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Κατασπατάληση και ανορθόδοξη διαχείρηση
επικράτησε στο Α’ ΚΠΣ από τη Ν.Δ. με
αποτέλεσμα στην περίοδο 1989-1993 :

Φ  Να καθυστερήσουν έργα που είχαν 
π ρ ογρ α μμ α τισ θεί από το  ΠΑΣΟΚ  
(Φυσικό αέριο, Μετρό, Οδικός Αξονας 
Αθηνών-Κορίνθου, κ.ά.)>

^  Να μεταφερθούν κατά την ίδια περίοδο, 
με ευθύνη της Ν.Δ, τεράστια ποσά και 
να σπαταληθούν σε σεμινάρια, εκθέσεις, 
εκδηλώσεις και ‘ ’έργα” βιτρίνας με τα 
γνωστά σκανδαλώδη αποτελέσματα και 
σημαντικά προβλήματα στις σχέσεις της 
χώρας μας ακόμη και με τις υπηρεσίες της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

□  Αναστρέψαμε αυτήν την κατάσταση.

□  Α π οκαταστήσαμε την αξιοπιστία της 
χώρας μας και σ’αυτόν τον τομέα.

d  Αρχή μας : Ούτε μία δραχμή να μην πάει 
χαμένη.

Μ εταφορώ ν, Τηλεπικοινωνιών και 
Ενέργειας που συμπεριλαμβάνουν και 
τα Διευρωπαϊκά Δίκτυα.

^  Βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης 
του Έλληνα πολίτη και της ποιότητας 
ζωής του πληθυσμού (αστική ανάπτυξη, 
περιβάλλον, υγεία).

^  Ανάπ τυξη του ο ικονομικού ιστού
(Βιομηχανία και υπηρεσίες, Έρευνα και 
Τεχνολογία, Τουρισμός - Πολιτισμός, 
Γεωργία, Αλιεία).

^  Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
και στήριξη της αγοράς εργασίας 
(Κατάρτιση, Επιμόρφωση, Παιδεία).

^  Αξιοποίηση των πλουτοπαραγωγικών 
πόρων της περιφέρειας και μείωση των 
ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.

Με την πολιτική μας, μέσω του Β’ ΚΠΣ, 
εξασφαλίζουμε δυναμική προοπτική ανάπτυξης 
για την Ελληνική οικονομία.

Ορόσημο για τον εκσυγχρονισμό της χώρας μας 
αποτελεί η προώθηση των αναγκαίων πολιτικών 
και προγραμμάτων που εντάσσονται στο Β’ ΚΠΣ, 
γ ια τ ί:

Θ έλ ο υ μ ε να σ υ μ μ ετέχ ο υ μ ε  στην  
α ν α δ ιά τα ξη  το υ  Ευρω π αϊκού  
οικονομικού γίγνεσθαι,

^  Θ έλ ο υ μ ε να εξα σ φ α λ ίσ ο υ μ ε  τη ν  
αναδιάρθρωση της οικονομίας μας 
που βρίσκεται μπροστά σε βαθειές  
αλλαγές στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια 
και στη Μεσόγειο,

Θ έλ ο υ μ ε  να π ετύ χ ο υ μ ε  το  
μετασχηματισμό της κοινωνίας μας με 
ευαισθησία απέναντι στις προσδοκίες 
όλων των πολιτών.

Στο πλαίσιο του Β’ ΚΠΣ και με γνώμονα την 
οικονομιΚή, κοινωνικοπολιτισμική και 
περιφερειακή συγκρότηση της χώρας, η 
Κυβέρνησή μας υλοποίησε και προωθεί μια 
αναπτυξιακή πολιτική η οποία κινείται σε πέντε 
βασικούς άξονες :

^  Επενδύσεις σε μεγάλες υποδομές

Και ο λαός γνωρίζει τώρα τις διαδικασίες και την 
προοπτική

^  Σε κάθε πρόγραμμα

^  Για κάθε επιλογή

* *  Σε κάθε απόφαση

Πέντε βασικές τομές - δεσμεύσεις κατοχυρώνουν 
την επιτυχία :

Η ε ξ υ γ ία ν σ η  τ ο υ  σ υ σ τ ή μ α τ ο ς  
παραγω γής Δημοσίω ν Έργων.

Ριζικές αποφάσεις και θεσμικές πρωτοβουλίες 
έχουν βελτιώσει ριζικά το περιβάλλον μέσα στο 
οποίο γίνονται οι μελέτες, οι δημοπρασίες, η 
παρακολούθηση της κατασκευής και ο ποιοτικός 
έλεγχος των εκτελούμενων έργων.

^  Η διασφάλιση της διο ικητικής και 
μελετητικής πληρότητας, καθώς και 
η αποφυγή της υποκοστολόγησης 
των Δημοσίων Έργων.

Οι ελεγκτικές διαδικασίες, που επέβαλε το 
ΥΠΕΘΟ, αποκλείουν τη δημοπράτηση έργων 
χωρίς θεμελιώδεις προϋποθέσεις ομαλής 
ολοκλήρωσης όπως : πλήρεις και
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επ ικαιροποιημένες μελέτες, άδειες 
χωροθέτησης, έγκριση περιβαλλοντικών όρων, 
απαλλοτριώσεις κ.λπ.

^  Η σ υ νολ ική  αναμόρφ ω σ η το υ  
Σ υ σ τή μ α το ς  Ε π α γ γελμ α τικ ή ς  
Κατάρτισης.

^  Η σύσταση νέων ευέλικτων οργάνων 
για την υποστήριξη και συμπλήρωση
της Δημόσιας Διοίκησης αποτελούν την 
απάντηση στις υφιστάμενες διοικητικές 
αδυναμίες.

^  Η εισαγωγή νέων θεσμών συνεργασίας 
Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα όπως 
είνα ι το θεσμικό πλαίσιο γ ια τη 
συγχρηματοδότηση υποδομών, για την 
ενίσχυση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών 
σχεδίων, για την ενίσχυση του τεχνολογικού 
και οργανωτικού εκσυγχρονισμού των 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, για την 
πρόσβαση των επιχειρήσεων σε νέους 
χρηματοοικονομικούς θεσμούς, για τη 
διευκόλυνση της οικονομικής διείσδυσης 
στα Βαλκάνια κ.λπ.

Η πολιτική μας αποτελεί την εγγύηση :

- Για την αξιοποίηση του συνόλου των 
κοινοτικών πόρων.

■ Για τη σύνδεσή τους με την αναπτυξιακή 
διαδικασία.

Αυτά αναγνωρίζονται πλέον και από την 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Συγκεκριμένα :

Υπήρξε συνεχής βελτίωση του ποσοστού 
απορρόφησης στο Β’ ΚΠΣ. Το ποσοστό 
αυτό από 48% το 1994 ανέβηκε στο 69% το 
1995 και θα προσεγγίσει το 100% το 1996.

Η απορρόφηση του Β’ ΚΠΣ κατά την πρώτη 
διετία εφαρμογής του (οπότε εμφανίζονται 
και τα περισσότερα προβλήματα) είναι πολύ 
καλύτερη από την πρώτη διετία του Α’ ΚΠΣ. 
Το 1994-1995 απορροφήθηκε το 60% των 
πόρων έναντι 46% κατά τη διετία 1989-1990.

Πέραν των ποσοστών απορρόφησης η 
εκτίμηση του μεγέθους της προσπάθειας που

καταβάλλεται αλλά και του αναμενόμενου 
αναπτυξιακού αποτελέσματος προκύπτει από 
τη σύγκριση των δραχμικών δαπανών στις 
αντίστοιχες περιόδους. Έτσι στην πρώτη 
δ ιε τ ία  του  Α ’ ΚΠΣ (1989-1990) 
πραγματοποιήθηκε δαπάνη 793 δις δρχ., ενώ 
στην πρώτη διετία του Β’ ΚΠΣ (1994-1995) η 
δαπάνη έφθασε στα 1722 δις δρχ.

Οι πόροι αυτοί κατευθύνονται:

| /  Σε μεγάλα και σημαντικά έργα και

Οχι σε μ ικρά έρ γα  π ελ α τε ια κ ο ύ  
χαρακτήρα.

Η ποιότητα των προγραμμάτων που υπέβαλε 
η Ελλάδα, η ταχύτητα έγκρισής τους από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και εν συνεχεία, η 
πορεία υλοποίησής τους έφεραν τη χώρα 
μας στην πρώτη θέση πάνω από όλα τα άλλα 
κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως 
προς τη δέσμευση καταβλητέων κονδυλίων 
από τον Κοινοτικό Προϋπολογισμό. Για την 
περίοδο 1994-95 η Ελλάδα δέσμευσε 
κο ινοτικούς πόρους σε ποσοστό  
114% του ποσού που προέβλεπε το 
Β’ ΚΠΣ.
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Βασικές αρχές που διαμορφώνουν την πολιτική 
μας στον Ενεργειακό τομέα είναι:

Εξασφάλιση επαρκών ενεργειακών  
πόρων σε προσιτό κόστος.

Δ ιαμόρφ ω σ η σ υνθηκώ ν ο μ α λής  
λ ε ιτο υ ρ γ ία ς  τη ς  Α γοράς και 
διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας 
των παραγωγικών δραστηριοτήτων.

Σεβασμός προς το περιβάλλον και τα 
δικαιώματα των επόμενων γενιών και

Απεξάρτηση, κατά το δυνατόν, από τις 
πηγές εφοδιασμού του εξωτερικού. 
Σωστή και αποδοτική ανάπτυξη των 
ενδογενών Πόρων συμπερι λαμβα- 
νομένω ν και των ανανεώ σ ιμω ν. 
Ορθολογική χρήση της ενέργειας έτσι 
ώστε με την ίδια καταναλισκόμενη 
ενέργεια να επιτυγχάνονται περισ
σότερα οφέλη.

Καθοριστικά στοιχεία της Ενεργειακής μας 
στρατηγικής είναι επίσης:

Η είσοδος του φυσικού αερίου στο 
Ενεργειακό μας ισοζύγιο για χρήση:

μορφές Ενέργειας. Η ΝΔ κατά την περίοδο 1990 
- 1993 είχε ανατρέψει κάθε αρχή τιμολογιακής 
πολιτικής προκειμένου να στηρίξει το σχέδιο 
BOOT και να παραδώσει τη ΔΕΗ στην ιδιωτική 
εκμετάλλευση.

Σ το ν  το μ έα  το υ  Η λ εκ τρ ισ μ ο ύ  η
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ:

"■* Κατόρθωσε να περιορίσει τη συνολική 
μέση αύξηση των τιμών πωλήσεως 
Ηλεκτρικής Ενέργειας κατά την τριετία 
Οκτώβριος ‘93 μέχρι σήμερα, σε 13,3% 
έναντι του 37,8% στο οποίο έφθασε η 
αντίστοιχη συνολική επιβάρυνση κατά την 
περίοδο Απρίλιος ‘90 - Σεπτέμβριος’93.

11,4 Μπόρεσε να αναστρέψει τη ζημιογόνο 
πορεία της ΔΕΗ. Αντί των ζημιών του 
1993, η επιχείρηση έγινε κερδοφόρα
με αναμενόμενα κέρδη 70 δις δρχ. περίπου 
για το 1996, χωρίς καμία απολύτως αύξηση 
του χρέους από το τέλος του ‘93 μέχρι 
σήμερα.

Επένδυσε στην τριετία 1994-96, 600  
δις δρχ. περίπου σε έργα παραγωγής, 
μεταφ ορ ά ς, διανομής Η λεκτρ ικής  
Ε ν έρ γ ε ια ς , ο ρ υ χ ε ία  και λο ιπ ές  
εγκαταστάσεις.

Βιομηχανική 

Εμπορική 

"** Οικιακή

Οι νέες Κοινοτικές ρυθμίσεις για την 
απελευθέρωση:

Της Εσωτερικής αγοράς Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.

1114 Της Εσω τερικής Αγοράς Φ υσικού  
Αερίου.

Στην περίπτωση της παραγωγής και διανομής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας ήδη:

Κατοχυρώσαμε το ρόλο της ΔΕΗ.

Εξασφαλίσαμε μεταβατική περίοδο 
2+ 2  ετών για την απαιτούμενη προε
τοιμασία.

Βασικός άξονας της πολιτικής μας είναι η 
εφαρμογή τιμολογιακής πολιτικής για όλες τις

Π ροχώ ρησ ε στην ανάπτυξη του 
συστήματος παραγωγής. Η ανάπτυξη αυτή 
στηρίζεται και στη χρήση φυσικού αερίου 
με την μετατροπή υπαρχουσών μονάδων 
όπως το “Μικρό Λαύριο” και το Κερατσίνι 
και την κατασκευή νέων πιο αποδοτικών 
μονάδων στην Κομοτηνή συνολικής ισχύος 
1390 Μνν. Επίσης στηρίζεται στις διάφορες 
υδροηλεκτρικές μονάδες συνολικής ισχύος 
650 Μ\Λ/.

Με την Ενεργειακή μας πολιτική προωθούμε:

Την ασφάλεια εφοδιασμού σε Ηλεκτρική 
Ενέργεια της χώρας που θα ενισχυθεί 
σ η μ α ντικ ά  με τη ν  ολοκλήρω ση τη ς  
κ α τα σ κ ευ ή ς , το  1 9 9 8 -1 9 9 9 , τη ς  
δ ια σ ύ νδ εσ η ς το υ  Η λ εκ τρ ικ ο ύ  μας  
Συστήματος με το σύστημα της Ιταλίας 
και τη ν  ανάδειξη  τη ς  χώρας μας σε 
ενεργειακό κόμβο.
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Η νέα πολιτική στον Ηλεκτρισμό αποβλέπει στην 
ενίσχυση της εξω στρέφειας του Κλάδου, 
ιδιαίτερα προς την κατεύθυνση των Βαλκανικών 
και Παραευξείνιων χωρών.

Σε σχέση με το φυσικό αέριο, το 1996 
α π ο τελ ε ί έ τ ο ς  ορόσ ημο για  τον  
Ενεργειακό τομέα της χώρας μας, καθώς 
ένα έργο πρωτόγνωρο για τη χώρα μας 
υλοποιείται. Από τον Οκτώβριο του 1993 
και μετά το έργο του φυσικού αερίου  
απόκτησε μια νέα δυναμική.

&  Εκτός από το νομοθετικό πλαίσιο που 
δημιουργήσαμε, ένα τεράστιο επενδυτικό 
έργο έχει πραγματοποιηθεί. Ήδη η ΔΕΠΑ 
είναι έτοιμη να παραλάβει ποσότητες 
φυσικού αερίου από τη Βουλγαρία.

&  Έχουν υπογράφει οι συμβάσεις για την 
κατασκευή των Κλάδων Υψηλής Πίεσης, ενώ 
εφέτος έχουν ξεκινήσει οι κατασκευές 495 
χλμ. δικτύων χαμηλής πίεσης στις αστικές 
περιοχές, όπου ήδη έχει ολοκληρωθεί η 
εγκατάσταση 70 περίπου χλμ.

&  Ολοκληρώθηκε σχεδόν η προετοιμασία της 
εμ π ο ρ ική ς εκ μ ετά λ λ ευ σ η ς , με τη
δημιουργία προϋποθέσεων για εταιρίες 
διανομής με τη συμμετοχή OTA και ιδιωτών.

πραγματοποίησε μια έντονη αναπτυξιακή 
προσπάθεια. Ήδη προωθείται ο παραπέρα 
εκσυγχρονισμός του Ομίλου με βάση το σχετικό 
σχεδίασμά προκειμένου:

^  Να μπορέσει να αναλάβει ένα νέο  
ρόλο στα Βαλκάνια.

♦ Να παραμείνει ισχυρός παράγοντας 
στις εξελίξεις της Ελληνικής αλλά και 
τη ς  π ερ ιφ ερ ε ια κ ή ς  αγορ άς, τη ς  
βαλκανικής ενδοχώρας.

Το πρόγραμμα για τη μετοχοποίηση της ΔΕΠ 
αποτελεί το πρώτο βήμα προς αυτή τη 
κατεύθυνση. Εκτός της άντλησης κεφαλαίων για 
τη χρηματοδότηση του αναγκαίου επενδυτικού 
προγράμματος της ΔΕΠ, αναμένεται να 
διασφαλισθεί ακόμη περισσότερο η θέση του 
Ομίλου, μετά τ ις  ανακατατάξεις και 
συγχωνεύσεις στον ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο 
αλλά και στην Ελλάδα, στον ιδιωτικό τομέα του 
Πετρελαίου.

Βασικό έργο της ΔΕΠ που συνεχίζεται, είναι ο 
επανακαθορισμός (από το 1994) της πολιτικής 
στην Αγορά με αποτέλεσμα τη μείωση αρχικά 
και στη συνέχεια, τη σταθεροποίηση των 
τιμώ ν καταναλω τή, με διασφάλιση όμως 
συνθηκών λειτουργίας ανταγωνισμού.

Η πολιτική μας στον Πετρελαϊκό τομέα έχει, 
μεταξύ άλλων και τους εξής αλληλένδετους 
άξονες:

Ενίσχυση της δ ιεθνούς ανταγω νι
στικότητας.

^  Ενίσχυση του ανταγωνισμού και ομαλή 
λειτουργία της εσωτερικής αγοράς.

^  Προστασία του Καταναλωτή (τιμές, 
ποιότητα καυσίμου).

Προώθηση της έρευνας και εκμετάλ
λευ σ ή ς  τω ν εγχώ ριω ν υδρ ο γο 
νανθράκων.

^  Διείσδυση στις αγορές των χωρών της 
Βαλκανικής και

Προστασία του περιβάλλοντος.

Η ΔΕΠ (Δημόσια Επιχείρηση Πετρελαίου) από τον 
Οκτώβριο του 1993 μέχρι σήμερα

Ιδιαίτερη σημασία δίνει η πολιτική μας στις 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ). Τα τρία 
τελευταία χρόνια καταβάλλεται συστηματική 
προσπάθεια για την πλήρη ενσωμάτωσή τους 
στον Ενεργειακό Σχεδίασμά της χώρας.

Για την εξοικονόμηση και ορθολογική  
χρήσ η Ε νέρ γ ε ια ς  κ α τα ρ τ ίσ τη κ ε  το  
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ενέργειας με 
συνολικό προϋπολογισμό 283 δις δρχ.
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Βασικά έργα υποδομής βρίσκονται σε εξέλιξη 
υλοποιώντας συγκεκριμένες προτεραιότητες 
του αναπτυξιακού σχεδιασμού, σε συνδυασμό 
με την ενδυνάμωση της περιφέρειας.

Έτσι προωθείται :

✓
✓

Η Συγκοινωνιακή και επικοινωνιακή 
ολοκλήρωση.

Η Συστηματική και οργανική σύνδεση 
του σχεδιασμού με τη δυναμική στις ροές 
του εμπορίου και των επενδύσεων με την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τις Βαλκανικές Χώρες, 
τ ις  Παραευξείνιες Χώρες και τη Μέση 
Ανατολή.

§/* Η Μ ετα τρ ο π ή  τη ς  χώ ρας σε 
τη λεπ ικ ο ινω ν ια κ ό  κόμβο  των  
Βαλκανίω ν και τη ς  ευ ρ ύ τερ η ς  
περιοχής.

Η Μείωση της χρονοαπόστασης τόσο 
μέσα στις πόλεις, όσο και ανάμεσα στις 
ζώνες του ελληνικού χώρου.

Βασικά κριτήρια στην πολιτική μας ε ίνα ι:

□  Η εθνική εμβέλεια των έργων.

□  Η συμβολή στην περιφερειακή ανάπτυξη 
της χώρας.

■ \ Η διασύνδεση με βάση τη γεωγραφική 
κατανομή των βασικών αστικών και 
οικονομικών κέντρων της χώρας.

α  Η διαβαλκανική και πανευρωπαϊκή 
διάσταση των έργων.

Έργα και πρωτοβουλίες, στο πλαίσιο του 
αναπτυξιακού σχεδιασμού, που υλοποιούν 
τη  σ τρ α τη γ ικ ή  μας  σ τον το μ έα  των  
Μεταφορών και Επικοινωνιών ε ίνα ι :

^  Η κατασκευή της ΕΓΝΑΤΙΑΣ και της ΠΑΘΕ, 
(Πάτρα - Αθήνα - Θεσσαλονίκη - Εύζωνοι) 
που υλοποιείται ώστε να ενταχθεί το οδικό 
μας δίκτυο στο πλέγμα συνδυασμένων 
μεταφορών της Ευρώπης.

&

Η κοινή πρωτοβουλία Ελλάδας - Ιταλίας για 
τη διαμόρφωση του “Αδριατικού
Διαδρόμου”, δηλαδή την αξιοποίηση της 
Αδριατικής ως διαδρόμου συνδυασμένων 
μεταφορών μεταξύ των χωρών του Αλπικού 
Τόξου και της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι νέες πρωτοβουλίες στο Βαλκανικό χώρο 
που προωθούνται με στόχο τη διαμόρφωση 
σάς “ομοιόμορφου” συστήματος 
μεταφορών. Στο πλαίσιο της Βαλκανικής 
μας πολιτικής μπορεί να αναδειχθεί η 
Θεσσαλονίκη σε Κέντρο των Βαλκανίων.

Ο σχεδιασμός στις αστικές συγκοινωνίες, 
στα μεγάλα αστικά κέντρα, με στόχο την 
αποτελεσματική και συνδυασμένη 
λειτουργία των υπέργειων και υπόγειων 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η υλοποίηση του προγράμματος για τον 
εκσυγχρονισμό και την αναδιοργάνωση των 
ΕΛΤΑ ύψους 35,5 δις δρχ.

Η ολοκλήρωση μέχρι το 2000 του 
εκσυγχρονισμού της τηλεπικοινωνιακής 
υποδομής και των προσφερόμενων 
υπηρεσιών από τον OTE.

Η υλοποίηση του αναπτυξιακού 
προγράμματος του ΟΣΕ.

Στον τομέα των αεροδρομίων επιδιώκεται 
η αναβάθμιση του συνόλου των ελληνικών 
αεροδρομίων στην επόμενη πενταετία 
(αεροδρόμιο Σπάτων, αεροδρόμιο 
Μακεδονίας και αεροδρόμια Β. και Ν. 
Αιγαίου, Κρήτης, Κέρκυρας κ.ά.).

Η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου δικτύου 
ελικοδρομίων που συνεχώς βελτιώνεται 
κυρίως για την κάλυψη κοινωνικών αναγκών 
στην περιφέρεια (παράδειγμα νησιά Αιγαίου, 
κ.ά.).
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Η ερευνητική πολιτική που ήδη υλοποιείται με 
βάση και το έργο της τριετίας εστιάζεται σε 
συγκεκριμένους στόχους, ώστε κατά το δυνατόν 
να εξασφαλίζονται:

| /  Οι π ρ ο σ δ ο κ ίες  τω ν π ολιτώ ν για  
καλύτερη ποιότητα ζωής

| /  Η εσ τία σ η  σε το μ ε ίς -κ λ ε ιδ ιά  τη ς  
οικονομίας

%/ Η προώθηση της συνεργασίας μεταξύ 
ερευνητικών φορέων βιομηχανίας και 
χρηστών

| /  Η διαμόρφ ω σ η ευνο ϊκώ ν α π ο τε 
λεσμάτων στην απασχόληση

| /  Η α ν ά δ ε ιξη  και εν ίσ χ υ σ η  του  
ερ ευνη τικού  ιστού στον ελληνικό  
χώρο, σε βάση ισοτιμίας.

Για την υλοποίηση των παραπάνω στόχων, 
προωθούμε:

Τη δ η μ ιο υ ρ γ ία  νέων Εταιριών 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης

| /  Την υποστήριξη και επ έκταση του
θεσμού των Τεχνολογικών Πάρκων και

Την υλοποίηση προγραμμάτων που
βοηθούν τις επιχειρήσεις να μεταφέρουν, να 
παράγουν και να ενσωματώνουν 
καινοτομικές μεθόδους οργάνωσης και 
παραγωγής.

Με τη χρηματοδότηση του Κ ο ινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης εκτελούνται έργα μεταξύ 
Ερευνητικών Κέντρων, Πανεπιστημίων και 
επιχειρήσεων με σκοπό την παραγωγή 
νέων ανταγω νιστικώ ν προϊόντω ν και 
υπ ηρεσ ιώ ν, δη μ ιο υ ρ γώ ντα ς έτσ ι 
συστηματικούς δεσμούς επιστημονικής 
σ υ νερ γ α σ ία ς  και τεχ ν ο λ ο γ ικ ή ς  
ανάπτυξης.

Δημιουργούνται επίσης νέοι θεσμοί, όπως :

^  Η Έκθεση Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

^  Τα Γραφεία Διαμεσολάβησης μεταξύ ΑΕΙ 
και Επιχειρήσεων

^  Τα προγράμματα Τεχνολογικής Επίδειξης 

^  Οι Υποτροφίες Προσανατολισμένης

Έρευνας, που όλα έχουν σκοπό να 
αυξήσουν τη ζήτηση ερευνητικών και 
τεχνολογικώ ν υπηρεσιών από τ ις  
επ ιχειρήσεις και να προάγουν τη 
συνεργασία τους με τα  ΑΕΙ και τα 
Ερευνητικά Κέντρα.

Προωθούμε επίσης σε κρίσιμους τομείς για 
τη χώρα μας :

^  Την ίδρυση νέων Ερευνητικών Ινστιτούτων 
και

Τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεων 
των υφιστάμενων κέντρων και εργαστηρίων.

Οι τομείς της πληροφορικής, της ιατρικής, της 
βιοτεχνολογίας, της θαλάσσιας αλιείας και 
πολλοί άλλοι, ενισχύονται σημαντικά για να 
μπορέσει η χώρα μας να συμμετάσχει 
ισ ότιμ α  και σε π ολλές π ερ ιπ τώ σ εις  
πρωτοποριακά, στα μεγάλα ερευνητικά  
προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

65



ΕΞΑΓΩΓΙΚΗ
ΜΑΣ

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

66



Μια δυναμική απάντηση στις δυνάμεις 
της παγκοσμιοποίησης

0 εξαγω γικός προσανατολισμός και η 
εξωστρέφεια της Ελληνικής οικονομίας πρέπει 
να συγκροτήσουν, τη δική μας απάντηση στη 
διεθνή οικονομική σκηνή.

Έτσι με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των 
εξελίξεων στον τομέα των διεθνών οικονομικών 
σχέσεων και συμφωνιών αλλά και την προώθηση 
διμερών συμφωνιών συνεργασίας με αναπτυσ
σόμενες και αναπτυγμένες χώρες διευρύνεται ο 
ορίζοντας για την ανάπτυξη επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών, συνεργασιών και οικονομικών 
προγραμμάτων.

Τώρα οι στόχοι της εξαγωγικής στρατηγικής 
συνδέονται:

®  Με την παραγωγική αναδιάρθρωση σε 
όλους τους τομείς της οικονομίας

®  Με την οργάνωση των επιχειρήσεων

®  Μ ε τη ν  εδραίω ση τη ς  Ελληνικής  
παρουσίας με επώνυμα Ελληνικά προϊόντα 
στη διεθνή αγορά

®  Με την κατοχύρωση της θέσης των 
προϊόντω ν μας και τη ν  προβολή  
κα ι α ν ά δ ε ιξ η  τω ν σ υ γ κ ρ ιτ ικ ώ ν  
π λ εο ν εκ τη μ ά τω ν  το υ ς  και σ την  
εσ ω τερ ικ ή  αγορά, αφού με την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, οι εξαγωγές και οι 
εισαγωγές μέσα στο κοινοτικό έδαφος 
αποτελούν διαπεριφερειακές πωλήσεις

Με την οργάνωση των Επιχειρήσεων
με βάση τις νέες απαιτήσεις της Αγοράς και 
της εμπορίας προϊόντων και υπηρεσιών

®  Με την ανάδειξη της γεωπολιτικής 
θέσης της Βόρειας Ελλάδας και της 
Θεσσαλονίκης σε Διαβαλκανικό Κέντρο 
Δ ιεθνούς Εμπορίου προϊόντων και 
υπηρεσιών για τη βαλκανική ενδοχώρα και 
τις παραευξείνιες περιοχές.

Στο πλαίσιο αυτό και στη διάρκεια της 
τριετίας 1994-96 :

Α ν α σ υ γ κ ρ ο τή θ η κ ε  το Συμβούλιο

Εξαγωγών και δευρύνθηκε ο ρόλος του.

®  Ο Οργανισμός Προώθησης Εξαγωγών
που μετονομάσθηκε σε Ελληνικό Οργανισμό 
Εξωτερικού Εμπορίου, θα είναι σε θέση 
σύντομα, μετά τις απαραίτητες θεσμικές 
αλλαγές, να ανταποκριθεί στις νέες 
προσδοκίες.

Στην ίδ ια κατεύθυνση πολιτικής 
δραστηριοποιήθηκε ο ΕΟΜΜΕΧ ενώ ο ΕΛΟΤ 
εισάγει την ποιοτική διάσταση της 
συγκεκριμένης δ ιαδ ικασ ίας αφού 
καθοριστικό στοιχείο στο εξαγωγικό 
αποτέλεσμα των προϊόντων και των 
υπηρεσιών είναι πλέον η εγγύηση ολικής 
ποιότητας.

^  Μ ε τ ε ξ ε λ ίχ θ η κ ε  η Δ ιεθνής Έκθεση 
Θεσσαλονίκης (ΗΕύΕΧΡΟ) σε κατ’εξοχή 
εκθεσιακό φορέα για όλες τις περιφερειακές 
εκθέσεις στο εσωτερικό και στο πλαίσιο αυτό 
δημιουργείται το Διεθνές Εκθεσιακό και 
Συνεδριακό Κέντρο Αττικής.

^  Ο ΟΑΕΠ ανέπτυξε νέες δραστηριότητες 
για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του 
εξαγωγικού έργου.

^  Εκσυγχρονίσαμε το πλαίσιο λειτουργίας 
και αναβαθμίσαμε το ρόλο των γραφείων 
Οικονομικών και Εμπορικών υποθέσεων για 
την αποτελεσματικότερη προώθηση των 
διεθνών οικονομικών σχέσεων της χώρας.

^  Συμ μετέχουμ ε ενεργά σε πολυμερείς 
δ ιαδ ικασ ίες διεθνούς οικονομικής 
συνεργασίας:

Τράπεζα του Οργανισμού Συνεργασίας
Εύξεινου Πόντου (κυρώθηκε η συμφωνία για 
την ίδρυσή της στη Θεσσαλονίκη).

Τράπεζα για την Ανάπτυξη της Μέσης 
Ανατολής και Βόρειας Αφρικής.

^  Διαμόρφωση της πολιτικής της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την οικονομική 
συγκρότηση της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.

Το κέντρο βάρους όμως της Εξαγωγικής
Στρατηγικής, εκτός από δυναμική απάντηση στις
δυνάμεις της παγκοσμιοποίησης, είναι η
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σύνδεσή της με την πολιτική ανάπτυξης.
Προωθείται έτσι, με δεδομένη και την αλλαγή του
ρόλου των ΔΕΚΟ και την μετατροπή τους σε ΑΕ :

^  Ο εν ια ίο ς  σ υ ντο ν ισ μ ό ς των 
συναρμόδιω ν φορέω ν (Ελληνικός  
Οργανισμός Εξωτερικού Εμπορίου, 
ΟΑΕΠ, ΕΟ Μ Μ ΕΧ, ΕΑΟΤ) με  
ταυτόχρονη ανάπτυξη συνεργασιών 
με τα επιμελητήρια.

^  Η αξιοποίηση τη ς  δυναμικής του  
εξω τερ ικ ο ύ  εμ π ο ρ ίο υ  και τη ς  
εσω τερικής αγοράς σε αμφίδρομη  
βάση ώ στε να υπ ά ρ χει εν ια ία  
εμπορική πολιτική.

^  Η ανάπ τυξη νέων πρακτικώ ν και 
μεθόδω ν π ροώ θησης δυναμικώ ν  
εξαγώ γιμω ν π ροϊόντω ν μας του  
α γ ρ ο τικ ο ύ  το μ έα  (νωπών ή 
τυποποιημένων), σε συνδυασμό με 
τη ν  α ξιο π ο ίη σ η  νέω ν δ ικτύω ν  
διανομής που αναπτύσσονται στον 
ευρύτερο Ευρωπαϊκό χώρο.
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Η πολιτική μας δίνει προτεραιότητα στην ποιοτική 
αναβάθμιση του Τουρισμού.

Με τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου 
Τουρισμού εξασφαλίζεται ο συντονισμός και η 
αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ των φορέων 
του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, με στόχο τον 
από κοινού επιχειρηματικό σχεδιασμό.

Στο πλαίσιο της αναπτυξιακής διαδικασίας 
προωθούνται άμεσα :

^  Ο εκσυγχρονισμός και η αξιοποίηση 
των υπηρεσιών του EOT με στόχο την 
αποτελεσματική υποστήριξη του κλάδου.

^  Η τροποποίηση του αναπτυξιακού Νόμου, 
μ ε σ τ ό χ ο  τη  β ε λ τ ί ω σ η  τ η ς  
ανταγωνιστικότητας του Κλάδου και την 
ποιοτική του αναβάθμιση.

Η απ οκέντρω σ η αρμοδιοτήτων στη 
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση για θέματα που 
αφορούν στην Τουριστική διαχείριση της 
κάθε περιοχής.

Δύο βα σ ικές π α ρεμβάσ εις με άμεσο  
αποτέλεσμα ήταν :

Η μείω ση το υ  ε ιδ ικ ο ύ  τέλ ο υ ς
αεροδρομίου, που εκτός από υλοποίηση 
των προσδοκιών του κλάδου αποτέλεσε και 
ταυτόχρονα επένδυση αναμφισβήτητης 
απόδοσης για το 1997,

^  Η αύξη σ η  το υ  σ υ να λλ ά γμ α το ς ,
ανεξάρτητα από τις συνολικές αφίξεις.

Κατά τη διάρκεια της τριετίας ο τομέας του 
Τουρισμού προχώρησε σημαντικά :

^  Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.

Εγκρίθηκαν συνολικά έργα ύψους 58,9 δις 
δρχ., που αντιπροσωπεύουν 37,8% του 
συνολικού προγράμματος (ύψους 156 δις 
δρχ.) και ταυτόχρονα τέθηκαν οι βάσεις για 
μια ταχεία έγκριση των υπολοίπων έργων που 
πρόκειται να ενταχθούν στο πρόγραμμα.

^-Π ρ ο ώ θη σ η  των επενδύσεων στον 
Κλάδο.

Την περίοδο 1994-1995, δηλαδή για Vh 
περίπου χρόνο, εγκρίθηκαν 389 επενδύσεις 
στον κλάδο, συνολικού ύψους 115,5 δις δρχ.

Ενώ κατά την περίοδο 1990-1993, δηλαδή για 
2 1/2 περίπου χρόνια, εγκρίθηκαν 268 
επενδύσεις στον κλάδο συνολικού ύψους 54,4 
δις δρχ.

^  Υ λοπ οίησ η το υ  π ρ ο γρ ά μ μ α το ς  
π ροβολής και δ ια φ ή μ ισ η ς  το υ  
Τουρισμού.

Η διαφημιστική καμπάνια για τη φετινή 
περίοδο, παρουσιάζει διπλασιασμό των 
διαθέσιμων πόρων σε σχέση τόσο με το 1995 
όσο και με το 1994. Τα αντίστοιχα ποσά 
ανέρχονται σε 3 δις δρχ. και 2,4 δις δρχ. 
Οι δαπάνες για την προβολή της χώρας και 
τη συμμετοχή της σε εκθέσεις, παρουσίασαν 
και φ έτο ς  μ ία ο υ σ ια σ τ ική  αύξηση σε 
σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. 
Συνολικά δαπανήθηκαν:

Το 1993 : 930 εκ. δρχ.

Το 1994 : 900 εκ. δρχ.

Το 1995 : 1.350 εκ δρχ. και

Το 1996 : 1.600 εκ. δρχ.

^  Ε π αναπ ρ οσ α νατολισ μός τη ς  
πολιτικής για τα Καζίνο.

Το Α ’ εξάμηνο του 1996 το Υπουργείο 
Ανάπτυξης, με βάση το εθνικό συμφέρον, 
προέβη στον επαναπροσανατολισμό της 
πολιτικής για τα Καζίνο, ώστε να εξασφαλιστεί 
ουσιαστικά η εθνική εποπτεία και ο αυξημένος 
έλεγχος στον τομέα και να μεγιστοποιηθούν 
τα εθνικά οφέλη.

^  Α π οκρα τικοπ οίησ η  Το υρ ισ τικώ ν  
Μονάδων

Στην περίοδο 1993-1996, η σημερινή 
Κ υ β έ ρ ν η σ η  π ρ ο χ ώ ρ η σ ε  σ τη ν  
αποκρατικοποίηση τριών ξενοδοχειακών 
μονάδων ΞΕΝΙΑ και έχει ολοκληρώσει τις 
διαδικασίες για άλλες 11 ξενοδοχειακές 
μονάδες.
Παράλληλα με τα παραπάνω, θα πρέπει να 
αναφερθεί η ιδιωτικοποίηση της Μαρίνας 
Γουβιών Κέρκυρας, όπου ο EOT, όσο 
δ ιαχειρ ιζόταν τη Μαρίνα αυτή, με 
αυτεπιστασία, πραγματοποιούσε καθαρά 
ετήσ ια κέρδη ύψους 40 εκ. δρχ.
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Σήμερα, η σύμβαση μίσθωσης στην ιδιωτική 
επιχείρηση αποφέρει ετήσια καθαρή είσπραξη 
ύψους 280 εκ. δρχ.

^  Αναπτυξιακές προτάσεις ορισμένων 
περιφερειών.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με 
τις περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας - 
Θράκης, της Κρήτης και του Αιγαίου έχει ήδη 
καταρτίσει και υλοποιεί συγκεκριμένα, 
ολοκληρωμένα περιφερειακά προγράμματα 
Τουριστικής ανάπτυξης.

^  Νομοθετικό έργο.

Κατά την τελευτα ία  τρ ιετ ία , έχει 
πραγματοποιηθεί ένα ιδιαίτερα σημαντικό 
νομοθετικό έργο με αποκορύφωμα την 
υιοθέτηση του Ν. 2234/94, ο οποίος 
τροποποίησε τον αναπτυξιακό Νόμο 1892/90 
και συνδέει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, 
την πολιτική της Τουριστικής ανάπτυξης με 
τα αναπτυξιακά κριτήρια της νομοθεσίας.

^ -Σ ή μ α  EOT.

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες απονομής του 
ειδ ικού σήματος EOT, το οποίο 
αναμφισβήτητα συμβάλλει στη βελτίωση της 
ποιότητας του κλάδου.

>► Τουριστική κίνηση 1996.

Ο απολογισμός και οι εκτιμήσεις, με βάση 
πληροφορίες και σ το ιχεία  τόσο των 
επαγγελματιών του κλάδου, όσο και των 
υπηρεσιακών παραγόντων του EOT, 
απεικονίζουν τη γενικότερη κατάσταση της 
τουρ ιστικής κίνησης στη Μεσόγειο. 
Γιατη χώρα μας υπολογίζεται ότι η τουριστική 
κίνηση σε αφίξεις τουριστών, θα παρουσιάσει 
μία πτώση γύρω στα 7% με 9%.

Αντίθετα, οι εισπράξεις από ταξιδιωτικό και 
τουριστικό συνάλλαγμα, θα παρουσιάσουν 
καθαρή αύξηση, σε σχέση με το 1995, της 
τάξης του 6,7%.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τις ανταγωνιστικές 
προς τη χώρα μας Μεσογειακές χώρες

δηλαδή Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία και 
Πορτογαλία, παρουσιάζουν την εξής εικόνα :

Ισπανία αύξηση 8,5%

^  Ιταλία μείωση 3,5%

Πορτογαλία μείωση 2,5%

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Για την περαιτέρω υλοποίηση των στόχων της 
Τουριστικής πολιτικής, προβλέπονται και θα 
υλοποιηθούν άμεσα διαρθρωτικές και δομικές 
αλλαγές όπως επίσης και τα απαραίτητα έργα 
υποδομής.

Διαρθρωτικές και δομικές αλλαγές.

Εκσυγχρονισμός και αξιοποίηση των 
υπηρεσιών του EOT, με στόχο την 
αποτελεσματική υποστήριξη του κλάδου. 
Έχουν ήδη δρομολογηθεί οι πρώτες 
επεμβάσεις εξυγίανσης και εκσυγχρονισμού 
των κλαδικών υπηρεσιών.

Κατάρτιση και εφαρμογή επιχειρησιακού 
προγράμματος (Business Plan) του EOT
όπως προβλέπεται και από το Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης.

Εγκατάσταση Δικτύου Πληροφορικής 
υψηλών αποδόσεων για την παροχή 
υπηρεσιών σε όλους τους φορείς και 
επ αγγελματίες της τουρ ισ τικής μας 
βιομηχανίας.Το δίκτυο αυτό έχει ενταχθεί και 
στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης.

Έγκαιρη και αποτελεσματική προβολή και 
διαφήμιση του Ελληνικού Τουρισμού στο 
εξωτερικό και εσωτερικό.

Προώθηση της επαγγελματικής 
κατάρτισης και βελτίωσης του ανθρώπινου 
δυναμικού.

Υιοθέτηση του σχεδίου νόμου για την 
τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου που
έχει ως κύριο στόχο τη βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την 
ποιοτική αναβάθμισή του.
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Άμεση υλοποίηση των διαδικασιών 
αποκέντρωσης των αρμοδιοτήτων σχετικά 
με τη διαχείριση της Τουριστικής πολιτικής. 
Η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση έχει αποδεχθεί 
και υποστηρίξει την πρόταση για 
αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, που αφορούν 
στην τουρ ιστική  διαχείρ ιση της κάθε 
περιοχής.

Άμεση αξιοποίηση της περιουσίας του 
EOT με στόχο την εξάλειψη των ελλειμμάτων 
και την αναβάθμιση αξιόλογων τουριστικών 
εγκαταστάσεων.

Εντατικοποίηση των διεθνών συνεργασιών 
και υπογραφή συμφωνιών με τρίτες χώρες 
στη βάση του υπάρχοντος προγράμματος.

Τέλος, το 80%  του συνολικού προϋπο
λογισμού του Επιχειρησιακού Προγράμ
ματος θα έχει εγκριθεί μέχρι την 30-3-1997 
από την Επιτροπή Παρακο-λούθησης και 
θα αντιπροσωπεύει έργα συνολικού 
προϋπολογισμού περίπου 130 δις δρχ.

Έργα Υποδομής.

Υιοθέτηση του προγράμματος ανάπτυξης 
του θαλάσσιου Τουρισμού, όπως έχει ήδη 
σχεδιασθεί με τη χωροθέτηση τουριστικών 
λιμένων, αγκυροβολιών και καταφύγιων σε 
μικρούς παράλληλους εποικισμούς.

Η έγκριση όλων αυτών των έργων από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Τουρισμού, 
έχει προγραμματισθεί γ ια το τέλος 
Σεπτεμβρίου 1996.

Η δημοπράτηση όλων των βασικών λιμενικών 
έργων προβλέπεται να ολοκληρωθεί μέσα 
στο Α’ εξάμηνο του 1997.

^  Ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
Τουρισμού όλων των έργων σχετικά με την 
ανάπτυξη και αξιοποίηση του οικολογικού, 
πολιτιστικού και ιαματικού Τουρισμού.

Το σύνολο αυτών των έργων θα εγκριθεί από 
την Επιτροπή Παρακολούθησης μέσα στο Α’ 
τρίμηνο του 1997. Όλα τα έργα γίνονται σε 
συνεργασία με τις Περιφέρειες και έτσι 
εξασφαλίζεται ο συντονισμός ανάμεσα στις 
επεμβάσεις που χρηματοδοτούνται από τα 
περιφερειακά προγράμματα και σ’αυτές που 
θα χρηματοδοτηθούν από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Τουρισμού.
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Τ ο  δικαίωμα κάθε Έλληνα πολίτη στη γνώση, 
ανεξάρτητα από ηλικία, φύλο ή οικονομική 
κατάσταση, είνα ι αναφαίρετο. Αποτελεί 
θεμελιακό στοιχείο της δημοκρατίας.

Σ τό χ ο ς  της πολιτικής μας στο χώρο της 
Παιδείας ε ίνα ι να προχωρήσουμε στη 
δημιουργία των προϋποθέσεων γ ια  την 
προσφορά σε όλες τις Ελληνίδες και όλους 
τους Έ λληνες, μιας Δημόσιας παιδείας 
σύγχρονης, ουσιαστικής, ποιοτικής, 
ανταγωνιστικής μέσα στον Ευρωπαϊκό και 
διεθνή στίβο, που λειτουργεί με έντονους και 
ραγδαίους ρυθμούς.

Η εξασφάλιση των προϋποθέσεων αυτών 
περνά μέσα από τον εκσυγχρονισμό του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος, τον 
εμπλουτισμό του με νέους θεσμούς ώστε να 
καταστεί σύγχρονο, αξιοκρατικό, 
αποκεντρωμένο και αποτελεσματικό. Μια 
δημοκρατική Πολιτεία έχει υποχρέωση να 
εξασφαλίζει σ’ όλους τους πολίτες την παιδεία 
και την εκπαίδευση αξιολογώντας την σαν 
κορυφαίο “κοινωνικό αγαθό” που δεν επιτρέπει 
κοινωνικούς αποκλεισμούς.

1  ο εκπαιδευτικό σύστημα πρέπει να 
εξυπηρετεί τις μορφωτικές, πολιτιστικές και 
οικονομικές ανάγκες της σύγχρονης ελληνικής 
κοινωνίας, η οποία θα πρέπει να επιβιώσει και 
να αναδειχθεί, διατηρώντας την ταυτότητά της, 
σ’ ένα ανοιχτό και έντονα ανταγωνιστικό 
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον.

Καθώ ς πλησιάζει το 2000 βιώνουμε όλοι μας 
μια εποχή ραγδαίων μετασχηματισμών και 
ανακατατάξεων.

Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η 
τεχνολογική έκρηξη, ο εκμηδενισμός των 
αποστάσεων και η προσέγγιση των πολιτισμών 
δημιουργούν ένα νέο κοινωνικό τοπίο.

Η θέση του σύγχρονου πολίτη στη νέα κοινωνία 
θα καθορίζεται όλο και περισσότερο από γνώσεις 
και δεξιότητες που θα ανανεώνονται συνεχώς. Η 
επένδυση στη γνώση είναι ο καθοριστικός 
παράγοντας για την καταπολέμηση της ανεργίας, 
την αντιμετώπιση του οικονομικού ανταγωνισμού, 
την ισχυροποίηση της κοινωνικής συνοχής και την 
καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού.

Πανεπιστήμια με ουσιαστική 
αυτοτέλεια, κέντρα επιστημονικής 
έρευνας και γνώσης

Ο Πανεπιστημιακός χώρος πρέπει να 
παραμένει ανεξάρτητος, απερίσπαστος και 
ελεύθερος για να λειτουργήσει δημιουργικά και 
αποτελεσματικά.

Γ ι ’ αυτό το σκοπό προωθούμε τη διεύρυνση της 
οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας των 
πανεπιστημίων. Η θέσπιση του Εθνικού 
Κεφαλαίου Παιδείας, με νομοσχέδιο που έχει ήδη 
δημοσιοποιηθεί, θα συμβάλλει ουσιαστικά στην 
ο ικ ο ν ο μ ικ ή  α ν εξα ρ τη το π ο ίη σ η  των 
Πανεπιστημίων από το Κράτος και θα τους 
επιτρέψει την ανάληψη σημαντικών καινοτόμων 
προγραμμάτων.

Ο π ω ς ο κάθε πολίτης έχει δικαίωμα στη 
γνώση, έτσ ι και κάθε επιστήμονας, που 
προσφέρει και δημιουργεί τη γνώση, έχει 
δικαίωμα στην ακαδημαϊκή του εξέλιξη. Επίσης, 
δ ικα ιούτα ι την ανεξαρτησ ία του από 
παράγοντες ξένους προς την επιστήμη και 
προς το περιεχόμενο της ακαδημαϊκής 
του  δ ρ α σ τη ρ ιό τη τα ς , δημιουργίας και 
προσφοράς. Στόχος μας είνα ι να 
διαμορφώσουμε πιο ουσ ιαστικές και 
εποικοδομητικές προϋποθέσεις εξέλιξης στον 
ακαδημαϊκό χώρο, σε συνεργασία με τους 
λειτουργούς του ακαδημαϊκού χώρου. Δεν θα 
θιγεί το δικαίωμα στη μονιμότητα, που ορίζει ο 
Νόμος Πλαίσιο, αλλά θα ενισχυθούν ακόμη 
περισσότερο αυτοί που προσφέρουν και 
συμβάλλουν στην ποιοτική άνοδο της 
πανεπιστημιακής μας εκπαίδευσης.

Επιδίωξή μας είναι ν ανοίξουμε τις διόδους και 
ν'αποκαταστήσουμε σταθερή ακαδημαϊκή 
επικοινωνία με το επιστημονικό δυναμικό του 
Ελληνισμού. ΟιΈλληνες επιστήμονες της 
διασποράς θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα 
να διδάσκουν στα Ελληνικά Πανεπιστήμια. Με 
τον τρόπο αυτό το φάσμα των ακαδημαϊκών 
δασκάλων και δημιουργών της γνώσης, που θα 
προσφέρουν στην ελληνική νεολαία και στον 
ελληνικό πανεπιστημιακό χώρο, θα καταστεί πιο 
ευρύ.
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Η μεταρρύθμιση
στη γενική εκπαίδευση και το Εθνικό 
Απολυτήριο

Τ ο  Εθνικό Απολυτήριο είναι ένας νέος θεσμός, 
το κλειδί για την επανίδρυση του Λυκείου, ως 
Σχολείου Γενικής Παιδείας. Ο σχεδιασμός του 
βασίστηκε στο διάλογο και την ευρεία ανταλλαγή 
απόψεων, καθώς και σε συστηματική μελέτη 
προτάσεων, πορισμάτων, μελετών και εμπειριών 
από την εφαρμογή διαφόρων εκπαιδευτικών 
συστημάτων σε άλλες χώρες.

Τ ο  Εθνικό Απολυτήριο είναι το πιστοποιητικό 
ουσιαστικών γνώσεων που θα μπορεί να 
αξιοποιηθεί γ ια την επιλογή και την 
απορρόφηση υποψηφίων από την αγορά 
εργασίας και την ευρύτερη μεταλυκειακή 
εκπαίδευση και κατάρτιση (π.χ. ΙΕΚ). Το Εθνικό 
Απολυτήριο θα υποκαθιστά το σημερινό 
Απολυτήριο Λυκείου σε όλες τις περιπτώσεις 
που προβλέπονται από την ισχύουσα 
νομοθεσία.

Ε ίνα ι ο νέος τρόπος με τον οποίο θα γίνεται η 
επιλογή εισαγομένων στα ΑΕΙ και ΤΕΙ από το 
ακαδημαϊκό έτος 1999-2000.

Επιπλέον, είναι το θεσμικό πλαίσιο που 
καθιερώνει, τυπικά και ουσιαστικά, τον 
απόφοιτο του Ελληνικού Λυκείου ως ισότιμο και 
ισάξιο των ομολόγων του στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.

Οι μεγάλοι μας στόχοι
»Η εθνική συναίνεση στην παιδεία, μέσω 

της εμπέδωσης του δημοκρατικού και 
ουσιαστικού διαλόγου ανάμεσα στην 
πολιτέία. τα κόμματα και την κοινωνία.

»Η ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης, με 
επιτάχυνση των ρυθμών για την ολοκλήρωση 
και τον εκσυγχρονισμό της εκπαιδευτικής 
υποδομής, σε όλη την ελληνική επικράτεια.

» Ο  εκσυγχρονισμός του περιεχομένου των 
σπουδών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με την

εισαγωγή καινοτομιών, διαφοροποίηση 
μέρους του προγράμματος σπουδών, χρήση 
πολλαπλών βιβλίων και πρόσβαση στις 
πηγές.

»Η αναβάθμιση του επιπέδου επιστημονικής 
και παιδαγωγικής κατάρτισης των 
εκπαιδευτικών, μέσω της ενίσχυσης και του

1 εκ σ υ γχ ρ ο ν ισ μ ο ύ  τω ν μηχανισμώ ν 
επ ιμόρφω σης και υπ οσ τήρ ιξης του  
διδακτικού έργου.

» Η  εισαγωγή και αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών, της πληροφορικής και της 
τηλεματικής, σε όλους τους τομείς και τις 
βαθμίδες της εκπαίδευσης και σε όλες τις 
περιοχές της χώρας.

» Η  επέκταση και ενίσχυση του θεσμού του 
επαγγελματικού προσανατολισμού, της 
επαγγελματικής εξάσκησης και της 
διασύνδεσης της εκπαίδευσης με την 
παραγωγή.

Το έργο μας
στην παιδεία (1993-1996)

■ Νέοι θεσμοί
και εκπαιδευτικά προγράμματα

^  Εθνικό Συμβούλιο Παιδείας 
(Ε&Υ.Π)

Με το νόμο 2327/95 θεσμοθετήθηκε το Εθνικό 
Συμβούλιο Παιδείας. Στόχοι του είναι η ευρύτερη 
δυνατή κοινωνική συναίνεση, η τεκμηρίωση της 
ποιότητας της εκπαίδευσης, η συνεχής 
αξιολόγηση του εκπαιδευτικού μας συστήματος 
και η στενότερη διασύνδεση της εκπαίδευσης 
με τις πραγματικές ανάγκες της χώρας.

^  Εθνικό Απολυτήριο

Ανακοινώθηκε η ολοκληρωμένη πρόταση του 
ΥΠΕΠΘ για το Εθνικό Απολυτήριο. Το Εθνικό 
Απολυτήριο είναι ο Εθνικός Τ ίτλος 
Ολοκλήρωσης της Δευτεροβάθμιας
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Εκπαίδευσης και στοχεύει στην επανίδρυση του 
Λυκείου ως Σχολείου Γενικής Παιδείας. Είναι 
το θεσμικό πλαίσιο για την επανίδρυση του 
Λυκείου και καθιερώνει, τυπικά και ουσιαστικά, 
τον απόφοιτο του Ελληνικού Λυκείου ως ισότιμο 
και ισάξιο των ομολόγων του στις άλλες 
ευρωπαϊκές χώρες.

^  Νέα Προγράμματα

Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
Ιδρύθηκαν κέντρα π ερ ιβαλλοντικής 
εκπαίδευσης που λειτουργούν και ως κέντρα 
επιμόρφωσης, τεκμηρίωσης, πληροφόρησης 
και παραγωγής εκπ α ιδευτικού  και 
ενημερωτικού υλικού.

Παράλληλα συμμετέχουμε σε Ευρωπαϊκά 
Π ερ ιβαλλοντικά  Π ρογράμματα και στο 
Διεθνές Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα GLOBE, 
στο πλαίσιο του οποίου σχολεία από όλη τη 
χώρα, μέσω INTERNET, δικτυώνονται με 
σχολεία σε όλο τον κόσμο και έχουν τη 
δυνατότητα να ανταλλάσσουν περιβαλλοντικά 
δεδομένα. Σε εθνικό επίπεδο άρχισαν να 
λειτουργούν δίκτυα συνεργασίας σχολείων σε 
περιβαλλοντικά θέματα.

Αγωγή Υγείας
Αναπτύξαμε δίκτυο σχολείων που συμμετέχουν 
σε προγράμματα Αγωγής Υγείας, προκειμένου 
στη συνέχεια να αποτελέσουν πιλότους για την 
περαιτέρω διεύρυνση και γενίκευση του 
μέτρου.

Εκπαίδευση και Πολιτισμός-πρόγραμμα 
ΜΕΛΙΝΑ
Δημιουργήθηκε το πρόγραμμα ΜΕΛΙ ΝΑ το οποίο 
έχει ως στόχο την ανάδειξη της πολιτισμικής 
διάστασης στην εκπαίδευση.
Η πειραματική εφαρμογή του προγράμματος 
άρχισε το Σεπτέμβριο του 1995 σε συνολικό 
αριθμό 1500 μαθητών. Δημιουργήθηκε διδακτικό 
υλικό και οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν σε 
θέματα τέχνης.

Διαφοροποιημένο πρόγραμμα σπουδών
Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται πειραματικά σε 
ορισμένους νομούς το διαφοροποιημένο 
αναλυτικό πρόγραμμα, για τη διδασκαλία της

Τοπικής Ιστορίας και του Περιβάλλοντος.

Μαθήματα Ειδικοτήτων στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση
Επεκτάθηκε η διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
και της φυσικής αγωγής σ’όλα τα Δημοτικά 
Σχολεία από τετραθέσια και άνω ( το σχολικό 
έτος 95-96 η ξένη γλώσσα διδάσκεται σε 
360.000 μαθητές δημοτικού).

Δεύτερη ξένη γλώσσα στο Γυμνάσιο
Επεκτάθηκε η διδασκαλία της δεύτερης ξένης 
γλώσσας στα Γυμνάσια και αυτή τη στιγμή 
διδάσκονται δύο ξένες γλώσσες σε 400.000 
μαθητές γυμνασίου.

Συμμετοχή σε κοινοτικά προγράμματα 
Leonardo, Tempus, Σωκράτης
Ανατέθηκε σε φορείς με μεγαλύτερη ευελιξία 
(ΙΚΥ, EIN) η ευθύνη της παρακολούθησης των 
προγραμμάτων και της κινητοποίησης των 
ελληνικών φορέων για να συμμετάσχουν σ’ 
αυτά. Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη 
διαμόρφωση της κοινής Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
στο χώρο της Εκπαίδευσης.

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Εκπονήθηκε και εφαρμόστηκε ένα νέο σχήμα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, ευέλικτο 
αποκεντρωμένο και προσαρμοσμένο στις 
επιμέρους ανάγκες των εκπαιδευτικών. Το νέο 
αυτό σχήμα προσφέρει τη δυνατότητα 
επιλογής στον εκπαιδευτικό, καλύπτει τις 
επιμορφωτικές ανάγκες μεγάλου αριθμού 
εκπαιδευτικών χωρίς να διακόπτουν την επαφή 
με την εργασία τους και χωρίς να 
απομακρύνονται από το χώρο στον οποίο ζουν 
και εργάζονται.

Για το 1995-1996 συγκεκριμένα:

Έγιναν 95.160 αιτήσεις εκπαιδευτικών για 
επιμόρφωση

Υλοποιήθηκαν 2.930 ταχύρυθμα προαιρετικά 
επιμορφωτικά προγράμματα

Συμμετείχαν 49.800 εκπαιδευτικοί διαφόρων 
κατηγοριών
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Ελληνική Παιδεία 
στο Εξωτερικό

Με το Νόμο 2413/96, ο οποίος είναι αποτέλεσμα 
ενός ευρύτατου διαλόγου και με φορείς της 
ομογένειας, δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για 
την προώθηση του ελληνικού πολιτισμού σε όλο 
τον κόσμο και ενισχύεται παράλληλα η πολιτιστική 
ιδ ια ιτερότητα και οι παραδόσεις που 
δημιούργησε ο Ελληνισμός της διασποράς, σε 
μια εποχή που καλείται να διαδραματίσει ένα 
ρόλο μείζονος σημασίας για τα εθνικά 
συμφέροντα.

διδασκαλίας και την εκπόνηση μελετών για την 
τεκμηρίωση των θεμάτων αυτών.

^  Ολοήμερο Σχολείο

Από τον Ιανουάριο του 1995 άρχισε σε 400 
δημοτικά σχολεία η υλοποίηση, σε δοκιμαστική 
εφαρμογή, του θεσμού του Ολοήμερου 
Σχολείου, η παρατεταμένη δηλαδή λειτουργία 
του σχολείου και η δημιουργική αξιοποίηση των 
απογευματινών ωρών για τους μαθητές.

2. Υποδομή

Διαπολιτισμική Εκπαίδευση

Αξιοποιούνται από το ελληνικό εκπαιδευτικό 
σύστημα τα νέα στοιχεία που φέρνουν άλλοι 
λαοί στη χώρα μας, όπως και οι Έλληνες 
ομογενείς που επαναπατρίζονται καθώς επίσης 
και ομάδες με κοινωνικές και πολιτισμικές 
ιδιαιτερότητες. Στόχος μας είναι η εξασφάλιση 
ίσων ευκαιριών των παιδιών αυτών στην 
εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες.

Επίσης δημιουργείται το ΙΠΟΔΕ (Ινστιτούτο 
Παιδείας Ομογενών και Δ ιαπολιτισμικής 
Εκπαίδευσης) που θα έχει ως κύριο σκοπό τη 
μελέτη και έρευνα σε θέματα ελληνικής 
παιδείας στο εξω τερικό καθώς και την 
κατάρτιση προγραμμάτων, τη συγγραφή 
εγ χ ε ιρ ιδ ίω ν  και την επ ιμόρφ ω ση των 
εκπαιδευτικών.

Διεθνές Πανεπιστήμιο 
Ελληνικών Σπουδών

Με το Νόμο 2413/96 ιδρύθηκε το Διεθνές 
Πανεπιστήμιο Ελληνικών Σπουδών με σκοπό τη 
φοίτηση και έρευνα στα θέματα ελληνικής 
γλώσσας και πολιτισμού και την ενίσχυση του
ρόλου του ελληνισμού στις διεθνείς εξελίξεις.

, ■' ■
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^  Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας

Ιδρύθηκε το Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας 
(Ν2327/95) με σκοπό την προαγωγή της έρευνας 
εκπαιδευτικών θεμάτων, την οργάνωση της 
εκπαίδευσης σε σύγχρονες μεθόδους

Σχολικές αίθουσες

Βασική μας προτεραιότητα υπήρξε η επίλυση 
του προβλήματος της Σχολικής Στέγης. Από το 
1994 μέχρι σήμερα τριπλασιάστηκαν οι 
επενδύσεις για την υλοποίηση του παραπάνω 
στόχου. Ο προϋπολογισμός του Οργανισμού 
Σχολικών Κτιρίων από 35,67 δις το 1993 έγινε 
114 δις το 1996. Στα έτη 1994, 1995 και 1996 
παραδόθηκαν συνολικά 8902 αίθουσες, από τις 
οποίες 2511 αίθουσες στον νομό Αττικής. 
Διατέθηκε συνολικά 1 τρις για επισκευές και 
συντηρήσεις κτιρίων.

Σ Υ Γ Κ Ρ ΙΤ ΙΚ Α  Σ Τ Α Τ ΙΣ Τ ΙΚ Α  Σ Τ Ο ΙΧ Ε ΙΑ

Συντριπτική είναι η σύγκριση σε ο,τι αφόρα 
τους διορισμούς των εκπαιδευτικών στην 
εκπαίδευση.

Συγκεκριμένα:

ΔΙΟΡΙΣΜΟΙ

Α/ΘΜΙΑ Β/ΘΜΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1990-93 3837 5844 9681

1993-96 6364 7342 13706

ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΝΕΟΝ ΣΧΟΜΚΟΝ ΑΙΘΟΥΣΏΝ
ΚΥΡΙΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΟΛΟ

1990-93 6799 1573 8372

1993-96 6900 2002 8902
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Νέες Τεχνολογίες στην 
εκπαίδευση

Επεκτάθηκε η διδασκαλία και χρήση της 
Πληροφορικής στη συντριπτική πλειοψηφία των 
σχολείων με τον ταυτόχρονο εξοπλισμό τους σε 
σύγχρονα συστήματα Η/Υ. 1.388 από τα 2.000 
σχολεία διαθέτουν ήδη τέτοια συστήματα.

Για πρώτη φορά γίνεται από το 1995 
πραγματικότητα η ανταλλαγή πληροφοριών, 
μηνυμάτων, νέων ιδεών και απόψεων για τα 
θέματα της Παιδείας, μέσω ηλεκτρονικών 
δικτύων επικοινωνίας με ευθύνη του ΥΠΕΠΘ 
(ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).

Λειτουργεί ήδη το πιλοτικό πρόγραμμα 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ για τη διδασκαλία της Ελληνικής 
γλώσσας με Η/Υ, στο οποίο έχουν συνδεθεί 
17 ακριτικά δημοτικά σχολεία.

Σε σχολεία της Αττικής λειτουργεί ο «ΑΤΤΙΚΟΣ 
ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ» , που συνδέεται μέσω Ε.Μ.Π. με 
το INTERNET. Στην Πάτρα 14 Γυμνάσια έχουν 
συνδεθεί με το δίκτυο «ΑΧΑΪΚΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ».

Το ΥΠΕΠΘ δημιούργησε το δικό του κόμβο στο 
INTERNET και έχει δική του σελίδα στο δίκτυο 
για την παγκόσμια ενημέρωση σε θέματα 
εκπαίδευσης.

2° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
(ΚΠΣ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Εκπαίδευση 
και την Αρχική Επαγγελματική Κατάρτιση είναι 
εξαετούς διάρκειας με προϋπολογισμό 550 δις 
δρχ., χρηματοδοτούμενο κατά 75% από τα 
διαρθρωτικά ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση του 
μεγαλύτερου προγράμματος εκσυγχρονισμού 
της Παιδείας μας έως σήμερα, υπήρξε η 
δημιουργία της απαραίτητης οργανωτικής 
υποδομής.

Η απορρόφηση για τη διετία 1994-1995 ανήλθε 
στο ύψος του 47%. Έχουν εγκριθεί ενέργειες 
με συνολικό προϋπολογισμό 140 δις. Ήδη έχει 
αρχίσει η εκταμίευση ποσού 32 δις για την 
οργάνωση και ανάπτυξη των κεντρικών 
βιβλιοθηκών των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, για τη 
δικτύωση και διασύνδεση των Πανεπιστημίων,

για τα προγράμματα κινητικότητας μαθητών, 
για την αγωγή υγείας και τη διδασκαλία των 
ξένων γλωσσών.

Βιβλιοθήκες και Ιστορικά Αρχεία

Εξασφαλίσθηκε χώρος 40 στρεμμάτων στην 
Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, με παραχώρηση 
από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για την 
ανέγερση του νέου κτιρίου της Εθνικής 
Βιβλιοθήκης.

Χρηματοδοτήθηκαν για αγορά βιβλίων 421 
δημόσιες, δημοτικές και κοινοτικές βιβλιοθήκες 
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας. Εγκρίθηκαν, 
για πρώτη φορά, αποσπάσεις εκπαιδευτικών στις 
Δημόσιες Βιβλιοθήκες, για την ενίσχυση της 
λειτουργίας τους και τη σύνδεσή τους με την 
παιδεία.

Υπογράφηκε η σύμβαση και άρχισαν οι 
εργασίες για την ολοκλήρωση του κτιρίου της 
κεντρικής υπηρεσίας των Γ ενικών Αρχείων του 
Κράτους στο Παλαιό Ψυχικό.

Εκπαιδευτική ραδιοτηλεόραση 
και εποπτικά μέσα

Εξοπλίστηκαν περισσότερα από 1000 σχολεία 
με τηλεοράσεις και βίντεο και οι βιβλιοθήκες 
τους εμπλουτίστηκαν με 20.000 βιντεοταινίες 
εκπαιδευτικού περιεχομένου.

Επαναλειτούργησε η Εκπαιδευτική Τηλεόραση, 
με περισσότερες από 600 εκπομπές νέου 
προγράμματος το χρόνο και εκδόθηκε ένθετο 
της “Ραδιοτηλεόρασης”, με πληροφορίες για 
το πρόγραμμα και υλικά εκμάθησης ξένων 
γλωσσών.
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3 ·  Κατάρτιση

Οργανισμός Επαγγελματικής 
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Διπλασιάστηκε σε σχέση με το 1993 ο αριθμός 
των Δημοσίων ΙΕΚ (από 36 έγιναν 72) και 
διπλασιάστηκε ο αριθμός των φοιτητών τους 
(από 6.000 στις 12.000).

Θεσπίστηκε το ταμείο μέριμνας καταρτιζομένων, 
που ενισχύει τους δεσμούς αλληλεγγύης των 
νέων στο πλαίσιο της κοινότητας των Δημοσίων 
ΙΕΚ. Το ταμείο χορήγησε υποτροφίες σε 1.750 
καταρτιζομένους (κόστος 400 εκ. δρχ.)

Για πρώτη φορά δημιουργήθηκε πρόγραμμα 
επιδότησης, με σημαντικές κοινωνικο
οικονομικές διαστάσεις , πρακτικής άσκησης. 
Για το 1996 ο ΟΕΕΚ επιδότησε 6.000 θέσεις 
με συνολικό κόστος 540 εκ. δρχ.

Δια βίου Εκπαίδευση

Με το νόμο 2327/95 ιδρύθηκε το ΙΔΕΚΕ 
(Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων) με 
στόχο τη μελέτη, έρευνα και παροχή 
πληροφοριών που αφορούν τη δια βίου 
εκπαίδευση και κατάρτιση και ιδιαίτερα την 
ανάπτυξη συστημάτων μάθησης από απόσταση, 
την εκπαίδευση εκπαιδευτικών, εκπαίδευση 
ενηλίκων και την προώθηση του θεσμού της 
δημιουργικής απασχόλησης μαθητών.

Έ γινε επεξεργασία προτάσεων για τον 
εκσυγχρονισμό του συστήματος των 
πανεπιστημιακών συγγραμμάτων, σε 
συνδυασμό με την ανάπτυξη των 
πανεπιστημιακών βιβλιοθηκών.

Για πρώτη φορά η Ελλάδα υιοθέτησε και 
εφάρμοσε συγκεκριμένο πρόγραμμα για την 
αξιολόγηση των Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης.

Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά 
Ιδρύματα

Διαμορφώθηκε νέο θεσμικό πλαίσιο σχετικά με 
τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις πλήρωσης 
θέσεων Εκπαιδευτικού πρωσωπικού, Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού και την προώθηση 
ουσιαστικής βελτίωσης των απαιτουμένων 
προσόντων.

Καταρτίστηκαν νέα προγράμματα σπουδών και 
θεσμοθετήθηκε ρύθμιση που αφορά νέο 
κανονισμό σπουδών. Δημιουργήθηκαν νέα ΤΕΙ 
(Λαμία, Ήπειρος ) και νέα τμήματα σε ΤΕΙ της 
Χώρας.

Ανοιχτό Πανεπιστήμιο

Αρχίζει από τον Δεκέμβριο 1996 η λειτουργία 
του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Στην 
ολοκλήρωσή του, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο θα 
μπορεί να παρέχει ανοικτή, εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση, σε 250.000 φοιτητές.

■ Αναβάθμιση της
Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

Εκπονήθηκε νέο πρόγραμμα ανάπτυξης και 
χρηματοδότησης των μεταπτυχιακών σπουδών 
και πρόγραμμα υποστήριξης της 
πανεπιστημιακής έρευνας.

Θεσμοθετήθηκε η χορήγηση υποτροφιών και 
δανείων με την εγγύηση του ελληνικού 
δ η μ ο σ ίο υ  σε π ρ ο π τυ χ ια κ ο ύ ς  κα ι 
μεταπτυχιακούς φοιτητές.

79



Προγραμματικοί στόχοι 
και δεσμεύσεις

φ *
♦φό Δραστηριοποίηση του ΕΣΥΠ

Για την εξασφάλιση ενιαίου εκπαιδευτικού 
σχεδιασμού γ ια  την ανταπόκριση της 
εκπαίδευσης στις συνεχώς εξελισσόμενες 
ανάγκες της κοινωνίας και τη διεύρυνση της 
συμμετοχής των φορέων της εκπαίδευσης στη 
διαδικασία λήψεως αποφάσεων.

Διαβαλκανική εκπαιδευτική  
συνεργασία

Καθιερώνονται θεσμοί που θα ενισχύσουν τη 
φ ιλ ία  και συνεργασία των χωρών της 
Βαλκανικής, με πρωτοβουλία της χώρας μας 
και ειδικότερα του ΥΠΕΠΘ, στους τομείς της 
εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας 
(μορφωτικά προγράμματα, προγράμματα 
ανταλλαγών, συγγραφή σχολικών εγχειριδίων 
από κοινού, όπως για παράδειγμα τα βιβλία 
Ιστορίας και Γεωγραφίας).

Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών

Στόχοι για την επόμενη τετραετία είναι η:
Η διεύρυνση των φορέων επιμόρφωσης, η 
πιστοποίηση των επιμορφωτικών υπηρεσιών 
και φορέων και η ανάπτυξη «παρατηρητηρίου» 
μορφωτικών αναγκών.

Παράλληλα στο 2° ΚΠΣ έχει ήδη ενταχθεί ένα 
ολοκληρωμένο πλαίσιο επιμορφωτικών 
παρεμβάσεων που βασ ίζετα ι στις 
ιδ ια ιτερ ό τη τες  και την ποικιλία  των 
επιμορφωτικών αναγκών και έχει αρχίσει η 
εφαρμογή του από το σχολικό έτος 1996-97.

Φ^Φ Διαφοροποιημένο Πρόγραμμα 
Σπουδών

Επέκταση, μετά τη διετή πιλοτική εφαρμογή, του 
διαφοροποιημένου αναλυτικού προγράμματος 
για τη διδασκαλία της Τοπικής Ιστορίας και του 
Περιβάλλοντος.

Φ^Φ Σχολικά Κτίρια
Βασική μας προτεραιότητα παραμένει η 
επίλυση του προβλήματος της Σχολικής 
Στέγης. Ο Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων, 
προκειμένου να εκσυγχρονίσει την 
υλικοτεχνική υποδομή και να την προσαρμόσει 
στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες, 
σχεδιάζει και πρόκειται να εκπονήσει, σε 
συνεργασία με άλλους φορείς ένα νέο 
σύγχρονο κτιριολογικό πρόγραμμα που να 
μπορεί να παρακολουθεί τις εξελισσόμενες 
ε κ π α ιδ ε υ τ ικ έ ς  μ ε τα ρ ρ υ θ μ ίσ ε ις  που 
προωθούμε.

ΦφΦ 2° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες έγκρισης 
προγραμμάτων ύψους 21 δις δρχ. για τις 
βιβλιοθήκες των σχολείων Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης και σύντομα αρχίζει η εκταμίευση 
των πόρων, όπως επίσης και ο εκσυγχρονισμός 
του περιεχομένου των προγραμμάτων σπουδών, 
η χρηματοδότηση των μεταπτυχιακών σπουδών 
και η αναμόρφωση του συστήματος διανομής 
συγγραμμάτων για τα ΑΕΙ και τα TEL

ΦφΦ Πληροφορική και νέες 
πρωτοβουλίες

Με βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία των δικτύων 
“Τηλέμαχος” και “Αλέξανδρος”, όπως και τη 
συμμετοχή Ελληνικών σχολείων σε διεθνή 
εκπαιδευτικά δίκτυα, δρομολογείται η διεύρυνση 
του δικτύου των σχολείων στο Internet, σε συνολικό 
αριθμό 480 συνδεδεμένων υπολογιστών σε 
σχολεία της Αχάίας, του Αιγαίου και του Έβρου.

Έχει ολοκληρωθεί η προετοιμασία για την 
ίδρυση Ευρωπαϊκού Κέντρου Κλασικής Παιδείας 
που, μεταξύ άλλων, θα δίνει πρόσβαση στους 
μαθητές, τους φοιτητές και τους εκπαιδευτικούς 
στα αρχαία κείμενα και στις άλλες μαρτυρίες του 
πολιτισμού της κλασικής αρχαιότητας, με χρήση 
της πληροφορικής και της τηλεματικής. Η 
ίδρυση του Κέντρου είνα ι συνέπεια της 
πρωτοβουλίας μας για την προαγωγή των 
Ελληνικών και Λατινικών γραμμάτων στη νεολαία 
της Ευρώπης, που έγινε αποδεκτή από το 
Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.
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Βιβλιοθήκες και Ιστορικά Αρχεία

Αποφασίστηκε η δημιουργία Νέας Εθνικής 
Β ιβλιοθήκης στην Πανεπιστημιούπολη 
Ζωγράφου, που θα αποτελέσει παγκόσμιο 
κέντρο γνώσης και πληροφόρησης για θέματα 
σχετικά με τον Ελληνισμό και θα αξιοποιεί τις 
σύγχρονες τεχνολογίες της πληροφορικής και 
της τηλεματικής.

Έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του νομικού 
πλαισίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, 
που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες, 
ενώ το Εθνικό Συμβούλιο Βιβλιοθηκών θα έχει 
την ευθύνη χάραξης της πολιτικής της χώρας 
σε ζητήματα βιβλιοθηκών και πληροφόρησης.

Δρομολογείται η επεξεργασία νέου θεσμικού 
πλαισίου για τις Δημόσιες Βιβλιοθήκες, που θα 
επιτρέψει τη στελέχωσή τους με εξειδικευμένο 
προσωπικό και την αναβάθμιση της λειτουργίας 
τους, ώστε να είναι προσπελάσιμες στο κοινό 
περισσότερες ώρες την εβδομάδα και να 
αξιοποιούνται για πληροφόρηση και μάθηση τόσο 
από γενικό κοινό όσο και από την εκπαίδευση.

Προωθείται η δημ ιουργία  συλλογικού 
καταλόγου των γενικών λαϊκών βιβλιοθηκών και 
η δικτύωση των Δημοσίων Βιβλιοθηκών με τις 
Δημοτικές και τις Κοινοτικές, και αναβαθμίζεται 
ο θεσμός των κινητών βιβλιοθηκών.

Στόχος μας είναι η επεξεργασία Εθνικής 
Πολιτικής Πνευματικού Κεφαλαίου, με πρώτο 
στάδιο τη δημιουργία Εθνικής Ηλεκτρονικής 
Συλλογής, που θα παρέχει πρόσβαση μέσω του 
IηΐθΓΠθΐ σε σημαντικούς πνευματικούς 
θησαυρούς του Ελληνισμού.

Εκπαιδευτική τηλεόραση και 
εποπτικά μέσα

Προγραμματίζεται ο εξοπλισμός, μέσα σε δύο 
χρόνια, όλων των σχολείων της χώρας με 
τηλεόραση και βίντεο, ώστε να έχουν πρόσβαση 
σε εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό υψηλής 
ποιότητας.

Η εκπαιδευτική ζώνη της κρατικής τηλεόρασης 
θα αναβαθμιστεί, με αύξηση των ωρών 
εκπομπής σε 20 εβδομαδιαία, όπου θα ενταχθούν, 
εκτός από τις παραγωγές της Διεύθυνσης

Εκπαιδευτικής Τηλεόρασης, προγράμματα του 
Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και της δια 
βίου μάθησης, προγράμματα που συνδέονται με 
την υλοποίηση του Εθνικού Απολυτηρίου, 
ενημερωτικές εκπομπές και προγράμματα 
διαλόγου για τα θέματα της Παιδείας.

Προωθείται η υιοθέτηση ένδειξης 
καταλληλότητας για παιδιά σε όλες τις εκπομπές 
της κρατικής και ιδιωτικής τηλεόρασης που 
μεταδίδονται πριν από τις βραδυνές ειδήσεις. 
Παράλληλα, το Υπουργείο Π αιδείας θα 
αναλάβει πρωτοβουλία για “συμφωνία κυρίων” 
μεταξύ των τηλεοπτικών καναλιών, ώστε να 
περιοριστεί η βία στην τηλεόραση τις πρωινές 
και απογευματινές ώρες και όλα τα κανάλια 
να προβάλουν μία τουλάχισ τον ώρα 
μορφωτικού προγράμματος την ημέρα.

Προωθείται η λειτουργία μορφωτικού 
ραδιοσταθμού της Νεολαίας, πανελλαδικής 
εμβέλειας, με νεανικό, μορφωτικό, αθλητικό και 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα, με εκπομπές λόγου και 
τέχνης, διαλόγου για την παιδεία και για θέματα 
νεολαίας, και με προγράμματα που θα 
παράγονται από τους μαθητές, τους φοιτητές και 
τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας.

Οργανισμός Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Ο ΟΕΕΚ ξεκινάει μια τεράστια προσπάθεια για 
τη στήριξη της απασχόλησης των αποφοίτων των 
ΙΕΚ ιδρύοντας Κέντρα Σταδιοδρομίας και 
Απασχόλησης τα οποία προσφέρουν 
συμβουλευτικές υπηρεσίες και επαγγελματικό 
προσανατολισμό στη νεολαία της χώρας μας. 
Έχει προγραμματιστεί η λειτουργία εννέα 
κέντρων στις ακόλουθες πόλεις: Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Ιωάννινα, 
Κομοτηνή, Κοζάνη, Λάρισα και Λαμία.

Έχει ξεκινήσει η διαδικασία αποκατάστασης των 
επαγγελματικών δικαιωμάτων με την 
επεξεργασία σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων.

Είναι σημαντικό ότι με το Νόμο 2343, το 
Υπουργείο Οικονομικών κατοχύρωσε τη 
δυνατότητα των αποφοίτων ΙΕΚ να συμμετάσχουν 
σε διαγωνισμό για την πλήρωση 210 οργανικών 
θέσεων, ΔΕ αποφοίτων ΙΕΚ Πληροφορικής.

81



Δια βίου Εκπαίδευση
Μέσω του ΙΔΕΚΕ θα αναπτυχθεί πειραματική 
εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης και 
κατάρτισης με τη μέθοδο της μάθησης από 
απόσταση (αγωγή υγείας, εκπαίδευση 
Διευθυντών Λυκείων στο management, 
επιμόρφωση εκπαιδευτικών κοινωνικών ομάδων 
με ιδιαιτερότητες κλπ). Θα υποστηριχθεί η 
ανάπτυξη του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου.

Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα

•Δημιουργία νέου νόμου για τα Πανεπιστήμια. 
Με το νόμο αυτό θα εξασφαλίζεται η διοικητική 
και οικονομική αυτοτέλεια των Πανεπιστημίων 
ενώ ταυτόχρονα αυτά θα αξιολογούνται. Το 
διδακτικό προσωπικό θα εξελίσσεται απόλυτα 
με βάση αξιολογικά κριτήρια. Η χρηματοδότηση 
των Πανεπιστημίων θα εξαρτάται από τον αριθμό 
των εισακτέων σ’αυτά. Με τον τρόπο αυτό τα 
Πανεπιστήμια θα έχουν κίνητρα αύξησης του 
αριθμού των εισακτέων, θα αυξήσουν τους 
πόρους τους και θα αποκτήσουν κίνητρο για τη 
βελτίωση της αποδοτικότητάς τους.

• Ενιαιοποίηση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
μέσω της διαχρονικά ποιοτικής ανέλιξης των ΤΕΙ

•Αύξηση του αριθμού των εισακτέων στην. 
Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.
Η αύξηση θα γίνει σταδιακά μέχρι το 1999 με 

απώτερο στόχο την εισαγωγή όλων των κατόχων 
του Εθνικού Απολυτηρίου στη μεταλυκειακή 
εκπαίδευση. Μ αυτόν τον τρόπο επιφέρουμε ένα 
αποφασιστικό χτύπημα στην παραπαιδεία. Το κόστος 
που θα προκληθεί θα καλυφθεί από δημόσιες 
δαπάνες, από ιδίους πόρους και από άλλες πηγές.

• Φοίτηση σε ώριμη ηλικία
Με ειδική διαδικασία θα μπαίνουν στα Πανεπιστήμια 
φοιτητές ώριμης ηλικίας (άνω των 30 ετών).

• Ιδρυση νέων πανεπιστημιακών τμημάτων

• Νέα πολιτική για τα πανεπιστημιακά 
συγγράμματα
Θα καταργηθείτο ένα και μοναδικό σύγγραμμα 
στα ΑΕΙ έτσι ώστε ο φοιτητής να αποκτά ευρεία 
κρίση, ισχυρές αναλυτικές και συνθετικές 
ικανότητες, στοιχεία δηλαδή καθοριστικά για 
την επιστημονική του ταυτότητα.
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Η Νεοφιλελεύθερη πολιτική που εφαρμόστηκε 
από τις Κυβερνήσεις της Ν.Δ., αποτελεί εφιαλτικό 
παρελθόν για τους Αγρότες. Σε 4 μόλις χρόνια, 
η πολιτική αυτή, ακύρωσε τις κατακτήσεις των 
Αγροτών.

ί ν Κατεδάφισε το Κοινωνικό Κράτος και 
καταρράκωσε τους συμμετοχικούς θεσμούς.

Ρ>· Εξάρθρωσε τους προστατευτικούς 
μηχανισμούς του προϊόντος και του 
αγροτικού εισοδήματος. Αποδιοργάνωσε 
τους Συνετα ιρ ισμούς και παρέδωσε 
βασικούς κλάδους της αγροτικής 
παραγωγής, στην ασύδοτη δράση των 
παραγόντων της αγοράς.

Περιθωριοποίησε το ρόλο του Κράτους και 
αποδυνάμωσε σταδιακά κάθε μορφή 
συλλογικής δραστηριότητας του αγροτικού 
κόσμου, στη διαχείριση της παραγωγής. 
Ανέδειξε με τον τρόπο αυτό το ρόλο της 
παραοικονομίας, σε κυρίαρχο.

ί ' Αποδιοργάνωσε τους αναπτυξιακούς 
θεσμούς και τους φορείς στήριξης της 
αγροτικής παραγωγής.

Αποδέχτηκε, σαν υποτακτικός των 
Κοινοτικών Οργάνων, χωρίς να αντισταθεί, 
τη μείωση της Κοινοτικής προστασίας 
βασικών προϊόντων μας, στα πλαίσια της 
νέας ΚΑΠ, του 1992.

Και να το αποτέλεσμα.

Σε 4 μόλις χρόνια:

Το αγροτικό εισόδημα μειώθηκε εντυπωσιακά

Μόνο το 1990 η μείωση έφθασε στο 21,2%. Το 
1992 στο 20,2%, ενώ το 1993 στο 5,6%. Όταν το 
1988 η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος 
έφθασε στο +12,7% και το 1989 στο +7,7%.

- Το κόστος των αγροτικών προϊόντων
αυξήθηκε κατά 70%

1990 1991 1992 1993

■■■ ■ ■ ■
+ 18,9% + 24,6% + 14,4% + 12,0%

Σε 4 μόλις χρόνια ο Έλληνας αγρότης 
χρεοκόπησε και η αγροτική πολιτική 
της Ν.Δ αποδείχτηκε νάρκη στα 
θεμέλια της Ελληνικής Γεωργίας.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΜΑΣ
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατά την περίοδο 1993 
-95 προέβη σε μια σημαντική προσπάθεια 
αποκατάστασης και ανασυγκρότησης του 
αγροτικού τομέα της χώρας με καθοριστικές, για 
το μέλλον της Αγροτικής Οικονομίας, ρυθμίσεις 
και παρεμβάσεις.

Το 1995 το πραγματικό Αγροτικό Εισόδημα στην 
Ελλάδα αυξήθηκε κατά 2% έναντι του 1994 
ακολουθώντας μια μεγάλη αύξηση κατά το 1994 
έναντι του 1993, ίση με 9,2%.

Μεταξύ των συγκεκριμένων μέτρων που έλαβε 
η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είναι και τα εξής:

Παρέγραψε τα χρέη των Συνεταιρισμών,
συνολικού ύψους 500 δις δρχ.

Ρύθμισε την εφαρμογή του νέου Κανονισμού 
για την πρόωρη συνταξιοδότηση.

Προχώρησε σε απευθείας μεταβίβαση των 
επιδοτήσεων στους δικα ιούχους 
παραγωγούς, χωρίς διαμεσολάβηση των 
εμπόρων, για μια σειρά προϊόντων.

Προώθησε τη Β ιολογική Γεωργία και 
κατοχύρωσε τα Προϊόντα Ονομασίας 
Προέλευσης.

Αναδιάρθρωσε πλήρως, τον Οργανισμό 
Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων (ΕΛΓΑ) 
και το Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας 
(ΕΘΙΑΓΕ). Ολοκλήρωσε το δεύτερο 
Εργαστήριο Ελέγχου Υπολειμμάτων 
Γεωργικών Φαρμάκων στη Θεσσαλονίκη.

Εφάρμοσε μέτρα και πολιτικές διαρθρωτικού 
χαρακτήρα. Τέτοιες παρεμβάσεις αποτελούν 
το Κτηματολόγιο, το Μητρώο Αγροτών και 
τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.

Υλοποίησε σειρά πολιτικών που αφορούν 
Στεγασπκά Δάνεια με ειδική αντιμετώπιση 
των νέων Αγροτών, Κίνητρα για  την
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προώθηση του Αγροτοτουρισμού, αύξηση 
των Χρηματοδοτήσεων και αύξηση των 
Αγροτικών Συντάξεων.

Στους επιμέρους κλάδους παραγωγής και 
παρά τη γενίκευση των ποσοστώσεων που 
συντελέστηκε με τη μεταρρύθμιση του 1992 
επί κυβέρνησης ΝΔ, η κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ εξασφάλισε για τους Έλληνες 
αγρότες μια σειρά από ευνοϊκές ρυθμίσεις 
για το βαμβάκι, τα καπνά, το γάλα και τη 
σταφίδα.

Ρύθμισε τα χρέη των Αγροτών

Εξυγίανε τις Συνεταιριστικές Οργανώσεις 
και τις Γεωργικές Βιομηχανίες (Θράκης, 
Ξυλοβιομηχανίες ορεινών και μειονεκτικών 
περιοχών).

Ρύθμισε τα Κτηνοτροφικά Χρέη και τα χρέη 
των Αμπελουργών.

Ίδρυσε νέες Γεωργικές Βιομηχανίες για τη
μεταποίηση και εμπορία των Αγροτικών 
προϊόντων (εκκοκκιστήρια κ.λπ.)

Επαναχορήγησε τις συντάξεις των 
Αγωνιστών της Εθνικής Αντίστασης.

Μείωσε τα επιτόκια και αύξησε τις 
χρηματοδοτήσεις.

Η ΕΠΟΜΕΝΗ ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ
Για την επόμενη τετραετία έχουμε επεξεργαστεί 
μια ολοκληρωμένη πρόταση για τον αγροτικό 
κόσμο, την ανάπτυξη της υπαίθρου, τον 
συνταξιούχο Αγρότη, το νέο Αγρότη. Μια 
πρόταση που θα λύσει οριστικά και αξιόπιστα τα 
ζητήματα ανάπτυξης, ασφάλισης και σύνταξης. 
Μια πρόταση με συγκεκριμένο τρόπο 
εφαρμογής, απόδοσης και χρηματοδότησης.

Το πρόγραμμά μας για τους αγρότες χωρίζεται 
σε τέσσερα μέρη:

Δ. Ολοκληρωμένες Πολιτικές
Γ ια την προώθηση των μεγάλων διαρθρωτικών 
αλλαγών, του εκσυγχρονισμού και της 
προσαρμογής της Ελληνικής Γεωργίας στις

απαιτήσεις της νέας παγκόσμιας αγοράς, το 
ΠΑΣΟΚ δίνει προτεραιότητα σε θέματα, όπως η 
βελτίωση της ποιότητας του ανθρώπινου 
δυναμικού, η διευκόλυνση της εγκατάστασης 
νέων αγροτών, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας 
με την ορθολογική αξιοποίηση γεωργικών 
εκτάσεων, η βελτίωση της ποιότητας της 
παραγωγής και η παραγωγή νέων προϊόντων.

Για τον σκοπό αυτό εφαρμόζουμε μια 
ολοκληρωμένη δέσμη πολιτικών που
περιλαμβάνει:

1. Εκπαίδευση - Επιμόρφωση: Αναβάθμιση 
της επαγγελματικής κατάρτισης με την 
εξασφάλιση συνεχούς εκπαίδευσης και 
κατάρτισης σε σύγχρονες μεθόδους και 
καλλιέργειες.

2. Πολιτική γης, για την επιτάχυνση της 
αξιοποίησης ανεκμετάλλευτων γεωργικών 
εκτάσεων για τη δημιουργία βιώσιμων και 
ανταγωνιστικών αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

3. Πολιτική επενδύσεων, που περιλαμβάνει:

Αύξηση των δημοσίων επενδύσεων για την 
αντιμετώπιση εγγειοδ ιαρθρω τικώ ν 
αδυναμιών (εκμηχάνιση, εξηλεκτρισμός, 
αποξηραντικά, αρδευτικά).

^  Ενθάρρυνση των επενδύσεων νέων αγροτών

Εισαγωγή της χρήσης ήπιων μορφών 
ενέργειας στη γεωργία και αξιοποίηση των 
γεωθερμικών πηγών.

’ Ενίσχυση των μονάδων υποδομής στη 
μεταποίηση και εμπορία Αγροτικών 
προϊόντων (εξαγωγικό εμπόριο, 
αναμόρφωση χονδρεμπορικών αγορών).

4. Πολιτική κόστους η οποία περιλαμβάνει:

^  Μείωση των επιτοκίων των χρηματο
δοτήσεων προς τον Αγροτικό Τομέα.

^  Σταθεροποίηση των τιμών στα λιπάσματα, 
φυτοφάρμακα και καύσιμα.

λ" Ενίσχυση των προγραμμάτων έρευνας 
πολλαπλασιαστικού υλικού και 
βιοτεχνολογίας.
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5. Πολιτική  για ορ εινές , νησιω τικές, 
μ ε ιο ν ε κ τ ικ έ ς  και εθν ικά  ευ α ίσ θ η τες  
περιοχές.

Β. Στρατηγική Ανάπτυξης και 
Αναδιάρθρωσης
Διαμορφώνουμε μια εθνική στρατηγική για τον 
αγροτικό τομέα, μια στρατηγική μεγάλων 
διορθωτικών αλλαγών για τη δημιουργία 
βιώσιμης ανάπτυξης. Τη στρατηγική αυτή θα την 
οριστικοποιήσουμε με κοινωνικό διάλογο και με 
επίγνωση ότι η ισχυρή Ελλάδα προϋποθέτει έναν 
ανταγωνιστικό, δυναμικό Αγροτικό Τομέα.

Η στρατηγική ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού 
αρθρώνεται και περιέχει τέσσερις άξονες:

Πρώτος άξονας: Νέοι Θεσμοί και 
Κίνητρα
Στόχος μας είναι ο προσδιορισμός του ρόλου 
και της υπόστασης των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων. Η παραγωγική αξιοποίηση των 
γεωργικών και δασικών εκτάσεων. Η δημιουργία 
βιώσιμων και οικονομικά αποτελεσματικών 
αγροτικών εκμεταλλεύσεων και η συνένωση του 
αγροτικού κλήρου.

Για το σκοπό αυτό θα προωθήσουμε τα εξής:

Τροποποίηση των κινήτρων του 
Αναπτυξιακού Νόμου έτσι ώστε η αγροτική 
γη να συνυπολογίζεται ως ίδια συμμετογή 
στη χρηματοδότηση επενδύσεων.

2 Προσαρμογή του κληρονομικού δικαίου 
ώστε να εξασφαλίζεται το αδιαίρετο των 
εκμεταλλεύσεων και να αποφεύγεται η 
κατάτμηση μεταξύ κληρονόμων.

3 Απαλλαγή από το φόρο μεταβίβασης 
γεωργικής γης σε νέους Αγρότες.

4  Επέκταση του θεσμού της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (Leasing) στον αγροτικό τομέα για 
μεταβίβαση αγροτικής γης. Ιδιαίτερα θετικές 
θα είναι οι συνέπειες του θεσμού για τους 
νέους αγρότες, τους παλιννοστούντες και 
τους ακτήμονες.

5 Κατοχύρωση της επαγγελματικής ιδιότητας 
των γεωργών και της ιδιότητας του “νέου 
γεωργού”.

6 Οικιστική ανάπλαση επιλεγμένων χωριών και 
κωμοπόλεων καθώς και παραδοσιακών 
οικισμών.

Μετεξέλιξη της Αγροτικής Τράπεζας σε 
σύγχρονη και πολυμετοχική.

Δεύτερος άξονας; Ανθρώπινο Δυναμικό

Σ τόχος μας είναι η δημιουργία του 
επαγγελματία αγρότη του 2000 με 

πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, με ικανότητα 
να παίρνει τ ις  σωστές επ ιχειρηματικές 
αποφάσεις, να έχει πληροφόρηση και να 
προσαρμόζεται στις εξελίξεις παραγωγής. Για το 
σκοπό αυτό θα προωθήσουμε την αναβάθμιση 
της επαγγελματικής κατάρτισης με τη συνεχή 
εκπαίδευση και σύνδεση με την εφαρμοσμένη 
γεωργική έρευνα και τα δίκτυα πληροφοριών.

Εφαρμόζουμε μια δέσμη πολιτικών που 
περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τη διάθεση ποσού 
40 δις δρχ. για την επόμενη τετραετία από το 
Πρόγραμμα Συνεχιζόμενης Κατάρτισης με το 
οποίο θα χρηματοδοτηθεί η εκπαίδευση 60.000 
περίπου αγροτών. Η κατάρτιση θα γίνει με τη 
συνεργασία του ΟΑΕΔ και των Κέντρων 
Γεωργικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου 
Γεωργίας.

Τρίτος άξονας: Αξιοποίηση της 
Παραγωγής και Βελτίωση της  
Ανταγωνιστικότητας

Στόχος μας είναι η δημιουργία βιώσιμων 
συστημάτων παραγωγής, φιλικών προς το 

περιβάλλον και τις σύγχρονες και μελλοντικές 
απαιτήσεις των καταναλωτών. Η προώθηση της 
παραγωγής νέων προϊόντων, προϊόντων 
ποιότητας, προϊόντων προέλευσης, εισαγωγή 
προϊόντων βιολογικής γεωργίας, οικολογικών 
προϊόντων και προϊόντων βιοτεχνολογίας.

Προς τον σκοπό αυτό θα προωθήσουμε μέτρα 
που περιλαμβάνουν:

Βελτίωση του Συστήματος Πιστοποίησης 
Ποιότητας και κατοχύρωσης των Προϊόντων 
Ονομασίας Προέλευσης.

Καθορισμό Ζωνών Βιολογικών και 
Οικολογικών Καλλιεργειών.

Διαμόρφωση πολιτικής κατά κλάδο



παραγωγής όπως προσδιορίζεται από τις 
νέες Κοινές Οργανώσεις Αγορών.

4  Διαμόρφωση ολοκληρωμένου πλαισίου 
Ανάπτυξης της Έρευνας στον πρωτογενή 
τομέα.

5 Δημιουργία νέου και σύγχρονου Οργα
νισμού Πληρωμών, ώστε να παύσουν οι 
καθυστερήσεις καταβολής πληρωμών προς 
τον αγροτικό τομέα.

6 Κανόνες βέλτιστης διαχείρισης των υδάτινων 
πόρων και κατασκευή νέων Αρδευτικών 
Έργων.

Επαναπροσδιορισμό του Προγράμματος 
Αναδιάρθρωσης των Καλλιεργειών.

8 Θεσμική και οργανωτική Ανασυγκρότηση 
των φορέων άσκησης της Αγροτικής 
Πολιτικής. Με βάση συγκεκριμένα 
επιχειρηματικά σχέδια θα προωθήσουμε τον 
εκσυγχρονισμό και την ανασυγκρότηση των 
Αγροτικών Οργανισμών (Καπνού, Βάμβακος 
κ.λ.π.).

Τέταρτος άξονας: Χρηματοδότηση
Ειδικών Μέτρων με έμφαση στους 
Νέους Αγρότες

Σ τόχος μας ε ίνα ι η διαμόρφωση μιας 
σίγουρης επαγγελματικής προοπτικής και 

ζωής σε σύγχρονες κοινωνικές συνθήκες.

Προωθούμε τα εξής:

1 Ευνοϊκή μεταχείριση των νέων γεωργών. 
Δημιουργία κέντρων νέων αγροτών για 
εξασφάλιση πληροφόρησης και τεχνικής 
βοήθειας.

Δημιουργία υποδομής για αυτοδιαχει- 
ριζόμενες πρωτοβουλίες (π.χ. κοινωφελείς, 
πολιτισμικές, ψυχαγωγικές και κοινωνικές 
εκδηλώσεις).

3 Προσαύξηση του αφορολόγητου ποσού 
κατά 50% για τα 5 πρώτα χρόνια από την 
έναρξη της αγροτικής δραστηριότητας, σε 
σχέση με το ποσό που ισχύει κατά 
περίπτωση για τους λοιπούς αγρότες.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνονται τα 
πραγματικά εισοδήματα των νέων αγροτών

και διαμορφώ νεται ένα νέο πλέγμα 
ευκαιριών για την μετεξέλιξη των νέων 
αγροτών σε δυναμικούς επιχειρηματίες.

Γ.Ολοκληρωμένο Σύστημα 
Αγροτικής Ασφάλισης

1. Τι έγινε για τις Αγροτικές Συντάξεις

Από την ίδρυση του ΟΓΑ μέχρι σήμερα, τα μόνα 
αποφασιστικά βήματα βελτίωσης έγιναν από τις 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ:

Βελτίωση ια τροφ αρμακευτικής π ε
ρίθαλψης.

Χορήγηση αυτοτελούς σύνταξης στην 
αγρότισσα.

Έναρξη πρόσθετης ασφάλισης για τους 
αγρότες.

Σε αντίθεση με τη Ν.Δ. που άφησε επί 
δύο χρόνια τη σύνταξη να φθείρεται 
από τον πληθωρισμό, το ΠΑΣΟΚ, στην 
τριετία 1993-1996 αύξησε τις αγροτικές 
σ υ ν τά ξε ις  από 1 5 .0 0 0  σε 2 5 .0 0 0 , 
δηλαδή κατά 66%, αποκαθιστώντας και 
ξεπ ερ νώ ντα ς  τ ις  απ ώ λειες  που  
υπέστησαν αυτές κατά την περίοδο 
1990-1993.

Παράλληλα όλοι οι νέοι συνταξιούχοι 
δικαιούνται και πρόσθετη σύνταξη. Ήδη
209.000 αγρότες εισπράττουν πρόσθετη 
σύνταξη, το μέσο ύψος της οποίας το 1995 
ήταν 7.200 δρχ. Άρα μια οικογένεια αγροτών 
εισπράττει πλέον μια σύνταξη που βρίσκεται 
σε επίπεδα ανάλογα με αυτά του ΤΣΑ ή του 
ΤΕΒΕ.

2. Τι π ρ έπ ει να γ ίν ε ι τώ ρα για τ ις  
αγροτικές συντάξεις

Παρά τη βελτίωση των αγροτικών συντάξεων ο 
αγρότης α ισθάνετα ι δ ικα ιολογημένα σαν
ασφαλισμένος “δεύτερης κατηγορίας” στο 
ασφαλιστικό μας σύστημα για τους εξής λόγους:

^  Ε ίναι εκ τεθ ε ιμ ένο ς  σε εκλογ ικούς 
εκβ ιασμούς και ψ ηφ οθηρ ικές παρο- 
χολογίες κάθε φορά που γίνονται εκλογές.
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Αυτό θα γίνεται για όσο καιρό οι συντάξεις 
του ΟΓΑ αντιμετωπίζονται σαν κρατική 
παροχή και όχι σαν δικαίωμα του 
ασφαλισμένου. Για όσο καιρό κάποιοι 
πολιτικο ί βλέπουν τον απόμαχο της 
υπαίθρου σαν πελάτη, του οποίου την ψήφο 
προσπαθούν να εξαγοράσουν.

Δεν υπάρχει καμία τιμαριθμική προστασία 
των συντάξεων και έτσι μένει έκθετος στη 
διάβρωση του πληθωρισμού.

Αν αλλάξει δουλειά και ασφαλιστεί στο ΙΚΑ 
ή σε άλλο ταμείο,ο χρόνος ασφάλισης στον 
ΟΓΑ δεν υπολογίζεται και είναι σαν να μην 
υπάρχει.

Οι αποταμιευτικές δυνατότητες που είναι 
δ ιαθέσ ιμες σε ασφαλισμένους άλλων 
ταμείων δεν επιτρέπονται στους αγρότες.

^  Η υγειονομική προστασία που παρέχει ο 
ΟΓΑ δεν είναι εφάμιλλη του ΙΚΑ.

Για να διορθωθούν αυτά και να αναπληρωθούν 
αυτές οι ελλείψ εις, πρέπει ο ΟΓΑ να 
μετεξελιχθεί σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης 
των Αγροτών.

3. Η ολοκληρωμένη λύση του ΠΑΣΟΚ για 
τις Αγροτικές Συντάξεις
Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη έτοιμο Νομοσχέδιο που 
θα μετατρέψει τον ΟΓΑ σεισότιμο, αυτόνομο 
και βιώσιμο οργανισμό κύριας ασφάλισης. 
Αυτό θα γίνει με τη μετεξέλιξη του μηχανισμού 
της πρόσθετης σύνταξης αγροτών που 
λειτουργεί από το 1987 σε Ταμείο Κύριας 
Ασφάλισης.

Τα κύρια σημεία του νόμου είναι τα εξής: 

α. Συντάξεις

Οι νέες συντάξεις του Ο ΓΑ  θα είναι 
ουσιωδώς υψηλότερες από τις σημερινές 
συντάξεις της πρόσθετης ασφάλισης. Θα
εξαρτώνται από τις εισφορές και τα χρόνια 
ασφάλισης, όπως σε όλα τα ταμεία . 
Προβλέπεται σύνταξη για εργατικό ατύχημα, 
αναπηρία και επίσης, για πρώτη φορά στον 
ΟΓΑ, σύνταξη χηρείας. Έτσι οι συντάξεις των

αγροτών θα είναι παρόμοιες με αυτές άλλων 
ταμείων.

Αναγνωρίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί 
στην πρόσθετη ασφάλιση χωρίς 
επιβάρυνση. Παράλληλα δ ίδετα ι η 
δυνατότητα άτοκης αναδρομικής πληρωμής 
εισφορών και αναγνώρισης χρόνου 
πρόσθετης ασφάλισης με ευνοϊκούς όρους για 
μεταφορά στο νέο σύστημα.

Το νέο σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί από 
το 1997. Ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια 
ασφάλισης στο νέο σύστημα στην κατώτερη 
κλάση του θα πάρει 33.000 δρχ. συν την 
βασική σύνταξη τη στιγμή που η πρόσθετη 
ασφάλιση θα απέδιδε 25.000 δρχ. επιπλέον 
της βασικής.

Στην ανώτατη κλάση 15 έτη ασφάλισης θα 
αποδίδουν 83.000 δρχ.

Έτσι θα παίρνει από 60.000 ως 110.000 δρχ.

Παράλληλα, αν ένας νέος αγρότης πάθει 
κάποιο ατύχημα και δεν μπορεί να δουλέψει 
θα δικαιούται ήδη από το 1997, κατώτατη 
σύνταξη αναπηρίας που φθάνει τις 33.000 
δρχ./μήνα επιπλέον της βασικής σύνταξης που 
δίδεται σήμερα.

Σε έναν ορίζοντα ε ικοσαετίας θα 
ενσωματώνεται σταδιακά και η σημερινή 
βασική σύνταξη του ΟΓΑ στο νέο σύστημα.

β. Χρηματοδότηση
Η μετατροπή του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας 
ασφάλισης και οι νέες συντάξεις 
χρηματοδοτούντα ι από ξεχωριστό 
λογαριασμό στον οποίο θα διοχετεύονται 
πόροι από τρεις πηγές:

Τις εισφορές των ασφαλισμένων που θα 
είναι συγκρίσιμες με αυτές της πρόσθετης 
ασφάλισης που συλλέγονται ήδη. (Όλοι οι 
αγρότες θα πληρώνουν εισφορές με κλάσεις 
ασφάλισης, από τις οποίες μόνο η κατώτερη 
θα είναι υποχρεωτική, ενώ οι υπόλοιπες θα 
είναι προαιρετικές).

Τις εισφορές του Κράτους, που θα είναι σε 
αναλογία των εισφορών ασφάλισης.
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Την απόδοση του αποθεματικού. Οι 
πληρωμές τα πρώτα χρόνια θα είναι πολύ 
μικρότερες από τις πληρωμές των νέων 
συντάξεων. Έτσι θα συσσωρεύεται ένα 
αποθεματικό. Το αποθεματικό αυτό θα 
επενδύεται σε υψηλής απόδοσης επενδύσεις 
κατά προτίμηση στον αγροτικό χώρο. Έτσι 
ο αγρότης θα κερδίζει διπλά, μια φορά ως 
παραγωγός και άλλη μια ως ασφαλισμένος.

γ.Πρόσθετη και Διαδοχική ασφάλιση

Ο χρόνος που έχει πληρωθεί στην πρόσθετη 
ασφάλιση θα αναγνω ρίζεται και θα 
μεταφέρεται στη νέα ασφάλιση. Οι αγρότες 
θα μπορούν επίσης να εξαγοράζουν 
αναδρομικά και χρόνο για τον οποίο δεν είχαν 
πληρώσει εισφορές στην πρόσθετη. Έτσι οι 
συνταξιοδοτούμενοι το 1997 θα μπορούν να 
θεμελιώσουν εννέα χρόνια εισφορές με τα 
ανάλογα δικαιώματα.

Οι αγρότες θα αντιμετωπίζονται όπως οι άλλοι 
ασφαλισμένοι όταν αλλάζουν εργασία. Θα 
εφαρμόζεται και στον ΟΓΑ η διαδοχική 
ασφάλιση.

Με την μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο
Κύριας Ασφάλισης:

Εκσυγχρονίζονται ριζικά οι αγροτικές 
ασφαλίσεις.

Οι α γ ρ ό τες  π αύουν να ε ίν α ι 
ασφαλισμένοι δεύτερης κατηγορίας.

Η αγροτική  απ οταμ ίευσ η  γ ίν ετα ι 
μηχανισμός για την ανάπτυξη και την 
ευημερία του αγροτικού χώρου.

Δ η μ ίο υ ρ γ ε ίτα ι μ ια  σ ίγουρ η  και 
αποδοτική μορφή αποταμίευσης για 
τον αγροτικό κόσμο, με αποδόσεις 
πολλαπλάσιες αυτών που θα έδιναν

‘ " ‘" Ι  ;
4 .Σ η μ ερ ινο ί σ υ ντα ξιο ύ χ ο ι: ΑΤΑ σ τις  

συντάξεις

0 εκσυγχρονισμός των αγροτικών 
ασφαλίσεων και η ισότιμη ενσωμάτωση των

αγροτών στο ασφαλιστικό σύστημα δεν θα 
αφήσει έξω τους σημερινούς συνταξιούχους 
του ΟΓΑ.
Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η αναβάθμιση 
της βασικής σύνταξης, σε πραγμα
τικούς όρους.

Το ΠΑΣΟΚ θα επεκτείνει το μέτρο της  
τιμαριθμικής προστασίας των Κατω- 
τάτων Ορίων Συντάξεων και του ΟΓΑ. 
Θα κ α θ ιερ ώ σ ει τη ν  α υ τό μ α τη  και 
νομικά κατοχυρω μένη τ ιμ α ρ ιθ μ ικ ή  
προσαρμογή της βασικής σύνταξης του 
ΟΓΑ, μια φορά το χρόνο.

Η αγοραστική αξία των συντάξεων του ΟΓΑ 
θα προστατεύεται στο επίπεδο που είχαν όταν 
τις αύξησε το ΠΑΣΟΚ το Σεπτέμβριο του 1995. 
Έτσι ειδ ικά τον Ιανουάριο του 1997 θα 
χορηγηθεί διορθωτικό ποσό που θα καλύψει 
την αύξηση τιμών ως τον Δεκέμβριο του 1996, 
μαζί με τον αναμενόμενο πληθωρισμό για το 
1997. Η πρώτη αύξηση του Ιανουάριου 1997 
εκτιμάται ότι θα είναι περί τις 4.000 δρχ. και 
θα συνεχίζεται αναλόγως τα επόμενα χρόνια.

Η βασική σύνταξη του ΟΓΑ θα 
αναπροσαρμόζεται εφεξής σε ετήσια βάση.

Τιμαριθμική προστασία θα δοθεί και στις 
συντάξεις της πρόσθετης ασφάλισης.

Με τη νομική κατοχύρωση της τιμαριθμικής 
προστασίας, οι αυξήσεις που θα παίρνει ο 
αγρότης συνταξιούχος θα είναι πραγματικές 
και δεν θα εξουδετερώνονται από τον 
πληθωρισμό.

5. Μέτρα υγείας και πρόνοιας για τους 
Αγρότες

α. Δικαίωμα περίθαλψης στα ιατρεία του 
ΙΚΑ

Δικαίωμα επισκέψεων και περίθαλψης στα 
ιατρεία του ΙΚΑ, επισκέψεων ασφαλισμένων 
του ΟΓΑ στα πολυιατρεία του ΙΚΑ, κατ’ 
αντιστοιχία με τη δυνατότητα που έχουν οι 
ασφαλισμένοι του ΙΚΑ να επισκέπτονται τα 
Κέντρα Υγείας.
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Με την εφαρμογή αυτού του μέτρου 
προωθείται η συνεργασία μεταξύ των δύο 
μεγαλύτερων ασφαλιστικών οργανισμών της 
χώρας, που καλύπτουν το 75% περίπου του 
ελληνικού πληθυσμού. Έτσι προχωρούμε 
σταδιακά στην ουσιαστική ολοκλήρωση του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας.

β. Παροχή ιατρικών ειδών και υπηρεσιών 
στους αγρότες

Επέκταση των παροχών οδοντιατρικής 
περίθαλψης στα γναθοχειρουργικά, 
παιδοδοντικά και στοματολογικά κέντρα 
του ΙΚΑ, για το σύνολο των ασφαλισμένων 
του ΟΓΑ με τους όρους που ισχύουν για το 
ΙΚΑ.

Χορήγηση βοηθητικών ιατρικών συσκευών
(ακουστικών, γυαλιών κλπ.) εκτός από τις 
μετεγχειρητικές καταστάσεις όπως ισχύει 
σήμερα για τον ΟΓΑ, και σε όλες τ ις  
περιπτώσεις αναγκών.

* Κάλυψη δαπάνης λουτροθεραπείας και 
αεροθεραπείας.

γ. Ε φ αρμογή  το υ  θεσ μ ο ύ  το υ  
οικογενειακού γιατρού

Αυτή θα είνα ι η κρισ ιμότερη και 
ουσιαστικότερη παρέμβαση της Κυβέρνησης 
του ΠΑΣΟΚ στον τομέα της υγείας. Η 
εφαρμογή του θεσμού του οικογενειακού 
γιατρού θα ξεκινήσει σταδιακά από ορισμένες 
περιοχές της χώρας, αρχίζοντας απο τον ΟΓΑ.

τακτικά  τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και 
γυμνάσια της χώρας για την προληπτική 
εξέταση των παιδιών και τη σύνταξη ατομικού 
δελτίου υγείας για κάθε παιδί. Ο θεσμός 
αυτός, θα αποτελέσει πραγματική επανά
σταση για τις παραμελημένες αγροτικές 
περιοχές της χώρας.

Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε αντικα
τάσταση του παρωχημένου πλέον θεσμού 
του αγροτικού γιατρού από ειδικευμένους 
γιατρούς, τόσο της πρωτοβάθμιας όσο και 
της δευτεροβάθμιας περίθαλψης.

δ. Κ αθιέρ ω σ η το υ  θεσ μ ο ύ  Σ χ ο λ ική ς  
Ιατρικής

Ο θεσμός αυτός περιλαμβάνεται στο Σχέδιο 
Νόμου που έχει ήδη επ εξεργαστεί το 
Υπουργείο Υγείας. Προβλέπει τη δημιουργία 
μιας ειδικής υπηρεσίας στελεχωμένης κυρίως 
από παιδιάτρους, οι οποίοι θα επισκέπτονται
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ΙΣΧΥΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ

► ΥΓΕΙΑ
>  ΠΡΟΝΟΙΑ 
> ΣΥΝΤΑΞΗ

► ΦΡΟΝΤΙΔΑ
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Το ΠΑΣΟΚ ταύτισε την παρουσία του στην 
πολιτική ζωή της χώρας με την οικοδόμηση 
θεσμών του κοινωνικού κράτους. Έδωσε 
συγκεκριμένο “δείγμα γραφής” στην Ελληνική 
κοινωνία.

Το ΠΑΣΟΚ είναι έτοιμο και σήμερα να απαντήσει 
σε αυτή την πρόκληση. Είμαστε έτο ιμο ι, 
παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και την 
ανάπτυξη , να οικοδομήσουμε ένα σύγχρονο 
κοινωνικό κράτος για να περιορίσουμε την 
κοινωνική ανισότητα και την εκμετάλλευση, για 
να αντιμετωπίσουμε τις σύγχρονες μορφές 
κοινωνικής αδικίας.

Ο στόχος όμως της κοινωνικής δικαιοσύνης δεν 
μπορεί να επιτευχθεί χωρίς ανταγωνιστική 
Οικονομία, ικανή Δημόσια Διοίκηση, 
αποτελεσματικό Κράτος.

Ε ίναι λοιπ όν ο σ τόχος μας διπ λός:
εκσυγχρονισμός με κοινωνική δικαιοσύνη, 
οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη δημιουργία 
ενός αποτελεσματικού Ιστού Κοινωνικής 
Ασφάλειας.

Η περιθωριοποίηση στρωμάτων της ελληνικής 
κοινωνίας εξαιτίας της ανάπτυξης, αποτελεί 
υπαρκτό κίνδυνο, που πρέπει να αποτρέψουμε. 
Γι’ αυτό, η οικονομική πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
στηρίζεται σε τρεις αλληλένδετους άξονες:

Αναπτυξιακή προοπτική.

Μακροοικονομική σταθερότητα.

Κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.

Χωρίς οικονομική ανάπτυξη το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλειας δεν θα 
χρηματοδοτείται επαρκώς για να λειτουργεί 
αποτελεσματικά.

Χωρίς μακροοικονομική σταθερότητα δεν θα 
γίνουν ποτέ οι επενδύσεις που χρειάζονται 
για την ανάπτυξη.

Χωρίς κοινωνική συνοχή δεν είναι δυνατό να 
κινητοποιηθεί όλο το δυναμικό της χώρας 
στη διαδικασία της ανάπτυξης.

Απέναντι στην κατεδάφιση των μηχανισμών 
πρόνοιας που επιχείρησε η Ν.Δ., το ΠΑΣΟΚ 
αντιπαρατάσσει μια διαφορετική, οικονομικά

*

*

*

♦

♦

♦

βιώσιμη και ελπιδοφόρα προοπτική για το 
κοινωνικό κράτος, η οικοδόμηση του οποίου 
πρέπει να βασίζεται σε συγκεκριμένα κριτήρια 
για τις κοινωνικές παροχές και τους κανόνες 
χρηματοδότησης.

Κριτήρια κοινωνικών παροχών.

1 Η στήριξη παρέχεται όπου υπάρχει ανάγκη.

2 Η στήριξη παρέχεται για όσο διάστημα 
υπάρχει ανάγκη.

3 Η στήριξη παρέχεται έγκαιρα, ολοκλη
ρωμένα και αποτελεσματικά.

Κανόνες χρηματοδότησης.

1 Τα βάρη κατανέμονται με ένα συνδυασμό 
κοινωνικής δικαιοσύνης και ανταπο- 
δοτικότητας.

2 Εξασφάλιση πόρων κατά πάγιο και επαρκή 
τρόπο ώστε να δημ ιουργείτα ι κλίμα 
εμπιστοσύνης ως προς τη δυνατότητα 
συνέχισης του συστήματος πρόνοιας.

Δ. ΣΥΝΤΔΞΙΟΔΟΤΙΚΟ

Σαν αποτέλεσμα της επιχείρησης διάλυσης του 
κοινωνικού κράτους από τη Ν.Δ., πολλές 
συντάξεις έχουν υποστεί μείωση της 
αγοραστικής τους δύναμης, μέχρι 20%. Είναι 
χαρακτηριστικό το παράδειγμα των 
χαμηλοσυνταξιούχων, πολλοί από τους οποίους 
διαβιώνουν πλέον στα όρια της φτώχειας.

Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει το συνταξιοδοτικό 
πρόβλημα της χώρας με ολοκληρωμένο τρόπο 
και με γνώμονα πέντε κριτήρια.

1 Βιωσιμότητα των ταμείων και έγκαιρη 
πρόληψη τυχόν αδυναμίας καταβολής 
συντάξεων λόγω έλλειψης πόρων.

2 Αντιμετώπιση των ανισοτήτων, στη
βάση της ανταποδοτικότητας, του χρόνου 
ασφάλισης και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

3 Προστασία της αγοραστικής δύναμης
των συντάξεων από τον πληθωρισμό.

4  Εξασφάλιση ενός ελάχιστου α ξιο 
πρεπούς επ ιπ έδου διαβίω σης για
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όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους με τη 
συστηματική χορήγηση ενός Επιδόματος 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης σε όσους έχουν 
πραγματικές ανάγκες.

5 Σ εβ α σ μ ό ς ωρίμων ασ φ αλισ τικώ ν  
δικαιωμάτων και αποφυγή αιφνιδιασμών, 
με εξάντληση των δυνατοτήτων συναι
νετικών λύσεων.

Το ΠΑΣΟΚ προχώρησε στη λήψη άμεσων μέτρων 
για τις κατηγορίες των συνταξιούχων που έχουν 
τη μεγαλύτερη ανάγκη, όπως το Επίδομα 
Κοινωνικής Αλληλεγγύης το οποίο είναι και το 
πρώτο μιας σειράς μέτρων που θα δώσουν 
βιώσιμη λύση στο ασφαλιστικό σύστημα. Τα 
μέτρα αυτά είναι:

1. Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης 
προς Συνταξιούχους (ΕΚΔΣ).
Το ΕΚΑΣ αποτελεί τομή στον τρόπο και την 
έκταση στήριξης των ασθενέστερων 
κοινωνικών στρωμάτων γιατί έχει σαν βασικό 
κριτήριο την άμεση και ουσιαστική αρωγή των 
πλέον αδύναμων εισοδηματικά συνταξιούχων 
στους οποίους δόθηκε μια αύξηση 11.400 δρχ. 
μηνιαίως. Μόνο με τον τρόπο αυτό 
δημιουργούνται δυνατότητες ανακούφισης σε 
μια μεγάλη κατηγορία χαμηλών εισοδημάτων, 
γιατί δεν κατακερματίζονται οι πόροι, σε 
αμελητέες αυξήσεις προς κάθε κατεύθυνση.

Σε πρώτη φάση, το ΕΚΑΣ χορηγήθηκε σε
380.000 χαμηλοσυνταξιούχους που είναι, 
είτε άνω των 65 ετών, είτε έχουν αναπηρία και 
δεν διαθέτουν υψηλά εισοδήματα.

Καθώς εμπεδώνεται το σύστημα αλληλεγγύης, 
θα δ ιευρύνετα ι και σε άλλες κατηγορίες 
προσώπων, που αντιμετωπίζουν παρεμφερή 
προβλήματα.

Το ΕΚΑΣ θα αναπροσαρμόζεται κάθε χρόνο με 
βάση την εξέλιξη του τιμαρίθμου. Παράλληλα θα 
αυξάνονται και τα εισοδηματικά κριτήρια ώστε 
οι δικαιούχοι του ΕΚΑΣ να παραμένουν στο 
σύστημα.

2. Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας προς 
τους ηλικιωμένους.
Από το 1997 θα αρχίσει η επιδότηση και παροχή

υπηρεσιών κρίσιμης σημασίας στους 
χαμηλοσυνταξιούχους και τους ηλικιωμένους, 
όπως το ενοίκιο, οι δαπάνες νοσοκόμου, 
αναψυχής, κλπ. Η επιδότηση υπηρεσιών, εκτός 
από την ανακούφιση που θα προσφέρει σε 
δοκιμαζόμενα κοινωνικά στρώματα, θα έχει 
επίσης ευνοϊκά αποτελέσματα και στην 
απασχόληση.

3. Σύνδεση κατωτάτων ορίων με τον 
πληθωρισμό.
Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ, από την 1η Ιανουάριου 1997, τα 
κατώτατα όρια των συντάξεων όλων των 
ταμείων, θα αναπροσαρμόζονται έγκαιρα, σε 
σχέση μετονπροβλεπόμενο ετήσιο πληθωρισμό, 
έτσι ώστε να προστατεύεται η αγοραστική 
δύναμη των συνταξιούχων και να σταματήσει η 
διάβρωση του πραγματικού εισοδήματος από την 
αύξηση των τιμών.

4. Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του 
ασφαλιστικού προβλήματος.
Η κυβέρνηση έχει ξεκινήσει μια συστηματική 
μελέτη του συνταξιοδοτικού και βρίσκεται σε 
διάλογο με τους εκπροσώπους των συντα
ξιούχων, ώστε να επιτευχθεί μια λύση που θα είναι 
οικονομικά βιώσιμη και κοινωνικά δίκαιη. Στόχος 
είναι να διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη, 
κοινωνικά αποδεκτή και βιώσιμη πρόταση για την 
ριζική αντιμετώπιση του προβλήματος έως το 
έτος 2000.

Β. ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Τι έγινε για τις Αγροτικές Συντάξεις

Από την ίδρυση του ΟΓΑ μέχρι σήμερα, τα μόνα 
αποφασιστικά βήματα βελτίωσης έγιναν από τις 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ:

4 ·  Β ελτίω σ η ια τρ ο φ α ρ μ α κ ε υ τ ικ ή ς  
περίθαλψης.

4  Χορήγηση αυτοτελούς σύνταξης στην 
αγρότισσα.

4  Έναρξη πρόσθετης ασφάλισης για 
τους αγρότες.
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Σε αντίθεση με τη Ν.Δ., που άφησε επι 
δύο χρόνια εκτεθειμ ένες  στον πληθω
ρισμό, το ΠΑΣΟΚ, στην τριετία 1993-1996 
αύξησε τ ις  α γρ οτικές  σ υ ντά ξεις  από
15.000 σε 25 .000 , δηλαδή κατά 66% , 
αποκαθιστώ ντας και ξεπερνώντας τις  
απώλειες που υπέστησαν αυτές κατά την 
περίοδο 1990-1993.

Παράλληλα, όλοι οι νέοι συνταξιούχοι δικαιούνται 
και πρόσθετη σύνταξη. Ήδη 209.000 αγρότες 
εισπράττουν πρόσθετη σύνταξη, το μέσο ύψος 
της οποίας το 1995 ήταν 7.200 δρχ. Άρα μια 
οικογένεια αγροτών εισπράττει πλέον μια 
σύνταξη, που βρίσκεται σε επίπεδα ανάλογα, με 
αυτά του ΤΣΑ ή του ΤΕΒΕ.

Η ολοκληρωμένη λύση του ΠΑΣΟΚ για 
τις Αγροτικές Συντάξεις.
Το ΠΑΣΟΚ έχει ήδη έτοιμο Νομοσχέδιο που θα 
μετατρέψει τον ΟΓΑ σε ισότιμο, αυτόνομο και 
βιώσιμο οργανισμό κύριας ασφάλισης. Αυτό θα 
γίνει με τη μετεξέλιξη του μηχανισμού της 
πρόσθετης σύνταξης αγροτών σε Ταμείο Κύριας 
Ασφάλισης.

Τα κύρια σημεία του νόμου είναι τα εξής:

α. Συντάξεις
Οι νέες συντάξεις του ΟΓΑ θα είναι ουσιωδώς 
υψηλότερες από τις σημερινές συντάξεις της 
πρόσθετης ασφάλισης Θα εξαρτώνται από τις 
εισφορές και τα χρόνια ασφάλισης, όπως σε όλα 
τα ταμεία. Προβλέπεται σύνταξη για εργατικό 
ατύχημα, αναπηρία και επίσης, για πρώτη φορά 
στον ΟΓΑ, σύνταξη χηρείας. Έτσι οι συντάξεις 
των αγροτών θα είναι παρόμοιες με αυτές άλλων 
ταμείων.

Αναγνωρίζεται ο χρόνος που έχει διανυθεί στην 
πρόσθετη ασφάλιση χωρίς επιβάρυνση.

Το νέο σύστημα θα αρχίσει να λειτουργεί από το 
1997. Ένας ασφαλισμένος με 15 χρόνια 
ασφάλισης στο νέο σύστημα στην κατώτερη 
κλάση του θα πάρει 33.000 δρχ. συν την βασική 
σύνταξη, τη στιγμή που η πρόσθετη ασφάλιση 
θα απέδιδε 25.000 δρχ. επιπλέον της βασικής.

Στην ανώτατη κλάση 15 έτη ασφάλισης θα

αποδίδουν 83.000 δρχ.

Ετσι θα παίρνει απο 60.000 ως 110.000 δρχ.

Παράλληλα, αν ένας νέος αγρότης πάθει κάποιο 
ατύχημα και δεν μπορεί να δουλέψει θα 
δικαιούται ήδη από το 1997, κατώτατη σύνταξη 
αναπηρίας που φθάνει τις 33.000 δρχ./μήνα 
επιπλέον της βασικής σύνταξης που δίδεται 
σήμερα.

Σε έναν ορίζοντα εικοσαετίας θα ενσωματώνεται 
σταδιακά και η σημερινή βασική σύνταξη του ΟΓΑ 
στο νέο σύστημα.

β. Χρηματοδότηση
Η μετατροπή του ΟΓΑ σε ταμείο  κύριας 
ασφάλισης και οι νέες συντάξεις χρηματο
δοτούνται από ξεχωριστό λογαριασμό, στον 
οποίο θα διοχετεύονται πόροι από τρεις πηγές:

1 Τις εισφορές των ασφαλισμένων, που θα 
είναι συγκρίσιμες με αυτές της πρόσθετης 
ασφάλισης.

2 Τις εισφορές του Κράτους, που θα είναι σε 
αναλογία των εισφορών ασφάλισης.

3 Τη ν απόδοση του αποθεματικού. Οι
πληρωμές τα πρώτα χρόνια θα είναι πολύ 
μικρότερες από τις πληρωμές των νέων 
συντάξεων. Έτσι θα συσσωρεύεται ένα 
αποθεματικό. Το αποθεματικό αυτό θα 
επενδύεται σε υψηλής απόδοσης 
επενδύσεις κατά προτίμηση στον αγροτικό 
χώρο. Έτσι ο αγρότης θα κερδίζει διπλά, 
μια φορά ως παραγωγός και άλλη μια ως 
ασφαλισμένος.

γ.Πρόσθετη και Διαδοχική ασφάλιση
Ο χρόνος που έχει πληρωθεί στην πρόσθετη 
ασφάλιση θα αναγνωρίζεται και θα μεταφέρεται 
στη νέα ασφάλιση. Οι αγρότες θα μπορούν 
επίσης να εξαγοράζουν αναδρομικά και χρόνο 
για τον οποίο δεν είχαν πληρώσει εισφορές στην 
πρόσθετη. Έτσι οι συνταξιοδοτούμενοι το 1997 
θα μπορούν να θεμελιώσουν εννέα χρόνια 
εισφορές με τα ανάλογα δικαιώματα.

Οι αγρότες θα αντιμετωπίζονται όπως οι άλλοι
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ασφαλισμένοι όταν αλλάζουν εργασία. Θα 
εφαρμόζεται και στον Ο ΓΑ  η διαδοχική 
ασφάλιση.

Με την μετατροπ ή το ΟΓΑ σε Ταμείο  
Κύριας Ασφάλισης:

^  Εκσυγχρονίζονται ριζικά οι αγροτικές 
ασφαλίσεις.

^  Οι α γ ρ ό τες  π αύουν να ε ίν α ι 
ασφαλισμένοι δεύτερης κατηγορίας.

^  Η αγροτική  απ οταμ ίευσ η  γ ίν ετα ι 
μηχανισμός για την ανάπτυξη και την 
ευημερία του αγροτικού χώρου.

^  Δ η μ ιο υ ρ γ ε ίτα ι μ ια  σ ίγουρ η  και 
αποδοτική μορφή αποταμίευσης για 
τον αγροτικό κόσμο, με αποδόσεις 
πολλαπλάσιες αυτών που θα έδιναν 
οι ιδιωτικές ασφαλίσεις.

δ.Σημερινοί συνταξιούχοι ΟΓΑ: ΑΤΑ 
στις συντάξεις
Ο εκσυγχρονισμός των αγροτικών ασφαλίσεων 
και η ισότιμη ενσωμάτωση των αγροτών στο 
ασφαλιστικό σύστημα δεν θα αφήσει έξω τους 
σημερινούς συνταξιούχους του ΟΓΑ.

Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η αναβάθμιση της 
βασικής σύνταξης, σε πραγματικούς όρους.

Το ΠΑΣΟΚ θα επεκτείνει το μέτρο της  
τιμαριθμικής προστασίας των Κατωτάτων 
Ορίω ν Σ υ ντά ξεω ν  και το υ  ΟΓΑ. Θα 
καθιερώ σει την αυτόμα τη  και νομικά  
κατοχυρωμένη τιμαριθμική προσαρμογή 
της βασικής σύνταξης του ΟΓΑ, μια φορά 
το χρόνο.

Η αγοραστική αξία των συντάξεων του ΟΓΑ, θα 
προστατεύεται στο επίπεδο που είχαν, όταν τις 
αύξησε το ΠΑΣΟΚ το Σεπτέμβριο του 1995. Έτσι 
ειδικά τον Ιανουάριο του 1997, θα χορηγηθεί 
διορθωτικό ποσό, που θα καλύψει την αύξηση 
των τιμών ως τον Δεκέμβριο του 1996, μαζί με 
τον αναμενόμενο πληθωρισμό για το 1997.

Η πρώτη αύξηση του Ιανουάριου 1997 
εκτιμάται ότι θα είναι τις 4.000 δρχ.

Η βασική σύνταξη του ΟΓΑ θα αναπρο

σαρμόζεται εφ εξής σε ετήσια βάση.

Τιμαριθμική προστασία θα δοθεί και στις 
συντάξεις της πρόσθετης ασφάλισης.

Με τη νομική κατοχύρωση της τιμαριθμικής 
προστασίας, οι αυξήσεις που θα παίρνει ο 
αγρότης συνταξιούχος θα είναι πραγματικές και 
δεν θα εξουδετερώνονται από τον πληθωρισμό.

5 . Μέτρα υγείας και πρόνοιας για τους 
Αγρότες
^  Δικαίωμα περίθαλψης στα ιατρεία 
του ΙΚΑ
Δικαίωμα επισκέψεων και περίθαλψης στα ιατρεία 
του ΙΚΑ, επισκέψεων ασφαλισμένων του ΟΓΑ στα 
πολυιατρεία του ΙΚΑ, κατ’ αντιστοιχία με τη 
δυνατότητα που έχουν οι ασφαλισμένοι του ΙΚΑ 
να επισκέπτονται τα Κέντρα Υγείας.

Με την εφαρμογή αυτού του μέτρου προωθείται 
η συνεργασία μεταξύ των δύο μεγαλύτερων 
ασφαλιστικών οργανισμών της χώρας, που 
καλύπτουν το 75% περίπου του ελληνικού 
πληθυσμού. Έτσι προχωρούμε σταδιακά στην 
ουσιαστική ολοκλήρωση του Εθνικού 
Συστήματος Υγείας.

^  Παροχή ιατρικών ειδών και 
υπηρεσιών στους αγρότες
^  Επέκταση των παροχών οδοντιατρικής 

περίθαλψης στα γναθοχειρουργικά, 
παιδοδοντικά και στοματολογικά κέντρα 
του ΙΚΑ, για το σύνολο των ασφαλισμένων 
του ΟΓΑ με τους όρους που ισχύουν για το 
ΙΚΑ.

Χορήγηση βοηθητικών ιατρικών συσκευών 
(ακουστικών, γυαλιών κλπ.) εκτός από τις 
μετεγχειρητικές καταστάσεις, όπως ισχύει 
σήμερα για τον ΟΓΑ και σε όλες τ ις  
περιπτώσεις αναγκών.

^  Κάλυψη δαπάνης λουτροθεραπείας και 
αεροθεραπείας.

^  Εφαρμογή του Θεσμού του  
οικογενειακού γιατρού
Αυτή θα είναι η κρισιμότερη και ουσιαστικότερη 
παρέμβαση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ στον
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τομέα της υγείας. Η εφαρμογή του θεσμού του 
οικογενειακού γιατρού, θα ξεκινήσει σταδιακά 
από ορισμένες περιοχές της χώρας, αρχίζοντας 
απο τον ΟΓΑ.

Το μέτρο αυτό θα οδηγήσει σε αντικατάσταση 
του παρωχημένου πλεόν θεσμού του αγροτικού 
γιατρού από ειδικευμένους γιατρούς, τόσο της 
πρωτοβάθμιας όσο και της δευτεροβάθμιας 
περίθαλψης.

^  Καθιέρωση του θεσμού Σχολικής 
Ιατρικής
Ο θεσμός αυτός περιλαμβάνεται στο Σχέδιο 
Νόμου που έχει ήδη επεξεργαστεί το Υπουργείο 
Υγείας. Προβλέπει τη δημιουργία μιας ειδικής 
υπηρεσίας στελεχωμένης κυρίως από 
παιδιάτρους, οι οποίοι θα επισκέπτονται τακτικά 
τα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια της 
χώρας για τη προληπτική εξέταση των παιδιών 
και τη σύνταξη ατομικού δελτίου υγείας για κάθε 
παιδί. Ο θεσμός αυτός, θα αποτελέσει 
πραγματική επανάσταση για τις παραμελημένες 
αγροτικές περιοχές της χώρας.

Γ. Υ ΓΕ ΙΑ  - Π ΡΟ ΛΗ Ψ Η  - ΠΕΡΙΘ ΑΛΨ Η

Στόχοι της πολιτικής στην υγεία είναι δύο:

1 Η προστασία και βελτίωση της υγείας του 
πληθυσμού.

2 Η αναβάθμιση όλων των υπηρεσιών υγείας 
σε επίπεδο που να παρέχουν αίσθημα 
ασφάλειας στον πολίτη.

Μέτρο στην Υγεία είναι πάντοτε ο Άνθρωπος.

Ανάπτυξη της νοσηλευτικής υποδομής
Την τρ ιε τ ία  1993-96 πραγματοποιήθηκε 
σημαντικό έργο στον τομέα της Υγείας σε 
επενδύσεις υποδομής, νοσηλευτικό προσωπικό 
και συστήματα επείγουσας κάλυψης ιατρικών 
αναγκών

^  Η Υγεία εξακολουθεί να κατέχει 
προνομιακή θέση στην κατανομή των

κρατικών δαπανών.

Η χώρα αφιερώνει περισσότερους πόρους 
παρα ποτέ στον σύστημα υγείας. Το 1996 
οι δαπάνες για υγεία και πρόνοια θα 
φθάσουν τα 851 δις δρχ. ποσό, που είναι 
μεγαλύτερο από κάθε άλλη φορά.

Έγινε σημαντική αύξηση της νοσοκο
μειακής υποδομής. Λειτούργησαν εννέα 
νέα Νοσοκομεία, άρχισε η κατασκευή 
άλλων επτά, δημοπρατήθηκαν οκτώ, 
επεκτείνονται και τροποιούνται διαρυ- 
θμιστικά τέσσερα και επεκτείνονται άλλα 
δέκα.

Παρά τον αυστηρό περιορισμό των 
προσλήψεων, ακολουθήθηκε ορθολογική 
πολιτική αύξησης του προσωπικού στο 
ΕΣΥ, με σημαντικό αριθμό προσλήψεων 
στους τομείς, που οι ελλείψεις ήταν 
μεγαλύτερες. Αυξήθηκε το ιατρικό 
προσωπικό. Την τελευτα ία  τρ ιετ ία  
προκηρύχθηκαν 1.867 θέσεις γιατρών ΕΣΥ, 
και θα προκηρυχθούν άλλες 590 θέσεις για 
το έτος 1996, η κατανομή των οποίων, 
αφορούν κατά προτεραιότητα το ΕΚΑΒ, το 
Αιγαίο και τ ις  Ακριτικές Περιοχές, τις  
μονάδες Εντατικής θεραπείας και τ ις  
Μονάδες Αυξημένης Φροντίδας. Αυξήθηκε 
επίσης το νοσηλευτικό και τεχνικό 
προσωπικό κατά 3.072 άτομα και έχουν 
ολοκληρωθεί οι πίνακες των αποτελεσμάτων 
5.562 επιπλέον θέσεων. Το 70% των θέσεων 
αυτών αφορούν νοσηλευτές και 
νοσηλεύτριες.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάπτυξη του 
Συστήματος Προνοσοκομειακής Ιατρικής 
Φροντίδας (ΕΚ ΑΒ) και των μονάδων 
Εντατικής Θεραπείας. Στόχος είναι η άμεση 
παροχή ιατρικών υπηρεσιών στον 
πολυτραυματία ή τον καρδιοπαθή, η 
θνησιμότητα των οποίων την πρώτη ώρα 
είναι ιδιαίτερα υψηλή.

Οι κλίνες των Μονάδων Εντατικής 
Θεραπείας αυξήθηκαν κατα 55%. Με τις 
προσλήψεις που έγιναν θα στελεχωθούν 
άλλες 70 κλίνες που θα λειτουργήσουν τις 
αμέσως επόμενες εβδομάδες.
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Λειτουργούν 130 καινούργιες κινητές 
μονάδες επείγουσας ιατρικής ενώ ως τον 
Δεκέμβριο 1996 θα παραδοθούν άλλες 60. 
Εχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση για την 
αγορά αεροπορικών μέσων (2 αεροπλάνων 
και 4 ελικοπτέρων).

Κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ στελεχώθηκαν 
με εξειδικευμένο ιατρικό και νοσηλευτικό 
προσωπικό.

Θεσμοθετήθηκε η συνεχής μετεκπαίδευση 
του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού 
του ΕΚΑΒ,

οι υπηρεσίες του ΕΚΑΒ επεκτάθηκαν σε 6 
πόλεις και επεκτείνονται συνεχώς.

Στόχος είναι μέσα στο 1997 ολόκληρος ο 
Ελλαδικός χώρος να καλύπτεται απόλυτα από 
σύγχρονες και αποτελεσματικές υπηρεσίες 
επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας.

Προγραμματισμός για την τετραετία 
που έρχεται
Οι στόχοι και οι προοπτικές μας για την επόμενη
τετραετία συνοψίζονται ως εξής :

1 Συνέχιση και επέκταση του προγράμματος 
ποσοτικής και ποιοτικής αναβάθμισης της 
νοσηλευτικής υποδομής που εξελίσσεται 
ήδη. Αύξηση των κλινών Εντατικής Θερα
πείας και πλαισίωσή τους με Μονάδες 
Αυξημένης Φροντίδας.

2 Διοικητικός εκσυγχρονισμός των Νοσο
κομείων. Αλλαγή του τρόπου επιλογής των 
Διοικήσεων των Νοσοκομείων, με στόχο την 
αποτελεσματικότητα, τον εξορθολογισμό 
του τρόπου διαχείρισης των διατιθέμενων 
πόρων και την βελτίωση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών. Αναβάθμιση της διαχειριστικής 
ικανότητας των διοικήσεων.

3 Σύστημα συνεχούς αξιολόγησης του 
ιατρικού προσωπικού των Νοσοκομείων και 
σύνδεση της εξέλιξής του με την αξιολόγηση 
αυτή.

4  Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Έρευνας, 
Ελέγχου και Αξιολόγησης της ποιότητας των

Υπηρεσιών Υγείας με στόχο τον ποιοτικό 
έλεγχο και την αξιολόγηση των υπηρεσιών 
που παρέχονται από Νοσοκομεία, Κέντρα 
Υγείας και τις λοιπές υπηρεσίες υγείας.

5 Οργάνωση ολοκληρωμένων κεντρικών και 
περιφερειακών υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας 
με σκοπό την προστασία και προαγωγή της 
υγείας ατομικά και σε ομάδες πληθυσμώνμε 
πρόληψη και αγωγή υγείας.

6 Ανάπτυξη του θεσμού της Σχολικής 
Ιατρικής, για όλη την χώρα και ιδιαίτερα τις 
αγροτικές περιοχές.

7 Ανάπτυξη και λειτουργία Κεντρικού και 
Περιφερειακών Εργαστηρίων Δημόσιας 
Υγείας, για τον έλεγχο θαλάσσιων και 
χερσαίων υδάτων, τροφίμων και ποτών, τον 
ποιοτικό έλεγχο εμβολίων και ορών, κ.λ.π.

8

♦

♦

♦

♦

Προτεραιότητα έχει το Πρόγραμμα 
Υγειονομικής Θωράκισης του Αιγαίου 
Ιπποκράτης’. Το πρόγραμμα αυτό βασίζεται 
σε τέσσερις άξονες :

Υποστήριξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας 
και περίθαλψης με ενίσχυση του 
προσωπικού των περιφερειακών ιατρείων,

Αναβάθμιση τριών Νοσοκομείων στο Βόρειο, 
Νότιο και Κεντρικό Αιγαίο στο υψηλότερο 
δυνατό επίπεδο, στελέχωση τους με όλο το 
φάσμα των ιατρικών ειδ ικοτήτω ν και 
δημ ιουργία  Μονάδων Τριτοβάθμιου 
επιπέδου (Εντατικής Θεραπείας, 
Εμφραγμάτων, Τεχνητού Νεφρού κ.λ.π.)

Διαμόρφωση πλέγματος διασύνδεσης των 
υπηρεσιών υγείας πρωτοβάθμιου και 
δευτεροβάθμιου επιπέδου,

Αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας 
(τηλεματική) με την εξειδίκευση στον τομέα 
της τηλεϊατρικής.

Αποφασιστικό ρόλο στην απόδοση και την εικόνα 
του συστήματος υγείας παίζει η Πρωτοβάθμια 
Φροντίδα, αφού εκεί είναι το πρώτο σημείο 
επαφής του ασθενούντος πολίτη με το 
νοσηλευτικό σύστημα. Εκεί είναι που οι τομές 
της επόμενης τετραετίας θα έχουν και το 
μεγαλύτερο αποτέλεσμα:
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1 Έναρξη λειτουργίας Κέντρων Υγείας στις 
πόλεις, με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, 
σε 24ωρη εφημερία,

2 Εναρξη λε ιτουργ ίας του θεσμού του 
οικογενειακού γιατρού, Η αρχική πειρα
ματική εφαρμογή θα δ ιευκολύνει την 
αποτελεσματική επέκταση του θεσμού με 
τρόπο που συνδυάζει την προσαρμογή στην 
ψυχοσύνθεση του Ελληνα με την 
αποτελεσματικότητα στην υγειονομική 
απόδοση.

3 Πρόγραμμα ανάπτυξης μονάδων περί
θαλψης και αποκατάστασης ασθενών με 
χρόνιες παθήσεις

4  Επέκταση του θεσμού της κατ’οίκον 
νοσηλείας.

Φάρμακο και υγεία
Πρωταρχικός στόχος στην πολιτική φαρμάκου 
είναι η προώθηση της υγείας του πληθυσμού. 
Απαιτείται η δυνατότητα διάθεσης των απαι- 
τούμενων φαρμάκων και η πάταξη της 
πολυφαρμακίας, μιας απο τις συχνότερες αιτίες 
ιατρογενών ασθενειών.

Έτσι, στόχος είναι η διαμόρφωση πλαισίου που 
εξασφαλίζει αποτελεσματική και υψηλής 
ποιότητας φαρμακευτική περίθαλψη, με την 
παράλληλη ορθολογική δ ιαχείρ ιση των 
προμηθειών που θα οδηγήσει σε περιορισμό της 
πολυφαρμακίας και της αλόγιστης αύξησης των 
δαπανών.

Το φάρμακο αποτελεί αναμφισβήτητα 
κοινωνικό αγαθό και για αυτό η πολιτική που 
θα ασκείται στον τομέα αυτό ελέγχεται απο τα 
θεσμοθετημένα όργανα του Κράτους με την 
συνεργασία του ιδιωτικού τομέα. Παράλληλα, 
βεβαίως, η φαρμακευτική παραγωγή έχει 
μεγάλη σημασία για την Εθνική Οικονομία. 
Στοιχεία του 1995 δίδουν την συνολική κρατική 
δαπάνη φαρμακευτικής κατανάλωσης να 
ανέρχεται σε 365 δισ. δρχ. περίπου.

Κατά την τριετία 1993-1996 υπήρξε:

<ν  Συγκράτηση στην αύξηση των τιμών των 
φαρμάκων σε σχέση με την περίοδο 1990
1993. (Μέση ετήσια αύξηση Απρ. 1990-Οκτ. 
1993 15,2% , Οκτ. 1993-Αύγ. 1996 2,9%).

Εντατικοποιήθηκαν και εκσυγχρονίστηκαν οι 
μηχανισμοί ελέγχου στην ποιότητα του 
φαρμάκου.

Επανεκδόθηκε και συμπληρώθηκε το Εθνικό 
Συνταγολόγιο.

Θεσπίστηκαν κανόνες λειτουργίας στην 
παραγωγή, στην διακίνηση και στην εμπορία 
φαρμάκων (ταινία γνησιότητας, εκσυγχρο
νισμός νομικού πλαισίου, κλπ).

Περιορίστηκε η διαφήμιση των φαρμάκων με 
στόχο την μείωση της υπερκατανάλωσης.

Θεσπίστηκαν τα κριτήρια της δημιουργίας 
λίστας φαρμάκων (όπως συμβαίνει στις 
περισσότερες χώρες της ΕΕ) στους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και το 
Δημόσιο.

Με την λειτουργία της λίστας, τίθετα ι 
φραγμός σε απόπειρες εκμετάλλευσης του 
ασθενούς και παράλληλα κερδίζουν τόσο τα 
ταμεία όσο και ο ασθενής-καταναλωτής 
με την χορήγηση φαρμάκων ίσης 
αποτελεσματικότητας αλλά χαμηλότερης 
τιμής. Παράλληλα διασφαλίζεται η ευελιξία, 
αφού επιτρέπονται αιτιολογημένες χορη
γήσεις φαρμάκων που δεν είναι στην λίστα.

Στην επόμενη τετραετία, η πολιτική θα κινηθεί 
στους εξής άξονες:

1. Επεμβάσεις στη διαδικασία 
χορήγησης φαρμάκων

Προστασία της Δημόσιας Υγείας με 
περαιτέρω εκσυγχρονισμό των οργάνων και 
διαδικασιών ελέγχου της ποιότητας των 
φαρμάκων.

Εφαρμογή της λίστας σε όλους τους 
Ασφαλιστικούς Οργανισμούς και το 
Δημόσιο. Η επιτυχημένη εμπειρία του ΙΚΑ

98



στην διαχείριση λίστας συνταγολογούμενων 
φαρμάκων θα επεκταθεί με κύριο στόχο τον 
περιορισμό της πολυφαρμακίας και των 
αρνητικών επιπτώσεών της στην υγεία των 
ασφαλισμένων

Λειτουργία μόνιμης επιτροπής για την 
παρακολούθηση και ανανέωση της λίστας.

Ο ΕΟΦ θα προωθεί σε συνεχή βάση την 
μελέτη της Βιοϊσοδυναμίας των φαρμάκων.

Δημιουργία νοσοκομειακού συνταγολογίου 
ανάλογα με την εξειδ ίκευση του 
νοσοκομείου.

Μηχανοργάνωση διευθύνσεων Υγιεινής των 
Νομαρχιών - κατάργηση του προληπτικού 
ελέγχου.

2.'Δμεσες παρεμβάσεις στο σύστημα 
προμήθειας και παραγωγής φαρμάκων
Προωθείται σειρά μέτρων για την εξασφάλιση 
υψηλής ποιότητας φαρμάκων, με το μικρότερο 
δυνατό κόστος γ ια τον καταναλωτή, τα 
ασφαλιστικά ταμεία, τα νοσοκομεία, διασφα
λίζοντας παράλληλα την εγχώρια βιομηχανία 
όπως:

Δ ιενέργεια δημοσίων διαγωνισμών για 
προμήθεια φαρμάκων.

%/ Άμεση κατάστρωση ενός χρονοδ ια
γράμματος ταχύτερης εξόφλησης 
προμηθευτών. Η μείωση του χρόνου 
εξώφλησης θα οδηγήσει σε μείωση των 
τιμών κατά 20% περίπου.

της δραστηριότητας του στον έλεγχο 
ποιότητας όλων των προϊόντων αρμο- 
διότητάς του (Συμπληρώματα διατροφής, 
ιατρικά βοηθήματα κλπ). Αξιοποίηση των 
θυγατρικών ετα ιρειώ ν και όλων των 
παραγωγικών του μονάδων.

3. Διαχείριση προμηθειών ■ τεχνολογία
Η εμπειρία στον εξορθολογισμό της διαχείρισης 
προμηθειών φαρμάκων ήδη επεκτείνεται στο 
γενικότερο θέμα της διαχείρισης προμηθειών 
των φαρμάκων απο τα νοσοκομεία και το 
υγιειονομικό σύστημα.

1 Αξιολόγηση του προγράμματος σε σχέση με 
τις νοσηλευτικές ανάγκες. Σύνταξη Δεικτών 
Κατανάλωσης του υλικού για κάθε νοσο
κομείο.

2 Έγκαιρη αξιολόγηση και προγραμματισμός 
προμηθειών σε περιφερειακό επίπεδο σε 
νέες ιατρικές τεχνολογίες και εξοπλισμό, 
έτσι ώστε να τεκμηριώνεται η αποτελε- 
σματικότητα της τεχνολογίας.

Έμφαση στην πρόληψη και τη 
φροντίδα: Η πρόκληση του μέλλοντος

Ο τομέας της υγείας, και ιδίως το δημόσιο τμήμα 
του, έχει διαμορφω θεί με δεδομένα και 
προτεραιότητες, που είναι πιθανόν στα χρόνια 
που έρχονται να αλλάξουν ριζικά. Για τον λόγο 
αυτό, πρέπει σταδιακά να μετατοπίζεται η 
έμφαση της πολιτικής μας. Η εξέλιξη αυτή αφορά 
πολλούς τομείς:

✓
✓

Θέσπιση κινήτρων για την στήριξη και 
εκσυγχρονισμό της φαρμακοβιομηχανίας.

Θέσπιση υποχρέωσης αναγραφής στην 
συσκευασία αναλωσίμων υλικών που 
προμηθεύονται τα νοσοκομεία της ένδειξης 
“κρατικό είδος” , που θα περιορίσει τις 
διαρροές στη διακίνηση των εφοδίων.

✓ Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογικής
αναβάθμισης της εγχώριας παραγωγής.

✓  Εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Εθνικού 
Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ). Επέκταση

1 .Συνδυασμένες διατομεακές 
πολιτικές
Η υγεία των Ελλήνων επιβαρύνεται δυσανάλογα 
απο παράγοντες τους οποίους το σύστημα 
υγείας είναι ανίκανο να επηρεάσει άμεσα:

“  Τα τροχαία ατυχήματα

"  Η περιβαλλοντική μόλυνση

*  Επιβλαβείς συμπεριφορές όπως το ποτό ή 
το κάπνισμα

“  Η υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους 
εργασίας
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Ο σχεδιασμός και η προώθηση διατομεακών 
δράσεων με εκτεταμένη συνεργασία και 
συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων θα έχει 
σημαντικότατες επιπτώσεις στην υγεία του 
πληθυσμού και θα απελευθερώσει πόρους από 
το νοσηλευτικό σύστημα.

2.Δλλαγή επιδημιολογικών προτύπων:
Το σύστημα νοσηλείας που υπάρχει σήμερα είναι 
προσανατολισμένο στην αντιμετώπιση των 
“ασθενειών της ευημερίας” : καρδιοπάθειες, 
κυκλοφοριακά νοσήματα, νεοπλάσματα. Δίνεται 
έτσ ι έμφαση στην διάγνωση και την 
νοσοκομειακή περίθαλψη έκτων υστέρων. Όμως, 
το επιδημιολογικό πρότυπο του επόμενου αιώνα 
θα διαφέρει ουσιωδώς. Απειλητικές εμφανίζονται 
οι δ ιάφορες νέες ιογενείς  μεταδοτικές 
ασθένειες, η γνωστότερη από τις οποίες είναι 
το AIDS.

Η δραστηριότητα στην φροντίδα για το AIDS είναι 
σημαντική. Το Κέντρο Ελέγχου Ειδικών 
Λοιμώξεων (ΚΕΕΛ) πραγματοποίησε τα 
ακόλουθα και συνεχίζει:

Γίνονται ενημερωτικές εκστρατείες με κινητή 
μονάδα ενημέρωσης σε όλη την Ελλάδα. 
Δημιουργήθηκε αποκεντρωμένο δίκτυο 
ενημέρωσης.

Ξεκίνησαν τα προγράμματα της κατ’ οίκον 
νοσηλείας και οδοντιατρείου, για ασθενείς 
που πάσχουν από AIDS.

Εγκρίθηκαν νέα φάρμακα για την 
καταπολέμηση της ασθένειας, τα οποία 
παρέχονται δωρεάν.

Στελεχώθηκαν με ειδικευμένο προσωπικό 
όλα τα Κέντρα Αναφοράς και οι Μονάδες 
Ειδικών Λοιμώξεων των Νοσοκομείων.

Επεκτείνονται οι δραστηριότητες του ΚΕΕΛ 
στα Βαλκάνια.

Οι εξελίξεις που αναφέρθηκαν φέρνουν στο 
επίκεντρο την σημασία της πρόληψης, του 
προγραμματισμού και ρόλο του μη-στενά 
ιατρικού παράγοντα που μπορεί να επηρρεάζει 
την συμπεριφορά και τις επιλογές των ατόμων. 
Η γνώμη του κοινωνιολόγου, του ψυχολόγου του

επικοινωνιολόγου, ε ίνα ι συχνά εξίσου 
βαρύνουσα με αυτή του ιατρού.

Για να ανταποκριθούμε σε αυτές τις εξελίξεις 
πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην 
πρόληψη, την προώθηση συμπεριφορών που 
μειώνουν τους κινδύνους και την αλλαγή στην 
αποστολή και στον τρόπο λειτουργίας των 
νοσοκομείων.

3 . Η “κερδισμένη δεκαετία” και η 
τέταρτη ηλικία
Μέσα στα επόμενα 20 χρόνια το αναμενόμενο 
όριο ζωής θα αυξηθεί έως και 8 χρόνια. Αυτή 
είναι η λεγάμενη “κερδισμένη δεκαετία” . Ως το 
2010 αναμένεται να υπάρξει υπερδιπλασιασμός 
των ατόμων άνω των 75 ετών.

Ποιά θα είναι όμως η ποιότητα ζωής στην 
κερδισμένη δεκαετία;

Πρέπει να αποφύγουμε τον κίνδυνο ώστε η 
κερδισμένη δεκαετία να χάνεται σε νοσοκομεία, 
μονάδες εντατικής θεραπείας ή σε οίκους 
ευγηρίας. Πρέπει από τώρα να αρχίσουμε να 
παίρνουμε εκείνα τα μέτρα, έτσ ι ώστε, η 
“κερδισμένη δεκαετία” να αποτελεί επέκταση της 
ενεργού ζωής με πλήρη υγεία. Ο κερδισμένος 
χρόνος να μπορεί να αφιερώνεται στην κοινωνική 
συμμετοχή, στα εγγόνια, σε προσωπικές 
ασχολίες, και σχέσεις.

Πρέπει από τώρα να οργανώσουμε μία 
παρέμβαση, με την οποία επιδιώκουμε :

“  Δημιουργία υποδομής για την φροντίδα, την 
περίθαλψη και την αξιοπρεπή διαβίωση των 
πολύ ηλικιωμένων ατόμων.

“  Εμπλουτισμό των ΚΑΠΗ και προώθηση νέων 
θεσμών, που θα βελτιώσουν κατά το δυνατόν 
και την ποιότητα ζωής και την δυνατότητα 
κοινωνικής παρουσίας και επαφής των πολύ 
ηλικιωμένων ατόμων.

Το πρόβλημα της τέταρτης ηλικίας δεν είναι 
θέμα κάποιων οικονομικών παροχών, αλλά 
απαιτεί ένα πλέγμα συλλογικής κοινωνικής 
Φροντίδας και Υποστήριξης. Ο τρόπος 
ανταπόκρισης και κινητοποίησης της κοινωνίας
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μας στην πρόκληση αυτή θα είναι και ο δείκτης 
του πολιτισμού μας και καθρέφτης της νέας 
αλληλλεγγύης.

4. Η πρόκληση της ιατρικής 
τεχνολογίας
Η ιατρική τεχνολογία έχει σημειώσει άλματα στην 
διάγνωση, στην θεραπεία και στην πρόληψη της 
ασθένειας. Οι επιστήμες της γενετικής, της 
φυσιολογίας, της β ιοχημείας συνεχώς 
αποκαλύπτουν νέα δεδομένα για το πώς 
λειτουργεί, εξελίσσεται και αντιδρά ο οργανισμός 
μας. Η φαρμακολογία, η βιοτεχνολογία και η 
μικροτεχνολογία οδηγούν συνεχώς σε νέες 
μορφές θεραπείας.

Με την προώθηση της ιατρικής έρευνας, τα 
προγράμματα τηλεματικής, την ανανέωση του 
εξοπλισμού θα διαμορφώσουμε ένα νέο 
αποτελεσματικό περιβάλλον για την παροχή των 
υπηρεσιών περίθαλψης και υγείας στη χώρα μας. 
Παράλληλα, ωστόσο, θα πρέπει να αποφευχθεί 
η κατασπατάληση πόρων σε νέες τεχνολογίες 
αμφιβόλου θεραπευτικής αξίας, όπως και να 
σχεδ ιαστεί σωστά η αξιοποίηση της ήδη 
υπάρχουσας.

Εκτός απο την αυξημένη αποτελεσματικότητα, 
οι νέες τεχνολογίας εμπεριέχουν τον κίνδυνο 
αλλαγής στην διαπροσωπική σχέση γιατρού- 
ασθενούς. Η Ιπποκρατική σχέση δεν πρέπει να 
εξελ ιχθε ί σε απρόσωπη διεκπεραίωση 
τεχνολογικών πληροφοριών.

Δ. Π ΡΟ ΝΟ ΙΑ

1. Στόχοι ; '

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ με ευαισθησία στάθηκε 
απέναντι στα κοινωνικά προβλήματα και 
προώθησε μια ειδική πολιτική για την προστασία 
ατόμων και κοινωνικών ομάδων που χρήζουν 
ιδιαίτερης φροντίδας.

Στόχος μας ήταν να αναδιοργανώσουμε το 
σύστημα της προνοιακής πολιτικής, από το 
επίπεδο σχεδίασης μέχρι το επίπεδο εφαρμογής

(παρεχόμενες υπηρεσίες, επιδοματική πολιτική) 
και μέσα στα περιθώρια των δυνατοτήτων της 
οικονομίας να αυξήσουμε σημαντικά την 
αποτελεσματικότητά του.

2. Τι έγινε την τριετία 1993-1996
α. Άτομα με Ειδικές Ανάγκες:
Καθιερώθηκε η ισόβια κάρτα αναπηρίας και 
επαναπροσδιορίζονται οι Υγειονομικές 
Επιτροπές. Προς ολοκλήρωση και συμπλήρωση 
του Νόμου συντάσσεται Προεδρικό Διάταγμα, για 
την κατά ενιαίο τρόπο από όλα τα ασφαλιστικά 
ταμεία πιστοποίηση της αναπηρίας.

β. Έλληνες Τσιγγάνοι:
Έχει προγραμματισθεί δέσμη μέτρων που 
περιλαμβάνουν ολοκληρωμένες προτάσεις για:

Τη στέγαση (διαμορφωμένοι χώροι 
υποδομής σε 8 περιοχές της χώρας, με 
μελέτες για την αντιμετώπιση της μόνιμης 
στέγασης σε πανελλαδική κλίμακα).

% / Την υγεία και πρόνοια (δημιουργία κινητών 
μονάδων παροχής υπηρεσιών υγείας).

Την εκπαίδευση (Κάρτα μετακινούμενου 
μαθητή).

Την απασχόληση (εκπαιδευτικά προγράμ
ματα ΟΑΕΔ).

Τον πολιτισμό (οργάνωση εργαστηρίων 
εφηρμοσμένων τεχνών).

Τον αθλητισμό, καθώς και τα λοιπά 
υποστηρικτικά προγράμματα από τ ις  
Γενικές Γραμματείες Λαϊκής Επιμόρφωσης 
και Νέας Γενιάς.

γ. Τρίτη Ηλικία:
Στα πλαίσια της συνολικής πολιτικής που 
διαμορφώθηκε γ ια τους ηλικιωμένους 
ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για την έναρξη 
εφαρμογής πιλοτικού προγράμματος σε όλα τα 
ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστεριού και σε ΚΑΠΗ 47 
Δήμων της χώρας και δύο Λεσχών Φιλίας του
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Δήμου Αθηναίων. Ημερομηνία έναρξης ορίστηκε 
η 15η Σεπτεμβρίου και η 1η Οκτωβρίου, 
αντίστοιχα.

δ. Οργανωμένες Υπηρεσίες Παροχής 
Προστασίας, από φορείς κοινωνικής 
πρόνοιας:
Υπογράφηκαν Υπουργικές Αποφάσεις σε 
εφαρμογή του Ν.2345/95 αναφερόμενες σε:

Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Μονάδας Φροντίδας Ηλικιωμένων, 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Προϋποθέσεις Ίδρυσης και Λειτουργίας 
Στέγης Αυτόνομης Διαβίωσης, κερδοσκο
πικού ή μη χαρακτήρα.

ε . Προνοιακά επιδόματα:
Υπογράφηκε Υπουργική Απόφαση για 
αύξηση των επιδομάτων Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες κατά 20%. Αναδρομική εφαρμογή 
από 1.1.1996.

Υπογράφηκε κοινή Υπουργική Απόφαση για 
την αναπροσαρμογή του ποσού των 
χρηματικών παροχών, λόγω μητρότητας, με 
εφαρμογή από 1.7.1996.

Δόθηκαν τακτικές και έκτακτες επιχο
ρηγήσεις για επίδομα τρίτου παιδιού, 
οικογενειακό ύψους 10 δις δρχ. από την 
αρχή του έτους.

Τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις για 
επιδόματα ΑΜΕΑ 9 δις δρχ. από την αρχή 
του έτους.

Ισόβια σύνταξη πολύτεκνης μητέρας: 77 δις 
δρχ. από την αρχή του έτους.

Βοηθήματα Ομογενών 550 εκ. δρχ. από την 
αρχή του έτους.

3. ΠΡΟ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΑ Μ ΕΤΡΩ Ν

α. Ρόλος Υπουργείου
Αναγόρευση του Υπουργείου Υγείας και 
Πρόνοιας σε ουσιαστικό επιτελικό όργανο,

σχεδίασης και παρακολούθησης εφαρμογής της 
κοινωνικής πολιτικής, με ιδιαίτερη έμφαση στην 
πρόληψη. Θα απαιτηθεί πολύ μικρός πυρήνας, 
προσεκτικά επιλεγμένων επιστημόνων που θα 
διασφαλίσουν επίσης και την συνεργασία και 
αξιοποίηση όλων των μελετών και προτάσεων των 
σχετικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών κέντρων.

β. Προνοιακοί Οργανισμοί
Αναδιοργάνωση και επαναπροσδιορισμός του 
ρόλου των προνοιακών οργανισμών.

γ. Επιδόματα
Επανεξέταση της επιδοματικής πολιτικής σε 
συνδυασμό με την ταχύτερη δυνατή εφαρμογή 
της κάρτας αναπηρίας.

δ. Τοπική Αυτοδιοίκηση
Συνεργασία με τους φορείς και τα όργανα της 
τοπικής αυτοδιοίκησης που ασχολούνται με την 
κοινωνική πολιτική με σκοπό την στήριξη και 
βοήθεια στη σχεδίαση και εφαρμογή μέτρων που 
θα αναφέρονται στις ιδ ια ίτερες συνθήκες 
τοπικών κοινοτήτων. Θα επιδιωχθεί, ιδιαίτερα η 
οργανωμένη κινητοποίηση των δυνατοτήτων των 
τοπικών κοινωνιών (συνεργασία φορέων, 
συλλόγων, ιδρυμάτων, εθελοντισμός).

ε. Ηλικιωμένοι
Επέκταση της βοήθειας στο σπίτι των 
ηλικιωμένων και της αξιοποίησης των 
δυνατοτήτων τους, μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
εφαρμογής του πιλοτικού προγράμματος, με 
σύγχρονο επαναπροσδιορισμό του ρόλου των 
ΚΑΠΗ και άνοιγμά τους στην κοινωνία.

στ. Οικογένεια
Σταδιακή εφαρμογή μέτρων στήριξης της 
οικογένειας με σκοπό τη διατήρηση της συνοχής 
και την ενίσχυσή της στη φροντίδα μελών της 
που έχουν αυξημένες ανάγκες. Καθιέρωση και 
επέκταση του θεσμού της ανάδοχης οικογένειας
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(ιδιαίτερα της φυσικής και συγγενικής) για 
ηλικιωμένους, άτομα με ε ιδ ικές ανάγκες, 
χρόνιους ψυχιατρικούς ασθενείς, με σκοπό τη 
συρρίκνωση της φροντίδας σε ιδρυματικές 
συνθήκες, που οδηγούν σε κοινωνικό απο
κλεισμό και είναι περισσότερο δαπανηρές.

ζ. Ψυχική Υγεία
Θεσμική κατοχύρωση των επιτευγμάτων της 
ψυχιατρικής μεταρρύθμισης και εξασφάλιση της 
δυναμικής της συνέχισης. Η απόίδρυματοποίηση 
των χρονιών ψυχιατρικών νοσοκομείων, θα 
βοηθήσει στη μετατροπή των ασυλιακών 
τμημάτων σε ενδονοσοκομειακούς ξενώνες 
σύγχρονης ψυχοκοινωνικής φροντίδας.

η. Ναρκωτικά
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα από την πιλοτική 
εφαρμογή της μεθαδόνης φαίνονται 
ικανοποιητικά και μόλις ολοκληρωθεί η 
διαδικασία αξιολόγησης, το πρόγραμμα θα 
επεκταθεί. Η έμφαση στην πρόληψη θα 
συνεχιστεί και θα επιδιώξουμε την κινητοποίηση 
των τοπικών κοινωνιών.

θ. Επιχειρησιακά Προγράμματα
Συνέχιση της εντατικής προσπάθειας για 
υλοποίηση όλων των προγραμμάτων που μας 
αφορούν, στον ταχύτερο δυνατό χρόνο, εφόσον 
όλες οι προκαταρκτικές διαδικασίες έχουν 
ολοκληρωθεί.

4 . Ε ΙΔ ΙΚ Α  ΜΕΤΡΑ: Η Λ ΙΚ ΙΩ Μ Ε Ν Ο Ι
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ηλικιωμένων 
που θα είναι διακομματικό όργανο, με 
εκλεγμένη διοίκηση, στην οποία θα 
μετέχουν, εκτός από τα αιρετά μέλη, ο 
Γενικός Γραμματέας Πρόνοιας, ο 
Διευθυντής της Διεύθυνσης Ηλικιωμένων 
του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας, καθώς 
και εκπρόσωποι άλλων αρμοδίων κρατικών 
φορέων.

| /  Δημιουργία Ειδικού Λογαριασμού Αρωγής

Ηλικιωμένων, τα έσοδα του οποίου θα 
προέρχονται από δωρεές, οικονομικές 
ενισχύσεις, συνδρομές κλπ.

% / Ενεργοποίηση του θεσμού της αναδοχής 
των ηλικιωμένων, που προβλέπεται από τον 
Ν. 2082/92, σε συνεργασία με τα 
ασφαλιστικά ταμεία , κάτι που θα 
εξοικονομήσει πόρους στα ασφαλιστικά 
ταμεία, από νοσήλεια και κλειστή προστασία.

Δημιουργία Κέντρου Πρώτων Βοηθειών 
Πρόνοιας, με συνεργασία του Εθνικού 
Οργανισμού Πρόνοιας και του Ελληνικού 
Ερυθρού Σταυρού. (Αξιοποίηση κτιρίου του 
ΕΕΣ στην 3η Σεπτεμβρίου και ξενώνα του 
ΕΟΠ στο Καλαμάκι και στη Δραπετσώνα, 
καθώς και γραμμή 8.0.8. του ΕΟΠ με αριθμό 
κλήσης 197).Ετήσιο κόστος 150 
εκατομμύρια. Το Κέντρο θα λειτουργήσει τον 
Ιανουάριο 1997.

%/ Δημιουργία σώματος εθελοντών για τους 
ηλικιωμένους στην τοπική αυτοδιοίκηση με 
επιτελικό όργανο τα ΚΑΠΗ ή την κοινωνική 
υπηρεσία των Δήμων.

%/ Οργάνωση της νοσηλευτικής και ιατρικής 
φροντίδας των ηλικιωμένων από όλες τις 
υπηρεσίες υγείας, ώστε να διευκολυνθεί η 
εξυπηρέτηση (καθιέρωση ειδικού ωραρίου) 
να εξειδ ικευτεί και να αναβαθμιστεί η 
ποιότητά τους (διαμόρφωση ειδικών 
τμημάτων στα Γενικά Νοσοκομεία).

%/ Έναρξη εφαρμογής (από 15 Σεπτεμβρίου, 
1996) ετησίου πιλοτικού προγράμματος στα 
ΚΑΠΗ του Δήμου Περιστεριού και σε ένα 
ΚΑΠΗ 47 Δήμων όλης της χώρας και δύο 
Λέσχες Φιλίας του Δήμου Αθηναίων, (από 1η 
Οκτωβρίου 1996), με πρόσληψη ενός 
κοινωνικού λειτουργού και δύο 
οικογενειακών βοηθών στο κάθε ΚΑΠΗ. 
Στόχος του προγράμματος θα είναι το 
προσωπικό που αναφέρθηκε βοηθούμενο 
από τριμελή επιτροπή ηλικιωμένων να 
ασχοληθεί με:

“  Καταγραφή ηλικιωμένων και των αναγκών 
τους για βοήθεια στο σπίτι.

“  Οργάνωση βοήθειας στο σπίτι.
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“  Καταγραφή εθελοντών και των προσφε- 
ρόμενων υπηρεσιών γ ια  συγκρότηση 
σώματος εθελοντών.

“  Καταγραφή δυνατοτήτων ηλικιωμένων της 
κοινότητας και κατάρτιση προγράμματος 
αξιοποίησής τους (ετήσιο κόστος 10 
εκατομμύρια ανά ΚΑΠΗ).

Καθιέρωση ειδικής πρωινής ζώνης στα 
κρατικά MME, (τηλεόραση, ραδιόφωνο) με 
σκοπό την ενημέρωση και ψυχαγωγία των 
ηλικιωμένων. Εκπομπές και μηνύματα με 
σκοπό την ευαισθητοποίηση της κοινής 
γνώμης για τον εθελοντισμό των 
ηλικιωμένων.

5 . Ε ΙΔ ΙΚ Α  ΜΕΤΡΑ: Ν ΑΡΚΩ ΤΙΚΑ
Η διάδοση και χρήση των Ναρκωτικών γνωρίζει 
συνεχή έξαρση και απασχολεί ιδιαίτερα την 
πολιτεία, τα εξαρτώμενα άτομα, τις οικογένειές 
τους και την ελληνική κοινωνία στο σύνολό της.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, ιδιαίτερα 
ευαισθητοποιημένη, ανέλαβε πρωτοβουλίες 
και υλοποίησε προγράμματα που δηλώνουν όχι 
μόνο τη πολιτική βούληση και ευαισθησία, αλλά 
την υψηλή προτεραιότητα στην αντιμετώπιση 
της κοινωνικής μάστιγας των Ναρκωτικών.

Μέσα από την ανάπτυξη της λειτουργίας του 
Οργανισμού κατά των ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ):

Υλοποιήσαμε και υλοποιούμε προγράμματα 
πρόληψης σε εκπαιδευτικούς, γονείς και 
νέους.

Εκπαιδεύσαμε και εκπαιδεύουμε στελέχη 
της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην 
πρωτογενή πρόληψη, με στόχο την 
ανάπτυξη δικτύου Κέντρων Πρόληψης και 
Συμβουλευτικών Σταθμών σε κάθε Δήμο της 
Χώρας.

%/ Λειτουργήσαμε δύο πιλοτικά προγράμματα
υποκατάστασης (μεθαδόνη) στην Αθήνα και 
τη Θεσσαλονίκη προσφέροντας ουσιαστικές 
δυνατότητες σε εξαρτημένους χρήστες, που 
θα θελήσουν να το αξιοποιήσουν

% / Στηρίζουμε και ενισχύουμε τα ήδη

λειτουργούντα θεραπευτικά προγράμματα
(ΚΕΘΕΑ, 18 ΑΝΩ κλπ) πρωτοβουλία που 
ενισχύει τη σωματική και ψυχική υγεία της 
κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς του 
τόπου μας.

Η ανάπτυξη πολλών, δ ιαφορετικώ ν και 
πολυδιάστατων επιστημονικών και διαχρονικών 
παρεμβάσεων είναι επιτακτική ανάγκη, τόσο στον 
τομέα της πρόληψης, όσο και στον τομέα της 
θεραπείας και μείωσης της βλάβης των 
εξαρτημένων.

Στο πλαίσιο της χάραξης από τον ΟΚΑΝΑ της 
εθνικής πολιτικής για τα Ναρκωτικά, οι στόχοι 
μας είναι συγκεκριμένοι και δεσμευόμαστε για 
την πραγματοποίησή τους.

Η δέσμη μέτρων που στη νέα τετραετία θα 
υλοποιηθούν είναι:

™ Προγράμματα Πρόληψης με επιστημονική 
εγκυρότητα και βάθος χρόνου σε ολόκληρη 
την χώρα.

— Επέκταση του Δικτύου Κέντρων Πρόληψης 
και Συμβουλευτικών σταθμών στους 
μεγάλους Δήμους της χώρας.

“  Προγράμματα Συμβουλευτικής στην 
Οικογένεια.

”  Επέκταση των θεραπευτικών προγραμ
μάτων, με κριτήρια την κοινωνική ανάγκη και 
τη γεωγραφική διασπορά.

™ Προγράμματα μείωσης της βλάβης.

“  Ειδικά προγράμματα για τοξικομανείς σε 
Σωφρονιστικά ιδρύματα.

“  Συγκρότηση μόνιμης επ ιστημονικής 
επιτροπής, στο πλαίσιο του ΟΚΑΝΑ, με 
αποστολή τη διαμόρφωση του νομικού 
πλαισίου για τα Ναρκωτικά.

“  Αναβάθμιση του ρόλου της Διακομματικής 
Επιτροπής της Βουλής για τα Ναρκωτικά.

ΣΤ. Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού
Μια άλλη πτυχή του Κοινωνικού Ιστού Ασφάλειας 
είναι η κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού, είτε 
γ ια συνέχιση της απασχόλησής του σε 
επιχειρήσεις που αλλάζουν την τεχνολογία τους,
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είτε για αύξηση των ευκαιριών επανένταξης 
απολυμένων και ανέργων.

Οι τεχνολογικές αλλαγές επιφέρουν σοβαρές 
ανακατατάξεις στην αγορά εργασίας. 
Η αναντισπΓοιχία μεταξύ ευκαιριών απασχόλησης 
και έγκαιρης απόκτησης της ειδίκευσης, είναι ο 
κρίσιμος παράγοντας που μπορεί να μετατρέψει 
την προσωρινή απώλεια θέσεων εργασίας σε 
μόνιμη παγίδα ανεργίας και αποκλεισμού.

Το νέο περιεχόμενο των ειδικεύσεων που 
απαιτείται πρέπει να συνδυάζεται πολλές φορές 
και από νέες μορφές παροχής της εργασίας που 
δεν οδηγούν μόνο σε μεταβολή του αριθμού των 
απασχολουμένων, αλλά εισάγουν μια διάκριση 
μεταξύ των νέων και παραδοσιακών τεχνολογιών.

Το αποτέλεσμα είναι η δημιουργία δύο διακριτών 
κατηγοριών εργαζομένων, μιας θεσμικά 
ευέλικτης και τεχνολογικά προηγμένης και μιας 
παραδοσιακών προδιαγραφών, η οποία και θα 
υφίσταται συνεχώς τον κίνδυνο να βρεθεί εκτός 
απασχόλησης. Οι συνέπειες δεν θα αφορούν 
μόνο την ανεργία στην οποία μπορεί να βρεθεί 
ένα άτομο, αλλά μπορεί να οδηγούν σε 
τεχνολογικό και κοινωνικό αποκλεισμό.

Ο πιο σημαντικός τρόπος αντίδρασης σε αυτή 
τη δυναμική είναι, η αναβάθμιση της ποιότητας 
και η επέκταση των δυνατοτήτων πρόσβασης 
στην εκπαίδευση. Η διαμόρφωση μιας ευέλικτης 
διαδικασίας κατάρτισης που θα διευκολύνει τη 
διαρκή “τεχνολογική ένταξη” των διαφόρων 
στρωμάτων, θα πρέπει να αποτελεί συνεχές 
μέλημα μιας ανθρωποκεντρικής αναπτυξιακής 
πολιτικής.

Η κατάρτιση δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται, 
ως μηχανισμός συμπληρωματικής αποζη
μίωσης, σε όσρυς χάνουν τη δουλειά τους όταν 
κλείνει μια επιχείρηση ή περιορίζει το προσωπικό 
της. Πρέπει να είναι θεσμός που διευρύνει τις 
γνώσεις και τις δεξιότητες των ατόμων, όταν 
ακόμα βρίσκονται στην παραγωγική διαδικασία.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος της παραμέλησης 
της έγκαιρης προσαρμογής των δεξιοτήτων του 
ανθρώπινου δυναμικού στις νέες απαιτήσεις, ο 
Κοινωνικός Ιστός Ασφάλειας πρέπει να 
εξασφαλίζει τρία πράγματα:

1 Έγκαιρη κατάρτιση, ώστε οι δεξιότητες 
να έχουν αποκτηθεί έγκαιρα, για να είναι 
δυνατή η ένταξη χωρίς χρονικές 
καθυστερήσεις.

2 Ευέλικτη κατάρτιση, ώστε να μπορεί ο 
εργαζόμενος να προσαρμόζεται εύκολα στις 
νέες διαφοροποιήσεις που θα προκύπτουν.

3 Δημιουργία της κατάλληλης θεσμικής 
και τεχνικής υποδομής για την παροχή 
των νέων μορφών απασχόλησης, ιδιαίτερα 
στον τομέα της πληροφορικής.

Γ ια το σκοπό αυτό το ΠΑΣΟΚ έχει ξεκινήσει και 
εφαρμόζει ένα πυκνό πλέγμα πολιτικών για την 
κατάρτιση, την εκπαίδευση των ανέργων σε 
φθίνουσες περιοχές, την εξοικείωση πολλών 
κατηγοριών πληθυσμού στη σύγχρονη 
τεχνολογία  κλπ. Οι πολιτικές αυτές θα 
συνεχιστούν.

Επιλεκτικά αναφέρουμε τα εξής:

1. Επαγγελματικός προσανατολισμός- 
Κατάρτιση-Απασχόληση:

Ανέργων και απολυμένων ατόμων κάτω των 
25 ετών.

✓
✓

Ανέργων και απολυμένων γυναικών.

Ατόμων που απειλούνται από την ανεργία 
λόγω παραγωγικής αναδιάρθρωσης.

2. Καταπολέμηση του αποκλεισμού 
από την αγορά εργασίας:

Ένταξη στην αγορά εργασίας ατόμων με 
ειδικές ανάγκες.

✓
✓

Ένταξη μεταναστών και παλιννοστούντων.

Ένταξη ιδιαίτερων κοινωνικών ομάδων που 
κινδυνεύουν με αποκλεισμό από την αγορά 
εργασίας, όπως φυλακισμένων, αποφυλα
κισμένων, ανηλίκων, παραβατών, ατόμων με 
πολιτιστικές και θρησκευτικές ιδ ια ιτε
ρότητες, απεξαρτημένων, χρηστών ναρκω
τικών, κλπ.

3. Μέτρα για ιδ ια ίτερες ομάδες 
πληθυσμού:
Παράλληλα με τα παραπάνω, λαμβάνονται και 
μια σειρά άλλων μέτρων κοινωνικής αλληλεγγύης
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για άλλες κατηγορίες.

Στον πρόσφατο Νόμο 2434 του Υπουργείου 
Εργασίας, προβλέπονται ειδικά μέτρα για τους 
ανέργους μεγάλης ηλικίας και τις φθίνουσες 
περιοχές.

Λαμβάνονται μέτρα για τα άτομα με Ειδικές 
Ανάγκες. Ο ικοδομείται έτσ ι σταδιακά ένα 
εκτεταμένο και αποτελεσματικό πλαίσιο 
Κοινωνικής Ασφάλειας και Αλληλεγγύης, το οποίο 
θα αποτελέσει ένα αναπόσπαστο μέρος της 
αναπτυξιακής πορείας της χώρας.


