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σύστημα αυτό οι τάσεις της αγορας, αλλά και το χρησιμοποιούμενο μίγμα καυσίμων, 

διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, ενώ η κρατική παρέμβαση 

εκδηλώνεται κυρίως μέσω της δράσης του Κράτους ως ρυθμιστή, ώστε να 

διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός. Μειώνεται έτσι ο επιχειρηματικός ρόλος του 

Κράτους— Όμως, το Κράτος παραμένει ο τελικός εγγυητής της ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασμού και της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 

περιλαμβανόμενης και της προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή. 

Εντασσόμενη στο παραπανω πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις μεσο- 

μακροπρόθεσμες τάσεις του ενεργειακού μας ισοζυγίου, η ενεργειακή μας πολιτική 

πρεπει να είναι πολυδιάστατη και να εξυπηρετεί τους ακόλουθους στρατηγικούς 

στοχους:

■ Τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού με οικονομικά

αποδεκτούς όρους.

Η ασφαλεία τη; ενεργειακής τροφοδοσίας περνά τώρα μέσα από 

νέους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, συναρτάται με την 

ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς και επηρεάζεται από 

τη μεταβαλλόμενη σε διάρθρωση παγκόσμια ζητηση ενέργειας.

■ Τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την 

παραγωγή, διακίνηση και χρήση της ενέργειας, ώστε να 

επιτυγχάνεται βιώσιμη ανάπτυξη και να τηρούνται οι διεθνείς 

υποχρεώσεις της χώρας, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην 

κλιματική αλλαγή.

■ Την ουσιαστική συμβολή του ενεργειακού τομέα, ως σημαντικού 

συντελεστή στην ανταγωνιστικότητα της εθνικής οικονομίας, την 

περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση.

■ Την ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων στο οικονομικό αλλά 

και στο πολιτικό επίπεδο για τη βελτίωση της ασφάλειας 

ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου 

του ενεργειακού μας τομέα στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, καθώς
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και στα πλαίσια της συνεργασίας με τις χώρες του Ευξείνου 

Πόντου και της Μεσογείου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΉ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Λαμβανοντας υποψη τους γενικούς στόχους του τομέα ενέργειας, τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, καθώς και τις ιδιαίτερες 

προκλήσεις που δημιουργεί η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού (ν.2773/99), 

προγραμματίζονται ως ειόικες δράσεις του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας :

♦ Η ομαλή μετάβαση στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού. Άμεση 

προτεραιότητα έχουν η συγκρότηση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής 

Ενέργειας και του Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το ν.2773/99. Η 

ολοκλήρωσή της αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, ώστε να λειτουργεί αποτελεσματικά 

στο νεο ανταγωνιστικό πλαίσιο και να επεκταθεί στην προσφορά και νέων 

υπηρεσιών |π χ  τηλεπικοινωνίες) καθώς και σε νέες αγορές. Η διαδικασία 

μερικής μετοχοποίησης της βρίσκεται ηδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί 

σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα

♦ Η προώθηση της χρήσής του φυσικου αέριου και των ,ΆΠΕ στην 

ηλεκτροπαραγωγή

♦ Η ενίσχυση, επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής μεταφοράς και 

διανομής ηλεκτρικής ενεργειας

♦ Η ενίσχυση και επέκταση των ηλεκτρικών υποδομών των νησιών, ιδίως των 

διασυνδέσεων με το ηπειρωτικό σύστημα αλλά και μεταξύ τους.

♦ Η μείωση των εκπομπών C02 και ρύπων (ΝΟΧ S02, τέφρα κλπ.) στους ήδη 

υπάρχοντες σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής καθώς και η προώθηση νέων 

τεχνολογιών καύσης λιγνιτών, φιλικών προς το περιβάλλον

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η εισαγωγή απο το 1996 του φυσικου αέριου στο ενεργειακό σύστημα της χώρας 

επιτρεπει την προώθηση των Στόχων της ενεργειακής πολιτικής με πολλαπλό τρόπο. 

Στον τομέα του φυσικου αέριου προγραμματίζουμε δράσεις που αποσκοπούν, 

αφενός στην επέκταση της διείσδυσης του καυσίμου στην ελληνική αγορά.
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αφετέρου δε στην εξασφάλιση φυσικού αερίου σε ποσότητα ικανή να καλύψει τη

ζήτηση και σε ικανοποιητική τιμή. Συγκεκριμένα προγραμματίζονται :

♦ Η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών φυσικού αερίου και η δημιουργία υποδομής 

για τη συμμέτοχη της χωράς στις διεθνείς αγορές (σύνδεση με τα ευρωπαϊκά 

δίκτυα φυσικου αέριου μέσω Ιταλίας, σύνδεση με τις χώρες παραγωγής στην 

περιοχή της Κασπιας)

♦ Η επέκταση των χρήσεων του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά ενέργειας. 

Με την ολοκλήρωσή του διαγωνισμού για τα δίκτυα πόλεων προωθείται η 

διείσδυση του φυσικου αέριου στον εμπορικό και τον οικιακο τομέα. Επίσης, 

προγραμματίζεται η επέκταση του δικτύου, στον Έβρο, την Ελευσίνα, την 

Κόρινθο και σε εξι (6) ακόμη πόλεις (Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, 

Κομοτηνή, Χαλκίδα)

♦ Η εξασφάλιση ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του συστήματος με την 

αναβάθμιση του τερματικού της Ρεβυθουσας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, 

την κατασκευή της αποθήκης στρατηγικών αποθεμάτων φ.α στο Ν. Καβάλας και 

την προσθήκη συμπιεστών

♦ Η προετοιμασία για ομαλή μετάβαση στην ελεύθερη αγορα φυσικού αερίου μετά

το 2000

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ενεργεια αποτελεί τομέα προτεραιότητας στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με 

τρίτες χώρες διμερως. καθώς και στα πλαίσια πολυμερούς συνεργασίας 

Η ενεργειακή μα; πολίτικη εχει και μια σημαντική εξωτερική διάσταση, στα πλαίσια 

της οποίας ελληνικές ενεργειακες επιχειρήσεις ηδη δραστηριοποιούνται στα 

Βαλκάνια, με αιχμή του δορατος τις ΛΕΚΟ του ενεργειακού τομέα 

Στη Βαλκανική η Ελλαδα αξιοποιει τα πλεονεκτήματα της και αναλαμβάνει 

σημαντικές πρωτοβουλίες, με στοχο τη δημιουργία «εταιρικής σχέσης» στον 

ενεργειακό τομέα με κυρίους άξονες, την αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού, την 

προσέλκυση των αναγκαίων επενδύσεων, τη μείωση του ενεργειακού κόστους και 

την προστασία του κοινού μας περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη που θα φέρουν οι
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επενδύσεις και η μείωση του κοστους συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση των 

οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, στην ταχύτερη ολοκλήρωση της 

«μεταβατικής» φάσης της οικονομίας και στην προενταξιακή προσπάθεια των χωρών 

που δεν είναι μέλη της Ε.Ε.

ΡΙ ανάπτυξη, των διακρατικών μας σχέσεων με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής 

διευκολύνει τους στοχους αυτούς και αναδεικνύει τη χώρα μας σε ενεργειακό κομβο 

για τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο αγωγός Μπουργκάς -  

Αλεξανδρούπολη. η σύνδεση μας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φυσικού Αερίου, η οποία 

μπορεί να εχει αμφίδρομη ροή, και η ενίσχυση ή η δημιουργία των ηλεκτρικών 

διασυνδέσεων με την Ιταλία, τους Βορείους γείτονές μας και την Τουρκία, 

εντάσσονται σε αυτές τις προοπτικές.

Απο την άποψη αυτή ιδιαίτερη σημασία εχει

♦ Η απόκτηση τη; πλειοψηφιας του μετοχικού κεφαλαίου των διϋληστηρίων 

ΟΚΤΑ των Σκοπιών απο τα ΕΑΠΕ

♦ Η κατασκευή του αγωγού Θεσσαλονίκης -  Σκοπιών

♦ Η παροχή ηλεκτρικής ενεργειας στην Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο

♦ Η ανάληψη της πρωτοβουλίας για την ανασυγκρότηση του δικτύου παροχής 

ηλεκτρικής ενεργειας στην περιοχή της Κορυτσας

♦ Η αναβάθμιση των γραμμών σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων μεταφοράς 

ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδος -  Βουλγαρίας και η σύνδεση των συστημάτων 

Ελλαδας -  Τουρκίας

♦ Η υπογραφή της κοινής πολίτικης δήλωσής των Υπουργών Ενέργειας της Ν Α 

Ευρώπης για τη συγκρότηση της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Ν Α Ευρώπης κλπ

XI. Τουρισμός

Η ελληνική τουριστική βιομηχανία βασίσθηκε σε μια σχεδόν αυτονόητη σύνθεση 

των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χωράς, ως τουριστικού προορισμού. Αυτή η 

σύνθεση περιλαμβάνει τις φυσικές καλλονές, το ήπιο κλίμα και τον μνημειακό

π/νουτο
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Τη σύνθεση αυτή, ως συνολικό τουριστικό πόρο, διαχειρίσθηκε μια αγορά, η οποία 

οργανώθηκε και άσκησε την επιχειρηματική της δραστηριότητα με κατεύθυνση από 

τη ζητηση προς την προσφορά.

Στα παραπάνω πλαίσια, ο ελληνικός τουρισμός ανδρώθηκε έτσι ώστε σήμερα να 

αποτελεΓτον σημαντικότερο και πιο δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.

‘Ομως, οι δραστικές μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο 

δραστηριοποιείται η προσπάθεια της χώρας μας ως τουριστικού προορισμού, 

επιβάλλουν κανόνες του παιχνιδιού εξαιρετικά ανταγωνιστικούς. Η Μεσόγειος δεν 

κυριαρχείται μονον απο τον εσωτερικό ανταγωνισμό των χωρών που την 

περιβάλλουν στην προσπάθεια τους να βελτιώσουν τη θέση τους στη διεθνή 

τουριστική αγορα Εχει αρχίσει ήδη και αισθάνεται τις συνέπειες του ανταγωνισμού 

απο άλλους μακρινούς προορισμούς (όπως είναι οι τροπικοί). Κατα τις προβλέψεις 

του Παγκοσμίου Οργανισμού Τουρισμού, αυτός ο ανταγωνισμός θα εντείνεται όλο 

και περισσότερό Και η Ελλαδα πρεπει οχι μονο να διατηρήσει τη θέση της σ' αυτό 

το νεο περιβάλλον αλλα επιπλέον να τη βελτιώσει

Ηδη οι δυνατότητες υπαρχουν και αυξάνουν συνεχώς. Τα μεγάλα έργα που 

ολοκληρώνονται σε ολη τη χωρά παρέχουν’ δημοσίες υποδομές, που είναι προφανές 

οτι θα εξυπηρετήσουν το τουριστικό ρεύμα αναβαθμίζοντας σημαντικά την 

εξυπηρέτηση Συγχρόνως, θα δώσουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης και σε 

νεες περιοχές της χωράς που μέχρι σήμερα, αν και έχουν τις δυνατότητες, δεν 

αναπτύχθηκαν τουριστικά

Η προσπάθεια τώρα πρεπει να επικεντρωθεί στο σοβαρό και συστηματικό ποιοτικό 

εκσυγχρονισμό των τουριστικών εγκαταστάσεων και στην εκπαίδευση του 

ανθρωπίνου δυναμικού

Η εισαγωγή εναλλακτικών μορφών τουρισμού πρεπει να αντιμετωπισθει στις 

διαστάσεις που μπορεί να εχει Πρόκειται στην ουσία για νεα τουριστικά προϊόντα, 

στα οποία η επένδυση, με τον κατάλληλο τρόπο, μπορεί να παράγει σημαντικά 

αποτελέσματα Η επιτυχία αυτου του εγχειρήματος μπορεί να αποτελέσει ένα 

πρόσθετό συγκριτικό πλεονέκτημα της χωράς. Συνεπώς, αυτές οι μορφές τουρισμού 

είναι αναγκαίες και πρεπει να συνεχισουν να αναπτύσσονται.
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w επέκταση της τουριστικής περιόδου πριν και μετά την αιχμή και η αύξηση της 

έση£ ετήσιας πληρότητας των καταλυμάτων είναι ένας στόχος, ο οποίος μπορεί να 

αντιμετωπισθεί μέσα από την κατά τάξη μεγέθους βελτίωση της ποιότητας των 

παρεχόμενων υπηρεσιών σε κάθε κατηγορία επισκεπτών. Η κρίσιμη μάζα που θα 

προκαλ^σει το αποτέλεσμα απαιτεί ένα χρονικό διάστημα έως ότου δημιουργηθεί. Η 

ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτιστικής 

Ολυμπιάδας, που θα στρεφει την προσοχή προς τη χώρα ολοένα και περισσότερο για 

τα επόμενα 5 χρονιά, αποτελεί μεγάλη επικοινωνιακή ευκαιρία για τη χώρα και τον 

τουρισμό της.

Ολα τα παραπανω συνθετουν με σαφήνεια τους πολιτικούς στόχους της επόμενης 

4ετιας Αυτοί οι στοχοι είναι επιτακτικό να υπηρετηθούν και να επιτευχθούν, έτσι 

ώστε η Ελλαδα να γίνει μια ακόμα ισχυρότερη δύναμη στον διεθνή τουρισμό.

Οι στοχοι αυτοί είναι

• Η κατα τάξη μεγέθους αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών 

σε όλους τους τομείς που συνθετουν το τουριστικό προϊόν και η διατήρηση του 

επίπεδου της ποιότητας αυτής

• Η υποστήριξή μιας τιμολογιακής πολίτικης ανταγωνιστικού επίπεδου

• Η οργάνωση του τομέα της ενημέρωσης και των πωλησεων

• Η οργάνωση υποδομών επι των οποίων μπορεί να αναπτυχθεί ο εναλλακτικός 

τουρισμός

• Η ενίσχυση του τουριστικού προιοντος με το συγκριτικό πλεονέκτημα του 

πολιτιστικού μας αποθέματος, οργανωμένου με σύγχρονους τροπους 

επικοινωνίας και νεες ιδεες παρουσίασης

Με βάση τους παραπανω στοχους, οι τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας την 

επόμενη 4ετια περιλαμβάνουν

• Εκσυγχρονισμό των υποδομών των τουριστικών επιχειρήσεων όλων των 

μεγεθών και όλων των κλάδων (των ξενοδοχείων, των ενοικιαζόμενων 

διαμερισμάτων και δωματίων, των campings, των σκαφών αναΐ)ωχής, των 

μαρίνων, των μεταφορικών μέσων κλπ.) και ενθάρρυνση δημιουργίας πρόσθετης 

προσφοράς υψηλης στάθμης.
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• Εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε ευρεία κλίμακα.

• Πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχόμενων κατά τομέα υπηρεσιών, με τη 

χρήση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας.

• Δημιουργία δικτύων ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων και 

πληροφόρησης

• Δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη 

κάθε μορφής εναλλακτικού τουρισμού και ενίσχυση της επιχειρηματικής 

δραστηριότητας, ώστε να καταστούν οι σχετικοί θύλακες εκμεταλλεύσιμοι.

• Οργάνωση και ενίσχυση των μεγάλων ειδικών επενδύσεων (Περιοχές 

Ολοκληρωμένης Τουριστικής Ανάπτυξης, Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, 

αξιοποίηση της νέας πολιτιστικής υποδομής της Θεσσαλονίκης, Ίδρυση 

Θεματικών Πάρκων, κλπ )

• Συντονισμό όλων των τομεακων πολιτικών που επηρεάζουν το τουριστικό 

προιον ώστε να επιτευχθεί αναβάθμιση ολόκληρης της αλυσίδας τουριστικών 

υπηρεσιών μεταφορές (αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο, κλπ) 

τηλεπικοινωνίες, λοιπές παροχές, αρχαιολογικοί χώροι και μνημεία, εκδηλώσεις, 

υπηρεσίες υγείας, απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση, κλπ

Μεταρρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα

■ Ηδη βρίσκονται υπο έκδοση τα δυο Προεδρικά Διαταγματα με τα οποία 

εισαγονται τα καινούρια συστήματα καταταξης των καταλυμάτων: για τα μεν 

ξενοδοχεία το σύστημα των «αστερίων», για τα δε ενοικιαζόμενα διαμερίσματα 

και δωμάτιά το σύστημα των «κλειδιών» Με την κατάταξη αυτή, οι τουριστικές 

μας εγκαταστάσεις θα λειτουργούν με βάση τα διεθνή πρότυπα

■ Εχει ξεκινήσει η διαδικασία, μετά απο νομοθετική ρύθμιση, για τη νομιμοποίηση 

όσων τουριστικών καταλυμάτων δεν λειτουργούσαν έως σήμερα με το ειδικό 

σήμα του EOT Συγχρόνως, έχουν προβλεφθεί σημαντικοί περιορισμοί και 

ποινές, έτσι ώστε να αποτραπει η δημιουργία και λειτουργία παρανόμων 

καταλυμάτων στο μέλλον Με τον τροπο αυτό, σταθεροποιείται και ελέγχεται η 

προσφορά υπηρεσιών και μπορεί στη συνέχεια να επιδιωχθεί οργανωμένα η 

αναβάθμιση τους
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■ βρίσκεται υπό έκδοση το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο αναθεωρείται, 

κωδικοποιείται και εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τα τουριστικά γραφεία, έτσι 

ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας τους και αντίστοιχα οι παρεχόμενες 

προς τους πολίτες υπηρεσίες

■ Θεσμοθετήθηκαν με υπουργική απόφαση οι διαδικασίες χορήγησης του ειδικού 

σήματος λειτουργίας του EOT στα συνεδριακά κέντρα.

■ Οργανώνεται η πληρης κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, έτσι ώστε το 

θεσμικό πλαίσιο να είναι σύγχρονο και ταυτόχρονα απλό.

■ Νομοθετήθηκε το ειδικό σήμα για την Ελληνική Κουζίνα και ολοκληρώνονται οι 

διαδικασίες ώστε να αρχίσει η χορηγηση του. Με τον τρόπο αυτό, θα τεθούν οι 

απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές στα ελληνικά εστιατόρια, έτσι ώστε να 

αναδειχθει η ελληνική κουζίνα, που αποτελεί βασικό συγκριτικό μας 

πλεονέκτημα στον τουρισμό

• Ιδρυθήκαν οι δυο Ανώνυμες Εταιρείες του EOT: η μία που αναλαμβάνει τη 

διαχείριση της περιουσίας του και η άλλη που αναλαμβανει τη λειτουργία των 

Φεστιβάλ Με τον τροπο αυτό, ο EOT απαλλασσεται απο επιχειρηματικές 

δραστηριότητες που δεν συναδουν με τη φυσιογνωμία του ως δημοσίου φορέα 

και μπορεί απερίσπαστος να αφοσιωθει στην υλοποίηση της τουριστικής 

πολίτικης Συγχρόνως, οι δυο Εταιρείες έχουν ολη την ευελιξία που τους είναι 

απαραίτητη, ώστε να δραστηριοποιηθούν με τον καλύτερο τροπο στο αντικείμενο 

της η καθεμια

Διαφήμιση και marketing

• Ολοκληρώθηκε η ερευνά αγορας σε όλες τις χώρες από τις οποίες η Ελλάδα 

υποδέχεται τουρίστες Με βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, 

οργανώθηκε για πρώτη φορά η διαφημιστική εκστρατεία της χώρας σε 3ετή 

βάση Για την τουριστική περίοδο 1999-2000, ο EOT θα διαθέσει συνολικά 

πιστώσεις 10 δις για τη διαφήμισή του ελληνικού τουρισμού στο εξωτερικό 

Πρόκειται για τον μεγαλύτερο προϋπολογισμό που δόθηκε ποτέ. Με τον ίδιο 

μεθοδικό τροπο και με αύξηση των πιστώσεων, θα συνεχισθεί η διαφημιστική 

εκστρατεία την επόμενη 4ετια Ήδη, τα αποτελέσματα της πολιτικής αυτής είναι 

ορατα Η Ελλάδα δέχθηκε το 1999 13 εκ. τουρίστες περίπου, καταρρίπτοντας
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κάθε προηγούμενο ρεκόρ Το 2000 οι αφίξεις προβλέπονται να είναι σημαντικά 

περισσότερες

■ Ο EOT, μέσω των 25 Γραφείων του στο εξωτερικό, υλοποιεί μια σειρά 

διαφημιστικές και προωθητικές ενεργειες που είναι προσανατολισμένες κυρίως 

στόν^νάλλακτικό τουρισμό

■ Τέλος, ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός πλήρους σύγχρονου κόμβου του EOT 

στο Internet Ο κομβος αυτός θα δώσει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης στις 

πληροφορίες που έχουν αναγκη τοσο όσοι ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην 

Ελλάδα όσο και οι επαγγελματιες του τουριστικού χώρου.

Αξιοποίηση της περιουσίας του EOT

Η αξιοποίηση της περιουσίας του EOT αποτελεί έναν ακόμα βασικό στόχο της 

πολιτικής στον τουρισμό για την επόμενη 4ετια Η περιουσία αυτή, που απαρτίζεται 

απο 300 περίπου ακίνητα και εχει αξία 3 τρισ δρχ περίπου, έχει ήδη περιέλθει στην 

Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό αυτό

Η αξιοποίηση εχει διπλό σκοπο Κατ' αρχήν να οδηγήσει στη διαφοροποίηση των 

προϊόντων τη: παραδοσιακή: τουριστικής βιομηχανίας, εισαγοντας τον νέο τύπο 

τουριστική: ανάπτυξης, που θελει τον τουρισμό φιλικό προς το περιβάλλον και τα 

οικοσυστήματα, αισθητικά αναβαθμισμένο, πληρη απο πλευράς καλής ποιότητας 

υπηρεσιών και άρρηκτά συνδεδεμενο τοσο με τα μνημεία οσο και με τον σύγχρονο 

πολιτισμό τη.: χωράς μας Επιπλέον, η αξιοποίηση της περιουσίας του EOT θα 

παραγει τα αναγκαία κεφαλαία ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται 

αποτελεσματικό η δημιουργία των αναγκαίων ειδικών τουριστικών υποδομών και η 

διαφημιστική μας προσπάθεια στο εξωτερικό

Οι προτεραιότητες απο πλευράς επενδύσεων στη φάση της αξιοποίησης θα είναι:

* Θεματικά Παρκα (με αξονα τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας).

■ Ιυνεδριακες εγκαταστάσεις

■ Αθλητικός τουρισμός

■ Τουρισμός υγείας και φυσικής κατάστασης

■ Αγροτικός τουρισμός
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. Θαλάσσιος τουρισμός.

Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στον τουρισμό

Το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο στον τουρισμό δέσμευσε πλήρως τις πιστώσεις του 

και συνεχίζει κανονικά την υλοποίηση των έργων τουριστικής ανάπτυξης που είχαν 

ενταχθεί σ' αυτό Το ύψος του προϋπολογισμού που διατέθηκε ήταν 150 δις. δρχ

Το Τρίτο Κοινοτικο Πλαίσιο διαθέτει τετραπλάσιες πιστώσεις. Στην όετία 2000-2006 

θα επενδυθούν στον τομέα του τουρισμού 600 δις. δρχ. Το Κοινοτικό Πλαίσιο 

αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης των στόχων της τουριστικής πολιτικής. ΓΤ 

αυτό, η Κυβέρνηση εχει αποφασίσει να αυξήσει τις πιστώσεις αυτές στο μέγιστο 

δυνατό

Ήδη. εχει ολοκληρωθεί ο σχεδιασμός τοσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό 

επίπεδο και τους επομένους μήνες ξεκινά η υλοποίηση

Τουρισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Ο ελληνικός τουρισμός είναι ο τομέας εκείνος που μπορεί να ωφεληθεί τα 

περισσότερα απο την καλή και αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή των 

Ολυμπιακών Αγωνων το 2004 Γ Γ αυτό, ηόη έχουν αρχίσει οι προετοιμασίες για την 

αρτιότερη δυνατή φιλοξενία των επισκεπτών κατα τη διάρκεια των Ολυμπιακών 

Αγωνων Οι τουριστικές εγκαταστάσεις προετοιμάζουν την αναβάθμισή τους, 

προκειμενου να παρέχουν την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση 

εχει προετοιμάσει το απαραίτητο σχέδιο ώστε η αναβάθμιση αυτή να γίνει 

οργανωμένα και με πληρότητα

Ομως απο την Ολυμπιάδά πρεπει να ωφεληθεί ο τουρισμός όλων των περιοχών της 

χωράς Για πολλά χρονιά τα ματια όλου του κόσμου θα είναι στραμμένα προς την 

Ελλαδα Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία ώστε να μπορέσουν όλοι να γνωρίσουν τις 

ομορφιές της πατρίδας μας Γι' αυτό, θα οργανωθεί ένα πρόγραμμα τουριστικής 

προβολής της κάθε περιοχής χωριστά, στα πλαίσια της Ολυμπιακής προετοιμασίας.

Είναι στο χέρι μας, εχουμε όλες τις δυνατότητες και την ικανότητα να
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χρησιμοποιήσουμε τη μεγάλη δημοσιότητα που θα αποκτήσει η χώρα μας λόγω των 

Ολυμπιακών Αγώνων για να αλλάξουμε τη θέση μας στη διεθνή τουριστική αγορά.

Ο ελληνικός τουρισμός υποδέχεται το έτος 2000

Το έτος~2000 έχει μια μεγάλη συμβολική αξία. Ο ελληνικός τουρισμός το 

υποδέχεται με δύο πρωτοβουλίες

■ Το Πρόγραμμα «Οι Χιλιετίες της Ελληνικής Φιλοξενίας»: Καθ’ όλη τη διάρκεια 

τηε τουριστικής σεζόν. στις εισόδους της χώρας και στα τουριστικά καταλύματα 

οργανώνονται μικρές αλλα συμβολικές κινήσεις προς τους επισκέπτες. Αυτές 

περιλαμβάνουν μικρά δώρα, δείγματα της κληρονομιάς μας αλλά και της 

ποικιλίας των προϊόντων μας Ο σκοπός είναι όλοι να γυρίσουν στην πατρίδα 

τους, έχοντας μάξι τους ενα δώρο απο τη φιλόξενη Ελλάδα.

■ Το Πρόγραμμα «Δίκτυο των Φιλελλήνων» Πρόκειται για την οργανωμένη 

καταγραφή όλων εκείνων που επισκέπτονται της πατρίδας μας συχνά και που 

έχουν συνδεθεί μ' αυτό τον τροπο μαζί μας Το δίκτυο έχει αρχίσει ήδη να 

δημιουργειιαι Τα μέλη του δικτυου θα μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους 

αποδήμους Ελληνες στις χώρες που ξουν αλλα και να τυγχάνουν προνομιακής 

μεταχείρισης στις επαφες τους με την Ελλάδα Θα δημιουργηθεί έτσι μία 

τεράστια ομάδα με εκατομμύρια φιλέλληνες που σήμερα υπάρχουν αλλα δεν τους 

ξερουμε Ετσι, θα μπορέσει να προωθηθεί ακόμη αποτελεσματικότερα η εικόνα 

της πατρίδας μας στο εξωτερικό

XII. Έρευνα και Τεχνολογία

ΕΙ στρατηγική της Ελλαδας για την Ερευνα. Τεχνολογία και Καινοτομία λαμβάνει 

υποψη της τα ισχυρά, αλλα και τα αδύνατα σημεία του Ελληνικού Συστήματος Ε&Τ, 

καθώς και το γενικότερο διεθνες περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά

Ισχυρά Σημεία του Ε&Τ Συστήματος

Στα ισχυρά σημεία του ελληνικού συστήματος συγκαταλέγονται :
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- j o  ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Μία σειρά από 

δείκτες όπως η συμμετοχή μας στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Κοινότητας 

κλπ, δείχνουν ότι η χώρα διαθέτει ένα ιδιαίτερα αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο 

στον τομέα της Ε&Τ. Αν προστεθεί σ’ αυτό και το ανθρώπινο δυναμικό της Ε&Τ 

που-είναι στην διασπορά^ και αποτελεί εθνικό κεφάλαιο, τότε ο παράγοντας 

αυτός γίνεται σημαντικότερος.

> Η πυκνή δικτύωσή του με το εξωτερικό κυρίως μέσω της συμμετοχής του σε 

έργα του Προγράμματος Πλαισίου, αλλά και σε άλλα διεθνή προγράμματα Ε&Τ.

r  Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που παράγει στη βασική έρευνα Οι 

δημοσιεύσεις και οι αναφορές στις δημοσιεύσεις των ελλήνων ερευνητών 

βρίσκονται πολύ ψηλά στην διεθνή κλίμακα

^ Η σημαντική βελτίωση των υποδομών που δημιουργήθηκαν τα τελευταία 

χρονιά χάρη κυρίως στα διαρθρωτικά προγράμματα, αλλα και στις 

χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Πλαισίου

r  Η εμπειρία που εχει αποκομιστεί απο τα προηγούμενα διαρθρωτικά 

προγράμματα ΕΠΕΤ 1. STRIDE και ΕΠΕΤ II

r  Το μικρό του μεγεθος Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την ευελιξία που 

μπορούν να έχουν αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στην σημερινή εποχή της 

κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής οικονομίας και των γρήγορων 

αλλαγών, σε αντίθεση με το παρελθόν οπού τα σημαντικά κεφάλαια, οι άφθονες 

πρώτε; ύλες και οι ενεργειακοί ποροι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο

Αδύνατα σημεία του Ε&Τ Συστήματος

Τα αδύνατα σημεία του συστήματος (μειονεκτήματα) είναι τα ακόλουθα:

r  Η χαμηλή συμμετοχή του παραγωγικού τομέα στην ερευνητική και 

τεχνολογική προσπάθεια Κύρια αίτια της αδυναμίας αυτής είναι η έλλειψη 

κατανόησης απο τους παραγωγικούς φορείς για την αναγκαιότητα ανάληψης
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έργων ETA, μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, η έλλειψη συνεργασίας 

μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων η μεταπρατική 

κυρίως δραστηριότητα των ΜΜΕ, η έλλειψη κινήτρων λήψης επιχειρηματικού

κινδύνου, κλπ.

> Η ανισομερής ανάπτυξη του ερευνητικού ιστού της χώρας με υπερβολική 

συγκέντρωση στην Αττική

r  Η έλλειψη καινοτομικής - τεχνολογικής κουλτούρας στην Ελλάδα, τόσο στον 

δημόσιό οσο και στον ιδιωτικό τομέα

Οι Βασικές κατευθύνσεις πολιτικής

Ααμβανοντας υποψη τους παραπανω στρατηγικούς παράγοντες, τα αποτελέσματα, 

τα διδαγματα και την εμπειρία που αποκτήθηκε στην πορεία εφαρμογής του ΕΠΕΤ

II. τι; νεες αναγκες όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τις δυνατότητες και τις 

προοπτικές ανάπτυξης, τις βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής και εθνικής 

αναπτυξιακής πολίτικης, οι βασικές κατευθύνσεις πολίτικης της I 1 ΕΤ για την Ε&Τ 

κατα τα επόμενα χρονιά είναι οι ακόλουθες

• Η υποστήριξή της παραγωγικής διαδικασίας μεσω της σύνδεσης της ερευνάς με 

την παραγωγή, της αξιοποίησης και μετακύλισης των πορισμάτων της Έρευνας 

και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην παραγωγική διαδικασία Στην σημερινή 

οικονομία η οποία βασιξεται στην γνώση, τα ευρήματα της έρευνας ακόμη και 

της βασικής μετατρεπονται γρήγορα σε καινοτομα προιοντα και υπηρεσίες και 

περνούν πολύ γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία Η επικοινωνία και η 

συνεργασία κατα συνέπεια αναμεσα στους ερευνητικούς και τους παραγωγικούς 

φορείς συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της καινοτομίας και την 

γενικότερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και είναι μία από τις βασικές 

κατευθύνσεις πολιτικής της χωράς Η προώθηση θεσμών όπως οι θερμοκοιτίδες 

και τα επιστημονικά τεχνολογικά παρκα, οι spin off εταιρείες, το venture capital 

κ α που βοηθουν στη δημιουργία νέων καινοτομικών επιχειρήσεων, προϊόντων 

και υπηρεσιών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσια του στόχου 

αυτου Η δημιουργία νέων θεσεων εργασίας μέσω αυτής της διαδικασίας είναι το
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κύριο μέσο σήμερα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ήδη ο ν. 2741/99 

διαμόρφωσε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για δύο βασικούς τομείς: τα τεχνολογικά 

πάρκα και τις εταιρείες αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων.

• Η-διμ?φάλισΤΙ της επαφής της χώρας με την πρώτη γραμμή των επιστημονικών 

και τεχνολογικών εξελίξεων ακόμη και αυτών που παρουσιάζουν ραγδαία 

ανάπτυξη. Η Ελλάδα κατεχει σήμερα σημαντική θέση στον χώρο των Βαλκανίων 

αλλα και ευρυτερα στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των 

Παραευξεινίων χωρών. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για 

να παίξει εναν πρωτεύοντα ρόλο απαιτούν μία διαρκή επαφή με την αιχμή της 

Ε&Τ και ένα πυκνό δίκτυο συνεργασιών με τις χώρες αυτές σε μία ποικιλία 

δράσεων Ε&Τ Η παρακολούθηση των εξελίξεων προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 

ανθρώπινου δυναμικού Ε&Τ εφοδιασμένου με τις κατάλληλες επιστημονικές 

ειδικοτητε:. το επίπεδο κατάρτισης και το μέγεθος. Οπως αναφέρθηκε παραπάνω 

το δυναμικό που διαθετει σήμερα η χώρα είναι υψηλού επιπέδου αλλά μικρού 

μεγεθου;. η διεύρυνση του είτε με κατάρτιση νέου, είτε με προσέλκυση 

επιστημόνων απο το δυναμικό της διασπορας είναι μια απο τις προτεραιότητες. Η 

χωρά και μπορεί και πρεπει να παραμεινει στο τρένο των τεχνολογικών 

εξελίξεων ακόμη και σε τομείς αιχμής που παρουσιάζουν ραγδαία εξέλιξη όπως 

η πληροφορική, η βιοιατρικη τεχνολογία και βιοτεχνολογία, τα νέα υλικά, οι 

εφαρμογές της δορυφορικής τεχνολογίας κ α

Παραλληλα με το δυναμικό πρεπει να εκσυγχρονιστεί και να συμπληρωθεί η 

υποδομή Ε&Τ με στοχο την κάλυψη των αναγκών, την ισόρροπη ανάπτυξη των 

περιφερειών και την προώθηση των γενικότερων πολίτικων. Βασικό κριτήριο για 

την αναπτυέη των υποδομών είναι η μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτών και η 

συνολική προσφορά τους στη χωρά

• Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την 

ερευνά της Ευρωπαϊκής ένωσης είναι μία άλλη σημαντική προτεραιότητα τα δε 

οφέλη που αποκομίζει η χωρά απο την συμμετοχή της είναι τεράστια. Πέρα από 

τα οχι ευκαταφρόνητα κονδύλια που αντλούνται, η μεταφορά τεχνογνωσίας και 

τεχνολογίας είναι ακόμη σημαντικότερες Μέσω του ΠΠ οι ερευνητικοί αλλά και
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οι παραγωγικοί φορείς της χώρας έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με τα 

καλύτερα ερευνητικά εργαστήρια και τις δυναμικότερες επιχειρήσεις της Δύσης. 

Οι πολιτικές της ΕΕ για την δημιουργία Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου στην Ε&Τ, 

την δημιουργία Κέντρων Αριστείας στην Ε&Τ λαμβάνονται υπόψη στον 

σχεδίασμά των υποδομών χια να μπορεί η χώρα να συμμετέχει και να αξιοποιεί 

με τον καλύτερο τροπο τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Ε&Τ.

• Η ενίσχυση των προσπαθειών για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της 

χώρας είναι μια άλλη προτεραιότητα της επιστημονικής και τεχνολογικής 

πολιτικής Είναι σήμερα αποδεκτό ότι οι θετικές επιπτώσεις της Ε&Τ δεν 

περιορίζονται αποκλειστικά στην οικονομική σφαώκουμε την ανάπτυξη τα 

επόμενα χρονιά όλων των τηλε-εφαρμογών, στην εκπαίδευση στην υγεία, στο 

εμπόριό, στις μεταφορές, στη Δημοσία Διοίκηση, στο πολιτισμό, στην 

απασχόληση

• Η προώθηση της Ε&Τ σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο. Είναι γνωστή η 

μεγάλη συγκέντρωση της Ε&Τ σε λίγες περιφέρειες με προεξαρχουσα την 

Αττική Η προώθηση της Ε&Τ στις περιφερειες μεσω ειδικών δράσεων 

προσαρμοσμένων στο παραγωγικό προφίλ αυτών είναι μια σημαντική 

προτεραιότητα η οποία θα ενισχυσει την τεχνολογική ικανότητα του 

παραγωγικού ιστού των περιφερειών Για ορισμένες περιφέρειες και ιδιαίτερα γι’ 

αυτές του Βορείου Αξονα η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής 

υποδομής τους μεσω της δημιουργίας συγχρόνων κέντρων (πχ ΕΚΕΤΑ) προωθεί 

τις ευρυτερες πολίτικες συνεργασίας με τις γειτονικές χώρες και μπορεί να 

καταστήσει την Ελλαδα Επιστημονικό και Τεχνολογικό Κέντρο της ευρυτερης 

περιοχής

Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων ΕΤΑ για την 

υποστήριξή και άλλων, σημαντικών για την χωρά, οικονομικών τομέων όπως οι 

χρηματοδοτούμενοι απο το ΚΠΣ (Τουρισμός, Μεταφορές κλπ).

XIII. Η Ν έα Τηλεπικοινωνιακή αγορά
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\\ σημασία του τομέα των Επικοινωνιών στις σύγχρονες κοινωνίες απαιτεί το σχεδίασμά και 

τη\· υλοποίηση μιας πολιτικής ικανής να αναπτύξει τις επικοινωνίες της χώρας με τρόπο που 

να λαμβάνει υπόψη της αφενός μεν τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και 

την παγκόσμια δυναμική της τηλεπικοινωνιακής αγοράς αφετέρου δε τις ιδιαιτερότητες, 

γεωγραφικές και κοινωνικές, της ελληνικής αγοράς καθώς και τις ανάγκες των πολιτών, των 

επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών. Οι τηλεπικοινωνίες είναι σήμερα το θεμέλιο της 

Κοινωνίας της Πληροφορίας

Με αυτά τα δεδομένα σχεδιάζουμε τη πολιτική μας στις τηλεπικοινωνίες για την ερχόμενη 

τετραετία Ο σχεόιασμος μας εχει ως επίκεντρο τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, της 

πληροφορικής και των οπτικοακουστικών μέσων και ως πρωταρχικό στόχο την παροχή 

υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας στον πολίτη

Αέονες δράσης αυτής της πολίτικης είναι

• Ο εκσυγχρονισμός των όικτυακων υποδομών της χώρας, με έμφαση στις υποδομές που 

θα επιτρέπουν την παροχή νέων multimedia υπηρεσιών ευρείας ζώνης.

• Η παροχή ενός ελάχιστου αριθμού υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους σε προσιτές τιμές, 

τις οποίες το κράτος κρίνει σκοπιμο να προσφέρει στο πλαίσιο της παροχής καθολικής 

υπηρεσίας

• Η ανάπτυξη υποδομών σε γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερη εθνική και κοινωνική 

σημασία (νησιά, ορεινές και απομονωμένες περιοχές)

• Η ανάπτυξη διεθνών δικτύων, διασυνδέσεων και συνεργασιών με τις γειτονικές χώρες

• Η ανάπτυξη των υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων 

του 2ΘΙΙ4

• Η ανάπτυξη ίων μηχανισμών εκείνων που θα επιτρέψουν στο κράτος να ασκήσει το ρόλο 

του σε καθεστώς απελευθειχομενης αγορας και στα πλαίσια που ορίζει το νέο Ευρωπαϊκό 

θεσμικό περιβάλλον

Για την επιτυχία των παραπανω στόχων τη περίοδο 2000 -  2004 σχεδιάζουμε τις παρακάτω 

ενεργειες

• Απελευθέρωση της αγοράς.

Η χωρά μας εχει υιοθετήσει μια πολίτικη σταδιακής απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής 

αγορας Σήμερα παραμένει σε κατασταση μη απελευθέρωσης μόνο η σταθερή φωνητική 

τηλεφωνία, η οποία όμως θα απελευθερωθεί απο 1.1.2001. Στο διάστημα αυτό η χώρα μας
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εχει κάνει όλες τις απαραίτητες ενεργειες ώστε να όημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις 

για την λειτουργία της απελευθερωμέιης αγοράς. Κάθε τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση θα 

μπορεί κατόπιν σχετικής άδειας, να παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προς το κοινό ή να 

αναπτύξει τηλεπικοινωνιακές υποδομές προς εμπορική χρήση

• Θεσμικό πλαίσιο.
Σταδιακα οικοδομούμε ένα θεσμικό πλαίσιο ικανό να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία 

της αγοράς. Έχουν ηδη εκδοθει τα νομοθετήματα που επιλύουν ζητήματα σχετικά με τη 

διασύνδεση των δικτύων, με την ανοιχτή πρόσβαση στα δίκτυα, με όρους και διαδικασίες 

αριθμοδοτησης . με τη διαχείριση του φάσματος Εκπονούνται μελέτες για το Εθνικό σχέδιο 

αριθμοδοτησης. για τη λειτουργία του μηχανισμού της καθολικής υπηρεσίας, για τις 

διαχειριστικές πολίτικες φάσματος Έχει δοθεί για δημόσια συζήτηση σχέδιο νέου νόμου για 

την απελευθερωμειη αγορα των τηλεπικοινωνιών. Μεριμνούμε για την ανάπτυξη δομών που 

ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία και θα ενισχύσουν την παραγωγή και 

διανομή Ελληνικού και Ευρωπαϊκού περιεχομένου Δομών που θα εξασφαλίζουν την 

ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και την αποφυγή συμφόρησης.

• Ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης της αγοράς.

Εχουμε θεσμοθετήσει ανεξάρτητη εθνική αρχή που εποπτεύει και ελέγχει την αγορά. Έχουμε 

προκηρύξει διαγωνισμό για τη προμήθεια συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης 

οασματος με σκοπο την αποδοτικότερη αξιοποίηση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου 

Μεριμνούμε για την στελεχιακη ανασυγκρότηση των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν 

αρμοδιότητα σε θέματα τηλεπικοινωνιών

• Δομές συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.

Στο καθεστώς της σύγκλισης, που αναφεραμε παραπάνω, μεριμνούμε για την ανάπτυξη των 

παρακατω δομών

Δομές που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία και θα ενισχύσουν την παραγωγή 

και διανομή Ελληνικού και Ευιχυπαικου περιεχομένου

Δομές που θα εξασφαλίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση στην τομεακη εξειδικευμενη 

ρύθμιση με στοχο την αποτελεσματικοτητα της αγορας των συγκλινοντων τομέων, την 

ρύθμιση γενικής ισχύος (γενικοί κανόνες ανταγωνισμού, προστασία του καταναλωτή, 

πνευματικά δικαιώματα) και τις πολίτικες επίτευξης στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως 

καθολικοί υπηρεσία και ο ελεγχος περιεχομένου με θετικές παρεμβάσεις για την εγγύηση 

υψηλής ποιότητας (π χ ενίσχυση της δημοσίας τηλεόρασης) και αρνητικές παρεμβάσεις για 

τον έλεγχο του προσβλητικού περιεχομένου.

• Καθιέρωση και λειτουργία της καθολικής υπηρεσίας.

Το κράτος θα αναπτύξει το μηχανισμό εκείνο που θα προσφέρει ένα ελάχιστο σύνολο
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τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των κατοίκων της ελληνικής επικράτειας, σε 

προσιτές τιμές, ανεξάρτητα από την οικονομική τους αποδοτικότητα.

• Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Φάσματος

Από 1.1.2001 θα είναι σε λειτουργία το κέντρο διαχείρισης φάσματος για τη περιοχή Αθηνών 

και Θεσσαλονίκης, ενω απο το 2002 το σύστημα θα διαθέτει πανελλαδική κάλυψη. Το 

σύστημα αυτό θα δώσει την δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης του φάσματος συχνοτήτων 

που αποτελεί πόρο μεγάλης σημασίας για την ανάπτυξη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.

• Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών

Σε όλους του Έλληνες πολίτες έχει γίνει φανερή η βελτίωση που έχει συντελεστει τα 

τελευταία χρονιά στη χωρά μας στις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που σε 

μεγάλο βαθμό οφείλεται στην αναβάθμιση των υποδομών. Σήμερα, τόσο στη σταθερή όσο 

και στη κι\τ|τη τηλεφωνία, η χωρά μας διαθέτει άριστες τηλεπικοινωνιακές υποδομές ικανές 

να καλυψουν τη τρέχουσα και προβλεπόμειη ζήτηση. Η προσπάθεια αυτή δεν θα 

σταματήσει Έχουμε σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των υποδομών.

• Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Ακολουθούμε πολίτικη ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επιδιώκουμε την 

ανάπτυξη τα επόμενα χρονιά όλων των τηλε-εφαρμογών. στην εκπαίδευση στην υγεία, στο 

εμπόριό, στις μεταφορές, στη Δημοσία Διοίκηση, στο πολιτισμό, στην απασχόληση

• Δημιουργία πάρκων κεραιών

Η τοποθέτηση των διάφορων κεραιών πρεπει να ακολουθεί αφενός μια εθνική χωροταξική 

σχεδίαση και αΦετερου μια πολίτικη βέλτιστης αξιοποίησης του ραδιοφάσματος Στα πλαίσια 

αυτα του σχεόιασμου θεσεις θα δημιουργηθουν οι κατάλληλες υποδομές για να μεταφερθουν 

όλες οι ραδιοφωνικές και τηλεοπτικές κεραίες Η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί και 

περιβαλλοντικούς σκοπούς

• Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στην ΝΑ Ευρώπη

Η χωρά μας μέρα τη μέρα αποκτα ενα ξεχωριστό ρόλο στην ΝΑ Ευρώπη. Οι ελληνικές 

τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις στη περιοχή αυξάνονται σταθερα Σε επίπεδο κανονιστικών 

αρχών αξιοποιουμε τη τεχνογνωσία μας και υποστηρίζουμε τις άλλες χώρες που τώρα 

σχεδιάζουν το άνοιγμά των αγορών τους, σε επίπεδο δικτύων αναπτύσσουμε υποδομές που 

καθιστούν τη χωρά μας τηλεπικοινωνιακό κομβο στη περιοχή, ενώ σε επίπεδο αγοράς οι 

ελληνικές επιχειρήσεις έχουν σημαντική παρουσία στη περιοχή.

• Νέες άδειες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών

Τα επόμενα δυο ετη θα προχωρήσουμε στη αδειοδότηση α) επιχειρήσεων για την παροχή 

σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, β) τουλάχιστον μιας επιχείρησης για τη παροχή κινητής
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τηλεφωνίας με χρήση του συστήματος DCS 1800 και γ) τουλάχιστον δύο αδειών κινητής 

τηλεφωνίας με χρήση του συστήματος UMTS. Επιπλέον θα δοθεί σημαντικός αριθμός 

άδειων για παροχή άλλων τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ανάπτυξης υποδομών στα 

πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς.

• Εγγύηση της καλής λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς.
Το κράτος τα επόμενα χρονιά θα ενημερώνει συνεχώς το θεσμικό πλαίσιο και θα αναπτύσσει 

τους κατάλληλους μηχανισμούς που σκοπο θα έχουν να επιτρέψουν στο κράτος να εγγυηθεί 

α) την ελεύθερη πρόσβαση στα δίκτυα και την πληροφορία, β) την προώθηση και προστασία 

του ανταγωνισμού, γ) τη λειτουργία της καθολικής υπηρεσίας προς όφελος όλων των 

πολιτών, δ) την ασφάλεια, το προσωπικό απόρρητο και τη προστασία της πνευματικής 

ιδιοκτησίας, ε) την ενθάρρυνση της ανάπτυξης του περιεχομένου που διακινείται μέσω των 

δικτύων και την προστασία της πολιτισμικής και γλωσσικής μας ιδιαιτερότητας.

• Εφαρμογή πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστου εθνικού 

τηλεπικοινωνιακού δικτύου με βάση τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών φορέων 

της αγοράς.

Οι τηλεπικοινωνιακοί Φορείς της αγορας θα πρεπει να ενθαρρυνθούν ώστε οι επενδύσεις τους 

να υπακούουν σ ε  ενα εθνικό σχεδιασμο που θα στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών 

αξιόπιστων, βέλτιστης οικονομικής απόδοσης, ικανών να υποστηρίξουν τη χωρά σε 

καταστάσεις έκτακτων αναγκών

• Δημιουργία δικτύων ευρείας ζώνης για την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, 

της παιδείας, της υγείας, του πολιτισμού και της οικονομίας.

Με την ενεργεια αυτή επιδιώκεται η διασύνδεση όλων των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες 

υπηρεσίες, των σχολείων, των βιβλιοθηκών', των μουσείων, των νοσοκομείων, των κέντρων 

υγείας, με ευρυζωνικα δίκτυα υψηλης ποιότητας που θα επιτρέψουν την παροχή νέων 

υπηρεσιών προς το πολίτη

• Ανάπτυξη πιλοτικών τηλεματικών εφαρμογών.

Με την ενέργεια αυτή επιδιώκεται η προβολή και ανάδειξη των δυνατοτήτων που 

προσφέρουν οι νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες με επακόλουθο την τόνωση της ζήτησης 

και την δημιουργία αγορας ικανής να αναπτύξει τη διάχυση αυτών των εφαρμογών στη

κοινωνία
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Αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού ρόλου του OTE

Κατά τη μεταβατική περίοδο την οποία διανύουμε. ολοκληρώνομαι οι διαδικασίες 

εκσυγχρονισμού του OTE με τη διεύρυνση της μετοχοποίησής του. την εδραίωση των 

θυγατρικών του ιδιαίτερα στο ανταγωνιστικό περιβάλλον της κινητής τηλεφωνίας και του 

ΙηίετηέϊΓτήν απαραίτητη άρση των ιστορικών ανισοτήτων στην τιμολόγηση και την επιτυχή 

διείσδυση στις βαλκανικές χώρες. Λαμβανοντας υπόψη τις χωρίς προηγούμενο σε μέγεθος 

συγχωνεύσεις που συντελούνται στην αγορά των τη /επικοινωνιών, κυρίως στις ΗΠΑ αλλά 

και στην Ευρώπη, και τη σαφή τάση των μεγάλων εταιριών να διευρύνουν τις 

δράστηριοτητές τους έξω από τα εθνικά τους σύνορα, πιστεύουμε ότι οι επενδυτικές 

πρωτοβουλίες του OTE λειτουργούν ως εφαλτήριο για την ανάδειξη της χώρας μας σε ένα 

σύγχρονο επικοινωνιακό κόμβο της νοτιοανατολικής Μεσογείου και των Βαλκανίων, που θα 

συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στην ειρήνη και τη συνεργασία. Σήμερα, 

o OTE αποτελεί ενα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό παίκτη της Ευρωπαϊκής αγοράς. Με την 

επέκταση του στην αγορα της Βαλκανικής εχει αναβαθμίσει το ρόλο του. Τα επόμενα χρόνια 

o OTE θα ολοκληρώσει τον τεχνολογικό και οργανωτικό του εκσυγχρονισμό και θα 

προχωρήσει στις κινήσεις εκείνες που θα τον καταστήσουν Ευρωπαϊκή δύναμη.

Με τα παραπανω μέτρα εκτιμαται οτι η τομέας της οικονομίας που θα αφορά τις 

τηλεπικοινωνίες, τα δίκτυα και τη πληροφορία θα προσεγγίσει το 2004 το 6% του ΑΕΠ της 

χωράς

Επίσης σημαντική προσπάθεια θα καταβληθεί για την ανάπτυξη και εξυγίανση της 

ταχυδρομικής αγορας

Η αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ. η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η 

αυτοματοποίηση της διαλογής, η αναχωροθετηση του δικτύου, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, 

η επιχειρησιακά] και επιχειρηματική του αποδοτικοτητα αποτελούν στόχο της επόμενης 

τετραετίας Επίσης θα εξετασθει ο ρόλος των γραφείων ΕΑΤΑ στις απομακρυσμένες 

νησιωτικές η ορεινες περιοχές ως ανταποκριτών της δημόσιας διοίκησης και θα γίνουν οι 

αναγκαίες μεταρρυθμίσεις

Τέλος, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και η δημιουργία των απαραίτητων 

μηχανισμών που θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσει ομαλά η απελευθερωμένη αγορά των 

ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά το 2004
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XIV. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Βασικός μας στόχος είναι η χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής μεταφορών και η 

βελτίωση των υποδομών σε όλη την ελληνική επικράτεια, σ' όλους τους τομείς : σιδηρόδρομου 

αεροόρομια, .αστικες συγκοινωνίες. Παράλληλα δημιουργείται και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό 

πλαίσιο που εξασφαλίζει την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνθήκες υγιούς 

ανταγωνισμού. Ο Βασικός αυτός στόχος εξειδικεύεται στα εξής:

• Βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών προς τον πολίτη τόσο για τις επιβατικές όσο και 

για τις εμπορευματικες μεταφορές

• Βελτίωση της ασφαλείας στις μεταφορές

• Αλλαγή του προτύπου κι\τ|τικοτητας των πολιτών με ταυτόχρονη αύξηση της 

χρησιμοποίησης των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

• Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας

• Ανάδειξη του κυρίαρχου γεωπολιτικού ρολού της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

• Ανάδειξη της ταυτότητας των μεγάλων αστικών κέντρων

• Προώθηση και ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών, των εμπορευματικών κέντρων 

και των συγχρόνων μεθόδων οργάνωσης και διακίνησης εμπορευμάτων

• Οικονομική εξυγίανση και ο εκσυγχρονισμός των Φορέων· στον τομέα των μεταφορών

• ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΑΠΟΑΟΓΙΣΜΟΣ 1999- 2000

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

• Διασφάλιση της λειτουργίας του Μέτρο και όιατηρηση σε υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών 

του Ολοκληιχυση των υφιστάμενων γραμμών και επέκτασή τους προς Περιστέρι. 

Αιγάλεω. Ηλιούπολη. Σταύρο Συμπληρωματικοτητα με τα άλλα μέσα δημόσιας 

μεταφοράς

• Προμήθεια 750 καινούργιων θερμικών λεωφορείων απο τα οποία ήδη τα 350 έχουν 

παραληφΟει και τεθεί στην κυκλοφορία

• Δρομολόγηση 53 νέων τρόλλευ με αυτονομία κίνησης από το σύνολο των 224 που έχουν 

παραγγελθει

• Έχει ανακαινιστεί το μεγαλύτερο τμήμα του σταθμού του ΗΣΑΠ στον Πειραιά.

• 13 λεωιρορειακες γραμμές εξπρες που λειτουργούν ολόκληρη την ημέρα.
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12  διαδημοτικές και τοπικές γραμμές με ιδιαίτερη έμφαση στα Δυτικά προάστιά της 

Αττικής.

• Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας στους Δήμους Αιγάλεω. Αρτεμιδος, Ταύρου, 

Περιστεριού και Αμαρουσίου

,  Νέες αποκλειστικές λωρίδες για λεωφορεία και τρόλλευ.

• Ειδικά δρομολόγια και εξοπλισμός σταθμών για την εξυπηρέτηση των ατόμων με 

μειωμέ\η κινητικότητα

( Τηλεματική στα τρόλλευ

• Εγκατάσταση κλιματισμού στα λεωφορεία, παραλαβής 1993 -  1994.

• Συγκροτημένη και ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική με την ένταξη των δύο νέων γραμμών 

2 & 3 του ΜΕΤΡΟ στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών.

• Προσλήφθηκαν 450 νέοι οδηγοί της ΕΘΕΑ.

• ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΣ

Εργα του επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ σε εξέλιξη:

• Υλοποίηση της διπλής ηλεκτροκινοιίμενης γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθήνας -  

Θεσσαλονίκης

• Ηλεκτροκίνηση του Τμήματος Θεσσαλονίκης - Ειδομενη και δρομολογήθηκαν οι 6 νέες 

ηλεκτράμαξες

• Προμήθεια 2υ όηξελαμαξων

• Επαναλειτουργία τρένου Πηλιου

• Πρόγραμμα εγκατάστασης νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων

• Δράσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ (Ατομα Με Ειδικές Ανάγκες)

Νεα υπηρεσία τηλεφωνικής κράτησης - έκδοσης εισιτηρίων

• ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Αεροδρόμια

• Παρεμβάσεις στα 40 αεροδρόμια της χωράς, συνολικού προϋπολογισμού 400 δις δρχ.

• Σχέδια ανάπτυξης των αεροδρομίων (MASTER PLAN) και σχέδια διαχείρισης 

αεροπορικής υποδομής ολοκλήρων Περιφερειών.



72

• Αναμόρφωση λειτουργικών χώρων σε εφαρμογή της Συνθήκης SCHENGEN κόστους 5.5 

όις δρχ.

Εναέρια Κυκλοφορία

• Βελτίωση της αποτελεσματικοτητας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας με 

αποτέλεσμα τη μείωση των καθυστερήσεων κατά 75%.

• Προσληφθηκαν 190 Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας

• ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Κατασκευή Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.

• Ελεγχος του θεσμού της ΚΕΚ (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων).

• Αναμορφώθηκε πλήρως το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.

• Εφαρμογή του θεσμού του Εθελοντή Σχολικού Τροχονομού.

• Πρόγραμμα "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ"

• Βελτίωση της ποιότητας ξωης των A M EA

• Αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και του Συστήματος Ελέγχου 

Συμπεριφοράς Οδηγών (Σ Ε Σ Ο - point system)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 200« - 2004

Για την νεα πικτγραμματικη περίοδο διασφαλίσαμε 1.5 τρις δρχ απο το Γ ΚΠΣ για την 

ανάπτυξη των σιδηροδρομικών υποδομών , των αστικών συγκοινωνιών και των αεροδρομίων

ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Θα ολοκληρωθεί η εξυγίανση του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του. ενώ παράλληλα θα 

ενταχθει η ανάπτυξη και ο εκσυγχικηισμος του ενοψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 

Ενδεικτικά αναφερεται οτι έχουν περιληφθει στο Γ ΚΠΣ για τις αστικές συγκοινωνίες 

επενδύσεις υψους 335 όις δρχ για την
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,  Αναβάθμιση των ΗΣΑΠ

• Σιη7.ωνευσΤ| Μέτρο και ΗΣΑΠ

Ανανέωση του στόλου των λεωφορείων της ΕΘΕΛ

,  Ανανέωση του στόλου των τρόλλεϋ

,  Εγκατάσταση και λειτουργία Τραμ

• Χρηση της τηλεματικής στις Μεταφορές

• Δημιουργία νέων σταθμοί μετεπιβίβασης

• Ανάπτυξη των δημοτικών και διαδημοτικών' Συγκοινωνιών'

• ΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

• Επεξεργασία νέου θεσμικού πλαισίου με αξιοποίηση όλων των θετικών συμβολών του 

υφιστάμενου και εκσυγχρονισμός του.

• Κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης

• Καθιέρωση ενιαίου συστήματος σχεδιασμού και συντονισμού των συγκοινωνιακών 

μέσων της Θεσσαλονίκης

• Δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης Ηδη προχωρεί ο Σταθμός Μετεπιβίβασης στο 

Σιδηροδρομικό Σταθμό του ΟΣΕ και στον Φοίνικα

• Επέκταση των λεωφορειολωριδων για την αποκλειστική κίνηση λεωφορείων πιλοτικά 

στην Εγνατια

• ΛΟΙΠΕΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

• Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου

• Διασφάλιση για τις υπεραστικές συγκοινωνίες ενός ελάχιστου επιπέδου υπεραστικής 

συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης όλων των πολιτών και των απομονωμένων ακόμη 

περιοχών

• Δημιουργία μηχανισμών καθολικής υπηρεσίας για την παροχή αυτού του ελάχιστου 

επίπεδου υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.

• Κατασκευή συγχρόνων Σταθμών Υπεραστικών Συγκοινωνιών. Στη Θεσσαλονίκη ήδη 

κατασκευάζεται Στην Αθήνα εχει γίνει η χωροθέτησή του. Σε κάθε νομό επιδιώκεται να 

κατασκευασθει ενα σύγχρονο Κέντρο Υπεραστικών Συγκοινωνιών.
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• Προώθηση συστήματος αυτόματης κράτησης θέσεων σε συνδυασμό και με άλλα 

μεταφορικά μέσα, ιδιαίτερα με τις αερομεταφορές.

♦ Προαστιακός Σιδηρόδρομος

• Δημιουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου του νέου μέσου σταθερής τροχιάς που θα 

αποτελεί την ραχοκοκαλιά των συγκοινωνιών όλης της Αττικής και θα συνεργάζεται με τα 

άλλα μεταφορικά μέσα, ιδίως το Αττικό Μετρό και ο ΗΣΑΠ. Ο Προαστιακός θα συνδέει 

την Αθήνα με τις δορυφόρους πόλεις, τα λιμάνια και το αεροδρόμιο των Σπάτων.

♦ Σιδηροδρομικές μεταφορές

Τα έργα των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων που 

υλοποιείται στη χωρά μας Ο σιδηρόδρομος εγκαταλειμμένος για πολλές δεκαετίες 

κατασκευάζεται κυριολεκτικά απο την αρχή Χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του ΚΠΣ II με 

344 δις όρχ ενω στο ΚΠΣ III χρηματοδοτείται με πάνω από I τρις, δρχ

Τα νεα σιδηροδρομικά έργα που θα ενταχθούν (ποσού ύψους περίπου 600 δις δρχ ). έχουν 

επιλεγει έτσι ώστε να συμβάλλουν γενικότερα στην αναβάθμιση του Ελληνικού 

σιδηροδρομικού δικτύου και αποσκοπουν στην ενίσχυση της διεθνούς εμπορικής 

ανταγωνιστικότητας της χωράς

♦ ΕΜΠΟΡΕΥ.ΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

Παραλληλα προωθείται η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων, με την 

κατασκευή εμπορευματικων κέντρων (Θεσσαλονίκη. Λαρισα. Ηγουμενίτσα. Πατρα. 

Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο) και την εφαρμογή συγχρόνων μεθόδων εφοδιαστικής και 

διακίνησης εμπορευμάτων Οι σχετικές δράσεις έχουν περιληφθει στο Γ ΚΠΣ με πρόβλεψη 

για ουσιαστική συμμέτοχη του ιδιωτικού τομέα

♦ Αεροπορικές μεταφορές

• Δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης υπο καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού της αγοράς των 

αερομεταφορών

• Καθιέρωση της καθολικής υπηρεσίας για την αεροπορική εξυπηρέτηση της νησιωτικής 

Ελλάδας και θέσπιση μηχανισμού υλοποίησης της
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. Αεροδρόμια

,  Το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων ανέρχεται στο ύψος των 250 

δις δρχ από τα οποία τα 70 δις δρχ. καλύπτονται από το ΚΠΣ III.

, Ολοκλήρωσή της κατασκευής και λειτουργία από 1.3.2001 του νέου διεθνούς αερολιμένα 

των Σπάτων. Ανάδειξη του ως τον κυριότερο κόμβο (hub) Αερομεταφορών στη μείζονα 

περιοχή

• Κατασκευή εκτεταμένων έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης 

«ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» Επέκταση δευτέρου διαδρόμου στη Θάλασσα. Νέος αεροσταθμός, 

νέοι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών Ανάδειξη του αεροδρομίου αυτού σε υποκόμβο 

(sub-hub) αερομεταφορών στη μείζονα περιοχή.

• Κατασκευή επίσης εκτεταμένων έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου του Ηρακλείου 

Κρητης «Ν ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ». που θα διευκολύνουν την κίνηση και θα εξυπηρετούν 

τις αυξημένες ανάγκες του τουρισμού στη μεγαλό\τ|σο.

• Σε όλο το δίκτυο των 40 πολιτικών· αεροδρομίων της χώρας εκτέλεση σειράς έργων 

εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των εγκαταστασεών τους.

• Κατασκευή νέων αεροδρομίων σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται.

• Ανάδειξη των αεροδρομίων ως κέντρων οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργίας 

αγορας νέων ανταγωνιστικών αεροπορικών εργασιών, όπως η εξυπηρέτηση εδάφους, η 

τροφοδοσία κ Ί. π

• Εκσυγχρονισμός της Υ.Π.Α.

• Αναδιοργάνωση της Υ Π Α και ανάδειξη του ρυθμιστικού και ελεγκτικού της ρόλου για 

τη λειτουργία της αγορας των αει>ομεταφορών

• Προώθηση και διασφάλιση διαδικασιών ασφάλειας πτήσεων. Ιδρυση Εθνικού 

Συμβουλίου Ασφαλείας των Μεταφορών

• ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

• Κατασκευή 200 Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε όλες τις πρωτεύουσες των Νομών 

και σε άλλους Δήμους και οπωσδήποτε σε οσους έχουν πληθυσμό άνω των 30.000.

• Κατασκευή Κέντρων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων και Τακτικών Οδηγών.

• Εφαρμογή του προγράμματος «ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» από την Εθνική Επιτροπή Οδικής

Ασφαλείας
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XV. Η Ελληνική Εμπορική Ναυτιλία

Η Εμπορική Ναυτιλία είναι το πιο «φυσικό» από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της 

χώρας μας. Η εφαρμογή μιας συγκροτημένης ναυτιλιακής πολίτικης είναι η πρώτη 

προϋπόθεση για την αξιοποίηση της καίριας θέσης που κατέχει η Ελλάδα στον τομέα

αυτό.

.  ΑΚΤΟΠΛΟΪΑ

Για τη διασφάλιση της εδαφικής συνεχείας της χώρας, την αναβάθμιση της ποιότητας

των παρεχομένων υπηρεσιών, την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, παράλληλα

με τη διασφάλιση της απασχόλησης, βασικοί άξονες της πολιτικής μας είναι:

1 νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία των θαλάσσιων συγκοινωνιών

2 ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικών Θαλάσσιων Μεταφορών

3 υποστήριξή ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου

4 βελτίωση παρεχόμενων υπηρεσιών με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού 

Συστηματο; Κράτησης Θεσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων

5 δημιουργία terminals (σταθμοί επιβατών) σε κάθε λιμάνι

.  ΛΙΜΑΝΙΑ

1 Μετατροπή των φορέων διοίκησης των λιμανιων εθνικής σημασίας σε A Ε 

(λ χ Πατρα. Ηράκλειο. Ηγουμενίτσα κ α )

2 Μεταφορά αρμοδιοτήτων των Λιμενικών Ταμείων στον α και β βαθμό 

Αυτοδιοίκησης

3 Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών σε υπάρχοντά λιμανια και κατασκευή 

νέων σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ

4 Δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων για το συντονισμό και τη 

διαχείριση όλων των λιμενικών έργων

• ΠΟΝΤΟΠΟΡΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

1 Ενισχύουμε την ελληνική ναυτιλία με κριτήρια ασφαλείας, ποιότητας.

2 Στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα και την απασχόληση των Ελλήνων 

ναυτικών

3 Αναβαθμίζουμε συνεχώς τη ναυτική εκπαίδευση, γιατί μόνο με ικανά στελέχη
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μπορούμε να ανταποκριθούμε σε μία σύγχρονη, ποιοτική ναυτιλία και 

ανταγωνιστική ναυτιλία

4 Εξετάζεται σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ η δυνατότητα εισαγωγής των 

εταιριών της ποντοπόρου ναυτιλίας στο ΧΑΑ. 

ντόχος_μαζ είναι να παραμείνει η χωρά μας πρωτοπόρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό 

επίπεδο με την ελληνική σημαία ως σημαία ποιότητας, που αποτελεί απαραίτητη 

προϋπόθεση για την επικράτηση της ελληνικής ναυτιλίας στο παγκόσμιο στερέωμα.

. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΙΜΕΝΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.

Για την ανάδειξη του ηγετικού ρόλου του Πειραιά στο σταυροδρόμι των τριών 

ηπείρων, την αναβάθμιση της ανταγωνιστικότητάς του, την οικονομική και 

λειτουργική εξυγίανση, καθώς και την προσέλκυση κεφαλαίων που θα συμβάλλουν 

στη δυναμική ανάπτυξη της ΟΛΠ A Ε σχεδιάζουμε :

- υλοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου

- δημιουργία θυγατρικών εταιριών

- είσοδο στο ΧΑΑ

- ολοκλήρωσή σιδηροδρομικής σύνδεσης ΣΕΜΠΟ με δίκτυο ΟΣΕ (2002),

- ολοκλήρωσή κατασκευής προβλήτα 111 στο ΣΕΜΠΟ (2003),

- επιθετικό marketing για διεύρυνση πελατείας.

- ολοκλήρωσή αναπλασης επιβατικού λιμένα με προοπτική το 2004 (νέος σταθμός 

κρουαίιεροπλοίων ικανός να υποδεχθεί και τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια 

parking, λιμενικά έργα που θα υποστηρίξουν ακόμη περισσότερό την ανάπτυξη 

ακτοπλοΐας. 2001 -  2003) και

- αξιοποίηση όλων των χερσαίων· χωρων για την ανάπτυξη και άλλων 

οικονομικών, εμπορικών, και πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν 

στην ενίσχυση της οικονομίας του Πειραια και των γειτονικών Δήμων

• ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΌΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε.

Για να ενισχυσει ακόμα περισσότερό το πρωταγωνιστικό του ρόλο στην περιοχή της 

Βαλκανικής. Ανατολικής Ευρώπης και Παρευξείνιων χωρών και να βοηθήσει την 

οικονομική διείσδυση της Ελλαδας στις περιοχές αυτές έχει εκπονήσει ένα 

πρόγραμμα έργων λιμενικής υποδομής και εξοπλισμού, με κύριο άξονα την

επέκταση του 6"" προβλήτα
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• ΝΑΥΤΙΚΟ ΑΠΟΜΑΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ (Ν.Α.Τ.)

1. Πλήρης ενημερότητα του Ταμείου αναμένεται να υπάρχει το τέλος του 2000 

(ολοκλήρωση έκδοσης όλων των ισολογισμών προηγούμενων ετών).

2. ^Εφαρμογή του «Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος» (Μ .ΙΈήέτσι

ώστε να οργανωθούν καλύτερα οι υπηρεσίες και να εξυπηρετείται αρτιότερα 

ο πολίτης

3 Μεγίστη αξιοποίηση της περιουσίας με ανάθεση διαχείρισης των ακινήτων 

του ΝΑΤ σε κρατικό ή ιδιωτικό φορέα

4 Ένταξη του ΝΑΤ στον ευρύτερο σχεδίασμά για την αναδιοργάνωση της 

λειτουργίας του ασφαλιστικού συστήματος στη χώρα μας.

• ΟΙΚΟΣ ΝΑΥΤΟΥ

Στον Οικο Ναυτου προγραμματίζονται

1 εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας,

2 εφαρμογή του νέου Οργανισμού

3 εξεταση της δυνατότητας ένταξης του Ο Ν σε ενα ευρυτερο σύστημα 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας

• ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ

Για τη θωρακιση των εξωτερικών συνόρων, την αστυνόμευση των ακτών, την

προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θαλασσα. την ασφαλεία της ναυσιπλοΐας πρεπει

να συνεχιστούν

1 η ενίσχυση σε ανθρώπινο δυναμικό με υψηλη εκπαίδευση και συνεχή 

μετεκπαίδευση των στελεχών του Α Σ

2 Η ενίσχυση σε μέσα (πλωτά και εναερια) και σε σύγχρονο ηλεκτρονικό και 

ατομικο εξοπλισμό

3 Η επέκταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Κρητικό Πέλαγος του 

Ολοκληρωμένου Συστήματος ελεγχου Θαλασσιας Κυκλοφορίας (VTMIS)

4 Η εισαγωγή δορυφορικών συστημάτων για τον έλεγχο των αλιευτικών 

δραστηριοτήτων

5 Η διαμόρφωση συγχρόνου θεσμικού πλαισίου για την εξέλιξη του 

προσωπικού και αναδιαταξη των κεντρικών και περιφερειακών μονάδων με
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ταυτόχρονη αναδιαταξη του προσωπικού.

6 Η ολοκλήρωσή της επέκτασης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και 

Διάσωσης και υλοποίηση του προγράμματος «Αρχιμήδης» για ηλεκτρονικό 

εξοπλισμό

Η ολοκλήρωση όλων αυτών των παρεμβάσεων στη διάρκεια της επόμενης τετραετίας 

π0υ αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τη θεσμική και διοικητική του 

αναδιοργάνωση, τα μέσα και τις υποδομές θα οδηγήσει σε ένα νέο, σύγχρονο και 

αποτελεσματικό Λιμενικό Σώμα, ικανό να ανταποκρίνεται στις συνεχώς αυξανόμενες 

υποχρεώσεις του
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2. Η Μεγάλη Προτεραιότητα:

Απασχόληση



I. Το Γενικό Πλαίσιο

Η βασική πηγή πλούτου και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε χώρας είναι σήμερα το ανθρώπινο 

δυναμικό της. Η «νέα οικονομία» απαιτεί στέρεες, γενικές γνώσεις, αλλά και εξειδίκευση. Βασίζεται 

στο πνεύμα^ρωτοβουλίας, την' ευελιξία, τη δυνατότητα δημιουργικής προσαρμογής στις συνθήκες που 

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

και οι δεξιότητές του, η φαντασία του, και η εφευρετικότητά του, το μεράκι του. Η εθνική 

ανταγωνιστικότητα βασίζεται σήμερα στο συγκριτικό πλεονέκτημα κάθε λαού στις γνώσεις, στη\· 

εκπαίδευση και στις δεξιότητες του.

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

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

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

γνώση, η βελτίωση τόσο της πρόσβασης στη γνώση όσο και της διανομής της σε ολόκληρη την 

οικονομία και την κοινωνία

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

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

και πολίτικης ζωής, προϋποθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με ευρεία παιδεία, δεξιότητα 

και ικανότητα προσαρμογής στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες. Στόχοι μας λοιπόν 

είναι:

λ  η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρωπίνου κεφαλαίου

> η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

> η παροχή σ' όλους τους'Ελληνες, χωρίς διακρίσεις, ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών

Στο επίκεντρο της προσοχής και των προσπαθειών' μας βρίσκονται ιδιαίτερα οι νέοι. Οι απαιτήσεις της 

«νέας εποχής» για υψηλού επιπέδου κατάρτιση, ανταγωνιστικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, 

αφορούν' κατ’ εξοχήν τους νέους. Οφείλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους νέους και τις νέες μας να 

ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην 

απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, στην επιτυχή ενσωμάτωση στην κοινωνική και οικονομική ζωή 

με τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών μέτρων και δομών.

Η πολιτική μας διαρθρώνεται σε έξι άξονες:
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Ο πρώτος άξονας είναι ο αναπτυξιακός. Επιδιώκουμε υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς του 

προϊόντος, αύξηση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και της εσωτερικής ζήτησης για την αύξηση 

του όγκου της απασχόλησης. Ακόμη, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος 

μ£ την ενίσχυση μικρών και μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και την ενίσχυση της 

επιχειρηματικοτητας των νέων, με στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων και 

ανταγωνιστικών οικονομικών μονάδων.

• 0  δεύτερος άξονας είναι η «επένδυση στη γνώση». Ενισχύουμε τις δυνατότητες και τις 

ευκαιρίες για μόρφωση, κατοχυρώνοντας το κοινωνικό δικαίωμα ανοικτής πρόσβασης, 

αναδιαρθρώνοντας τα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, 

βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό αποτέλεσμα, με νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης με 

σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό. Συνδέουμε τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής 

κατάρτισης με τις ανάγκες της «νέας εποχής»· Καθιστούμε την υψηλού ποιοτικού επιπέδου δια 

βίου εκπαίδευση κεντρικό άξονα της πολιτικής μας κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η ευελιξία και η 

προσαρμοστικότητα συνδέεται αναπόσπαστα με την απόρριψη της αντίληψης που κατατέμνει τη 

ζωή στον κλειστό και στεγανό κύκλο: εκπαίδευση -  εργασία -  συνταξιοδότηση.

• Ο τρίτος άξονας αφορά τη δυναμική αναπροσαρμογή της εργασίας στην Κοινωνία της 

Πληροφορίας. Διευκολύνουμε τις νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της 

εργασίας, όπως η τηλεργασία, μέσα σε πλαίσιο όμως το οποίο διαφυλάσσει τα 

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

απασχόληση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σηματοδοτείται από μεταρρυθμίσεις του 

θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης «ευελιξίας γνώσης» στην αγορά 

εργασίας και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με νέες κομβικές δεξιότητες, 

ικανό να αντεπεξέλθει στη νέα ζήτηση και τις θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται 

από τις εφαρμογές νέων τεχνολογιών σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας.

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

ιδιωτικό τομέα. Ενθαρρύνουμε την επένδυση των επιχειρήσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο

(θέσπιση ειδικών κινήτρων και επενδύσεων για προγράμματα ανάπτυξης του ανθρώπινου 

δυναμικού, προώθηση της εταιρικότητας δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ενδοεπιχειρησιακή 

κατάρτιση). Επιδιώκουμε έτσι την καλλιέργεια νοοτροπίας συνεχούς μάθησης και



88

προσαρμογής για τους εργαζόμενους και τις επιχειρήσεις. Στηρίζουμε το σχεδίασμά και την 

εφαρμογή των αλλαγών' στην οργάνωση της εργασίας, στην κατάρτιση σχεδίων ανάπτυξης 

του ανθρώπινου δυναμικού στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

• Ο πέμπτος άξονας εντοπίζεται στην πρόληψη. Οι πολιτικές μας αναπροσανατολίζονται σταδιακά 

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

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

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

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

ισότητας στην πρόσβαση.

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

ευκαιριών Καταπολεμούμε κάθε διαχωρισμό και διάκριση πρόσβασης στην κατάρτιση και

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

τους νέους, τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες 

και ικανότητες. Υποστηρίζουμε τις ομάδες ατόμων με ιδιαίτερες αδυναμίες 

κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης. Αποτρέπουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, που θέτει εκτός 

της παραγωγικής λειτουργίας τμήματα του ανθρώπινου δυναμικού και υποστηρίζουμε την πλήρη 

αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας.

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

τώρα έχουμε καταγράψει ήδη τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα.

II. Το έργο της περιόδου 1996 -  2000

• Επιδοτήσαμε τη δημιουργία 270.000 νέων θέσεων εργασίας για νέους, γυναίκες και 
μακροχρόνια ανέργους την περίοδο 1994-99.

• Δώσαμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να αυξήσουν και να καταρτίσουν το ανθρώπινο δυναμικό 
τους.

• Δημιουργήσαμε νέες υποδομές υποστήριξης του κάθε ανέργου και υπηρεσίες κοινωνικής 
προστασίας του πολίτη.

• Ενθαρρύνουμε με ειδικά προγράμματα, τις επιχειρήσεις ο προχωρούν στην εφαρμογή του 
35ώρου μέσα από συμφωνίες με τους εργαζομένους και εφ’ όσον δημιουργούν νέες 
θέσεις απασχόλησης.
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Εκπονήσαμε το ειδικό Πρόγραμμα «Νέοι στην Ενεργό Ζωή» ώστε να προσφέρουμε 
μέχρι το τέλος του 2000, μια θέση εργασίας, εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης ή 
αυτοαπασχόλησης σε κάθε άνεργο νέο σε ηλικία στη χώρα μας.

• Περιορίσαμε τα πραγματικά εμπόδια πρόσβασης των γυναικών στα εκπαιδευτικά 
συστήματα και την αγορά εργασίας. Εισαγάγαμε θετικές διακρίσεις και μέτρα στα 
προγράμματα κατάρτισης και προώθησης της απασχόλησης και δημιουργήσαμε δομές 
και προγράμματα στήριξης της γυναικείας επιχειρηματικότητας.

• Εφαρμόσαμε νέα. ευέλικτα και αποτελεσματικά προγράμματα για την κατάρτιση και 
εργασιακή ένταξη, μειονεκτούντων ομάδων του πληθυσμού (ΑΜΕΑ, παλιννοστούντες, 
πρόσφυγες, τσιγγάνοι).

• Καταγράψαμε και νομιμοποιήσαμε τους οικονομικούς μετανάστες ώστε να 
καταπολεμήσουμε την παράνομη απασχόληση και να προστατεύσουμε τα δικαιώματα 
των αλλοδαπών που εργάζονται νόμιμα στη χώρα μας

• Με τον Ν. 2369/98 εναρμονίσαμε τη νομοθεσία μας με εκείνη των χωρών -  μελών της 
Ε.Ε., και ρυθμίζουμε τις νέες μορφές εργασίας που δημιουργούνται, συνδυάζοντας την 
αναγκαία ευελιξία με την ασφάλεια του εργαζόμενου.

• Εξασφαλίζουμε την ποιοτική αναβάθμιση των δομών της αρχικής και συνεχιζόμενης 
επαγγελματικής κατάρτισης και την προσαρμογή τους στις οικονομικές αλλαγές 
(δημιουργία Εθνικού Κέντρου Πιστοποίησης, Πιστοποίηση ΚΕΚ και επιχειρήσεων).

• Βελτιώνουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της κατάρτισης ανέργων μέσω 
της σύνδεσης του περιεχομένου της κατάρτισης με τις τάσεις της αγοράς εργασίας. Στην 
περίοδο 1994-99 καταρτίσαμε 290.000 ανέργους παρέχοντας νέες γνώσεις και 
δυνατότητες για εργασία.

• Αναμορφώσαμε την ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση, διευκολύνοντας την πρόσβαση των 
μικρών επιχειρήσεων και την σύνδεση των επιχειρησιακών σχεδίων με τις παρεχόμενες 
εξειδικεύσεις. Στην Περίοδο 1994-99 καταρτίσαμε 390.000 εργαζόμενους 
διασφαλίζοντας την παραμονή τους στην εργασία και την αναβάθμιση της θέσης τους.

• Αναπτύσσουμε νέες μορφές κατάρτισης προωθώντας προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας, σύνδεσης κατάρτισης -  απασχόλησης κ.λπ.

III. Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση.

Στόχος μας είναι η τετραετία 2000 -  2004 να καταγραφεί ως η «τετραετία της μετάβασης

στην πλήρη απασχόληση για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες»

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

σύνολο των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και το σύνολο της κυβερνητικής δράσης στο
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σχεδίασμά για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τη σύνδεση της ανάπτυξης με 

την απασχόληση, για περισσότερες θέσεις εργασίας, για την ευημερία των πολιτών.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση - 2000

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

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

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

Για την επίτευξη των στόχων μας:

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

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

> Ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος με την ενίσχυση μικρών και 
μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων με στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων και 
α\παγωνιστικών μονάδων.

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

-, Ενισχύουμε το ρόλο των κοινωνικών εταίρων στο σχεδίασμά αλλά και στην υλοποίηση 
συγκεκριμένων μέτρων του σχεδίου δράσης.

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

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

Οι ειδικές δράσεις μας, στον συγκεκριμένο άξονα, είνα ι:

• Ενίσχυση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις απασχόλησης.

• Ενίσχυση άνεργων για το ξεκίνημα μιας δικής τους δουλειάς ή για τη σύσταση ατομικών 
επιχειρήσεων σε συνεργασία με άλλους ανέργους (αυτοαπασχόληση).

• Ενίσχυση επιχειρήσεων και ανέργων για απόκτηση επαγγελματικής εμπειρίας, ή αρχικής 
επαγγελματικής κατάρτισης.

• Ενίσχυση για τη δημιουργία θέσεων εργασίας σε τομείς όπως ο κοινωνικός τομέας και ο 
τομέας του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος.

• Συνοδευτικές - υποστηρικτικές ενέργειες για την προσφορά ίσων ευκαιριών στις 
γυναίκες και την ένταξη των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες και των άλλων ευπαθών 
ομάδων του πληθυσμού στην παραγωγή και την κοινωνία.

• Το ειδικό πρόγραμμα για την απόκτηση δεξιοτήτων στους στρατευμένους, ώστε να 
μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην αγορά εργασίας με τη λήξη της στρατιωτικής τους 
θητείας.

• Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στους θύλακες ανεργίας με τα Τοπικά Σύμφωνα 
Απασχόλησης ή σε επαγγελματικούς κλάδους που πλήττονται περισσότερο.

• Η δια βίου μάθηση, η συνεχής αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού 
της χώρας μας. είναι η κεντρική μας επιλογή. Ολοκληρώνουμε τις μεταρρυθμίσεις στα 
συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, δίνοντας ιδιαίτερο βάρος στην 
αποτελεσματική σύνδεση αρχικής με συνεχιζόμενη κατάρτιση και σε προγράμματα 
εναλλασσόμενης κατάρτισης με απασχόληση κυρίως στη χρήση νέων τεχνολογιών.
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Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάπτυξη και η προσαρμογή των δεξιοτήτων και των 

εργαζομένων στις νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και 

εξειδίκευσηΤ-Τα προγράμματα απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις κυρίως όμως στις 

μικρές, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της ελληνικής επιχειρηματικής βάσης και

δημιουργούν πολλές νέες θέσεις απασχόλησης.

IV. Εθνικό σύστημα επαγγελματικής κατάρτισης και δια βίου μάθησης

Προσανατολιζόμαστε στη στρατηγική σύνδεση των συστημάτων αρχικής με την 

συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση στη βάση των αναγκών και προοπτικών της αγοράς 

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

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

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

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

Σ' αυτή την κατεύθυνση στόχοι μας είναι:

λ  Η συγκρότηση ενιαίου λειτουργικού συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτών και 

προγραμμάτων, καθώς και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

> Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών δομών παροχής 

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

Τουριστικών Επαγγελμάτων. ΚΕΓΕ).

> Η αναβάθμιση των ΙΕΚ.

V. Ποιότητα στην επαγγελματική κατάρτιση και σύνδεση με την απασχόληση

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

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

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

Λειτουργίας» με πιο ευρύ χρονικό προγραμματισμό της δουλειάς τους.

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

τεχνολογίες και την κοινωνία της πληροφορίας σε όλα τα προγράμματα για το
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ανθρώπινο δυναμικό (από τα σχολεία ως την κατάρτιση των ηλικιωμένων ανέργων).

Η διασύνδεση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και προώθησης στην αγορά 

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

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

VI Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης και προστασίας των ανέργων

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

συμμετοχή στην κοινωνική ζωή:

> Με τον προσανατολισμό των Προγραμμάτων Απασχόλησης στις ειδικές ανάγκες των 

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

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

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

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

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

Αποτελεσματικές δομές και εργαλεία στην αγορά εργασίας

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

την ενίσχυση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις μας θα επικεντρωθούν στην:

λ πλήρη αλλαγή της λειτουργίας του σημερινού ΟΑΕΔ ώστε να αντιστοιχηθεί με τις νέες 

ανάγκες και να πετύχει την σύζευξη προσφοράς-ζήτησης εργασίας. Στόχο, μας αποτελεί 

η εφαρμογή μιας εξατομικευμένης πολιτικής για κάθε άνεργο με την προσφορά σε τακτό 

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

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

του Εθνικού Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μετά την δωρεάν 

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανέργους και την ουσιαστική αύξηση των 

επιδομάτων ανεργίας, τη νέα τετραετία, ιδιαίτερο βάρος δίνουμε:
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- Στην ουσιαστική στήριξη, σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, των 

μακροχρόνια ανέργων ηλικιωμένων, που δεν έχουν συμπληρώσει τα ένσημά τους, για τη 

θεμελίωση-του συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

VII. Ίσες ευκαιρίες για τις Γυναίκες

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

προσπάθειες μας στην εξασφάλιση της δυνατότητας ισότιμης συνεισφοράς των γυναικών στην 

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

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

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

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

ίσα δικαιώματα στην πραγματική ισότητα των ευκαιριών και υλικών ευχερειών.

Αρνούμαστε εκβιαστικά διλήμματα που υποχρεώνουν τις γυναίκες να επιλέγουν ανάμεσα 

στην οικογένεια και την εργασία, τους καταναγκασμούς της καθημερινότητας που 

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

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

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

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

λ  Ο περιορισμός των εμποδίων πρόσβασης των γυναικών στα εκπαιδευτικά συστήματα 

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

και δομών στήριξής [δημιουργία δομών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών 

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

σχολεία, ενίσχυση εθελοντικών μορφών παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τη 

συνδρομή στις οικογενειακές ευθύνες] .

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

μερική απασχό/.ηση, τηλεργασία) που επιτρέπει τον καλύτερο καταμερισμό ευθυνών και
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α ν α γ κ ώ ν , διασφαλίζοντας ότι η ευελιξία δεν θα αποβεί εις βάρος των γυναικών 

καταδικάζοντάς τις σε «δευτερεύουσες» εργασίες.

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

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

γυναικείας απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

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

ποσοστού που αντιστοιχεί στο ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην ανεργία.

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

εμποδίων που αποθαρρύνουν ή αποκλείουν τις γυναίκες από δυνατότητες και ευκαιρίες 

επαγγελματικής εξέλιξης (ιδίως στις εργαζόμενες σε θέσεις και ειδικότητες 

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

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

όλο και περισσότερες γυναίκες να βοηθηθούν στην έναρξη και ανάπτυξης αυτόνομης 

δραστηριότητας μεσω της άρσης των εμποδίων που συχνά αντιμετωπίζουν για την 

εξασφάλιση των αρχικών κεφαλαίων και πιστωτικών διευκολύνσεων.

λ Προωθούμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών σε επαγγέλματα 

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

μην καταστούν οι -πληροφοριακά- πληβείοι της νέας εποχής.

VIII. Ίσες ευκαιρίες για τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες

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

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

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

Χώρας για τη δημιουργία μιας δίκαιης και ισχυρής κοινωνίας. Επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους:

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

απασχόλησης) μέσω του Προγράμματος Κοινωνικού Αποκλεισμού.

Με το Πρόγραμμα για την «Ειδική Αγωγή» και την «Εκπαίδευση Ατόμων Ειδικών
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Κατηγοριών» του Υπουργείου Παιδείας.

> Με τα Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης στις Περιφέρειες.

> Με την εφαρμογή του Ν. 2643/98 για την απασχόληση ατόμων των ειδικών κατηγοριών.

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

IX. Μαζί με τις δυνάμεις της κοινωνίας

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

«ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και τις ίσες ευκαιρίες», χρειάζονται την ενεργό 

στήριξη των πολιτών. Πόροι διατίθενται και από το Γ’ Κ.Π.Σ., από τον προϋπολογισμό, από 

τον ΟΑΕΔ και τους οργανισμούς. Όμως, όσο καλύτερα αυτοί οι πόροι θα αξιοποιούνται, και 

όσο πιο ορατά θα είναι τα αποτελέσματα, τόσο οι πολίτες θα ενεργοποιούνται, και οι 

παραγωγικές δυνάμεις, οι κοινωνικοί φορείς θα εντάσσονται στην υλοποίηση του νέου 

προγράμματος.

Με το «Σύμφωνο Εμπιστοσύνης προς το 2000». προσεγγίσαμε για πρώτη φορά μαζί με τις 

οργανώσεις εργοδοτών-εργαζομένων τα προβλήματα και θέσαμε τις βάσεις της κοινής 

προσπάθειας. Συνεχίζουμε στην ίδια κατεύθυνση με την ενεργό συμμετοχή των Κοινωνικών 

Εταίρων:

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

την Απασχόληση.

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

> Στις διαδικασίες σχεδιασμού και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

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

την Απασχόληση, απέδειξαν ότι έχουν τη δύναμη και τη θέληση να συμβάλλουν στην 

ακεραιότητα της κοινωνίας μας.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν αναμφίβολα και τη μεγάλη προσπάθεια που επιχειρείται στην
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£ £ για το «Σύμφωνο Εμπιστοσύνης για την Απασχόληση», όπου η ανάπτυξη του 

ανθρώπινου δυναμικού και η πολιτική των ίσων ευκαιριών κατέχει εξέχουσα θέση.

Κάνουμε πράξη το ρόλο του Κράτους ως ευέλικτου μηχανισμού και στρατηγείου ανάπτυξης, 

ενώ οριοθετούμε το εύρος των παρεμβάσεων του στην οικονομία. Με επιθετική αντίληψη, 

αναμορφώνουμε τις Δημόσιες Υπηρεσίες και αναδιαρθρώνουμε τις Δημόσιες Επιχειρήσεις 

Κοινής Ωφέλειας για μια σαφή, αναβαθμισμένη και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική.

Ανάλογα βήματα πρέπει όμως να γίνουν και από τη μεριά των επιχειρήσεων:

. Στο ζήτημα της συμμετοχής των εργαζομένων στο θετικό αποτέλεσμα που παράγει μια 

επιχείρηση (χορήγηση μετοχών / συμμετοχή στα κέρδη)

- Στο ζήτημα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που να αντιστοιχίζεται με την άντληση 

επενδυτικών κεφαλαίων, την επέκταση των δραστηριοτήτων και την αύξηση της

κερδοφορίας.

Το 35ωρο εξακολουθεί να είναι στόχος. Συνεχίζουμε και διευρύνουμε τις πιλοτικές 

εφαρμογές του.

X. Οι μεγάλοι στόχοι της περιόδου 2000 -  2004 : 300.000 νέες ευκαιρίες πρόσβασης 
στην αγορά εργασίας · 300.000 νέες ευκαιρίες κατάρτισης ανέργους

Οι πολιτικές μας για την εκπαίδευση και την απασχόληση θέλουμε να θέτουν συγκρίσιμους 

και ελέγξιμους ποσοτικούς στόχους. Θέλουμε να ελέγχουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα των 

πολιτικών μας. Να εξειδικεύουμε και να εξατομικεύουμε τις παρεμβάσεις μας. Κάθε πολίτης 

θέλουμε να νοιώθει ότι έχει μια διαρκή ευκαιρία εκπαίδευσης και απασχόλησης που την 

εγγυαται η πολιτεία.

Το σύνολο των πολιτικών μας. την περίοδο 2000 -  2004, οδηγεί στη δημιουργία 300.000 

νέων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 300.000 νέων ευκαιριών κατάρτισης 

για ανέργους. Οι θέσεις αυτές ισούνται με το 12% περίπου του ενεργού πληθυσμού της 

Χώρας. Στόχος μας είναι ο έλεγχος και η δραστική μείωση της ανεργίας λαμβανομένου 

υπόψη και του ρυθμού αύξησης της ζήτησης εργασίας με την είσοδο νέων δυνάμεων στην 

αγορά εργασίας, (νέοι, γυναίκες, αλλά και αλλοδαποί νόμιμα ευρισκόμενοι στη χώρα). 

Δέσμευσή μας είναι την τετραετία 2000 -  2004 συνολικά 900.000 εργαζόμενοι και άνεργοι



να ωφεληθούν από τα προγράμματα μόνο του Υπουργείου Εργασίας.

Ο ποσοτικός στόχος των 300.000 νέων ευκαιριών πρόσβασης στην αγορά εργασίας 
κλιμακώνεται-χρονικά μέσα στην τετραετία 2000 -  2004 και αναλύεται σε :

- 130.000 νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας

- 70.000 νέες δυνατότητες αυτοαπασχόλησης με κρατική ενίσχυση και υποστήριξη

- 100.000 νέες θέσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

Ο ποσοτικός στόχος των 300.000 νέων ευκαιριών κατάρτισης για ανέργους αναλύεται σε:

- 200.000 θέσεις μέσω του ΟΑΕΔ (αρχική κατάρτιση, μαθητεία κ.λπ.)

- 100.000 θέσεις μέσω των ΚΕΚ και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου.

Ο συνολικός προϋπολογισμός αυτής της παρέμβασης ανέρχεται στα 850 δις. δρχ. και θα 
καλυφθεί από τον ΟΑΕΔ και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Ο ποσοτικός αυτός στόχος προκύπτει από τον υπολογισμό του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ 
την περίοδο 2000 -  2004 και από τις δυναμικές που διαμορφώνει η εκταμίευση του Γ' ΚΠΣ 
(15τρις.), και η προετοιμασία της χώρας για το 2004.
Σ' αυτές τις 600.000 θέσεις πρέπει να προστεθούν και άλλες 300.000 ευκαιρίες κατάρτισης 
που απευθύνονται σε ήδη εργαζόμενους. Συνολικά περισσότερα από 900.000 άτομα 
υπάγονται στα προγράμματα του ΟΑΕΔ. των ΚΕΚ, του Υπουργείου Εργασίας, του 
Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου κ.λ.π.


