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I. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ - ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ

1.

Α ύξηση του αφορολόγητου ορίου εισοδήματος για τους  
μισθω τούς, συνταξιούχους και λο ιπούς φορολογούμενους σε δυο 
στάδια

ΕΓΙΝΕ. Για τους επαγγελματίες αυξήθηκε το αφορολόγητο όριο 
εισοδήματος από 1.600.000 δρχ. το έτος 1999 σε 2.000.000 δρχ. για 
το έτος 2000. Για τους μισθωτούς και συνταξιούχους αυξήθηκε από 
1.900.000 δρχ. το έτος 1999 σε 2.300.000 δρχ. το έτος 2000.

2.

Α ύξηση των εκπτώσεων φόρων για όσους έχουν παιδιά. Η  
αύξηση στις εκπτώ σεις κυμαίνεται από 10.000 δρχ. το πα ιδί 
(οικογένειες μ ε  δυο παιδιά) έω ς και 35.000 δρχ. το παιδί 
(οικογένειες μ ε  6 παιδιά).

ΕΓΙΝΑΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ. Από το 2001, αυξάνεται η μείωση του 
φόρου για κάθε προστατευόμενο παιδί (30.000 δρχ. για ένα παιδί, 
70.000 δρχ. για δύο παιδιά, 150.000 δρχ. για τρία παιδιά, 240.000 δρχ. 
για τέσσερα παιδιά κλπ)

3.

Αυξάνονται τα ανώ τατα όρια απαλλαγής στη φορολογία  
μεταβίβασης ακινήτων για όλους τους αγρότες (αφορολόγητο  
ποσό ανά στρέμμα, συνολική απαλλασσόμενη έκταση και το 
ανώ τατο όριο απαλλαγών).

Συνεχίζεται

4.

Αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό για γεωργική έκταση για τη
φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικώ ν παροχώ ν για όλους  
τους αγρότες από 30 σε 40 εκατ. δρχ. για τις  όμορες εκτάσεις μέχρι 
120 στρ.

Συνεχίζεται

5.

Αυξάνονται τα ανώτατα όρια απαλλαγών στη φορολογία  
μεταβ ίβασης αγροτικώ ν ακινήτω ν για κληρονομιά, δω ρεά ή γονική  
παροχή για τους νέους αγρότες από 150 σε 180 εκατ. δρχ.

Συνεχίζεται

6.
Τιμαριθμοποιήθηκε η φορολογική κλίμακα και επήλθαν φορολογικές 
ελαφρύνσεις.



7.
Αυξήθηκε το όριο του ημερομισθίου επί του οποίου δεν 
παρακρατείται φόρος, από τις 6.000 δρχ. στις 8.000 δρχ.

8.

Συνοίκηση με άτομα που έχουν αναπηρία μεγαλύτερη από 67% 
ελαφρύνει τη φορολογική επιβάρυνση (το όριο εισοδήματος αυξάνεται 
από 600.000 δρχ. σε 800.000 δρχ).

9.
Για άπορους οφειλέτες προβλέπεται υπό προϋποθέσεις η τμηματική 
καταβολή ή διαγραφή χρεών.

10.

Οφειλές που προέρχονται από δάνεια της Κτηματικής Τράπεζας (νυν 
Εθνικής) καθώς και χρέη αγροτών από στεγαστικά δάνεια με 
εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου μπορούν να ξοφληθούν χωρίς 
προσαυξήσεις και με έκπτωση 40% στο κεφάλαιο.

11.

Προσχολικό-Σχολικό επίδομα (πίστωση φόρου) για παιδιά 
μικρότερα των 16 ετών σε νοικοκυριά -συμπεριλαμβανομένων των 
μονογονεϊκών- με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα κάτω του 1.000.000 
δρχ. Αναμένεται να ωφελήσει 135.000 οικογένειες.

II. ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΕ ΧΑΜΗΛΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ

1.

Κάλυψη από τον κρατικό προϋπολογισμό της εισφοράς κύριας 
ασφάλισης στο ΙΚΑ για όσους αμείβονται με κατώτατο 
ημερομίσθιο. Το μέτρο συνεπάγεται μια ετήσια βελτίωση της 
τάξης των 140.000 δρχ. για 270.000 εργαζόμενους.

Από το 2000 κατάργηση ασφαλιστικών εισφορών των πλήρως 
απασχολουμένων που αμείβονται με κατώτατο ημερομίσθιο (Εθνική 
Συλλογική Σύμβαση Εργασίας).

2.
Στεγαστική πολιτική (Ο.Ε.Κ.):
• Παράδοση 1.025 νέων κατοικιών (στη διάρκεια του 2000) και 

δημοπράτηση 10.103 νέων.



• Χορήγηση 6.816 επιδοτούμενων στεγαστικών δανείων (στη 
διάρκεια του 2000).

• Παροχή στέγης σε 150 οικογένειες Τσιγγάνων.
• Επιδότηση ενοικίου σε χαμηλόμισθους.

3.

Ψυχαγωγία (Ο.Ε.Ε.)
• Χορήγηση Δελτίων Κοινωνικού Τουρισμού σε 182.000 άτομα 

(στη διάρκεια του 2000).
• Εκδρομικά προγράμματα, εισιτήρια θεάτρου και δελτία βιβλίων.

4.
Αύξηση (από τον εργοδότη) κατά 7,5% της αμοιβής των μερικώς 
απασχολουμένων για ώρες λιγότερες των τεσσάρων (4) ημερησίως.

III. ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ

1.

«Δίκτυο ενάντια στη Φτώχεια και τον Αποκλεισμό»
συμπληρώνει το Εθνικό Σύστημα Πρόνοιας και τις πολιτικές για 
την τρίτη ηλικία, για τα νέα ζευγάρια, για τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες.

Θα ισχύσει από το 2001. Μέρος των ενεργειών εντάσσονται στο Γ' 
ΚΠΣ (ΕΓΙ Υγείας-Πρόνοιας). Συνεργασία με τους OTA. Διατίθενται 
6 δις δρχ. για τη διετή λειτουργία Δικτύου Υποστηρικτικών 
Κοινωνικών Υπηρεσιών.

2.

Δ ημιουργήσαμε σύγχρονες υποδομές για 23 Κ έντρα Εκπαίδευσης, 
Κ οινω νικής Υποστήριξης και, Κατάρτισης Ατόμων με Ειδικές 
Ανάγκες, 8 Κ έντρα Αποθεραπείας και Φ υσικής Αποκατάστασης, 
νέα προγράμματα όπω ς αυτό της Β οήθειας στο Σπίτι, νέους  
Π αιδικούς και Βρεφονηπιακούς σταθμούς.

• Από τα 23 + 1 επιπλέον Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και 
κατάρτισης AMEA (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) έχουν ολοκληρωθεί 9 έργα 
σε ισάριθμους Νομούς. Τα υπόλοιπα 15 ολοκληρώνονται 
σταδιακά. Μέχρι το τέλος του έτους 0α ξεκινήσει η λειτουργία 
όλων των Κέντρων.

• Από τα Κέντρα Αποθεραπείας Φυσικής και Κοινωνικής 
Αποκατάστασης (ΚΑΦΚΑ) λειτουργούν τρία. Ολοκληρώθηκαν 
οι κτιριακές εγκαταστάσεις για άλλα τέσσερα και ετοιμάζεται ο 
Οργανισμός λειτουργίας τους.



3.

Θ εσμοθετήθηκαν τα "Προστατευμένα Παραγωγικά  
Εργαστιίρια " και οι "Κοινωνικοί Συνεταιρισμοί Περιορισμένης 
Ευθύνης" που αποτελούν πρω τοποριακές μ ικτές  δομές  
απασχόλησης για ΑΜ ΕΑ αλλά και για άλλους εργαζόμενους.

Σήμερα λειτουργούν 30 παραγωγικά εργαστήρια σε ολόκληρη τη 
χώρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από Εθνικούς Πόρους.

4.

Με την ψήφιση του Νόμου 2646/98 "Ανάπτυξη Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας" αναμορφώθηκε το 
σύστημα πρόνοιας με στόχο την αποκατάσταση και κοινωνική 
ένταξη, αντί της ιδρυματικής περίθαλψης. Καθιερώνεται για 
πρώτη φορά "Εθνικό Πρόγραμμα για ΑΜΕΑ", ενώ 
αναγνωρίζεται, ενισχύεται και επιβραβεύεται ο εθελοντισμός.

Έχουν προωθηθεί τα Π.Δ. και οι Υπουργικές Αποφάσεις για:
• τη συγκρότηση και τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού 

Συμβουλίου Κοινωνικής Φροντίδας (Σεπτέμβριος 2000),
• τη συγκρότηση Επιτροπών για εκπόνηση προγραμμάτων προς 

όφελος των ηλικιωμένων, των ΑΜΕΑ και των ευπαθών ομάδων 
(Νοέμβριος 2000),

• την πιστοποίηση των φορέων που παρέχουν οι υπηρεσίες 
κοινωνικής φροντίδας (Νοέμβριος 2000),

• την κατανομή θέσεων για ΕΚΑΚΒ και ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
(Ιανουάριος 2000).

Προωθείται επίσης, σχέδιο Νόμου για την Περιφερειακή Συγκρότηση
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.

5.

Π ραγματοποιούνται προγράμματα αθλητισμού για τα Άτομα με  
Ειδικές Λ νάγκες.

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας ξεκινά πρόγραμμα αθλητισμού 
και ψυχαγωγίας των ατόμων με αναπηρίες που διαβιούν σε 20 
ιδρύματα Κλειστής Φροντίδας. Σε συνεργασία με τη Γ.Γ. Αθλητισμού 
και την Πανελλήνια Αθλητική Ομοσπονδία -  ΑΜΕΑ εκπονείται 
σχετικό πρόγραμμα με την τοποθέτηση καθηγητών φυσικής αγωγής.

6.

Ψηφίζεται το Νομοσχέδιο "Εκπαίδευση ατόμων με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες" που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες 
παιδαγωγικές και κοινωνικές αντιλήψεις.

Προωθείται η υλοποίησή του. Προϋποτίθεται υποδομή που θα 
ενισχυθεί από το Γ’ ΚΠΣ.



7.

Στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Αρχική 
Εκπαίδευση και Κατάρτιση" υλοποιείται ευρύ πρόγραμμα 
δράσεων που σχετίζονται με την ειδική αγωγή, συνολικού 
προϋπολογισμού 5,5 δις δρχ.

Τα συνολικά προγράμματα Αρχικής Εκπαίδευσης για Ευπαθείς 
Ομάδες θα ωφελήσουν 500.000 μαθητές και θα απορροφήσουν 112,5 
δις δρχ.

8.

Γίνεται υποχρεωτική η τοποθέτηση ατόμων με ειδικές 
ανάγκες στις ιδιωτικές επιχειρήσεις σε ποσοστό 2% του συνόλου 
των απασχολουμένων και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σε 
ποσοστό 3%.

Ποσοστώσεις για προσλήψεις των ΑΜΕΑ στο δημόσιο τομέα (Ν. 
2643/1998)

9.

Έγιναν και συνεχίζονται να γίνονται θετικές παρεμβάσεις σε 
δημόσια κτίρια, σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς , σε αθλητικές 
υποδομές

Δημιουργία υποδομών για την πρόσβαση ΑΜΕΑ σε δημόσιες 
υπηρεσίες και υπηρεσίες κοινής ωφέλειας.

10.

Υλοποιούνται από τον Ο.Α.Ε.Δ ειδικά προγράμματα 
απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα και στους Δήμους με γενναία 
επιχορήγηση κάθε πρόσληψης Ατόμου με Ειδικές Ανάγκες.

Συνεχίζονται

11.

Υλοποιούνται (1998-2000) στα πλαίσια της Πρωτοβουλίας 
"Απασχόληση - άξονας HORIZON", 50 μεγάλα πιλοτικά 
προγράμματα για την ενίσχυση της θέσης των ΑΜΕΑ, συνολικού 
προϋπολογισμού 6 δις δρχ.

Συνεχίζονται

12.

Για το 2000 προωθείται αύξηση των προνοιακών επιδομάτων 
των ΑΜΕΑ κατά 12% σε δύο φάσεις.

Αυξήθηκαν τα επιδόματα των ατόμων με ειδικές ανάγκες κατά 5% 
από 1/1/2000 και κατά 7% από 1/7/2000, ήτοι συνολικά κατά 12%.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ:

• Από 01/01/2001 αυξάνονται τα επιδόματα ΑΜΕΑ κατά 5%,
• Από 1/10/2001 αναπροσαρμόζονται όσα επιδόματα είναι κάτω των 

50.000 δρχ. στις 50.000 δρχ.



• Εφαρμόζεται από το επόμενο έτος η νέα πολιτική επιδομάτων 
ΑΜΕΑ, σύμφωνα με τις προτάσεις του Υπ. Υγείας -  Πρόνοιας και 
της Συνομοσπονδίας Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες.

13.

Διασφάλιση, μέσω ειδικού συστήματος πιστοποίησης, της 
χρηματοδοτικής ροής φορέων προστασίας του ιδιωτικού μη 
κερδοσκοπικού τομέα που προσφέρουν αποτελεσματικές και 
χρήσιμες υπηρεσίες στα ΑΜΕΑ.

Έπειτα από γνωμοδότηση ειδικής επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου 
Κοινωνικής Φροντίδας προσδιορίστηκαν κριτήρια πιστοποίησης των 
φορέων παροχής κοινωνικής φροντίδας. Επίκειται άμεσα η έκδοση της 
σχετικής Υπουργικής Απόφασης.

14.

Δημιουργείται εθνικό δίκτυο φορέων κοινωνικής προστασίας,
στο οποίο υπάγονται νέες δομές: 23 Κέντρα Κοινωνικής 
Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) σε 
ισάριθμους Νομούς της χώρας, το πρώτο Κέντρο Αυτιστικών 
Ατόμων, καθώς και το Εθνικό Κέντρο Άμεσης Κοινωνικής 
Βοήθειας (ΕΚΑΚΒ), το οποίο θα εξυπηρετεί και ΑΜΕΑ.

Ολοκληρώθηκαν οι κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία του 
ΕΚΑΚΒ (Ξενώνες-Κέντρα Υποδοχής και Στήριξης). Διατέθηκαν οι 
πιστώσεις για τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους. Επίσης, μέχρι τον 
Ιούνιο του 2001 ολοκληρώνεται η διαδικασία πρόσληψης του 
προσωπικού. (Οι 100 θέσεις προκηρύχθηκαν τον Ιούλιο του 2000).

Έχουν προταθεί για ένταξη στο Γ' ΚΠΣ:

• άλλα 3 Κέντρα Αυτιστικών Ατόμων. • Βρίσκεται σε εξέλιξη η κατασκευή ενός Κέντρου Στήριξης 
Αυτιστικών (Β' ΚΠΣ). Δημιουργούνται 2 νέα Κέντρα Στήριξης 
(Γ’ ΚΠΣ-ΠΕΠ).

15. • η συμπλήρωση του δικτύου Κέντρων Κοινωνικής 
Υποστήριξης και Κατάρτισης ΑΜΕΑ (ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ) όπου 
απαιτείται,

• Αναπτύσσονται μικρές, ευέλικτες και αποκεντρωμένες δομές, με 
στόχο την παραμονή των ατόμων με ειδικές ανάγκες στο οικείο 
περιβάλλον και την κοινωνική - οικονομική ενσωμάτωσή τους (Γ’ 
ΚΠΣ).

• παρεμβάσεις για τη μετεξέλιξη ιδρυμάτων κλειστής 
περίθαλψης σε σύγχρονα Κέντρα που ανταποκρίνονται στις 
σύγχρονες αντιλήψεις, και πιλοτικά σχέδια όπως π.χ. πρότυπο

• Στις περιοχές που δεν έχουν δημιουργηθεί ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ 
(Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες) και είχαν προγραμματιστεί νέα, τα οποία δεν



Κέντρο παιδιών με νοητική υστέρηση και Κέντρα για άτομα 
με πολλαπλές αναπηρίες.

είναι επιλέξιμα για ένταξη στο Γ' ΚΠΣ, αναπτύσσονται τα Κέντρα 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες 
(ΚΔΑΠΜΕΑ), τα οποία παρέχουν αντίστοιχες υπηρεσίες.

• Θα αναπτυχθούν 30 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης
Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, ικανά να φιλοξενούν 1.000 παιδιά 
με ειδικές ανάγκες και να απασχολούν 300 άτομα σε νέες θέσεις 
εργασίας

16.

Για τη νέα περίοδο έχουν προγραμματιστεί τα Κέντρα 
Αυτόνομης και Ημι-αυτόνομης Διαβίωσης.

• Για τα άτομα με βαριές αναπηρίες, που ζουν σε ασυλικές δομές, 
αναπτύσσονται ενέργειες αποασυλοποίησης σε 6 ιδρύματα 
Κλειστής Φροντίδας.

17.

Για τη νέα περίοδο έχει προγραμματιστεί η επέκταση του 
προγράμματος "Βοήθεια στο Σπίτι" και στα ΑΜΕΑ.

Με την ανάπτυξη των νέων προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» 
προβλέπεται η παροχή υπηρεσιών και σε μοναχικά άτομα με 
αναπηρίες, καθώς επίσης σε οικογένειες που φροντίζουν άτομα με 
ειδικές ανάγκες.

18.

Γ ια  την καταπολέμηση των ναρκωτικών έχουμε λάβει σειρά  
μέτρω ν όπω ς είναι οι 4 Μ ονάδες Υποκατάστασης μ ε  Μ εθαδόνη, το  
Κ έντρο Β οήθειας -για τους χρήστες, τα 40 Κ έντρα Π ρόληψ ης σε 29  
νομούς της χώρας.

Προγράμματα πρόληψης, θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης 
χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών με προϋπολογισμό 6.8 δις δρχ. Στο 
τέλος του 2001 κάθε νομός θα έχει τουλάχιστον ένα Κέντρο 
Πρόληψης. Λειτουργούν συνολικά 22 θεραπευτικές μονάδες. 
Επιπλέον παράλληλες δράσεις από τα Υπουργεία: Παιδείας, Δημ. 
Τάξης, Εθνικής Άμυνας και Εμπορικής Ναυτιλίας.

19.
Κ αθιερώ θηκε η εξυπηρέτηση τω ν ΑΜ ΕΑ κατά προτεραιότητα στις  
συναλλαγές τους μ ε  τις δημόσιες υπηρεσίες.

Συνεχίζεται



20.

Προωθείται σταδιακά η αναμόρφωση του Γενικού 
Οικοδομικού Κανονισμού (ΓΟΚ), που αφορά στο σύνολο των 
κτιριακών εγκαταστάσεων της χώρας ώστε να υπάρχει 
αποτελεσματικότερη προώθηση των θεμάτων πρόσβασης των 
ΑΜΕΑ σε όλους τους χώρους.

21.

Καθιερώνεται η κατά ενιαίο τρόπο πιστοποίηση της αναπηρίας 
και η "Κάρτα Αναπηρίας", που αφορά πολίτες με ποσοστό 
αναπηρίας 67% και άνω, η οποία θα χρησιμεύει ως αποδεικτικό 
στοιχείο απέναντι στη Δημόσια Διοίκηση, σε σχέση με τις 
υποχρεώσεις της απέναντι στα ΑΜΕΑ.

22. Επέκταση πειραματικών θεσμών («Βοήθεια στο Σπίτι», Κέντρα 
Ημερήσιας Φροντίδας)

23.
Γ ια τη νέα περίοδο έχουν προγραμματιστεί τα Κέντρα 
Διημέρευσης ΑΜΕΑ

24.

Για τη νέα περίοδο έχει προγραμματιστεί η δημιουργία ειδικών 
Κέντρων Στήριξης της Οικογένειας με Παιδιά με Ειδικές 
Ανάγκες

25.
Ειδικότερα προγράμματα αθλητισμού για φυλακισμένους και για 
εξαρτημένους από ναρκωτικά.

Συνεχίζονται

26.

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμάτωση 
(Ε.Σ.Δ.Εν.): συγκροτήθηκε επιστημονική επιτροπή η οποία 
προετοιμάζει το 1° Ε.Σ.Δ.Εν., διετούς διάρκειας, που θα υποβληθεί 
στην Ε.Ε. τον Ιούνιο 2001.



27.

Το 2000 αναπροσαρμόστηκε το διατροφικό επίδομα νεφροπαθών το
οποίο σταδιακά και με καταληκτική ημερομηνία την 1/7/2001 
διπλασιάζεται

28. Τροφείο για ΑΜΕΑ μετά το θάνατο των γονέων

29.

Ολοκληρωμένο πρόγραμμα δράσης για τους Τσιγγάνους που 
περιλαμβάνει και προγράμματα μετεγκατάστασης και παροχή 
υπηρεσιών Υγείας -  Πρόνοιας.

30.
Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για προώθηση της 
απασχόλησης σε ευπαθείς ομάδες ίσος με 104,6 δις δρχ.

31. Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για πρωτοβουλίες για κοινωνική 
ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων ίσος με 47,3 δις δρχ.

32.
Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για ενίσχυση επιχειρηματικής 
δραστηριότητας στις ευπαθείς ομάδες ίσος με 12 δις δρχ.

33.
Συνολικός προϋπολογισμός εξαετίας για μετάδοση γνώσεων 
πληροφορικής σε ευπαθείς ομάδες ίσος με 18,5 δις δρχ.

IV. ΠΟΛΥΜΕΛΕΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ

1.

Επίδομα τρίτου παιδιού και επιδόματα πολυτέκνων: μετά  από 
χρόνια  στασιμότητας, το ύψ ος τους αυξήθηκε και συνδέθηκε μ ε  το 
δείκτη τιμώ ν καταναλωτή, ενώ  παράλληλα η χορήγησή τους  
εξαρτήθηκε από το οικογενειακό εισόδημα έτσι ώ στε να είναι 
εφικτή η επικέντρω ση της ενίσχυσης στις οικονομικά πλέον  
ασθενείς οικογένειες

Από το 2000 αυξήθηκαν τα όρια των οικογενειακών εισοδημάτων για 
τη χορήγηση των επιδομάτων σε πολυμελείς οικογένειες (ισόβια 
σύνταξη, επίδομα τρίτου παιδιού και πολυτεκνικό επίδομα) κατά 
18,7% κατά μέσο όρο.



Για το 2001 τα επιδόματα διαμορφώνονται ως εξής: 
α) επίδομα τρίτου παιδιού: 46.431 δρχ./ μήνα 
β) επίδομα πολυτέκνων: 11.608 δρχ./ παιδί / μήνα 
γ) ισόβια σύνταξη: 26.698 δρχ. / μήνα

V. ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΙ

1 .

Π ρογράμματα δωρεάν θερινών κατασκηνώσεων για άτομα πάνω  
από 60 ετώ ν και δω ρεάν λουτροθεραπείες για ηλικιω μένους μ ε  
χρόνιες  παθήσεις (Υπ. Υγείας, Νομαρχίες, ΚΑΠΗ). Κάθε χρόνο  
συμμετέχουν περίπου 15.000 άτομα.

Στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα του 2000, συμμετείχαν 15.000 
περίπου ηλικιωμένα άτομα.

Στο Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ) προγραμματίζονται δράσεις αναμόρφωσης των 
κατασκηνώσεων, ώστε να είναι προσβάσιμα στους ηλικιωμένους και 
στα Άτομα με Ειδικές Ανάγκες και να έχουν τη δυνατότητα επέκτασης 
λειτουργίας τους πέραν του θέρους ως Κέντρα Οικογενειακών 
Διακοπών.

2.

Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σ π ίτι” , παροχής κ α τ ’ οίκον  
υπηρεσιώ ν από ειδικευμένο προσω πικό και εθελοντές σε 
ηλικιωμένους. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά το 1997 και 
σήμερα εφαρμόζεται σε 200 Δήμους.

Συνεχίζεται η λειτουργία 284 προγραμμάτων «Βοήθεια στο σπίτι» - 
Κοινωνική Μέριμνα. Τα 102 προγράμματα χρηματοδοτούνται από 
Εθνικούς Πόρους (Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και Υπουργείο 
Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης). Άλλα 182 
προγράμματα (Μονάδες Κοινωνικής Μέριμνας) αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο του Β' ΚΠΣ (Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων) και συνεχίζουν να λειτουργούν.

3.

Έχει αποφασισθεί επέκταση του προγράμματος “Βοήθεια στο 
Σπίτι ”, στο σύνολο σχεδόν των Δήμων.

Έχουν προγραμματισθεί περισσότερες από 1.000 νέες μονάδες σε όλες 
τις Περιφέρειες της χώρας, 186 μονάδες συνεχίζονται και 100 
χρηματοδοτούνται από εθνικούς πόρους.

Στο Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ) εντάσσονται νέα προγράμματα με στόχο την 
κάλυψη όλων των Δήμων της χώρας. Επίσης, από Εθνικούς Πόρους



προβλέπεται η προμήθεια 500 αυτοκινήτων για τη καλύτερη 
λειτουργία του προγράμματος. Έχει ξεκινήσει η εφαρμογή του 
προγράμματος «Τηλε-Ειδοποίηση» στο πλαίσιο της λειτουργίας του 
προγράμματος «Βοήθεια στο σπίτι» (η α' φάση εφαρμογής καλύπτει, 
πανελλαδικά, 1.000 νοικοκυριά).

4.

Προωθείται η άμεση σύνδεση του προγράμματος “Βοήθεια στο 
Σ π ίτ ι” με τις υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Επέκταση του προγράμματος με παροχή οικογενειακής και 
πρωτοβάθμιας νοσηλευτικής φροντίδας και ψυχοσυναισθηματικής 
στήριξης. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο σπίτι» καλύπτει διασύνδεση 
υπηρεσιών μέσω διεπιστημονικής και διατομεακής συνεργασίας.

5.

Π ρόγραμμα τω ν Κ έντρω ν Α νο ιχτής Π ροστασίας τω ν  
Η λικιω μένω ν (ΚΑΠΗ) μ ε  στόχο την κοινω νική επανένταξη τω ν  
ηλικιω μένω ν. Σήμερα υπάρχουν 300 Κ Α Π Η  σ ' όλη τη χώ ρα.

Σήμερα λειτουργούν περίπου 360 ΚΑΠΗ σε Δήμους της χώρας

6.
Μελετάται η αναδιοργάνωση των ΚΑΠΗ και η ανάπτυξη 
Κέντρων Αποκατάστασης

Έχει ανατεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας η 
εκπόνηση σχετικής μελέτης.

7.

Καθιερώθηκε για πρώτη φορά εθνικό πρόγραμμα για 
ηλικιωμένους με ψήφιση του νόμου (1998) για το Εθνικό 
Σύστημα Κοινωνικής Φροντίδας. Προβλέπει μεταξύ άλλων τον 
σχεδίασμά νέων προγραμμάτων, όπως είναι η αναδοχή 
ηλικιωμένων -έναντι αμοιβής- από οικογένειες.

Έχει ανατεθεί στο Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας η 
εκπόνηση ολοκληρωμένου προγράμματος για τους ηλικιωμένους, 
όπως και για το θεσμό της αναδοχής των ηλικιωμένων. Προωθείται 
Νομοθετική Ρύθμιση για σύσταση Εθνικού Συμβουλίου 
Ηλικιωμένων.

8.

Προωθείται η λειτουργία Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας και 
Στήριξης Ηλικιωμένων (άνω των 65 ετών) με χρόνια ή 
πρόσκαιρα προβλήματα υγείας. Η πιλοτική φάση πρόκειται να 
ξεκινήσει σύντομα σε μεγάλα αστικά κέντρα.

Έχει ενταχθεί στο Γ' ΚΠΣ (ΠΕΠ) η δημιουργία 80 Κέντρων 
Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων (ΚΗΦΗ) σε αστικές και 
ημιαστικές περιοχές σε όλες τις Περιφέρειες της χώρας.



9. Πρόγραμμα «Κοινωνικού Τουρισμού» (ΕΟΤ).

VI. ΕΚΑΣ

1 .
Θ εσμοθετήσαμε το Επίδομα Κ οινω νικής Α λληλεγγύης (ΕΚΑΣ). Το 
μέτρο αφορά πάνω  από 360.000 χαμηλό  συνταξιούχους.

2.

Αύξηση στο Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΕΚΑΣ) κατά 
17%, δηλαδή από 18.000 στις 21.000 δρχ. το μήνα. Το μέτρο 
καλύπτει 360.000 περίπου χαμηλοσυνταξιούχους.

Το 2000 το ΕΚΑΣ αυξήθηκε κατά 17% κι έφτασε τις 20.885 δρχ.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, από 1/1/2001 ανήλθε στις 27.885 δρχ. σημειώνοντας 
αύξηση ίση με 33,5%. Ο αριθμός των δικαιούχων φέρεται να είναι 
330-350.000 άτομα περίπου.

VII. ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ

1 .

Αύξηση κατά 25%  της πρόωρης σύνταξης για τους αγρότες από 
1.1.2000. Έτσι ανέρχεται στις γενικές περιπτώ σεις στις 106.000  
δρχ. και στις παραμεθόριες περιοχές στις 125.000 δρχ.

ΕΓΙΝΕ

Αύξηση από 1.1.2000 τι/ς αγροτικής σύνταξης του ΟΓΑ κατά
10.000 δρχ. για όλα τα κλιμάκια, (η κατώ τερη ανέρχεται από
33.000 δρχ. σε 43.000 δρχ.). Το μέτρο  αφορά περίπου 800.000  
αγρότες.

ΕΓΙΝΕ

2. Επιπρόσθετη αύξηση 10.000 δρχ. σε όλα τα κλιμάκια των 
συντάξεων του ΟΓΑ μέχρι το τέλος του 2002. Μέχρι το τέλος 
της τετραετίας (2004) οι αγρότες 0α έχουν πάρει αυξήσεις 
ισοδύναμες με το ΕΚΑΣ.

Από 1/1/2001 αυξάνονται οι συντάξεις του ΟΓΑ κατά 5.000 δρχ. 
(αύξηση 11,6% σε σχέση με το 2000)



3.
Κ αθιερώ σαμε την τιμαριθμική αναπροσαρμογή των κατώ τατω ν  
ορίω ν συντάξεω ν για όλους τους Α σφαλιστικούς Οργανισμούς.

ΕΓΙΝΕ

4.
Μ ειώ σαμε τη συμμετοχή τω ν δικαιούχω ν του Ε Κ Α Σ  στη δαπάνη  
φαρμακευτικής περίθαλψης από 25%  σε 10%.

ΕΓΙΝΕ

5.

Σε ανασφάλιστους άνω των 65 ετών:

• Δίνουμε επίδομα μέσω του ΟΓΑ, που ισούται με τη βασική 
σύνταξη του ΟΓΑ.

• Παρέχεται δωρεάν περίθαλψη στο Εθνικό Σύστημα Υγείας.

• Αύξηση της σύνταξης των ανασφάλιστων ηλικιωμένων κατά 
70.000 δρχ. το χρόνο

• ΙΣΧΥΕΙ

6.

Το 2000 οι κατώ τερες συντάξεις του ΙΚΑ ανήλθαν κατά μέσο  όρο  
στις 132.000 δρχ σημειώ νοντας αύξηση κατά 86%> σε σχέση μ ε  το 
1993. Οι κατώ τερες συντάξεις και τω ν άλλω ν ταμείω ν σχεδόν  
διπλασιάστηκαν.

Το 2001 με την εισοδηματική πολιτική και την αύξηση του 
ΕΚΑΣ, οι κατώτερες συντάξεις του ΙΚΑ ανέρχονται 
τουλάχιστον στις 145.000 δρχ. κατά μέσο όρο.

ΕΓΙΝΕ

Από 1-1-2001 η κατώτερη σύνταξη του ΙΚΑ, συμπεριλαμβανομένου 
του ΕΚΑΣ, αυξήθηκε από 138.565 δρχ. το 2000 σε 152.037 (αύξηση 
5,5%).

7.

Βαθμιαία σύγκλιση, τα επόμενα χρόνια, όλων των κατώτερων 
συντάξεων προς το επίπεδο του ΙΚΑ. Στόχος, η αισθητή 
υπέρβαση των 150.000 δρχ.

Τα άλλα ταμεία μισθωτών χορηγούν ίσες κατώτερες συντάξεις με 
αυτήν του ΙΚΑ.



Επίσης:
Κατώτερη σύνταξη ΤΕΒΕ: από 120.365 δργ. το 2000 σε 133.334 από 
1-1-2001 (αύξηση 10,8%).
Κατώτερη σύνταξη ΤΑΕ: από 136.385 δργ. το 2000 σε 150.315 από 1- 
1-2001 (αύξηση 10,2%).
Κατώτερη σύνταξη ΤΣΑ: από 112.605 δρχ. το 2000 σε 125.108 από 1- 
1-2001 (αύξηση 11,1%).
Υψηλότερες συντάξεις αυξάνονται κλιμακωτά (όσο υψηλότερη η 
σύνταξη τόσο μικρότερο το ποσοστό αύξησης).

8.
Από 1/1/2000 χορηγήθηκε επίδομα εξομάλυνσης, το οποίο για 
συντάξεις μέχρι 150.000 δρχ. ανέρχεται στο ποσό των 3.000 δρχ. Ήδη 
μελετάται η αύξηση του ποσού αυτού στις 5.000 δρχ.

9. Το 2000 απαλλάχθηκαν οι συντάξεις μέχρι ποσού 120.000 δρχ. από 
την ειδική εισφορά του άρθρου 20 του Ν. 2084/92.

10. Νέο Σύστημα Καταβολής Συντάξεων στους Συνταξιούχους του ΙΚΑ

VIII. ΓΥΝΑΙΚΕΣ -  ΙΣΟΤΗΤΑ - ΑΝΕΡΓΙΑ

1.

Με την πρόταση για απάλειψη της διάταξης που επέτρεπε 
αποκλίσεις από την αρχή της ισότητας, ολοκληρώνουμε την 
θεσμική Οωράκιση της ισότητας των δύο φύλων.

• Αναθεώρηση του άρθρου 116, παρ. 2 του Συντάγματος που 
καταργεί τις αποκλίσεις σε βάρος των γυναικών και προβλέπει τη 
λήψη θετικών μέτρων για την προώθηση της ισότητας και τη 
μέριμνα του κράτους για την άρση των ανισοτήτων.

• Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την προώθηση της ισότητας 
σε όλες τις πολιτικές της κυβέρνησης. Προετοιμάστηκε και 
παρουσιάστηκε το «Εθνικό Πρόγραμμα Δράσης για την Ισότητα 
(2001-2005).



α/α ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ & ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΙΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ -  ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

• Θέσπιση ποσόστωσης 1/3 για τη συμμετοχή κάθε φύλου στα 
υπηρεσιακά συμβούλια των υπουργείων και τα διοικητικά 
συμβούλια, στις λίστες των υποψηφίων για τις νομαρχιακές και 
δημοτικές εκλογές.

• Συγκρότηση, με νόμο, Περιφερειακών Επιτροπών Ισότητας στις 13 
περιφέρειες της χώρας.

• Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για τη Βία κατά των γυναικών 
με σκοπό τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση του φαινομένου.

2 .

Προγράμματα επιδότησης για τη δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας για γυναίκες σε υπάρχουσες επιχειρήσεις

Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης για άνεργες 
γυναίκες

Ειδικά προγράμματα παροχής πληροφοριών για άνεργες 
γυναίκες

Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των γυναικών:

Προωθούμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών σε 
επαγγέλματα ανοιχτά και προσανατολισμένα στο μέλλον. Στο 
άμεσο μέλλον τίθεται σε εφαρμογή το πρόγραμμα “Γνωριμία 
με τις νέες δεξιότητες που απαιτούνται στη σύγχρονη αγορά 
εργασίας”, το οποίο θα περιλάβει σε πρώτη φάση 5000 
γυναίκες, 35 έως 45 ετών όλων των επιπέδων εκπαίδευσης.

Ολοκληρωμένα σχέδια παρέμβασης για:

• προώθηση της ισότητας στην απασχόληση

• δημιουργία και βελτίωση δομών που παρέχουν υπηρεσίες 
συμβουλευτικής-προσανατολισμού και προκατάρτισης σε θέματα 
απασχόλησης,

• επιδότηση νέων θέσεων Εργασίας

• ενίσχυση για την ανάληψη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και τη 
δημιουργία συνεταιρισμών (Κανονισμός 1257/99 και Πρόγραμμα 
Νέων Ελεύθερων Επαγγελματιών ΟΑΕΔ)



3.

Για τις δημόσιες υπαλλήλους προβλέπεται η αύξηση της 
διάρκειας της άδειας μητρότητας με πλήρεις αποδοχές μετά τον 
τοκετό, η καθιέρωση της «άδειας κυοφορίας» με αποδοχές στις 
δημόσιες υπαλλήλους που χρειάζονται ειδική θεραπεία, η αύξηση 
της διάρκειας της σχετικής άδειας για υπαλλήλους που υιοθετούν 
παιδιά, η «άδεια ανατροφής» διάρκειας 9 μηνών με αποδοχές για 
υπαλλήλους που παραιτήθηκαν του δικαιώματος μειωμένου 
ωραρίου κατά την προηγούμενη περίοδο.

Αύξηση της άδειας λοχείας από τις 16 στις 17 εβδομάδες.

4.
Στην Κοινωνία της Πληροφορίας, οι γυναίκες θα έχουν 
απόλυτα ισότιμο ρόλο.

5.

Αποσκοπούμε στη βελτίωση της κάλυψης εργασιακής 
προστασίας της μητέρας όσον αφορά εργαζόμενες του ιδιωτικού 
τομέα, ενώ αναζητούνται τρόποι επέκτασης των σχετικών 
διευκολύνσεων σε αυτοαπασχολούμενες και ανασφάλιστες.

IX. ΓΥΝΑΙΚΕΣ - ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΖΩΗΣ

1.

Δημιουργήσαμε και βελτιώ σαμε υποδομές για τη φύλαξη παιδιώ ν  
και τη φροντίδα ηλικιω μένω ν ατόμων.

Έγιναν τα κατωτέρω και επίσης οι υποδομές που έχουν καταχωρισθεί 
στους ηλικιωμένους και στις ευπαθείς ομάδες. 0  προϋπολογισμός 
αυτών των δράσεων ανέρχεται σε 112 δις δρχ.

2.

Μέχρι τώρα έχουν δημιουργηθεί 222 κέντρα φύλαξης (παιδιών 
& ηλικιωμένων ατόμων) και δημιουργικής απασχόλησης. Το
Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την απασχόληση προβλέπει τη 
δημιουργία άλλων διακοσίων έως το 2001. Συνολικά δηλαδή, 
δημιουργούνται 422 τέτοια κέντρα.

Συνεχίζεται μέχρι το 2003 η χρηματοδότηση 180 Βρεφονηπιακών 
σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών, ενώ θα 
αναπτυχθούν 40 μονάδες φύλαξης παιδιών σε επιχειρήσεις, κόστους 
700 εκατ. Δρχ. για δύο χρόνια.



3.

Πάνω από 200 νέοι παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί 
κατασκευάζονται ή σχεδιάζονται για την περίοδο 2000-2006.

Θα δημιουργηθούν 432 νέες μονάδες Παιδικών και Βρεφονηπιακών 
σταθμών και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών που θα 
φιλοξενήσουν 18.000 παιδιά και θα δημιουργήσουν 3.436 νέες θέσεις 
εργασίας.

4.

Ολοκληρώνεται η μεταβίβαση των κρατικών παιδικών και 
βρεφονηπιακών σταθμών στους δήμους.

Με το Ν.2880/2001 οι Κρατικοί Παιδικοί και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί 
μεταβιβάστηκαν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Πρόκειται για 1.438 
Σταθμούς δυναμικότητας 88.000 νηπίων και βρεφών. Σχετικές 
πιστώσεις μεταφέρθηκαν στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας 
Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ενώ ολοκληρώθηκαν οι διαπιστωτικές 
πράξεις που αφορούν τα θέματα προσωπικού.

5.

Εξαπλώνεται:

• ο θεσμός του ολοήμερου σχολείου,

• ο θεσμός της φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης (222 
κέντρα σε όλη τη χώρα),

• ο θεσμός του ολοήμερου δημοτικού (1.500 τμήματα σε 
1.163 δημοτικά μέσα στο 2000).

• ο θεσμός του ολοήμερου νηπιαγωγείου (700 τμήματα σε 
690 νηπιαγωγεία μέσα στο 2000)

• Τη χρονιά 2000/01 λειτουργούν 2.000 Ολοήμερα Σχολεία -  
Τμήματα Διευρυμένου Ωραρίου σε δημοτικά σχολεία σε όλη τη 
χώρα, στα οποία φοιτούν 60.000 μαθητές. Για τη λειτουργία τους 
ιδρύθηκαν -τον Ιούνιο του 2000- 1.500 οργανικές θέσεις (επιπλέον 
των 1.500 που προϋπήρχαν) και προγραμματίζεται η ίδρυση ακόμη 
500 θέσεων. Επίσης, σχεδιάζεται ποιοτική αναβάθμιση των 
τμημάτων αυτών.

• Εκτός των παραπάνω τμημάτων λειτουργούν πιλοτικά 28 
Ολοήμερα Σχολεία με 6.000 μαθητές.

• Σε ολόκληρη τη χώρα λειτουργούν 1.000 (700 παλαιότερα και 300 
νέα τμήματα) νηπιαγωγεία με τμήματα ολοήμερου 
προγράμματος, όπου φοιτούν 17.000 νήπια. Για τη λειτουργία 
τους ιδρύθηκαν -τον Ιούνιο του 2000- 300 οργανικές θέσεις 
(επιπλέον των 700 που προϋπήρχαν) και προγραμματίζεται η 
ίδρυση ακόμη 300 θέσεων.



• 0  θεσμός της απογευματινής λειτουργίας παιδικών
σταθμών ήδη εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετούς Δήμους. Το πρόγραμμα της απογευματινής λειτουργίας παιδικών σταθμών

εφαρμόζεται σε 14 Δήμους για τους οποίους έχει υπογραφεί 
Προγραμματική Σύμβαση. Αναμένεται η αξιολόγηση της α' φάσης 
προκειμένου να εκτιμηθεί η αναγκαιότητα επέκτασής του.

X. ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

1. Ενίσχυση, λειτουργία και σύνδεση των γυναικείων αγροτικών 
συνεταιρισμών

Εκπόνηση μελετών για τους γυναικείους συνεταιρισμούς.

2.

Προώθηση της αυτοαπασχόλησης, της επαγγελματικής και 
επιχειρηματικής ενεργοποίησης των γυναικών με:

• Περιορισμό των εμποδίων πρόσβασης των γυναικών στα 
εκπαιδευτικά συστήματα και την αγορά εργασίας.

• Νέες μορφές εργασίας (ελαστικά ωράρια, μερική 
απασχόληση, τηλεεργασία).

• Με τη στήριξη της οικογένειας και του νέου ζευγαριού.

• Δράσεις για αυταπασχολούμενες στον πρωτογενή τομέα 
(επαγγελματική κατάρτιση και επιδότηση για ανάπτυξη 
επαγγελματικών δραστηριοτήτων). Πιλοτικό πρόγραμμα για την 
προώθηση της απασχόλησης και της γυναικείας 
επιχειρηματικότητας στις αγροτικές, ορεινές ή απομακρυσμένες 
περιοχές. Ωφελήθηκαν 450 γυναίκες.

• Ειδικές καταρτίσεις των αγροτισσών σε θέματα απαραίτητα για 
την βελτίωση του αγροτικού εισοδήματος. Ολοκληρωμένες 
παρεμβάσεις που περιλαμβάνουν πληροφόρηση, προκατάρτιση, 
κατάρτιση, παροχή Συνοδευτικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών και 
Προώθηση της Απασχόλησης.

• Παροχή νομικής και συμβουλευτικής στήριξης των γυναικών της 
υπαίθρου και των αγροτισσών μέσα από τις υπηρεσίες της ΓΓΙ και 
τα Παραρτήματα του Κέντρου Ερευνών για Θέματα Ισότητας 
(ΚΕΘΙ).



XI. ΑΝΕΡΓΟΙ

1.

Ολοκλήρωση ενός πανελλαδικού δικτύου με 52 Κέντρα για Προώθηση 
της Απασχόλησης και τη στήριξη των ανέργων στην εξεύρεση 
απασχόλησης.

Το 2000 ο ΟΑΕΔ ολοκλήρωσε 4 νέα Κέντρα για Προώθηση 
της Απασχόλησης (ΚΠΑ), από τα 14 που προγραμματίζονται 
για το 2001. Την ίδια χρονιά ολοκληρώθηκαν και λειτουργούν 
τα 49 ΚΠΑ που εντάχθηκαν στο Β’ ΚΠΣ. Μέχρι το τέλος του 
2001 προβλέπεται να λειτουργούν 63 ΚΠΑ σε όλη τη χώρα.

2.

Μια σειρά από μέτρα για την καταπολέμηση της ανεργίας που ήδη
εφαρμόζονταν στο Β’ ΚΠΣ, όπως οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, 
συνεχίζονται και επαυξάνονται στο πλαίσιο του Γ’ Κ.Π.Σ.

Συμμετοχή σε προγράμματα κατάρτισης και προώθησης στην 
απασχόληση (ΟΑΕΔ).

Θα υλοποιηθούν προγράμματα προϋπολογισμού 56 δις δρχ. 
για την εξαετία, με όφελος για 37.000 μακροχρόνια ανέργους:

• επαγγελματικής κατάρτισης,
• επιχορήγησης νέων θέσεων εργασίας και νέων ελεύθερων 

επαγγελματιών,
• απόκτησης εργασιακής εμπειρίας.

3.
Αύξηση του επιδόματος ανεργίας κατά 10%, δηλαδή τουλάχιστον κατά 
112.000 δρχ. το χρόνο.

Με την αύξηση (10%) του 2000 εξασφαλίζεται εγγυημένο 
εισόδημα 86.000 δρχ. το μήνα σε 240.000 περίπου ανέργους.

4.
Δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους ανέργους - 
ανεξαρτήτως ηλικίας- που είναι εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ.

ΕΓΙΝΕ



5.

Μείωση στο 50% -και για δύο χρόνια- της ασφαλιστικής εισφοράς του 
εργοδότη για κάθε πρόσληψη ανέργου, εφ’ όσον δεν μειώνεται η 
απασχόληση στην επιχείρηση. Το ισόποσο της οφειλής αυτής θα εκπίπτει 
από το φόρο που όφειλαν στο δημόσιο οι επιχειρήσεις, ώστε να μην 
επιβαρυνθούν τα Ταμεία.

Επίδομα νέων θέσεων εργασίας: Εγγυημένο εισόδημα με 
κατώτατο μηνιαίο μισθό 161.094 δρχ. για 12-24 μήνες που 
αφορά δεκάδες χιλιάδες ανέργους, η θέση εργασίας των 
οποίων επιδοτείται από το κράτος με 80.000-120.000 δρχ. το 
μήνα + ΙΚΑ.

6.
Εισοδηματική ενίσχυση 30.000 δρχ. για μέχρι ένα έτος σε 
μακροχρόνια ανέργους που προσλαμβάνονται σε θέσεις μη 
πλήρους απασχόλησης (Ν.2874/2000).

7.
Επίδομα (48.000 δρχ/μήνα) σε μακροχρόνια ανέργους
ηλικίας 45-65 ετών για ένα χρόνο. Πρόκειται να ωφελήσει 
35.000 μακροχρόνια ανέργους.

8.
Χρηματοδότηση των εισφορών και θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού δικαιώματος σε άνδρες μεγαλύτερους των 
60 ετών και γυναίκες μεγαλύτερες των 55 ετών.

XII. ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ, ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΟΜΟΓΕΝΕΙΣ

1.

Νομοσχέδιο που επιλύει οριστικά προβλήματα με την ιθαγένειας, την 
επαγγελματική αποκατάσταση, την εγκατάσταση και την παιδεία.

Με τις διατάξεις του Ν.2790 /2000 για την Αποκατάσταση των 
Παλιννοστούντων Ομογενών , έχει χαραχθεί η πολιτική για 
την επίλυση των προβλημάτων απόκτησης ιθαγένειας, 
στεγαστικής και επαγγελματικής αποκατάστασής, εκπαίδευσης 
και θεμάτων πολιτισμού που τους αφορούν.

2.

Η εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών για την ενσωμάτωση των 
παλιννοστούντων ομογενών (150.000) από την πρώην ΕΣΣΔ. Επίλυση 
των προβλημάτων των ομογενών στον τόπο της διαμονής τους.

Προγράμματα εγκατάστασης παλιννοστούντων.



3. Νομοσχέδιο για την μεταναστευτική πολιτική.
4. Παροχή υπηρεσιών υγείας σε μετανάστες.

5. Κέντρα εγκατάστασης προσφύγων. Δημιουργούνται 2 νέα 
κέντρα υποδοχής και διαμονής (προϋπολογισμού 1 δις δρχ.)

XIII. ΟΡΕΙΝΕΣ & ΑΠΟΜΑΚΡΥΣΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

1.

Εισοδηματική ενίσχυση (πίστωση φόρου) σε νοικοκυριά μόνιμων 
κατοίκων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών με ετήσιο οικογενειακό 
εισόδημα μικρότερο των 750.000 δρχ. Θα ωφεληθούν περίπου 
140.000 οικογένειες που μένουν μόνιμα σε ορεινές & μειονεκτικές 
περιοχές.

2.
Από 1/1/2001 αυξήθηκε το επίδομα προς υπαλλήλους που
υπηρετούν σε προβληματικές και ταυτόχρονα παραμεθόριες περιοχές 
από 25.000 δρχ. σε 37.500 δρχ.

3.

Δράσεις που περιλαμβάνουν:
• Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αγροτικής Ανάπτυξης
• Κίνητρα για τους Νέους Αγρότες
• Προσέλκυση των αυτοαπασχολούμενων σε προγράμματα 

αναβάθμισης των δεξιοτήτων τους.
• Επενδύσεις σε μικρές γεωργικές εκμεταλλεύσεις



XIV. ΔΙΑΦΟΡΑ

1.

Ενίσχυση πληγέντων από φυσικές καταστροφές. • Χορηγήθηκαν αποζημιώσεις σε παθόντες από φυσικές 
καταστροφές (σεισμούς, πυρκαγιές, πλημμύρες).

• Στους σεισμοπαθείς και τους πυροπαθείς δόθηκε η δυνατότητα 
ρύθμισης χρεών προς το Δημόσιο και προβλέφθηκε η διαγραφή 
προσαυξήσεων.

2.

Χορήγηση επιδόματος θέρμανσης μέσου ύψους 40.000 δρχ προς 
τους χαμηλοσυνταξιούχους (ΟΓΑ, ΕΚΑΣ), στους μακροχρόνια 
ανέργους και στους χαμηλόμισθους. Το 2000 καταβλήθηκε η Α’ δόση. 
Το 2001 θα καταβληθεί η Β’ δόση.


