
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Ερώτηση 1.: Παρ’ όλες τις παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα στον τομέα των 
ΜΜΜ και αναφέρομαι στο ΜΕΤΡΟ, στα νέα λεωφορεία κλπ το κυκλοφοριακό 
παραμένει άλυτο πρόβλημα και η ταλαιπωρία των πολιτών συνεχίζεται. Πως 
σκοπεύετε να αντιμετωπίσετε αυτό το πρόβλημα;

Η συνεχής διόγκωση του αριθμού των Ι.Χ. αυτοκινήτων αλλά και η άναρχη και 
ερήμην των συγκοινωνιακών μελετών δόμηση της ελληνικής πόλης έχουν γιγαντώσει 
το πρόβλημα του κυκλοφοριακού. Η μόνη λύση που υπάρχει είναι η μετακίνηση των 
πολιτών κύρια με τα ΜΜΜ. Προς το σκοπό αυτό αναβαθμίσαμε τα συγκοινωνιακά 
μέσα , διευκολύναμε τη χρήση και την κίνησή τους, θεσπίσαμε κίνητρα για την 
δημιουργία χώρων στάθμευσης.

Α. Αναδιάρθρωση και βελτίωση των αστικών συγκοινωνιών στην Αθήνα.

Λειτουργία του ΜΕΤΡΟ στην Αθήνα με τις πρώτες δύο γραμμές: Άμυνα -  
/^3™αγμα, Σύνταγμα - Σεπόλια.
U5(Ένέα λεωφορεία. -  Ήδη έχουν π^ραδοθεί στην κυκλοφορία 390 λεωφορεία. 
Σύμβαση για την προμήθεια αστικών λεωφορείων αντιρρυπαντικής
τεχνολογίας με κινητήρα Φυσικού Αερίου.
Κλιματισμός στα λεωφορεία.
192 νέα σύγχρονα τρόλλεϋ με σύστημα τηλεματικής.
120 νέα βαγόνια του ΗΣΑΠ.
13 γραμμές λεωφορείων express, με επέκταση του ωραρίου λειτουργίας όλη την 
ημέρα.
Δημιουργία νέων λεωφορειοδρόμων μήκους 20 χλμ.
12 διαδημοτικές γραμμές.
Έκδοση συγκοινωνιακών Χαρτών : Αθηνών, Πειραιώς, Δυτικής Αττικής, 
Βορείων Προαστίων, Νοτίων Προαστίων, Ανατολικών Προαστίων. Διανέμονται 
από τα σταθμαρχεία και μαζί με τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών.
Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων σε 1800 στάσεις.
Έκδοση οδηγού της Πόλης, για το πώς θα πάτε σε 800 σημεία της Αθήνας. Έχει 
διανεμηθεί μαζί με τις κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

Β. Κατάρτιση του Χάρτη Δικαιωιιάτων Πολιτών ο οποίος προβλέπει την καταβολή 
αποζημιώσεων σε περίπτωση που το Υπουργείο δεν τηρήσει τις υποχρεώσεις 
εξυπηρέτησης που περιλαμβάνονται στο Χάρτη Υποχρεώσεων προς τον Καταναλωτή 
Αστικών Συγκοινωνιών (ΟΑΣΑ, ΕΘΕΛ, ΗΛΠΑΠ, ΗΣΑΠ).
• Έκδοση των Χαρτών Υποχρεώσεων του Υπουργείου και των φορέων σε 80.000 

αντίτυπα τα οποία διανεμήθηκαν στους πολίτες από το Υπουργείο ή από τους 
φορείς.

Γ. Σώιια Επιθεωρητών Ελεγκτών με στόχο τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας, 
αξιοπιστίας και διαφάνειας σε όλες τις υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών, του 
ΥΜΕ, των φορέων που εποπτεύει και των Ν.Α.
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Δ. Άλλα ιιέτρα που αφορούν την ποιότητα υπηρεσιών εν γένει:

1. Νέος Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας, με ρυθμίσεις προστασίας για πεζούς, 
παιδιά, Άτομα με Ειδικές Ανάγκες, ηλικιωμένους.

2. Με πρόβλεψη για περιοχές ήπιας κυκλοφορίας και μείωση προστίμων στις 
ελαφρές παραβάσεις -  αύξηση στις σοβαρότερες.

3. Υλοποιείται πρόγραμμα ανακαινίσεων και εκσυγχρονισμού όλων των 
σταθμών του ΗΣΑΠ και καλύτερης λειτουργίας του. Μειώθηκαν οι χρόνοι 
διαδρομών, χρησιμοποιούνται συρμοί 6 βαγονιών, κατασκευάστηκαν 
ανελκυστήρες για ΑΜΕΑ κ.ά.

4. Κατασκευή 200 Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής σε όλη τη χώρα. Το ΥΜΕ 
χρηματοδοτεί με 25.000.000 δρχ. κάθε Δήμο για κατασκευή Πάρκου 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. Έχει εγκριθεί η κατασκευή 101 Πάρκων 
Κυκλοφοριακής Αγωγής. Τέσσερα πάρκα ήδη λειτουργούν : Αγίας Βαρβάρας 
και Χαλανδρίου και δύο στη Θεσσαλονίκη.

5. Πρόγραμμα κυκλοφοριακής αγωγής στην Α/θμια και Β/θμια εκπαίδευση με 
πανελλήνιους μαθητικούς διαγωνισμούς (1998 και 1999) σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής. Βραβεύθηκαν μαθητές από όλη την Ελλάδα, με 
χρηματοδότηση του ΥΜΕ.

Ε. Νέο σύστηιια Λήψης Αποφάσεων- Διαβούλευση ιιε τους Πολίτες. Δίκτυο 
Πόλεων. Το Υπουργείο εισήγαγε μια νέα διαδικασία στον τρόπο λήψεως των 
αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής. Τη διαβούλευση και συνεργασία με 
τους πολίτες ή φορείς - τους οποίους αφορά η πολιτική του Υπουργείου.

Έτσι, τα δύο τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν:
1. Ειδική Επιτροπή για τις μοτοσικλέτες
2. Ειδική Επιτροπή για τα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες
3. Δημιουργία δικτύου πόλεως με αντικείμενο την προώθηση των θεμάτων 

των δήμων και τη λήψη μέτρων σε όλες τις υπηρεσίες αρμοδιότητας του 
ΥΜΕ.

Ερώτηση 2: Η κυβερνητική παρέμβαση στον τομέα της υγείας κρίνεται 
ανεπαρκής. Η κοινή εντύπωση είναι ότι στα δημόσια νοσοκομεία οι ουρές 
συνεχίζονται, τα ράντζα στις γενικές εφημερίες παραμένουν, το φακελάκι 
εξακολουθεί να επικρατεί , οι ασθενείς στρέφονται , εφόσον έχουν τη 
δυνατότητα, στα ιδιωτικά νοσοκομεία. Πως το σχολιάζετε ;

Τα τελευταία χρόνια κύριο βάρος δόθηκε στην προσπάθεια για αποκέντρωση 
των υπηρεσιών υγείας και περίθαλψης, ώστε να αντιμετωπισθεί το φαινόμενο 
της μαζικής προσέλευσης των ασθενών από την περιφέρεια στα αστικά 
κέντρα. Παράλληλα δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή :
στην αύξηση των διατιθέμενων κλινών με την δημιουργία, νέων μονάδων και 
την επέκταση παλαιών ,
στην κάλυψη των αναγκών σε ιατρούς και νοσηλευτικό προσωπικό,



3. στην αναβάθμιση της ξενοδοχειακής υποδομής των νοσοκομείων.

Α. Υποδομές Αευτεροβάθιιια£ Περίθαλιι/τκ

Πολλά νέα νοσοκομεία έχουν ήδη παραδοθεί και λειτουργήσει. Νέες πτέρυγες έχουν 
προστεθεί στα νοσοκομεία μας. Τα επόμενα δύο χρόνια θα παραδοθούν και θα 
λειτουργήσουν και τα υπόλοιπα. Με τα καινούργια αυτά νοσοκομεία και πτέρυγες θα 
έχουνε αθροιστικά προστεθεί στο ΕΣΥ από το περισσότερες από 8.000 σύγχρονες 
νοσοκομειακές κλίνες.
Έχουν τεθεί σε λειτουργία τα νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης και 
Πανεπιστημιακό Λάρισας και μπαίνουν στο σύστημα εφημερίας. Μέσα στο 
επόμενο δίμηνο θα έχουν αναπτύξει το 60% της δυναμικότητάς τους.
Εντός του επομένου διμήνου θα τεθούν σε λειτουργία τα νέα νοσοκομεία Ρόδου, 
Χανιών κα^Καλαμάτας. "
Θα ακολουθήσουν τα νοσοκομεία Σερρών και Αλεξανδρούπολης, αλλά και οι νέες 
πτέρυγες των νοσοκομείων Σπάρτης, Τρίπολης, Κορίνθου και Ψ.Ν.Α.
Εντός του 2001 ολοκληρώνεται το περιφερειακό νοσοκομείο του Χαϊδαρίου, στο 
οποίο θα μετεγκατασταθούν πανεπιστημιακές κλινικές. Με τη λειτουργία του, και σε 
συνδυασμό με το «Θριάσιο», θα καλυφθούν πλήρως οι ανάγκες νοσοκομειακής 
περίθαλψης των δυτικών περιοχών της Αττικής.
Λειτούργησαν όλες οι ειδικές μονάδες στα μεγάλα νοσοκομεία. Μονάδες Εντατικής 
Θεραπείας, Αυξημένης Φροντίδας, Επειγόντων Περιστατικών, Τεχνητού Νεφρού, 
Εγκαυμάτων, Τραύματος, AIDS, Μεταμοσχεύσεων κ.α. Αναβαθμίστηκαν 
πρόσφατα 700 κλίνες σε πέντε νοσοκομεία της Αττικής, (Κ.Α.Τ., Γενικό Κρατικό, 
«Σωτηρία», Ευαγγελισμός και Ερ. Σταυρός), μετατρέποντας θαλάμους των 6 έως 14 
κλινών σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα δωμάτια, με χώρους ατομικής υγιεινής, με 
κλιματισμό και όλες τις ανέσεις.
Το πρόγραμμα αναβάθμισης νοσοκομειακών κλινών θα συνεχιστεί και την επόμενη 
τετραετία, ιδιαίτερα στα νοσοκομεία της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης. Η επαρχία, 
έχει λύσει το πρόβλημα αυτό πλην ελάχιστων εξαιρέσεων, που θα αντιμετωπιστούν 
από το Γ' ΚΠΣ. Γι’ αυτό το σκοπό θα διατεθεί ένα σημαντικό κονδύλι ύψους 114 δις 
δρχ. από τους πόρους του Γ'ΚΠΣ.

Β. Στελέγωση και Εξοπλισμός

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες για την πρόσληψη περισσοτέρων των 10.000 
ατόμων, προκειμένου να καλυφθούν κενά σε όλα τις μονάδες υγείας του ΕΣΥ.
Υλοποιείται πρόγραμμα εξοπλισμού των νοσοκομείων με σύγχρονα ιατρικά 
μηχανήματα, συνολικού ύψους άνω των 150 δις δρχ. από εθνικούς και κοινοτικούς 
πόρους - από το Β'και Γ' ΚΠΣ. Στόχος είναι η τεχνολογική αναβάθμιση όλων των 
νοσοκομείων, Νομαρχιακών και Περιφερειακών.

Γ. Οργάνωση, Διοίκηση και Λειτουργία των Νοσοκομείων

Έχουν προκηρυχθεί οι θέσεις Προέδρων επί θητεία, με προσόντα και αρμοδιότητες 
μάνατζερ, για τα 13 μεγαλύτερα νοσοκομεία.
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Σε δεύτερη φάση θα προκηρυχθούν οι θέσεις και για άλλα, μικρότερης 
δυναμικότητας, νοσοκομεία.
Υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα κατάρτισης στελεχών του ΕΣΥ σε θέματα 
διοίκησης, οργάνωσης και διαχείρισης μονάδων υγείας. Ένας αριθμός στελεχών 
βρίσκεται ήδη για μεταπτυχιακές σπουδές 12μηνης διάρκειας στο εξωτερικό, ενώ 
ένας πολύ μεγαλύτερος παρακολούθησε επιμορφωτικά σεμινάρια στα 40 
πιστοποιημένα ΚΕΚ φορέων του Υπουργείου.
Το πρόγραμμα εκπαίδευσης στελεχών και εργαζομένων στο ΕΣΥ συνεχίζεται με 420 
εγκεκριμένα και ήδη υλοποιούμενα προγράμματα. Προγράμματα επιμόρφωσης θα 
συνεχιστούν και την επόμενη όετία με πόρους του Γ' ΚΠΣ.
Ψηφίστηκε διάταξη για το διπλογραφικό λογιστικό σύστημα και ήδη εφαρμόζεται 
πιλοτικά σε 15 νοσοκομεία.
Στόχος είναι πολύ σύντομα να εγκατασταθεί σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.

Α. Πρωτοβάθμια περίθαλιμη

Συστάθηκαν 31 Πολυδύναμα περιφερειακά Ιατρεία 24ωρης ετοιμότητας σε 29 
μικρά νησιά του Αιγαίου που δεν έχουν νοσοκομείο ή Κέντρο Υγείας. 
Προκηρύχθηκαν οι θέσεις ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ήδη μερικές 
έχουν καλυφθεί. Για την προσέλκυση υποψηφίων για τη στελέχωση των κενών 
θέσεων έχουν θεσμοθετηθεί ειδικά κίνητρα τα οποία αρχίζουν να αποδίδουν. 
Συνδέθηκαν τηλεϊατρικά 19 Κέντρα Υγείας και Περιφερειακά Ιατρεία των 
νησιών του Αιγαίου με νοσοκομεία του ΕΣΥ.
Μέσα στο επόμενο τρίμηνο θα έχουν συνδεθεί άλλα 20.

Ε. ΕΚΑΒ

Ολοκληρώνεται η ανέγερση και ο εξοπλισμός παραρτημάτων του ΕΚΑΒ σε Αθήνα, 
Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, Λάρισα, Αλεξανδρούπολη, Τρίπολη, Ιωάννινα, 
Καβάλα, Κοζάνη, Λαμία, Μυτιλήνη και Ρόδο.
Έχουν τεθεί σε χρήση 69 νέες κινητές μονάδες επειγόντων περιστατικών και 
παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας κατά μήκος του εθνικού οδικού δικτύου και 
των μεγάλων αστικών κέντρων.
Στο πρώτο εξάμηνο του τρέχοντος έτους θα παραληφθούν 180 νέα ασθενοφόρα, ενώ 
υπάρχει πρόβλεψη για προμήθεια άλλων 500 από πόρους του Γ' ΚΠΣ, που θα 
εκσυγχρονίσουν στο σύνολό του το στόλο ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ.
Ολοκληρώθηκε η παραλαβή των πέντε ελικοπτέρων και των δύο μικρών 
αεροσκαφών. Με αυτά τα αεροπορικά μέσα και με τα 26 ελικοδρόμια που 
λειτουργούν στα νησιά του Αιγαίου, λύνεται οριστικά το πρόβλημα των 
αεροδιακομιδών.

ΣΤ. Δημόσια Υγεία
Αναβαθμίστηκε το Κεντρικό Εργαστήριο Δημόσιας Υγείας. Προχωρούν τα έργα των 
κτιριακών εγκαταστάσεων για 5 Περιφερειακά Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας 
(ΠΕΔΥ), το Εθνικό Κέντρο Ερευνών Υγείας και Περιφερειακό Εργαστήριο 
Δημόσιας Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας και η ανακαίνιση - επέκταση της 
Εθνικής Σχολής Δημόσιας Υγείας.
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Άρχισε η λειτουργία των 4 Διασυνοριακών Κέντρων Δημόσιας Υγείας στους 
νομούς Ιωαννίνων, Φλώρινας, Σερρών και Έβρου, για την έγκαιρη επισήμανση και 
αντιμετώπιση προβλημάτων δημόσιας υγείας που συνδέονται με τη είσοδο στη χώρα 
μας ανθρώπων, προϊόντων και ζώων από τα βόρεια σύνορά μας.

Ερώτηση 3: Η συνολική κυβερνητική πολιτική οδηγεί συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες 
να βιώνουν σήμερα συνθήκες κοινωνικού αποκλεισμού. Παράλληλα η αξιωματική 
αντιπολίτευση σας εμφανίζει απόλυτα αποκομμένο και αδιάφορο για τα προβλήματα 
αυτών των ανθρώπων. Πιστεύετε ότι αυτή η άποψη σας αδικεί;

Τα τελευταία χρόνια ο λαός μας κατέβαλε μία μεγάλη προσπάθεια που τα 
αποτελέσματα της είναι πλέον ορατά. Αυτό που πριν από λίγο καιρό φάνταζε 
ακατόρθωτο, σήμερα είναι πραγματικότητα.
Η είσοδός μας στην ομάδα των πλέον προηγμένων χωρών της Ευρώπης έγινε με 
κόπους και θυσίες, αλλά το τονίζουμε αυτό, χωρίς μείωση των κοινωνικών 
δαπανών ή της φροντίδας για τις ασθενέστερες τάξεις.
Ο προϋπολογισμός του 2000 εμφανίζει πρωτογενές πλεόνασμα που αναδιανέμεται 
στους λιγότερο προνομιούχους πολίτες.
Στην ΟΝΕ μπαίνουμε όλοι μαζί. Οι αντίπαλοί μας βαφτίζουν αναλγησία την 
άρνησή μας να υποκύψουμε σε πιέσεις ομάδων και αποστασιοποίηση την 
άρνησή μας να συμμορφωθούμε σε ξενόφερτα πρότυπα προεκλογικής 
συμπεριφοράς και σε συμβουλές ανέξοδης προβολής δήθεν κοινωνικής 
ευαισθησίας.
Τη φροντίδα μας για τις ασθενέστερες κοινωνικές τάξεις τη δείχνουμε στην 
πράξη. Ο ελληνικός λαός μας έδωσε εντολή να φέρουμε με επιτυχία σε πέρας 
συγκεκριμένο έργο. Το πράξαμε με συνέπεια και προσήλωση στους στόχους μας , 
έχοντας την πολύτιμη συμπαράσταση των πολιτών , αρνούμενοι να υποκύψουμε 
στις σειρήνες του λαϊκισμού και των παροχών χωρίς αντίκρυσμα.
Οι μη προνομιούχοι Έλληνες, οι ομάδες του πληθυσμού που βρίσκονταν στο 
περιθώριο για ολόκληρες δεκαετίας έγιναν δέκτες της κυβερνητικής μέριμνας 
ουσιαστικά και χαμηλόφωνα.

Πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι»
Συνεχίζεται με επιτυχία η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» για 
ηλικιωμένους και ΑΜΕΑ με τη συνεργασία 300 Δήμοτν.
Σε απομακρυσμένες περιοχές ή Δήμους χωρίς ΚΑΠΗ προγραμματίζεται η 
δημιουργία κινητών μονάδων "Βοήθειας στο Σπίτι".
Στόχος είναι να καλυφθεί το σύνολο των μοναχικών ηλικιωμένων σε όλη την 
Ελλάδα μέχρι το 2004.

Κοινωνική Φροντίδα
Ψηφίστηκε ο Νόμος 2646/98 για την Ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας και σημαντικές διατάξεις του έχουν ήδη εφαρμοστεί. Η υλοποίηση 
των διατάξεων του νόμου συνεχίζεται με την προετοιμασία και έκδοση των 
προβλεπόμενων Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.
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Εθελοντισμός
Με το Νόμο 2646/98 θεσμοθετείται για πρώτη φορά η ανάπτυξη του 
εθελοντισμού, συνιστάται στο Υπουργείο Τμήμα Ανάπτυξης Εθελοντισμού και 
καθορίζονται ηθικά κίνητρα και τιμητικές διακρίσεις για φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα.

Κοινωνική προστασία προσφύγων
Εκδόθηκε πρόσφατα Εί.Δ. που καθορίζει την κοινωνική προστασία των 
προσφύγων και των αϊτούντων άσυλο.

Αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών (σεισμοί-πλημμύρες)
Για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων, όπως είναι οι σεισμοί και οι 
πλημμύρες, υπάρχει σε διαρκή ετοιμότητα μηχανισμός, ο οποίος λειτούργησε 
αποτελεσματικά στην περίπτωση του τελευταίου καταστρεπτικού σεισμού.

Β. ΑΜΕΑ

Υποδομές για ΑΜΕΑ
Ολοκληρώνονται εντός του έτους οι εγκαταστάσεις για 24 Κέντρα Κοινωνικές 
Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ σε ισάριθμους Νομούς της χώρας καθώς και 
το πρώτο Κέντρο Αυτΐσΐΐκών:

Κάρτα Αναπηρίας
Εκδόθηκε το Π.Δ. που καθορίζει τη διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας για τη 
χορήγηση της Κάρτας. Η εφαρμογή θα ξεκινήσει εντός του 2000.

Επιδόματα ΑΜΕΑ
Αυξήθηκαν τα προνοιακά επιδόματα που χορηγούνται σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες για το έτος 1999 κατά 8%.

Π ρ οσπελασιμότητα
Υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας όλων των 
υπηρεσιών και χώρων και τη διευκόλυνση μετακίνησης ΑΜΕΑ.

Διυπουργική Επιτροπή
Συστάθηκε και λειτουργεί διυπουργική επιτροπή για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, 
με σκοπό το συντονισμό των πολιτικών.

Ειδική Αγωγή
Στα πλαίσια του Β’ ΚΠΣ υλοποιήθηκαν προγράμματα ειδικής αγωγής ΑΜΕΑ με 
έμφαση στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών που ασχολούνται με ΑΜΕΑ και τη 
στήριξη οικογενειών των ΑΜΕΑ , καθώς επίσης και προγράμματα σχολικής 
ενσωμάτωσής των σε κοινά σχολεία. Με το Γ’ ΚΠΣ σχεδιάζεται η επέκταση και 
ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων με έμφαση στην κοινωνικοποίηση, την 
ένταξη και επαγγελματική κατάρτιση.

Γ.ΤΣΙΓΓΑΝΟΙ

Το πρόγραμμα που διαμορφώθηκε για πρώτη φορά και που εξήγγειλε η Κυβέρνηση



τον Ιούλιο του 1996 αποβλέπει στη βελτίωση των συνθηκών ζωής των τσιγγάνων και 
στην προώθηση της σταδιακής ένταξής τους στον κοινωνικό ιστό.
Οι δράσεις προχωρούν από τα συναρμόδια Υπουργεία, επιδιώκοντας συνεχώς τη 
συνεργασία των Ν.Α., των Ο.Τ.Α., των φορέων των τσιγγάνων κ.ά.
Στα πλαίσια του καλύτερου συντονισμού μεταξύ των φορέων προγραμματισμού και 
υλοποίησης, συστάθηκε με απόφαση του Πρωθυπουργού διυπουργική επιτροπή υπό 
την προεδρία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης.

Α. Στεγαστικός Τομέας
Τελικός στόχος είναι όλες οι οικογένειες των Ελλήνων τσιγγάνων να αποκτήσουν 
ιδιόκτητη κατοικία εντός της επόμενης τριετίας.
Ήδη προωθείται ευρύτατο πρόγραμμα στέγασης με τη διάθεση κατ’ αρχήν λυομένων 
οικίσκων ώστε εντός τριμήνου να μην υπάρχουν πλέον τσιγγάνοι σε σκηνές και 
παράγκες. Εν συνεχεία θα ακολουθήσει η παραχώρηση οικιών ή οικοπέδων και 
στεγαστικών δανείων.
• Η δημιουργία οργανωμένων χώρων προσωρινής διαμονής που ιδρύονται σε 

ορισμένες περιοχές έχει μεταβατικό χαρακτήρα.

Μέτρα και δράσεις σ’εξέλιξη :

- Ολοκληρώνεται η διαδικασία εργασιών υποδοχής των 2.000 σκηνιτών τσιγγάνων 
του Δήμου Ευόσμου Θεσσαλονίκης σε οργανωμένο χώρο, στο στρατόπεδο Γκώνου. 
Προϋπολογισμός 650 εκατ. δρχ.
- Προωθείται η διαδικασία μετεγκατάστασης 500 σκηνιτών τσιγγάνων σε 
οργανωμένους χώρους στους Δήμους Καλαμάτας και Μεσσήνης. Ποσό 
χρηματοδότησης : 225 εκατ δρχ.
Ξεκίνησαν οι εργασίες για την κατασκευή 150 κατοικιών στο Δήμο Σοφάδων, 
προϋπολογισμού 6 δις δρχ.

- Μετεγκατάσταση 400 τσιγγάνων που ζουν από αιώνων σε σπηλιές του κάστρου 
Διδυμοτείχου, σε 50 κατοικίες. Το έργο έχει ήδη ξεκινήσει. Χρηματοδότηση : 250 
εκατ. δρχ.
- Προχωρά η διαδικασία παραχώρησης οικοπέδων και κατασκευής 45 κατοικιών για 
οικογένειες τσιγγάνων σε δημοτική έκταση Δήμου Σερρών. Χρηματοδότηση : 240 
εκατ. δρχ.
- Είναι σε εξέλιξη η δημιουργία οικισμού 30 κατοικιών στην Ν. Ιωνία Βόλου. 
Χρηματοδότηση : 75 εκατ. δρχ.

Τομέας Εκπαίδευσης.

- Συνεχίζεται η εφαρμογή του θεσμού της κάρτας μετακινούμενου μαθητή. Στην 
τρέχουσα περίοδο δόθηκαν κάρτες σε 2.500 περίπου τσιγγανόπαιδες.

- Υλοποιείται το πρόγραμμα «Εκπαίδευση τσιγγανοπαίδων»
Θετικό αποτέλεσμα από την εφαρμογή του προγράμματος είναι η αύξηση κατά 40% 
του αριθμού φοίτησης των μαθητών - τσιγγανοπαίδων και ο περιορισμός των 
διαρροών.
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Τομέας Κατάρτισης -  Απασχόλησης
- Έχουν υλοποιηθεί προγράμματα κατάρτισης -  απασχόλησης ύψους 2 δις δρχ. 
περίπου (Κοινωνικού αποκλεισμού).
- Σε πρόσφατο πρόγραμμα 1 δις δρχ. που αφορά προκατάρτιση -  κατάρτιση -  
απασχόληση τσιγγάνων, για πρώτη φορά εγκρίθηκαν επαγγέλματα και πέραν των 
παραδοσιακών - όπως μηχανικοί αυτοκινήτων, υδραυλικοί, προπονητές κ.ά.

Τα προγράμματα ήδη υλοποιούνται.
Υπολογίζεται ότι οι ωφελούμενοι θα είναι της τάξης των 1.300 ατόιιων.

Τομέας Υγείας -  Υγιεινής
Προχωράει η υλοποίηση προγράμματος για θέματα δημόσιας υγείας, εμβολιασμών 
κ.λ.π. Το πρόγραμμα ξεκίνησε από τις περιοχές Δ. Αττικής και Καρδίτσας και θα 
επεκταθεί σ’ όλη τη χώρα εντός του έτους.

Μέτρα για Πολιτισιιό και Αθλητισιιό
Διαμορφώθηκε πρόγραμμα ύψους 120 εκατ. δργ. που ήδη υλοποιείται σταδιακά από 
το 1999 (μουσικά εργαστήρια, εργαστήριο φωτογραφίας κ.α). Το πρόγραμμα θα 
εμπλουτισθεί και θα επεκταθεί και σε άλλες περιοχές που διαβιούν τσιγγάνοι.
- Υλοποιούνται προγράμματα μαζικού αθλητισμού από Γ.Γ.Α. σε συνεργασία με 40 
Δήμους.
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Α. Εκπαίδευση Ειδικών Κοινωνικών Οιιάδων

Υλοποιούνται ειδικά προγράμματα :
«Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών».
■ προωθήθηκε η δημιουργία νέου διδακτικού υλικού με βοηθήματα στη μητρική 

γλώσσα των παιδιών (αλβανική, ρωσική κ.λ.π.),
■ πραγματοποιούνται σεμινάρια επιμόρφωσης (επιμορφώθηκαν συνολικώς 800 

περίπου εκπαιδευτικοί),
■ Λειτουργούν ήδη 20 σχολεία Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης και συνεχώς θα 

αυξάνονται.
■ Αναμορφώθηκε ο θεσμός των τάξεων υποδοχής.

«Εκπαίδευση Μουσουλμανοπαίδων».
■ προωθήθηκαν παρεμβάσεις τόσο στον θεσμικό - διοικητικό τομέα όσο και στον 

επιστημονικό-παιδαγωγικό για την αναβάθμιση της εκπαίδευσης των 
Μουσουλμανοπαίδων,

■ θεσπίστηκε η ισοτιμία των ιεροσπουδαστηρίων με τα εκκλησιαστικά λύκεια.
■ καταργήθηκαν οι διακρίσεις μεταξύ χριστιανών και μουσουλμάνων δασκάλων σε 

ό,τι αφορά τις αποδοχές τους και το εργασιακό τους καθεστώς,

Η πολιτική που ακολουθήθηκε τα τελευταία δύο χρόνια είχε ως αποτέλεσμα την 
αύξηση κατά 70% του αριθμού των μουσουλμάνων μαθητών που φοιτούν στη 
δημόσια δευτεροβάθμια εκπαίδευση - από 1.397 μαθητές το σχολ. έτος 1996-97 σε 
2.206 το τρέχον έτος.

Ε. Οικονοιιικοί Μετανάστες.

Διαδικασία νομιμοποίησης.
Καταγράφηκαν 375.000 αλλοδαποί εργαζόμενοι και ήδη ξεκίνησε η εκτεταμένη 

χορήγηση της πράσινης κάρτας. Παράλληλα προχωρά η επεξεργασία των ρυθμίσεων 
για τη νέα μεταναστευτική πολιτική.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά :
■ Διασφάλιση της προστασίας των δικαιωμάτων Ελλήνων και ξένων εργαζομένων.
■ Δραστικός περιορισμός της “ εισαγόμενης” εγκληματικότητας.
■ Μείωση της εισφοροδιαφυγής, με θετικά αποτελέσματα για το ασφαλιστικό 

σύστημα.
■ Περιορισμός της παραοικονομίας - αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Ερώτηση 4. Ελάχιστα έχουν γίνει από την Κυβέρνησή σας στον τομέα της 
αναβάθμισης του Περιβάλλοντος στις μεγάλα αστικά κέντρα που παραμένουν 
αφιλόξενα για τον πολίτη τους. Θέλετε να το σχολιάσετε ;

Σήμερα όλοι αναγνωρίζουν ότι στην Ελλάδα υπάρχει μια κοσμογονία γιατί είναι 
ορατά και χειροπιαστά χιλιάδες έργα, που αλλάζουν την Ελλάδα, που απεικονίζουν 
το πρόσωπο μιας ισχυρής, σύγχρονης και δημιουργικής Ελλάδας. Έργα, που έχουν ως
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αιχμή τη βελτίωση, τον εκσυγχρονισμό, την ολοκλήρωση των υποδομών, τη 
βελτίωση του Περιβάλλοντος και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Τα κυριότερα απ’ αυτά , εκτός από τα πολύ γνωστά (Εθνικό Κτηματολόγιο, 
Εγνατία Οδός, ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, Ζεύξεις, Άξονας ΠΑΘΕ, Αττική Οδός , Νέα 
Αεροδρόμια , αναβάθμιση λιμανιών και αεροδρομίων ) είναι :

1. Έχουν ολοκληρωθεί, ολοκληρώνονται και προωθούνται τα Δίκτυα Ύδρευσης, 
Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών, τα Έργα Αντιπλημμυρικής 
Προστασίας και Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων στα μεγάλα Αστικά 
Κέντρα και σε 1 ΟΟδες πόλεις και οικισμούς.

2. Έχουν καταρτιστεί το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο και τα 13 Περιφερειακά 
Χωροταξικά Σχέδια, που μαζί με το νέο Οικιστικό Νόμο και μαζί με τα έργα και τις 
παρεμβάσεις και τα Σχέδια Δράσης αποτελούν την εγγύηση για τη Χωροταξική και 
Οικιστική Ανασυγκρότηση της Χώρας μας

3. Τα Έργα των Μεγάλων Αναπλάσεων και της ανάδειξης της ταυτότητας και της 
φυσιογνωμίας ΙΟΟδων Πόλεων και Οικισμών με αιχμή τα Μητροπολιτικά Κέντρα της 
Αττικής και της Θεσσαλονίκης είναι ορατά παντού.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Τα Προγράμματα της Χωροταξικής, Παραγωγικής, Οικιστικής και 
Περιβαλλοντικής Ανασυγκρότησης σε υποβαθμισμένες αλλά κρίσιμες περιοχές 
των Μητροπολιτικών Κέντρων της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, που αποτελούν 
οριοθετημένα υποσύνολά τους όπως το Ιστορικό Κέντρο της Αθήνας, οι Δήμοι της 
Δυτικής Αθήνας, οι Δήμοι του Πειραιά, η σεισμόπληκτη περιοχής της Αττικής, το 
Ιστορικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης και οι Δήμοι τηι> δυτικού τόξου της

4.Τα Σχέδια Προστασίας και τα Δίκτυα Δράσης των Βιοτόπων και των 
Οικοσυστημάτων της Χώρας μας μέσα από τον προσδιορισμό των περιοχών, που 
οριοθετούνται από το Πρόγραμμα NATURA 2000 διασφαλίζουν το Οικολογικό μας 
Απόθεμα.

Ενδεικτικά αναφέρονται:
Τα Ειδικά Προγράμματα Τοπικής Οικο-Ανάπτυξης σε συνδυασμό με τα Έργα 
Ανάπλασης και Προστασίας του Περιβάλλοντος για κρίσιμες περιοχές όπως το 
Ζαγόρι, τα Τζουμέρκα, η Μάνη, η Ορεινή Αρκαδία, η Ορεινή Ζώνη της Θράκης, οι 
ορεινές περιοχές της Ναυπακτίας και της Ευρυτανίας, των Γρεβενών και της 
Φλώρινας, οι ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, τα νησιά της πρώτης Γραμμής και των 
Άγονων Γραμμών στο Αιγαίο, οι παλιές Πόλεις στην Ξάνθη, στα Χανιά, στις 
Αρχάνες και στο Ρέθυμνο.

Θεσσαλονίκης.
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Οι Παρεμβάσεις για την αποκατάσταση, την συντήρηση, την ανάπλαση και την 
προστασία των κτιριακών συνόλων και των κειμηλίων καθώς και για την προστασία 
των οικοσυστημάτων του Αγίου Όρους, των Μετεώρων και πολλών Μοναστηριών 
γιατί προβάλλουν ως διαχρονικό χρέος των Νεοελλήνων προς το Θεό, τη Φύση και 
την Ορθοδοξία.

Ανάδειξη και βελτίωση Υποδομών Εξυπηρέτησης 35 Κάστρων σε όλη την Ελλάδα. 
Οι σχετικές εργασίες έχουν ήδη τελειώσει σε 16 ( Πρόγραμμα Κάστρων 
«Περίπλους»)

Όλες οι Υποδομές και τα Δίκτυα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, μαζί με τις 
συνδυασμένες υποδομές για την Υγεία, για την Παιδεία, για τον Πολιτισμό και τον 
Αθλητισμό, με αιχμή το 2004 διαμορφώνουν και κατοχυρώνουν καλύτερες συνθήκες 
ζωής και καλύτερη Ποιότητα Ζωής για όλους τους Έλληνες.

ΑΤΤΙΚΗ και ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Επιπλέον στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη όπως και σε κάθε περιφέρεια της 
Ελλάδας, υλοποιούνται και ολοκληρώνονται έργα πνοής και ανάπτυξης, που βάζουν 
την Αττική, όπως και κάθε Περιφέρεια αλλά και την Ελλάδα συνολικά στην τροχιά 
του 21ου αιώνα. Στην Αττική με ορόσημο το 2000 και το 2004 των Ολυμπιακών 
Αγώνων πολλά σημαντικά και σύγχρονα Έργα Υποδομής και Προστασίας του 
Περιβάλλοντος προχωρούν με δυναμικό ρυθμό και ολοκληρώνονται με συγκεκριμένο 
χρονοδιάγραμμα :

Οι υποδομές του Α' Βαθμού Βιολογικού Καθαρισμού στην Ψυττάλεια
λειτουργούν με μεγάλη απόδοση τα τελευταία χρόνια ενώ κατασκευάζονται οι 
υποδομές για το Β' Βαθμό για να καθαρίσει ο Σαρωνικός κατά 98% από τα 
ρυπαντικά φορτία. Ήδη ο Σαρωνικός μέρα με την ημέρα γίνεται μια θάλασσα 
καθαρή, ζωντανή και γαλάζια. Τα ψάρια επανήλθαν στο Σαρωνικό όπως 
επανήλθαν οι άνθρωποι στις παράκτιες περιοχές της Σαλαμίνας, του Πειραιά, 
της Ελευσίνας και όλης της Αττικής.

β. Η Σύγχρονη και Εναλλακτική Διαχείριση των Απορριμμάτων για τα 2/3 
της Αττικής, αποτελεί μια πραγματικότητα με την αποκατάσταση, τη 
δενδροφύτευση και την ανάπλαση των παλιών χωματερών στο Σχιστό και στα 
Άνω Λιόσια (συνολικής έκτασης 2.500 στρεμμάτων), με την κατασκευή των 
Χώρων Υγειονομικής Διάθεσης Απορριμμάτων, με την κατασκευή του 
Εργοστασίου Ανακύκλωσης καθώς και με την ολοκλήρωση και άλλων 
σημαντικών παρεμβάσεων και δράσεων.
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γ. Η Ενοποίηση των Αρχαιολογικών Χώρων μαζί με τα Έργα Υποδομής και 
τις μεγάλες Αναπλάσεις στο Ιστορικό Κέντρο, στην Ερμού, στην Διονυσίου 
Αρεοπαγίτου, στην Πειραιώς, στου Ψυρρή, στο Θησείο, στο Μεταξουργείο, 
στα Εξάρχεια, στις Πλατείες Ομονοίας, Συντάγματος, Κουμουνδούρου όπως 
και οι Αναπλάσεις στους Δήμους της Δυτικής Αθήνας και του Πειραιά 
αποτελούν υπαρκτά προγράμματα με διασφαλισμένους πόρους.
Αποτελούν χειροπιαστές παρεμβάσεις, που έχουν δώσει ζωή και προοπτική 
στην «Κάτω Πόλη», στην Πόλη κάτω από το Σύνταγμα και την Ομόνοια.

δ. Η ανάπλαση στο χώρο των προσφυγικών πολυκατοικιών της Αεωφόρου 
Αλεξάνδρας και της οδού Πανόρμου .

ε. Η Προστασία, η Παραγωγική Αναδιάρθρωση και η Ανάπλαση του 
Ελαιώνα με συγκεκριμένα έργα και δράσεις αποτελούν τις καλύτερες 
εγγυήσεις ώστε μια περιοχή 9 χιλιάδων στρεμμάτων στην καρδιά της Αττικής 
να ξαναγίνει «Κάλλιστον Προάστιο», χώρος πράσινου, Πάρκο Επιχειρήσεων, 
τόπος εργασίας και αναφοράς χιλιάδων Πολιτών.

στ. Οι δεκάδες Υπόγειοι και Ανισόπεδοι Κόμβοι μαζί με κρίσιμες οδικές 
παρεμβάσεις έχουν ολοκληρωθεί ενώ προωθούνται με εντατικούς ρυθμούς οι 
μεγάλοι Οδικοί Άξονες όπως η Λεωφόρος Αιγάλεω, η Λεωφόρος Κηφισού και 
η Παραλιακή Λεωφόρος Φαλήρου - Πειραιά - Δραπετσώνας - Κερατσινίου - 
Σχιστού.

ζ· Είναι γνωστό ότι η Αττική το 1960 είχε μόλις 50 χιλιάδες Ι.Χ. ενώ το 2000 
έχει 1,5 εκατ. Ι.Χ. Το κυκλοφοριακό και η στάθμευση είναι ίσως τα πιο 
εκρηκτικά προβλήματα στην Αττική.
Για την επίλυση του εκρηκτικού προβλήματος των Χώρων Στάθμευσης 
σήμερα έχουν διαμορφωθεί και διαμορφώνονται υπαίθριοι χώροι κοντά 
στους Σταθμούς του ΜΕΤΡΟ με 6 χιλιάδες θέσεις ενώ παράλληλα 
κατασκευάζονται στο Κέντρο 4 μεγάλα Γκαράζ με 2,5 χιλιάδες θέσεις Ι.Χ. 
και δημοπρατούνται 8 Μεγάλα Γκαράζ με 5 χιλιάδες θέσεις Ι.Χ.
Σε αυτούς τους χώρους που έχει διαμορφώσει, διαμορφώνει, κατασκευάζει και 
δημοπρατεί το ΥΠΕΧΩΔΕ, πρέπει να προστεθούν αρκετοί χώροι στάθμευσης, 
που προωθούν οι Δήμοι ή κατασκευάζουν ιδιώτες.

η. Ο Σχεδιασμός, η Προστασία και η Ανάπλαση της Παράκτιας Ζώνης από 
τον Πειραιά στη Βουλιαγμένη σε συνδυασμό με τη μετατροπή του 
Αεροδρομίου του Ελληνικού (μια έκταση 5,5 χιλιάδων στρεμμάτων) σε 
Μητροπολιτική Ζώνη Πράσινου έχει ολοκληρωθεί και έχει αρχίσει σταδιακά να 
εφαρμόζεται.
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θ. Τα πολλά έργα γνα την Αντιπλημμυρική Θωράκιση της Αττικής έχουν 
ολοκληρωθεί ή βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης σε συνδυασμό με την 
προστασία των ρεμάτων και με την προστασία και την αύξηση του Αστικού και 
Περιαστικού Πρασίνου, με την αποκατάσταση και τη δενδροφύτευση των 
Λατομείων, που έδιναν στην Αττική για ΙΟετιες την εικόνα Σεληνιακού τοπίου.

ι. Αναβάθμιση Εθνικού Κήπου ( Έχουν ήδη διατεθεί 600 εκατομμύρια και 
προβλέπεται ποσό Ιδις για το Γ' ΚΠΣ ).

ια. Η κατασκευή Μητροπολιτικού Πάρκου στο Γουδί ( εκτάσεως ίσης με αυτήν του 
Εθνικού Κήπου).

ιβ. Η δημιουργία και απόδοση σε κοινή χρήση Πάρκου Παστέρ, εκτάσεως 4 
στρεμμάτων στην καρδιά της Αθήνας απέναντι από το Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, 
ιγ. Μετατροπές αυλών σχολείων σε κοινόχρηστους χώρους πρασίνου - Εκτεταμένες 
πεζοδρομήσεις γύρω από τα σχολικά κτίρια .

Αντίστοιχο ΠΑΖΛ Έργων και Παρεμβάσεων με διασφαλισμένους πόρους 
προωθούνται και στο Μητροπολιτικό Κέντρο της Θεσσαλονίκης με αιχμή τα Έργα

• για τις Αναπλάσεις του Ιστορικού Κέντρου και των Δήμων του δυτικού 
τόξου,

• για το Βιολογικό Καθαρισμό του Θερμαϊκού,
• για την Ύδρευση από τον Αλιάκμονα και την Αποχέτευση,
• για την Περιφερειακή και την Υποθαλάσσια Αρτηρία
• και για τους Χώρους Στάθμευσης των Ι.Χ.

Αντίστοιχο ΠΑΖΑ Έργων και Παρεμβάσεων υπάρχει για κάθε Πόλη, για κάθε 
Νομό, για κάθε Περιφέρεια.

(τΟϋ-Γ) .


