι εκστρατείες 

του ΕΚΕΒΙ), θα συστηματοποιηθούν τακτά γεγονότα καλλιτεχνικής δημιουργίας (όπως η Ημέρα της 

Μουσικής), θα αξιοποιηθσύν οι εκδηλώσεις λαϊκής πολιτιστικής δημιουργίας κλπ.
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β) Οικονομικές διευκολύνσεις των υποβαθμισμένων ομάδων

Ο περιορισμός των πολιτισμικών ανισοτήτων απαιτεί την υιοθέτηση μέτρων που να 

διευκολύνουν όσους αδυνατούν να συμμετάσχουν στην πολιτιστική διαδικασία για 

οικονομικούς λόγους. Στο πλαίσιο αυτό θα δοθεί έμφαση στον εκσυγχρονισμό των 

μηχανισμών επιχορηγήσεων στους εργαζομένους, τους ανέργους αλλά και τις άλλες ομάδες 

μειονεκτούντων (παλιννοστούντες, μετανάστες...), στη διευκόλυνση της παρακολούθησης 

των εκδηλώσεων των δημοσίων φορέων κλπ.

γ) Ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας

Στη χώρα λειτουργούν χιλιάδες ερασιτεχνικά καλλιτεχνικά σχήματα, τα οποία αποτελούν όχι 

μόνο κύτταρα δημιουργίας και ζωντάνιας, αλλά και συμμετοχής στη δημόσια ζωή και 

αυτενέργειας. Η ενθάρρυνση των σχημάτων αυτών κυρίως μέσω της δικτύωσης, της 

ενημέρωσης, της οργάνωσης ανταλλαγών κλπ. συμβάλλει στην επιτυχία τους χωρίς να 

κινδυνεύει να νεκρώσει τη ζωντάνια και τη φρεσκάδα τους.

δ) Ενίσχυση των νεανικών μορφών τέχνης και δημιουργίας

Στο πεδίο του πολιτισμού υφαίνονται εξαιρετικά πυκνοί δεσμοί μεταξύ των νέων. 

Παράλληλα με τον τρόπο αυτό η πολιτιστική διαδικασία δέχεται τη ζωογόνο πνοή της 

ευρηματικότητάς τους. Έτσι θα ενθαρρυνθούν και θα αξιοποιηθούν μορφές νεανικής 

δημιουργίας, ακόμα και περιθωριακές, χωρίς διάθεση κηδεμόνευσης, αλλά και χωρίς 

ακαδημαϊσμούς και υπεροψία. Ειδικότερα:

>  προωθείται η ανάδειξη της νέας γενιάς δημιουργών (Biennale Νέων Καλλιτεχνών της 

Ευρώπης και της Μεσογείου το 2003), πράγμα που δίνει την ευκαιρία σε περισσότερους 

από 1000 νέους καλλιτέχνες να παρουσιάσουν τη δουλειά τους σε διεθνές κοινό,

>  ενισχύεται η παραγωγή έργων νέων καλλιτεχνών,

>  ενισχύονται τα προγράμματα πολιτισμού στο σχολείο, με στόχο σε κάθε σχολείο να 

υπάρξει τουλάχιστον ένα πολιτιστικό γεγονός κάθε χρόνο,

>  Καθιερώνεται η μέρα της μαθητικής δημιουργίας, όπου κάθε χρόνο, ταυτόχρονα σε όλη 

την Ελλάδα, κάθε σχολείο παρουσιάζει στη γειτονιά του μία ή περισσότερες πολιτιστικές 

εκδηλώσεις από όλους τους τομείς της τέχνης.
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Γ. Η διεθνής προβολή της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας

Ο βασικός σχεδιασμός μας αφορά στην καθιέρωση μιας συνολικής εξωτερικής πολιτιστικής 

πολιτικής που θα ενεργοποιεί και θα συντονίζει όλους τους φορείς που δρουν σήμερα 

αποσπασματικά, τόσο στον τομέα της πολιτιστικής κληρονομιάς όσο και στον τομέα του 

σύγχρονου πολιτισμού. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδουμε στη συνεργασία με τον απόδημο 

ελληνισμό, αλλά και σε κοινές πρωτοβουλίες με το Υπουργείο των Εξωτερικών.

Ο στόχος μας είναι να υπενθυμίσουμε στη διεθνή κοινότητα τη σημασία του ελληνικού πολιτισμού 

διαχρονικά, να συνδέσουμε τη χώρα μας με σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα χωρίς εσωστρέφεια και 

αμυντικά συμπλέγματα και να προβάλλουμε με τρόπο συστηματικό τα ελληνικά πολιτιστικά αγαθά - 

αρχαία και σύγχρονα - στο εξωτερικό. Ειδικότερες πρωτοβουλίες αποτελούν:

>  Οι διεθνείς συνεργασίες και οι κοινές δράσεις όπως η συνδιοργάνωση εκθέσεων και 

συνεδρίων με μεγάλα μουσεία του εξωτερικού και έδρες ή κέντρα που ασχολούνται με 

τον ελληνικό πολιτισμό.

>  Η ίδρυση και λειτουργία εδρών νεοελληνικών σπουδών και αρχαιολογικών και ιστορικών 

ινστιτούτων, καθώς και η αναβάθμιση των ήδη υπαρχόντων.

>  Η στήριξη της παρουσίας και του έργου των σύγχρονων δημιουργών. Η ενίσχυση της 

κινητικότητας της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής μέσα από γεγονότα που θα 

αναδείξουν το σύγχρονο πολιτιστικό πρόσωπο της χώρας μας. Η αξιοποίηση των 

καταξιωμένων ελλήνων καλλιτεχνών του εξωτερικού, τους οποίους στοχεύουμε να 

εντάξουμε σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

>  Η ένταξη στα ευρωπαϊκά δίκτυα συμπαραγωγής που διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της 

παγκόσμιας αγοράς.
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Για την ανάπτυξη του αθλητισμού

1. Οι μεγάλες επιτυχίες που έχει να επιδείξει η χώρα στον αθλητισμό τα τελευταία χρόνια δεν είναι 

τυχαίες. Είναι επιστέγασμα τόσο της μεθοδικής προσπάθειας που διεξάγει η Πολιτεία για την 

ενίσχυση και την στήριξη του αθλητισμού και των αθλητών, αλλά και των ίδιων των αθλητών μας. 

Στη ΓΓΑ έχει καταστεί εδώ και χρόνια συνείδηση η ανάγκη συστηματικής ανάπτυξης του αθλητισμού 

στη χώρα - ιδιαίτερα εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η ανάπτυξη αυτή προϋποθέτει:

> ανέγερση και συντήρηση ειδικών εγκαταστάσεων (στάδια, κολυμβητήρια, γυμναστήρια κλπ.),

> σχεδίασμά στην ανίχνευση και αξιοποίηση των αθλητικών ταλέντων από την παιδική ηλικία,

> επιμόρφωση και κατάρτιση των προπονητών,

> κίνητρα για αθλητές και πρωταθλητές.

Στον τομέα αυτόν έχουν γίνει πολλά. Θα συνεχίσουμε με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια έμπνευση 

την τόσο επιτυχημένη προσπάθειά μας.

2. Η ανάπτυξη όμως του αθλητισμού δεν περιορίζεται στον πρωταθλητισμό. Ο πρωταθλητισμός 

τροφοδοτείται από τον ερασιτεχνικό αθλητισμό. Έτσι επιζητούμε την περαιτέρω ανάπτυξη 

προγραμμάτων αθλητισμού για όλους. Για το παιδί, το νέο, τη γυναίκα, τον άνδρα, τον μεσήλικο, τον 

ηλικιωμένο, την οικογένεια, τους φίλους, τη γειτονιά.

> Την ανάπτυξη προγραμμάτων στο χώρο εργασίας, στο σχολείο, στον χώρο της θητείας, για όλες 
τις ομάδες πληθυσμού.

> Την επέκταση δυνατοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, εκδρομών, κουβέντας, περιπάτου, συνύπαρξης.

> Τη διαμόρφωση χώρων άθλησης σε πόλεις, σε παραλίες, σε βουνά.
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8. Ανθρώπινη πόλη -  Ζωντανή ύπαιθρος



I. Γενικό Πλαίσιο

Η ανάπτυξη για μας ήταν και είναι μια ποιοτική και όχι απλώς οικονομική διαδικασία. Ο σκοπός της 

ανάπτυξης είναι να εξασφαλίσει σε κάθε πολίτη τον χώρο και τις δυνατότητες ώστε να κάνει πράξη 

την αντίληψή του για το πώς θέλει να ζει, το ευ ζην. Γι’ αυτό, τα προβλήματα της ποιότητας ζωής 

είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής.

Στον αιώνα που μας έρχεται τα θέματα περιβάλλοντος και η σχέση του με την ανάπτυξη αποκτούν 

τον χαρακτήρα κοινωνικού δικαιώματος.

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί την κύρια παρακαταθήκη της μιας γενιάς προς τις επόμενες. Ταχεία 

οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται σε κατασπατάληση των φυσικών πόρων ή υποβάθμιση της 

ποιότητας ζωής δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Δεν νοείται να βασίζουμε τη δική μας ευημερία στην 

επιβάρυνση μελλοντικών γενεών.

Η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον είναι στόχος των κατάλληλων αναπτυξιακών επιλογών, 

εξαντλώντας όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι όμως και θέμα 

δραστηριοποίησης όλων των πολιτών -  της οικολογικής συνείδησης και ενεργοποίησης όλων.

II. Ανθρώπινη πόλη

Η καθημερινότητά μας τις τελευταίες δεκαετίες έχει αλλάξει σημαντικά. Καινούργιοι κανόνες, 

καινούργιες συνήθειες, καινούργιοι περιορισμοί, μαζί με τη γενικότερη εξέλιξη, έχουν 

αλλοιώσει τη φυσιογνωμία της γειτονιάς όπως τη γνωρίσαμε, με το ανθρώπινο πρόσωπό της.

Βέβαια, 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 όπου να χαίρεσαι να ζεις.

Θέλουμε την επόμενη τετραετία να βάλουμε μπροστά αυτή τη νέα αντίληψη μιας σύγχρονης 

γειτονιάς που θα έχει πάλι ανθρώπινο πρόσωπο. Που θα βοηθάει την επικοινωνία, θα ενώνει, θα 

δίνει ζωή, ασφάλεια, ποιότητα, διευκολύνσεις. Να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο σύγχρονης
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γειτονιάς, με πλήρη κοινωνικό εξοπλισμό, ασφάλεια, ελεύθερους χώρους, οικολογικές υποδομές 

ενέργειας, θέρμανσης, αποβλήτων. Να βάλουμε τα αποτελέσματα της παγκόσμιας προόδου στην 

υπηρεσία του πολίτη.

Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την άνθιση της σύγχρονης γειτονιάς με ανθρώπινο 

πρόσωπο δεν είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στις 

πολυτομεακές παρεμβάσεις που απαιτούνται για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

> Ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής που σχετίζονται με τις αστικές μεταφορές, όπως, 
ολοκλήρωση του Μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κατασκευή οδικών δακτυλίων και 
ανισόπεδων κόμβων, επέκταση λεωφορειοδρόμων, δημιουργία προαστιακών σιδηροδρόμων και 
συνεχής εκσυγχρονισμός των μέσων αστικών συγκοινωνιών.

> Εκπόνηση και εφαρμογή εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ολοκληρωμένων χωροταξικών σχεδίων.

> Εκπόνηση σχεδίων χωρικής ανάπτυξης των νέων Δήμων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το 
σχέδιο “Καποδίστριας”.

> Έλεγχος της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των πόλεων (εκτός σχεδίου δόμηση, αυθαίρετα, ZOE, 
χρήσεις γης κλπ.).

> Ανάδειξη και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα ως χώρων πρασίνου και αναψυχής 
(Ελληνικό, Εουδί, Πύργος Βασιλίσσης, Ελαιώνας στην Αθήνα, παλαιά στρατόπεδα, χώροι δημοσίου κ.ά).

> Ανάπλαση, ανάδειξη και αναβάθμιση κέντρων πόλεων και υποβαθμισμένων περιοχών.

> Διαμόρφωση στις πόλεις δικτύου πρασίνου και χώρων πολιτιστικής ζωής και κοινωνικών δραστηριοτήτων.

> Διατήρηση και ανάδειξη σημαντικών ιστορικών και πολιτιστικών χώρων.

> Δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε αστικές περιοχές, παραλίες, βουνά.

> Πεζοδρομήσεις γύρω από τα σχολικά κτίρια. Βελτιώσεις αύλειου και περιβάλλοντος χώρου σχολείων.
> Ένταξη και συσχέτιση των αστικών κέντρων σε “Δίκτυα Πόλεων” με βάση την αρχή της 

αλληλεξάρτησης και συμπληρωματικότητας των προβλημάτων, των σχεδιασμών και των λύσεων.

> Αισθητική αναβάθμιση των εισόδων της Αθήνας (Δαφνί, οδός Αχαρνών, οδός Πειραιώς κ.ά.), της 
Θεσσαλονίκης (δυτική πύλη, υποβαθμισμένες περιοχές) και των πρωτευουσών νομών.

> Υπογειοποίηση δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στα αστικά και ημιαστικά κέντρα καθώς 
και σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους.

> Ενθάρρυνση της προώθησης συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.
> Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία/βιοτεχνία.

> Δημιουργία του κατάλληλου οικονομικού και θεσμικού περιβάλλοντος για την εισαγωγή του 
φυσικού αερίου στο βιομηχανικό και τον οικιακό τομέα.

> Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών στις μεταφορές.

> Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αστικών μεταφορών με περιβαλλοντικά κριτήρια.

> Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις μετεπιβίβασης για διευκόλυνση 
της χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

> Εφαρμογή νέου ΕΟΚ όσον αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.
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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 τοπικές 

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 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Είναι ένα έργο μεγάλης πνοής που η 

Κυβέρνηση αυτή φιλοδοξεί να το ξεκινήσει και να το παραδώσα στους Έλληνες πολίτες σαν ένα από τα 

σημαντικότερα έργα που Θα σημαδέψουν την πολιτική της.

III. Ζωντανή ύπαιθρος

Το μεγάλο στοίχημα της δεκαετίας που αρχίζει είναι η οργανική ένταξη της υπαίθρου στον οικονομικό και 

κοινωνικό ιστό. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας προϋποθέτει ελκυστική, 

συγκροτημένη και ανταγωνιστική ύπαιθρο. Μια ζωντανή και οικονομικά ισχυρή ύπαιθρος είναι το ισχυρό 

χαρτί για την προσέλκυση του πιο παραγωγικού και δημιουργικού τμήματος της κοινωνίας: των νέων.

Η ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, το νέο πρόγραμμα δράσης για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου, 

εκφράζονται από το τρίπτυχο “Εύρωστη και ανταγωνιστική γεωργία -  Βιώσιμη και ολοκληρωμένη 

ανάπτυξη της υπαίθρου -  Κοινωνική συνοχή και προστασία για το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού”.

Η ανταγωνιστικότητα θα βασιστεί στην προσέλκυση νέων αγροτών και την προώθηση υγιών 

παραγωγικών δραστηριοτήτων με την κατάλληλη οργανωτική υποστήριξη. Η βιώσιμη και 

ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου σημαίνει την ενεργοποίηση του συνόλου του πληθυσμού 

στην ύπαιθρο και ιδιαίτερα στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές -  ορεινές, νησιωτικές και 

παραμεθόριες. Στην κοινωνική προστασία στόχος είναι η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, με 

παράλληλη ενίσχυση της ασφαλιστικής κάλυψης, των συντάξεων και παροχή υπηρεσιών υγείας.

Το όραμά μας για τον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο την ερχόμενη τετραετία συνοψίζεται 

στη φράση “ολοκληρωμένη - βιώσιμη και ανθεκτική στο χρόνο ανάπτυξη”.

Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, κύρια συνιστώσα της πολιτικής μας για την ανασυγκρότηση 

της υπαίθρου, συνιστά πρόταση ανατροπής. Με την πρωτοποριακή μας πολιτική δίνουμε μια 

απάντηση σε όσους εμμένουν σε συντηρητικές, αποσπασματικές προτάσεις που αναφέρονται σε 

αναποτελεσματικά και αλληλοαναιρούμενα μέτρα. Κυρίως όμως απαντάμε στα πραγματικά σύγχρονα 

προβλήματα του αγροτικού χώρου και ικανοποιούμε τις προσδοκίες για εισόδημα και απασχόληση, 

ενώ με την προώθηση συνεργασιών στο διεθνή χώρο αξιοποιούμε τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.
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Κατά την πρόσφατη περίοδο, από το 1996, η Κυβέρνηση προσανατόλισε το έργο της στον 

αγροτικό τομέα προς την προετοιμασία για την παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροτικής 

Ελλάδας και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής στην ύπαιθρο.

Με την οικονομική μας πολιτική, την επέκταση των κινήτρων για τους νέους αγρότες, τις 

θεσμικές καινοτομίες που εισαγάγαμε, θέσαμε γερά θεμέλια για τη δημιουργία νέων θέσεων 

απασχόλησης στην ύπαιθρο, τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων, τη μακροπρόθεσμη και δυναμική ανάπτυξη του αγροτικού τομέα.

Η επιτυχία που σημειώσαμε κατά τις διαπραγματεύσεις για την Agenda 2000 και για τη 

χρηματοδότηση από το Γ ΚΠΣ, μεταφράζεται σε 1 τρισ. δρχ. περίπου το χρόνο για τα επτά χρόνια 

έως το 2006, ως αποτέλεσμα της πολιτικής εγγυήσεων στα προϊόντα και το εισόδημα, και σε 200 

δισ. δραχμές το χρόνο στην ίδια περίοδο για την εφαρμογή μέτρων αγροτικής ανάπτυξης. Στους 

πόρους αυτούς θα πρέπει να προστεθεί κι ένα σημαντικό μέρος των 15 τρισ. δραχμών που θα 

διατεθούν από κοινοτικούς, εθνικούς και ιδιωτικούς πόρους για την εφαρμογή του Τρίτου 

Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης στην Ελλάδα κατά την περίοδο 2000-2006.

Η πολιτική μας για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου έχει ως βάση τη δυναμική που 

απορρέει από τους τοπικούς ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. Λαμβάνει υπόψη της και 

προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες και απαιτήσεις κάθε περιοχής της υπαίθρου.

Με την πολιτική μας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη επιδιώκουμε να μεταμορφώσουμε τις 

αγροτικές περιοχές σε χώρο ελκυστικό για εργασία και για ζωή. Με έργα εθνικής εμβέλειας, 

αυτοκινητόδρομους, λιμάνια, σιδηρόδρομο, επικοινωνίες “σπάμε” την απομόνωση. Με έργα 

τοπικής σημασίας που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής στα χωριά και στις μικρές επαρχιακές πόλεις, 

όπως ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία, βελτίωση παραδοσιακών κτισμάτων, αποκατάσταση 

ιστορικών μνημείων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Με την 

ώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων συμπληρωματικών προς τη γεωργική αυξάνουμε τις θέσεις 

απασχόλησης, συμπληρώνουμε και ενισχύουμε το αγροτικό εισόδημα.

Α) Δράσεις με στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου

Με εργαλείο το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης θα υποστηρίξουμε και θα προωθήσουμε

> την ανάπτυξη μιας νέας τάξης επαγγελματιών αγροτών, με πρόσβαση στις νέες 

τεχνολογίες, ικανότητα για τη λήψη σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων και για 

προσαρμογή, κάθε φορά, στα νέα δεδομένα.
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> βιώσιμα συστήματα παραγωγής, φιλικά προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους 

και προσαρμοσμένα στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών

>  την αναβάθμιση της ποιότητας των τροφίμων

>  τη στήριξη υποδειγματικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον αγροτικό τομέα

>  την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου πληροφορικής για την ενημέρωση των αγροτών

>  την προώθηση του εγχώριου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού

> προγράμματα αγροτουρισμού, για την προβολή και διάθεση τοπικών, γεωργικών και 

βιοτεχνικών προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της 

αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς.

Για τις μειονεκτικές περιοχές, ορεινές, νησιωτικές, παράκτιες, έχουμε σχεδιάσει για τη νέα 

τετραετία μια εξειδικευμένη πολιτική. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία 

συνθηκών για την προσέλκυση νέου πληθυσμού και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, κατά 

τρόπο που να αίρεται η απομόνωση που τις χαρακτηρίζει, χωρίς αρνητικές για το φυσικό και 

πολιτισμικό περιβάλλον επιπτώσεις.

Η πολιτική μας για τους υδάτινους πόρους αναγνωρίζει τη σύνδεσή τους τόσο με την 

αγροτική παραγωγή όσο και με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Γι’ αυτό αποσκοπεί στην 

προώθηση προγραμμάτων με στόχο την ορθολογική διαχείρισή τους και την ανθεκτικότητα 

της αγροτικής ανάπτυξης στο χρόνο.

Οι ειδικοί στόχοι της πολιτικής μας για την αλιεία και τα δάση για τη νέα τετραετία συνίστανται

>  στον εμπλουτισμό των θαλάσσιων και των δασικών πόρων και στην προστασία τους από 

την υπερεκμετάλλευση, την κακή διαχείριση και την αμέλεια

>  στη διατήρηση ή και ποιοτική αναβάθμιση των δασών και των θαλασσών

>  στην προστασία και στην ικανοποίηση του καταναλωτή των προϊόντων και υπηρεσιών 

που συνδέονται με τους θαλάσσιους και τους δασικούς πόρους

> στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής 

(περιαστικά δάση σε αστικά και ημιαστικά κέντρα της χώρας).
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Το όραμα μας για το Αιγαίο

Όραμά μας για το Αιγαίο είναι η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την αυτόνομη και 
πολύπλευρη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική άνθηση του νησιωτικού αυτού χώρου.

Επιδιώκουμε την εφαρμογή πολιτικών και τις θεσμικές αλλαγές εκείνες που θα καταστήσουν το 
Αιγαίο έναν πρότυπο χώρο διαβίωσης για τον Πολίτη.

Το όραμά μας είναι να αξιοποιήσουμε με σεβασμό τη φυσική, περιβαλλοντική, μικρο-κλιματολογική, 
οικιστική, ιστορική και πολιτιστική ποικιλομορφία του Αιγαίου και να δημιουργήσουμε με συνέπεια 
τις συνθήκες για οικονομική ποικιλομορφία, κοινωνική και πολιτισμική ευημερία του χώρου.

Όραμά μας είναι το Αιγαίο να ταυτισθεί με την έννοια της ποιότητας στη μόνιμη διαβίωση του πολίτη.

Για την πραγματοποίηση του οράματος μας, το ΠΑΣΟΚ έχει καταστρώσει ένα τετραετές πρόγραμμα 
που βασίζεται στους εξής τρεις στόχους:

1. Ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη, που θα προκόψει από την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων των 
παραγωγικών και αναπτυξιακών τομέων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη μεταξύ τους συνέργια.

2. Οικονομική και κοινωνική διασύνδεση τόσο μεταξύ των νησιών του Αιγαίου όσο και μεταξύ 
του αιγαιακού χώρου και της ηπειρωτικής Ελλάδας.

3. Κατοχύρωση της ποιότητας στην καθημερινότητα της ζωής του πολίτη, με τη διασφάλιση της μοναδικότητας 
του φυσικού, ιστορικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Αιγαίου και την εξασφάλιση 
αποτελεσματικής και ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών του Αιγαίου από τις δημόσιες υπηρεσίες.

Η οικονομική ανάπτυξη του Αιγαίου πρέπει να γίνει κατά τρόπο που αξιοποιεί τα συγκριτικά 
πλεονεκτήματα των νησιών, σέβεται και προστατεύει τα φυσικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά τους, ενώ τέλος βασίζεται στην αναγνώριση του πολίτη ως κινητήριας δύναμης, 
καθώς και στη δυναμική που απορρέει από τη συνοχή.

Το Αιγαίο θα αναπτυχθεί με πυρήνα την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση με πολλαπλές 
δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και στην προσφορά υπηρεσιών 
υψηλής ποιότητας και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.

Στον Πρωτογενή Τομέα θα προωθηθεί η δημιουργία της αγοράς προϊόντων που σχετίζονται με τον “Πράσινο 
Τουρισμό”, μέσω της διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους και με την ηπειρωτική Ελλάδα. Η αγορά αυτή θα 
αποτελείται από φυσικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με διακεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά.

Ο Δευτερογενής Τομέας θα κληθεί να επιτελέσει την ενσωμάτωση των τοπικών χαρακτηριστικών του 
αιγαιακού χώρου και πολιτισμού στα προϊόντα των δραστηριοτήτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η ανάπτυξη του Τουρισμού θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του “Πράσινου Τουρισμού”. Αυτό το καινούργιο 
υπόδειγμα θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την προστασία του φυσικού και ιδιαίτερου οικιστικού περιβάλλοντος.

Στον τομέα της Ενέργειας, θα προωθήσουμε μια εξειδικευμένη στο χώρο του Αιγαίου Ενεργειακή Στρατηγική με 
σκοπό την ανάδειξη του Αρχιπελάγους σε πρότυπο χώρο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Οι κρίσιμης σημασίας για τη διασύνδεση των νησιών, την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ευημερία του πολίτη 
του Αιγαίου τομείς των Μεταφορών και των Επικοινωνιών θα αναπτυχθούν με την πολιτική μας που θα περιλαμβάνει:

• τη σύνδεση μεταξύ του νησιωτικού χώρου και της ηπειρωτικής Ελλάδας (διαπεριφερειακή)

• τη σύνδεση μεταξύ των νησιών (διανησιωτική)

• την εσωτερική δικτύωση σε κάθε νησί με την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών (ενδονησιωτική).
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Β) Λειτουργία των θεσμών με στόχο την ανασυγκρότηση της υπαίθρου

Για την εξυπηρέτηση του πολίτη της υπαίθρου έχουμε δώσει προτεραιότητα στην 

αναβάθμιση της λειτουργίας των θεσμών. Ήδη αναπτύσσουμε το ενδεδειγμένο για το σκοπό 

αυτό θεσμικό πλαίσιο με τη δημιουργία νέων οργανισμών για τον πρωτογενή τομέα και την 

ύπαιθρο και με την αναδιάρθρωση όσων υπάρχουν. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο έχει ως 

γνώμονα το στρατηγικό μας προσανατολισμό για την προσαρμογή του αγροτικού χώρου στις 

νέες συνθήκες και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση 

της ανταγωνιστικής θέσης της ελληνικής γεωργίας.

Με νομοθεσία που προωθούμε θα διαμορφωθούν οι νέοι κανόνες λειτουργίας των 

γεωργικών συνεταιρισμών κατά την επόμενη τετραετία. Συγκεκριμένα, κύριος στόχος είναι 

η συγχώνευση των συνεταιριστικών οργανώσεων σε νέες δυναμικές μορφές με σύγχρονη 

δομή και λειτουργία. Ο νόμος πλαίσιο, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του συνεργατισμού θα 

κατευθύνει με ελεύθερη βούληση τους συνεταιρισμούς σε νέα διοικητικά και ελεγκτικά 

πρότυπα λειτουργίας.

Ήδη η Κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει με νόμο τη σύσταση και λειτουργία των 

Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Κατά τη νέα τετραετία, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις 

κατά προϊόν θα δραστηριοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν κάθε θέμα οργάνωσης της 

παραγωγής, της μεταποίησης και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, χωρίς να 

απαιτείται η ανάμιξη του κράτους, προς όφελος κυρίως των αγροτών - παραγωγών της 

χώρας. Ο νέος θεσμός θα στηρίζει επίσης τον καταναλωτή, τις συνεταιριστικές οργανώσεις 

και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι νέοι, σύγχρονοι οργανισμοί Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων

(ΟΠΕΚΕΠΕ) και Πιστοποίησης Λογαριασμών (ΟΠΙΛΟΓ) θα λειτουργήσουν 

αποτελεσματικά με ταχύτητα και απόλυτη διαφάνεια. Θα ικανοποιηθεί έτσι το βασικό αίτημα 

του αγροτικού κόσμου για την άμεση καταβολή των ενισχύσεων στους δικαιούχους κατά την 

εφαρμογή των κανόνων των Κοινών Οργανώσεων των Αγορών.

Η λειτουργία του Οργανισμού Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων

(ΟΠΕΓΕΓΊ) θα δώσει τη δυνατότητα στήριξης των προϊόντων ποιότητας, βιολογικών, 

παραδοσιακών, ειδικών προϊόντων, προϊόντων ονομασίας προέλευσης στις αγορές του 

εσωτερικού και του εξωτερικού. Πρόκειται για θεσμό που υπόσχεται σημαντική αύξηση του
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εισοδήματος των παραγωγών. Η λειτουργία του θεσμού αυτού θα ενισχύσει την ταυτότητα 

των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και θα συμβάλει στην προώθηση των εξαγωγών σε νέες 

επιλεκτικές αγορές.

Με μοχλό την Εταιρία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης, που επίσης θεσμοθετήσαμε κατά την 

τετραετία που διανύουμε, θα βοηθηθεί ο αγρότης στην αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση 

γαιών, καθώς και στη διαχείριση των διαθέσιμων προς εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων. 

Θα επιτυγχάνεται έτσι με μεγαλύτερη ευκολία αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και 

της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους παραγωγής και αύξηση του εισοδήματος.

Ο νέος Οργανισμός για την εκπαίδευση, κατάρτιση και ενημέρωση των αγροτών 

“ΔΗΜΗΤΡΑ”, που έχει ήδη τεθεί σε λειτουργία, θα εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα 

για 60.000 αγρότες. Για τη συνεχή, ευρεία και ολοκληρωμένη πληροφόρηση των αγροτών θα 

γίνει αξιοποίηση ηλεκτρονικών δορυφορικών δικτύων, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης 

της υπαίθρου να εξασφαλίζει άμεση ενημέρωση μέσω του δέκτη της τηλεόρασής του για τα 

θέματα που τον ενδιαφέρουν.

Οι εργασίες του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής αποκεντρώνονται, προκειμένου να 

εξασφαλισθεί η ενεργός συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου 

και των φορέων της περιφέρειας στη διαμόρφωση προτάσεων και στη λήψη αποφάσεων στα 

επίπεδα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Διοικητικής Περιφέρειας, αλλά και σε 

εθνικό επίπεδο. Με το νέο σχήμα αποκτά ουσιαστικό βήμα η ελληνική περιφέρεια και ο 

πολίτης που ζει και δραστηριοποιείται στην ύπαιθρο.

Το Υπουργείο Γεωργίας μετατρέπεται σε ένα πλήρως αποκεντρωμένο διοικητικό οργανισμό 

στις διοικητικές περιφέρειες και στην αυτοδιοίκηση, με παράλληλο εκσυγχρονισμό των 

επιτελικών και ελεγκτικών μηχανισμών, προκειμένου να σηκώσει το βάρος της 

ανασυγκρότησης της υπαίθρου.

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ρύθμισης χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων, αγροτικών 

εκμεταλλεύσεων και μεμονωμένων αγροτών.

Η Αγροτική Τράπεζα ανασυγκροτείται, εξυγιαίνεται και από την 1.1.2000 θα λειτουργεί 

μέσα στο γενικό πιστωτικό καθεστώς ως υγιής τράπεζα γενικών εργασιών.
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Γ) Ειδικά μέτρα πολιτικής

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την άμεση εφαρμογή των πολιτικών μας από το ξεκίνημα

του 2000 αποφασίσαμε μια σειρά ειδικών μέτρων πολιτικής άμεσης εφαρμογής, τα κυριότερα

των οποίων είναι:

>  Η θεσμοθέτηση του διαλόγου για όλα τα θέματα κόστους εισροών στη γεωργική 

παραγωγή. Όλες οι σχετικές αποφάσεις θα ανακοινώνονται κάθε Σεπτέμβριο και θα 

αναφέρονται στην επόμενη καλλιεργητική περίοδο.

>  Η καταβολή του συνόλου των επιδοτήσεων και ενισχύσεων μέσα στις συμβατικές 

προθεσμίες, μέχρι το τέλος του χρόνου. Μετά την πλήρη λειτουργία του αποκεντρωμένου 

Οργανισμού Ελέγχου και Πληρωμών, κάθε καθυστέρηση θα καταβάλλεται εντόκως.

>  Η εξασφάλιση ταχύτητας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές κατά τη χρηματοδότηση 

των αγροτών και γενικά των πολιτών της υπαίθρου. Το μέτρο απευθύνεται σε αγρότες που 

συνταξιοδοτούνται πρόωρα, σε όλους τους αγρότες που δικαιούνται εξισωτικών 

αποζημιώσεων, καθώς και σε όσους δικαιούνται αποζημιώσεων από τον ΕΛΓΑ. Τα 

μεγάλα αυτά τμήματα του αγροτικού πληθυσμού θα έχουν τη δυνατότητα ανάληψης 

προκαταβολών, ώστε να καλύπτουν άμεσα τις ανάγκες διαβίωσής τους στο διάστημα που 

μεσολαβεί έως την τελική εκκαθάριση και καταβολή του συνόλου των ποσών που 

δικαιούνται (συντάξεις, κίνητρα, αποζημιώσεις).

>  Το σύστημα ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών της υπαίθρου θα λειτουργήσει με τη 

συμβολή της Αγροτικής Τράπεζας, υπό την εποπτεία του Υπουργείου Γεωργίας.

>  Η αναβάθμιση του συστήματος ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των 

γεωργικών εκμεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ, με σκοπό την επίτευξη σημαντικής αύξησης 

στο βαθμό προστασίας του αγρότη και βελτίωσης της ποιότητας των σχετικών υπηρεσιών. 

Παρέχουμε νέα ασφαλιστικά προϊόντα με διασπορά των ασφαλιστικών κινδύνων, 

διαφοροποιούμε τα ασφάλιστρα και αντασφαλίζουμε το σύστημα.

>  Η στήριξη της πολιτικής μας για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου σε εξειδικευμένους 

επιστημονικούς συμβούλους, οι οποίοι προσλαμβάνονται σε όλους τους Καποδιστριακούς 

Δήμους για όλη τη νέα προγραμματική περίοδο 2000-2006 σύμφωνα με την Agenda 

2000. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι νέοι συνεταιρισμοί θα αποτελέσουν τα μέσα 

εφαρμογής των πολιτικών ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της υπαίθρου.
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> Η δημιουργία ειδικών γραφείων νέων αγροτών σε όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις. 

Στόχος για τη νέα περίοδο είναι η ένταξη κατ’ έτος 5.000 νέων αγροτών στα αυξημένα 

κίνητρα που παρέχονται για τη στήριξη των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

>  Η μείωση από 1.9.1999 του ειδικού επιτοκίου για τους νέους αγρότες από 8,5% σε 7,5%. 

Η μείωση του επιτοκίου καλλιεργητικών δανείων για όλους τους αγρότες από 14% σε 

12%, μέτρο που αφορά περίπου 500.000 αγρότες.

>  Η επέκταση και βελτίωση των όρων του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης των 

αγροτών, με αύξηση από 1.1.2000 του ποσού της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά 25%: 

από 85.000 σε 106.000 δρχ. η πρόωρη σύνταξη για τη γενική περίπτωση και από 100.000 

σε 125.000 δρχ. η σύνταξη για τους αγρότες παραμεθορίων περιοχών. Την περίοδο 2000- 

2006 υπολογίζεται ότι θα ενταχθούν 50.000 νέοι δικαιούχοι (σήμερα είναι 15.000).

>  Η δημιουργία ιδιαίτερης κοινωνικής μέριμνας για τους απόμαχους του αγροτικού τομέα.

Η πρόταση πολιτικής για τον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο κατά την επόμενη τετραετία 

της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ δεν περιέχει “παροχές” προεκλογικού 

χαρακτήρα ούτε μοιράζει εισοδήματα σαν “μάννα εξ ουρανού”. Όμως:

>  διασφαλίζει το κατάλληλο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και διοικητικό πλαίσιο για 

την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους πολίτες της υπαίθρου,

>  εξασφαλίζει απασχόληση και εισόδημα για τους ίδιους,

>  υποστηρίζει τις κοινωνικές τους ανάγκες,

>  επιδεικνύει σεβασμό στην ιδιωτική και επαγγελματική τους προσωπικότητα

>  φροντίζει για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των οικονομικών τους απαιτήσεων.

Η πρόταση πολιτικής του ΠΑΣΟΚ διατηρεί, με συνέπεια, τον πολίτη της υπαίθρου στη θέση 

που του αξίζει: στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης.
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