
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ
Η κοινωνική προστασία δεν είναι θέμα αριθμών._Τ ο  “κοινωνικό πρόσωπο” δεν
κατοχυρώνεται με την απρόσωπη επιδότηση, ούτε “αγοράζεται” με την επίδειξη υψηλών 
δαπανών και εκταμιεύσεων.

(Η κοινωνική συνοχή προωθείται με την αντιμετώπιση υπαρκτών αναγκών που έχουν 
συμπολίτες μας. Ο ιστός ασφάλειας οικοδομείται με την πρόβλεψη αναγκών,

(ιεράρχηση, τον σχεδίασμά παρεμβάσεων όχι για να εντυπωσιάζουν τον παρατηρητή 
με δαπανηρές πρωτοβουλίες αλλά για να προσφέρουν την κατάλληλη βοήθεια την 
κατάλληλη στιγμή.

Το να βοηθηθεί αποτελεσματικά ένας συμπολίτης μας να αποφύγει την 
περιθωριοποίηση είναι προτιμότερο απο μια φορολογική ελάφρυνση που αξίζει μερικά 
πακέτα τσιγάρα την εβδομάδα.

Η κυβέρνηση θεωρεί ότι η συνδρομή προς τρεις συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού 
είναι αποφασιστικής σημασίας για την μελλοντική εξέλιξη της Ελληνικής κοινωνίας και 
την οικοδόμηση του ιστού ασφάλειας. Οι ανάγκες αυτών των τριών ομάδων 
ιεραρχούνται ως προτεραιότητες και η προσπάθεια εξυπηρέτησής τους θα χαρακτηρίσει 
την κοινωνική πολιτική την επόμενη τριετία. Οι ομάδες αυτές είναι:

1. Οι νέοι άνεργοι. Πρέπει να βοηθηθούν να ενσωματωθούν στον κοινωνικό ιστό 
μέσω ενεργών πολιτικών απασχόλησης .

2. Τα νέα ζευγάρια, στην φάση του σχηματισμού οικογένειας και ανατραφής των 
παιδιών. Η συμφιλίωση οικογένειας και εργασίας για την εργαζόμενη νέα μητέρα 
είναι κοινωνική προτεραιότητα.

3. Οι ηλικιωμένοι, ιδίως αυτοί μεγάλης ηλικίας που ζούν μόνοι, που πρέπει να 
διευκολυνθούν στην αυτόνομη διαβίωση με αξιοπρέπεια.

Η επικεντρωμένη αρωγή στις ευαίσθητες αυτές ομάδες στην τριετία που έρχεται έχει 
αποφασιστική σημασία στην διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής. Για τον σκοπό αυτό 
η κυβέρνηση προωθεί άμεσα τις εξής πρωτοβουλίες:

Γ ια τους νέους άνεργους: Μέσα στην τριετία 1998 - 2000, ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΝΕΡΓΟΙ ΝΕΟΙ 
κάτω των 27 ετών (περίπου 200 χιλιάδες νέοι) θα μπορούν να κάνουν χρήση ενός 
επιδοτούμενου προγράμματος, που θα συμβάλλει στην προώθηση της απασχόλησής 
τους είτε :
• με επαγγελματική κατάρτιση για την απόκτηση ή αναβάθμιση δεξιοτήτων 
• με πρακτική άσκηση για τη βελτίωση των ικανοτήτων του και την απόκτηση 

εργασιακής εμπειρίας
• με επιδότηση απασχόλησης για την πλήρη ένταξή του στην αγορά εργασίας 
• με επιδότηση της δημιουργίας της δικής τους επιχείρησης 
Ειδικότερα για το 1998:
• 50000 νέοι θα κάνουν χρήση προγραμμάτων επιδότησης απασχόλησης,

εργασιακής εμπειρίας και αυταπασχόλησης. Η επιδότηση θα είναι 4.000 την 
ημέρα, η δε διάρκεια θα είναι 18μηνη.

• 20000 άνεργοι νέοι θα κάνουν χρήση προγραμμάτων κατάρτισης είτε μέσω των
κέντρων επιδοτούμενης κατάρτησης (ΚΕΚ) είτε μέσω σχολών του ΟΑΕΔ.



Παράλληλα θα προωθηθεί εντός του 1998 εθνική πρωτοβουλία για την δημιουργία απο 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλους κοινωνικούς φορείς θέσεων κοινωνικής εργασίας, 
σε τομείς όπως η παιδική φροντίδα, το περιβάλλον κλπ.

Για την εργαζόμενη μητέρα θα επιδοτηθεί με ειδικό πρόγραμμα η πλήρης στελέχωση 
των βρεφονηπιακών σταθμών έτσι ώστε να μπορέσουν οι OTA να τους θέσουν σε 
λειτουργία χωρίς προσκόμματα μέσα στο 1998. Η ομαλή λειτουργία των σταθμών θα 
δώσει την δυνατότητα πιλοτικής επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας τους έτσι ώστε για 
την περαιτέρω διευκόλυνση της εργαζόμενης μητέρας.

Γ ια τους ηλικιωμένους, θα επεκταθεί χωροταξικά και θα αναβαθμιστεί το πρόγραμμα 
“Βοήθεια στο σπίτι” το οποίο δοκιμάστηκε με επιτυχία σε ΚΑΠΗ 5 δήμων απο το 1996. 
Κάθε χρόνο θα επεκτείνεται σε άνω 100 ΚΑΠΗ σε όλη την χώρα. Στόχος είναι ως το 
2000 να παρέχεται αυτή η υπηρεσία απο το σύνολο των 330 ΚΑΠΗ της χώρας με 
αναβαθμισμένες υπηρεσίες, έτσι ώστε να αποτελεί ουσιαστική βοήθεια στην αυτόνομη 
και αξιοπρεπή διαβίωση των ηλικιωμένων που ζουν μόνοι τους. Το προσφερόμενο 
πακέτο υπηρεσιών θα εμπλουτισθεί στην κατεύθυνση της παρακολούθησης, της 
περιοδικής νοσηλευτικής φροντίδας και ιατρικής παρακολούθησης.

Παράλληλα, το ΕΚΑΣ, θα επεκταθεί σε όλους τους χαμηλοσυνταξιούχους άνω των 60 
ετών και χωρίς όριο ηλικίας στις χήρες και στα ορφανά.
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