
σε μια ΝΕΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΓΙΟΡΕΖΑ 

πάντα ΕΙΡΗΝΓΧΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ

1. Το άοσμά μαο, οι. στρατηγικοί στόχοι, του Κινήματος παραμένουν 

ανολλο ίωτο ι :

Μι.ο. Ζατο ί5α ελεύθερη. όπου ο Δαός της θα παίρνει τ ις  αποφάσεις · 

δίχως εξαρτήσεις χωρίς επιρροές.

Μια Ζοινωνία δίκαιη χωρίς εκμετάλλευση άνθρωπος ·θα

ντεύει τη μοίσα του.
• . *

2. 0 δοόυος για την κατάχτηση των στρατηγ ικών στόχων περνάει 

από ενδιάμεσους εφικτούς στόχους. Οι. ρυθμό £ και. τα δήματα που 

συνθέτουν την πορεία προσδιορίζονται αναλόγως προς τη συνεχώς 

μεταδαλλόμενη πραγματ ικότητα.

Επιμένουμε στον ειρηνικό, δημοκρατικό δρόμο,όπου οι. αλλαγές πρα

γματοποιούνται. με την όσο γ ίνεται πλατύτερη συναίνεση του Δααύ-

3. Ξ πορεία μας επηρεάζεται, από την αοήριττη ανάγκη του εκσυγχρο

νισμού και οπό την καινή πλεύση άλλες  Ευρωπαϊκέτ Χώοεο.

4. Μαζί με τις. άλλες. Ευρωπαϊκές χώρες είμαστε υποχρεωμένοι να  

αντιμετωπίσουμε τη νέα παγκόσμια πραγματικότητα,παυ συνοώίζεταΐϊ

ΙΙοώτο ; Η. ύοεση που ακολούθησε τη συμφωνία Ρέηγκαν -  Γκαομπατσώω 

μεταφέρει τ ις  συγκρούσεις από το πολιτικοστοατιωτικό επί 

πεδο στο οικονομικό και αναπτυξιακό.



Αευτεοο

T a i το

Η συνεργασία έοκ -  ΚΟΜΞΧΟΝ είναμ ένα πρώτο 3ήμα γμα την 

άρση των συνόρων των δύο στρατοπέδων της Γιάλτας.

Η απόσταση πάντως ,που χωρίζεμ την ύοεση από την ΞΣΡΞΝΞ, 

δεν ε¿ναι. μμκρή .

Ξί μαστέ αποφασμσμέναμ να συνεχίσαυμε να ποωταγων μστούμε 

στον αγώνα γι,α την ΞΓΡΞΝΗ.

Ομ μεγάλες ομκανομμκές δυνάμεις ετομμάζονταμ να κερδί

σουν τον 21ο Αμώνα, δένοντας τη μάχη της ανάπτυξης με 

κύρμα 3άρος τμς επενδύσεμς στο χώρα της γνώσης και. ταυ 

ανθσώπμνου πασάγοντα.

* '*
________  : Ζούμε. ήδη σε πολλούς τομείς στην τεχνολογία του 2000

που αλλάζει. ρμζμκά τμς αχέσεμς παραγωγής, τμς εργασια

κές, κοινωνικές καμ, εμπορμκές σχέσεις.

ΙΙέυπτο ? Η νέα τεχνολογία δεν είναμ ούτε πσνάκεμα ούτε, όλεθρος.

Τόσο στην παραγωγή αγαθών, όσο καμ στην ποασοαρά υπηρε-

' σμών, η τεχνολογία δεν είναμ πμα η τεχνολογία — μπαρόκ
καμ

που μεταβάλλονταν πσσατμκά/ σημαντικά σε αοαμά χρσνμκά 

δμαστήματα.

Ξρόκεμταμ γμα μμα ευαίσθητη τεχ νο λο γ ία  που μ εταβάλλεταμ  

συνεχώς "πομοτμκά.

IW  j
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*5κτο ΐ Τα νέα δεδομένα απαμτούν :

ΑΧΑΔ.0Γ0 -  ΣΥΜΜΞΤΟΧΗ -  ΠΤΩΣΗ καμ συνεχή ανανέωσή της. 

Tua τμς μη τροπόλε μ ς του καπμταλμσμού τα δύα πρώτα 

αποτελούν τσκτμχή κίνηση,, ένα νέό"κομνωνμκό συμβόλαμο^ 

που ασφαλώς βοίσκεταμ σε αν.τίσαση με τη στρατηγμκπ ”ou 

καπμταλμσμού.



Γμα μας το τοίπτυχο αποτελεί θοίαμβο της μδεσλογίας 

μας, επιβεβαίωση των αρχών μας.

Δεν υπάοχεμ δίλημμα ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ η αποτελεσματμκότητα.

Η αποτελεσματι,κότητα εμπεοδέχεται, στη ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

■ *Ξ3θομο : Η γνώση/ το κόστος της γνώσης, η ανανέωσή της δημμαυογο 

ένα νέο πεδίο σύγκοαυσης, που ήδη έχει. όμαμαρρμθεί 

Ιαμος δμαμοοσώνεμ τα ποογράμματα παιδείας, εκπαίδευσης’ 

καμ κατάρτισης.

Ιαμος επμλέγεμ τους εργαζόμενους που θα πάοουν μέοος. 

Ιομος πληρώνεμ το κόστος της γνώσης.

Ιομος τελμκά ελέγχεμ τη γνώση. , ’· ·*

Η Ξλλάδα πρωταγωνίστησε στην πρώτη μάχη στην Κομνότητα 

εμπνέοντας τους εργαζόμενους καμ τους νέους της Ξυρώπης 

Η μάχη αυτή θα κρίνεμ σε μεγάλο βαθμό τα πρώτα χρόνμα 

που. έρχονταμ ,την Ανάπτυξη, την Ανεργία αλλά καμ τη νέα 

ηγεμονία.

'Ογδοο : Από .τα παραπάνω προκύπτει., ότμ εκσυγχρανμσμός χωρίς. ααχέ 

οδηγεί στη δ μαμών μ ση του συστήματος εκμετάλλευσης απλώς 

με σύγχρονα μέσα. Αυτό το  αονούυσστε.

Ξ μάχη του εκσυ^νοου'.σοού συνοδεύ ετα ι από τη μά υ του

εκδπ μοκοατ COT1PÚ.

Ξκδημοκοατμσμός καμ Ξκσυγχρον μαμάς, είναμ ο μ δύο. όφεμς 

ταυ. ίδμου νομίσματος γμα μας.

Ένατο : Γ.μ'αυτό στα πλαίσμα της Κό μνότητας, πρωταγωνμσμούμε

στην ποοσπάθεμα γμα τη δημμουαγία του ΚΝΙΑΙΟΥ ΚΟΙ2ΓΠ2ίΙΧΟ 

ΧΟΡΟΥ, παράλληλα με την ολοκλήρωση της ΞΝΙΑΙΑΙ ΞΙΟΤΙΡΙ-'. 

ΑΓΟΡΑΐ.

Δεν αρκεί δηλαδή να παοαμερίσεμς τα σύνορα που χωρίζουν



το κεοάλαιο ανάμεσα στις χώοες της Κοινότητας.

Δέκατο : ΙΙρέπει και μπορούμε να τtαoαuεoίσαυμε τα σύνορα που

χωοίζαυν :

. τ ις  λιγότερο αναπτυγμένες χώοες και. περιοχές από 

τ ις  μεταβιομηχανικές

. τον άνεργο από μια παραγωγική και. δημιουργική 

εργασία

. τον εργαζόμενο από ικανοποιητικές συνθήκες υγιεινής  

και ασοάλε ιας

. .τον άνθρωπο από την ισότητα μέσω των διακοίσεων
I

. περιοχές της Κοινότητας από ικανοποιητικές περι

βαλλοντικές συνθήκες

. τ ις  επιχειρήσεις από την παραγωγικότητα

- . ■ * ' · . , * -



Η ΣΟΣΙΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

ΕΙΝΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΠΙΚΑΙΡΗ ιιποοστά στισ  ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ

5. Η Ευρωπαϊκή ποόκληση δεν περιμένει. το 1992 και. δεν στρέφει, 

απλώς τ ις  ποοσπάθειες για το 2000, αλλά ήδη εκτυλίσσεται..

Όμως γ ια  την Ελλάδα υπάρχουν και. παραμένουν εξαιρετικά δεσμευ

τικές ιδιαιτερότητες, ερωτήματα και προβλήματα που ζητούν την 

απάντηση και. τη λύση τους.

6. Ου ιδιαιτερότητες αυτές προκύπτουν. *

Πρώτο : Από εξωτερικούς παράγοντες και. τη γεωπολιτική θέση της 

Ελλάδας. _ -

Δεύτερο: Από το χάσμα που χώριζε τη χώρα μας γ ια  πολλές δεκαετίες  

από τ ις  άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, λόγω του πολιτικού καθε

στώτος, του οικονομικού και. κοινωνικού συστήματος που 

κυριαρχούσε στη χώρα μας.

Τούτο : Από την ανάγκη της κατοχύρωσης και. διεύρυνσης των Λαϊκών

καταχτήσεων της 8ετίας του ΠΑΣΟΚ αλλά και. από την κρίσιμα - 

τη τα  της νέας τ ε τρ α ε τ ία ς .  Ξ εκ ινώ ντα ς  από το σήμερα μπορεί 

και ποέπει να δώσουμε τη μάχη ταυ δημοκρατικού εκσυγχρο

νισμού.

• Η επιτυχία των εθνικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών

στόχων, δηλαδή η επιτυχία της ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, είναι 

απολύτως αναγκαία για  την επ ιτυχία  της πορείας μας στην 

Ευρώπη.

Τέταρτο: Από τη θέληση και. την απόφαση του ΠΑΣΟΚ και. της μεγάλης 

πλειοώηοίας του Λαού να προχωρήσει σε Θαθειές κοινωνικές 

αλλαγές. Από τη Σοσιαλιστική κατεύθυνση του ϋραγράμματός

μας.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΗΦΑΝΗ EHQTEPIKH HOAlTIKH 

σ-τπν ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ

7. Η υπόθεση της ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ αποτελεί την ποώτη προτε

ραιότητα του πραγράμματός μας.

Στον αγώνα αυτόν, προέχον είνα ι το ζήτημα της κατοχύρωσης και. 

διαφύλαξης της ΕΔΑΦΙΚΗΣ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ.

8. Η απειλή για την εδαωική ακεοαιότητα και, υπαοκτή και, συνεχής"*

είναι.. . · ·"I
Tua την Εθνική Ανεξαρτησία μπορεί και. ποέπει η προσπάθεια να 

πεο ιλαμβάνε ι βήματα και. ενδιάμεσους στόχους και. μ ια  μακρόχρονη 

διαδικασία αποδέσμευσης από ζ~

-  στρατιωτικές εξαοτήσεις

-  πολιτικές δεσμεύσεις

-  οικονομικές διεισδύσεις

-  πολιτιστικές διαβρώσεις

Tua την aπεuλή εν α ν τ ίο ν  τη ς  Εδαφικής A κεoau óτη τaς/ η απάντηση

πρέπει να ε ίν α ι  κάθε cocod εδώ και τώ οα . 0 Μάρτης ταυ 198 7 και 

Π αντιμ ετώ π ιση  της κρίσης αποτελούν το  δ ε ίγμ α  γρααής μας.

9. Στα πλαίσια αυτά συνεχίζουμε την πολυδιάστατη εξωτερική 

πολιτική μαζί με την πολιτική μας γ ια  την ΕΙΡΗΝΗ , που δικαιώ

θηκαν στα 8 χρόνια που πέρασαν.
• ·' ··. - · V · *;■ '» - ,. ■

Η πρωτοβουλία των έ ξ ι , που αποτέλεσε κορυφαία κίνηση γ ια  την 

ύφεση και τον περιορισμό των εξοπλισμών, μπορεί και ποέπει να 

ενδυναμωθε ί .



Ou ε ξελ ίξε ις , που ακολούθησαν τη συμφωνία ΡΕΗΓΕΑΝ -  ΓΕΟΡΜΠΑΤΣαο 

καί ιδιαίτερα. η τολμηρή στάση της Ομοσπονδιακής Γερμανίας, 

δημιούργησαν ένα νέο πλαίσιο κίνησης των πρωτοβουλιών μας.

10. Η σημεοίνη ποοουσία μαο στο ΝΑΤΟ δεν μας δεσμεύει πολίτικά, 

να παίρνουμε τ ις  αποστάσεις μας καί τ ις  αποφάσεις μας σταθμίζοντα 

πάντοτε το Ξ9ΝΧΚ0 ΣΥΜΦΕΡΟΝ καί τον αγώνα γ ια  την ΕΙΡΗΝΗ.

Η συμφωνία ΡΟΤΖΕΡΣ παραμένει καί θα παραμείνέί ανενεργή, γ ια τ ί :

ΓΓαώτο - o í Ένοπλες Δυνάμεις θα ε ίνα ι στραμμένες πάντοτε

εκεί, που βρίσκεται η απειλή. Δηλαδή προς Ανατολάς.

Δεΰτεοο,δεν πρόκειται να στέρξαυμε σε ίδρυση Στρατηγείου 

στη Δάοίσα -  κάτι, που δεν έγινε επί 8 χρόνια -  

γ ιατί αυτό μοιράζει το ΑΙΓΑΙΟ στα δυο.

Τοίτο,ασκήσεις πάνω από το ΑΙΓΑΙΟ δεν πρόκειται να  υπάρξουν 

γιατί αμφισβητούνται τα κυριαρχικά μας δικαιώματα 

στη Λήμνο.

Τ έ τα ρ το , η άρνησή μας να δεχθούμε πυραύλους δικαιώθηκε

από τα  πράγματα καί τη συμφωνία ΡΞΕΠΑΝ -  ΓΚΟΡΜΠΑΤΣΣ

11. Επιδιώκουμε την εξομάλυνση των σχέσεων με τ ις  ΗΠΑ.

Η βελτίωση των σχέσεων ποοϋποθέτεί ισοτιμ ία  καί αλληλοσεβασμό.
•·:ν -̂r-̂

Σε ό ,τ ί  αφορά τις  ΒΑΣΕΙΣ, υλοποιούμε τη συμφωνία απομάκουνσης 

του 1983.
0 0

Η απόφασή μας για την απομάκρυνση της Βάσης του Ελληνικού, είναι 

οριστική καί αμετάκλητη, χωρίς άλλη συζήτηση καί χωρίς εναλλακτίκ

λύση



Συνεχίζουμε τ ις  διαπραγματεύσεις σε μηδενική βάση για τ ις  άλλες 

Βάσεις. Στο βαθμό που θα υπάοξουν ανταΛΑάγματα γία τα εθνικά 

μασ θέματα σε σχέση με τη στάση των ΗΠΑ στο ΑΙΓΑΙΟ και. στην ΚΥΠΡΟ 

τότε πριν μονογραφηθεί η τυχόν συμφωνία, θα τεθεί υπόψη του Ελλη

νικού Λαού, για  να αποφασίσει, με ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, το χρονικό διάστημα των 17 μηνών γ ια  την 

οριστική απομάκρυνση των Βάσεων, έχει ήδη αρχίσει να μετράει.

12. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία έχουν τεθεί σε νέα 3άση. ___

Η κίνηση ΝΤΑ30Σ μπορεί να έχει συνέχεια μόνο στο βαθμό.,', που ολόκλ
I

η Τουρκική ηγεσία κατανοήσει ότι ήταν μια κίνηση με αμοιδαιότητα 

γ ια  τη διαφύλαξη της ΕΙΡΗΝΗΣ στην ΠΕΡΙΟΧΗ.

Το συνυποσχετικό γ ια  τη ΧΑΓΗ* ο ι  αγνοούμενοι στην ΚΥΠΡΟ, και ο 

χωοίς εκβιασμούς και υπόθαλψη διάλογος των Ελληνοκυπρίων και Ταυρ 

κοκυπρίων, αποτελούν προϋποθέσεις γ ια  το διάλογο με την Τουρκία.

13. Επιμένουμε στη συμπαοάταξη με τους αδελφούς μας ΚΥΠΡΙΟΥΣ .και 

προωθούμε την ΕΘΝΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ του Ελληνισμού.

Υποστηρίξουμε το  δ ίκ α ιο  αγώνα της ΚΥΠΡΟΥ ως ποος τη δ ιεθ νή  δ ιά 

σταση ταυ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ.

Η επανεπιβεβαίωση της Εθνικής μας Πολιτικής για  την ΚΥΠΡΟ που 

αποτελεί κορυφαίο επίτευγμα της 8ετίας, που πέοασε, προϋποθέτει 

τη σίγουρη συγκατάθεση της ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΛΕΥΡΑΣ και τη δεδομένη 

ΕΘΝΙΚΗ ομοψυχία αλλά και ειλικρινή ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΚΟΡΥΦΗΣ
' ν·.· . - 'Γ·. -· ν- :·■ · - · -*%8*Φ*» *- .«*■ ψ. - ■

στις  πολιτικές Ξλλαδικές ηγεσίες.



14. Ιυνεχίζουμε χωοίς καμμία ταλάντευση την υποστήριξή μας ποος 

τα ΕΘΝΙΚΟΑΠΞΔΞΥΘΕΡΩΤΙΗΑ ΚΙΝΗΜΑΤΑ και. u5 ι-αίτεοα προς το μαχόμενο 

κίνημα των Παλαιστινίων.

Οι. προσπάθει.ές μας καλύπτουν και. τα τρία επίπεδα:

. ΟΞΞ

. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

. Ελληνικές Πρωτοβουλίες

Παράλληλα με την αναγνώριση του Παλαιστινιακού Κράτους, υποστη

ρίζουμε τη διασφάλιση της ύπαρξης του Κράτους του ΙΣΡΑΕΑ και. την

αναγνώρισή του. . ·'.
i

15. Η πολιτική μας γ ια  τη ΜΕΣΟΓΕΙΟ, μπορεί και. ποέπει να ενισχυθε 

κυρίως μέσω των ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ.

Ou τριβές που δημιουργήθηκαν στο Αραβικό Έθνος, μπορεί να  αμβλυν 

θουν τώρα που σταμάτησε ο πόλεμος ΙΡΑΝ — ΙΡΑΚ.

Μπορεί και. πρέπει, επίσης να αναληφθουν πρωτοβουλίες γ ια  παραπέρα 

εξομάλυνση των σχέσεων χωοίς ηγεμονισμούς και. με πλήρη · κατοχύρωση 

του πρωταγωνιστικού ρόλου της Ο.Α.Π. καί του αδιαμφισβήτητου η γ έ τ  

τη ς ΓΙΑΣΕΡ ΑΡΑΡΑΤ.

16. Οι σχέσεις με τον Τρίτο Κόσμο, μπορεί και. πρέπει, να παοαμείνο 

προνομιακές και. να ενισχυθούν.

Εμείς ποοωθαύμε τη θέση στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ, ό τ ι αν επιδιώξουμε άλλους 

ταχύτερους ρυθμούς ανάπτυξης, αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί, 

παρά μόνο με ενίσχυση του Τρίτου Κόσμου και. ρύθμιση του εξωτερικό 

χρέους του.



17. 5 πολιτική μας στα ΒΑΛΚΑΝΙΑ έδωσε μια νέα ώθηση στη βελτίωση 

των σχέσεων σε ολόκληρο το Βαλκανικό χώοα.

Η απύραυλη Βαλκανική δεν είναι πια ένα απλησίαστο όνειρο.

Οι. άστατες σχέσεις με τη ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ που εγγίζαυν την ταύτιση 

θέσεων και. στόχων, συνδυάζονται, με τ ις  σταθεοές σχέσεις ν~ζ με 

τη ΡΟΥΜΑΝΙΑ και. τα άλματα ως ποος τις  σχέσεις με την ΑΑ3ΑΝΙΑ. 

Σκοπεύουμε σε νέα βελτίωση με τη Γιουγκοσλαβία, ενώ η επανατοπο

θέτηση των σχέσεων μας με την Τουρκία μπορεί να βελτιώσει το 

κλίμα στην περιοχή. .-1“

Εαοσκολαυθούμε με προσοχή τι,ς ευαίσθητες ισορροπίες στην'περιοχή  

και. τ ις  δυσκολίες, που περνάει η σίλη Γιουγκοσλαβία, που αποτελεί 

πάντα ένα ευαίσθητο βαρόμετρο διεθνών ανακατατάξεων.

18. Οι. ανέσεις μαο με την 5ΣΣΔ και, τ ις  άλλες χώοες του συ μαχών συ 

της Βαρσοβίας βρίσκονται, σε άριστα επίπεδο.

Η συμχοωνία ΤΙΧΟΝΟΟ -  ΕΑΕΑΝΔΡΞΟΥ, το εργοστάσιο Αλουμίνας, ο αγωγός 

φυσικού αερίου, σημαντικές εμπορικές ανταλλαγές αποτελούν μ ία  

πραγματ ι κό τη τα .

Τώρα όμως π ΙΞΡΞΣΤΡΟΙΙΑ του . ΓλΟΡΜΕΑΤΣΟΟ ανοίγει, νέους ορ ίζοντες .

Ξ προσέγγ ιση σ το  ιδ εολογ ικ ά , π ο λ ιτ ικ ό , κο ινω νικά  και. αναπ τυξιακό 

πεδίο μπορεί και. πρέπει, να βοηθήσει παραπέρα, τι,ς σχέσεις μας.



- Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΚΑΙ ΑΜΥΝΑ, στηρίζει την ΕΘΝΙΚΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ 

χαι την ΕΙΡΗΝΗ

19. Σκοπός της Αμυντικής «ας Πολιτικής είνα ι η αποτροπή της 

απειλής και η κατοχύρωση της ΕΙΡΗΝΗΣ στην περιοχή.

Η Ελλάδα δεν διεκδικεί ούτε παραχωοεί κυριαοχικά της δικαιώ

ματα.

2Q. Ξ αρχή της καθολικής άμυνας ποοΰποθέτει κινητοποίηση και 

οργάνωση όλων των εσωτερικών δυνάμεων και σύμπληρώνεται από 

την αοχή της ΠολλάΓκή ς *Αμυνας με την ενεργό συμμέτοχη στους 

αγώνες του Έθνους.

Η 3ιομπγανιχη και Οικονομική 'Αμυνα υποστηρίζουν την ποοσπά— 

θε ια .

21. Επιδιώκουμε τη διασφάλιση τπς ποιοτικής υπεοογής, με:

ΤΓοώ-τα : Συνεχή αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό των Ενόπλων Δυνάμεων 

Δ εύ τεοο  : Αύξηση ετο ιμ ό τη τα ς

-  Το ίτ ο  : Χρήση σύγχρονων συστημάτων

Τέταρτο : Αποφυγή μονομέρειας στις  πηγές εξοπλισμού 

Πέμπτο : Διεύρυνση και αναβάθμιση εξειδικευμένων δυνάμεων.

22. Μπορεί και πρέπει να παράγουμε ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΑΜΥΝΑ ΜΕ ΛΙΤΟΤΕΡΑ 

ΧΡΗΜΑΤΑ. Γ ια  το σκοπό αυτό ποαωθούνται :

Πρώτο :0 εκσυγχρονισμός των "Μηχανισμών ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ -  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ".

Δεύτεοο :Η αποδοχή της αοχής της ΔΙΠΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ.

Τοίτο : Η αύξηση της συμμετοχής της εγχώριας Αμυντικής Βιομηχα-



ν ί ας στην κάλυφη των αναγκών μας.

Τέταρτο :Η δημιουργία νέου μηχανισμού ΑΜΥΝΤΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ττου

συνδέεται, με το νέο αναΒαθμισμένο σύστημα ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜ 

ώστε να εξασφαλίζεται ενότητα, συνέχεια και. πληρότητα.

ΙΙέμπτο :Η δημιουργία ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ -  ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ.

*Εχτο ; Η ίδρυση ενιαίου ερευνητικού καί τεχνολογικού σοοέα.

ΈΒδομο : Ποοωθείται ο συντονισμός της Εθνικής Αμυντικής 3ιαμη- 

χανίας (ΕΑΒ, Ε30, ΞΔ30, ΠΥΡΚΑΛ) κυρίως ως προς τα ερευ

νητικά προγράμματα και. την παραγωγή. ___

’Ογδοο :Η βελτίωση των χρηματοοικονομικών του Τομέα* ■ ·.
I

Ένατο :Η ανάπτυξη τεχνολογίας με επιδίωξη την καθετοποίηση της 

παοαγωγής.

Δέκατο :Η ορθή αξιοποίηση των* αντισταθμιστικών ωφελημάτων από τ 

μηχανισμό έρευνας και. αμυντικής παραγωγής.

23* Προωθείται η παοαπέρα αξιοποίηση και. Βελτίωση τη ο ζωής του 

ανθρώπινου δυναμικού.

Ποώτο : Σε ότι αρορά τους στρατευσίμους, επιδιώκεται η σταδιακή 

μείωση τη ς θ η τε ία ς  σε δέκα οκτώ (18) μήνες. Η ΠαλλαΓκή 

άμυνα δαηθά σ 'α υ τό , καθώς επ ίσης η ορθολογικότερη  χρήο 

και κατανομή του πολιτικού προσωπικού. Με τον ποογραμμα 

τισμό ανθρώπινου δυναμικού, οι στρατεύσιμοι θα επιδιωχθ 

να υπηρετούν κυρίως στις  ειδικότητες που επιθυμούν. 

Εισάγεται ο επαγγελματικός προσανατολισμός στο στάδιο

βασικής και ειδικής εκπαίδευσης

Δεύτεοο : Για το μόνιμο προσωπικό, επιδιώκεται η απόκτηση δεύ

τερου πτυχίου για  τους απόωοιτους σχολών Αξιωματικών.

Οι εξετάσεις στις σχολές μονίμων αξιωματικών εντάσσοντο 

στο σύστημα γενικών εξετάσεων.



Μειώνεται, ηλικ ία  και 0αθιιός των εκπαιδευόμενων στις  

σχολές Πολέμου και Εθνικής 'Αμυνας.

Καθιερώνεται ο θεσμός της συνεχούς εκπαίδευσης γ ια  

τα σύνολο του προσωπικού.

Τοίτο : Προωθούνται ειδ ικά  προγράμματα κατοικίας, παλιτισυού  

και ψυχαγωγίας.

>3ΒΚίίΜ3 ■ * - -ΐ*



ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

στην ολοκλήρωση ττιg ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

24. Επιμένουμε στη διαωύλα£η του καθεστώτος πλήρους ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ 

και. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ του μοναδικού του γνώρισε ποτέ ο τόπος.

Με απόλυτα κατοχυρωμένα τα ατομικά και. συλλογικά, πολιτικά, 

κοινωνικά και ανθοώπινα δικαιώματα, μπορούμε τώοα να ολοκληρώ

σουμε τα τολμηρά δημστα ποος τη ΔαΙΓκη Κυοιαοχία. _

«

25. Μπορούμε- τώρα να διευρύνουμε και να αναβαθμίσουμε την ΚΟΙΝΟ 

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ.

Τώοα, που αναγορεύθηκε η Βουλή στο ουσιαστικό και το κυρίαρχο 

όργανο της Δημοκοατίας, μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί ο 

ρόλος των κομμάτων αλλά και ταυ βουλευτή.

26. Τώοα, που με την αναθεώρηση του Συντάγματος, η Προεδρία 

της Δημοκρατίας, ο κυρίαρχος θεσμός ρύθμισης του ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ

ΠΟΛΙΤΕΥΜΑΤΟΣ, απαλλάχθηκε από τ ι ς  δ υ να τό τη τε ς  αυθαίρετης παρέμ

βασης, ο ρυθμ ιστικός ρόλος της ε ί ν α ι  ενδυναμωμένος με μεγαλύτεο 

κύρος.

Αυτό το κύρος ποέπει και μπορεί να διαωυλαχθεί από όλους τους 

πολιτικούς οοοείς.

27. Σε ότι αωοαά το ΣΥΝΤΑΓΜΑ της χώρας, μπορούμε να πούμε ότι 

με την αναθεώοηση που έγινε στην περίοδο αυτή, αποτελεί ένα 

πραγματικά ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑ, ένα ουσιαστικό δημοκρατικό 

καταστατικό χάρτη.

Μπορεί και πρέπει να παρέχει όλες τ ις  δυνατότητες για την εκπλπ



ρωση των στόχων της ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ και. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟ

ΚΡΑΤΙΑΣ, χωοίς αποκλεισμούς, ασφυκτικά πλαίσια η οπισθοδρομήσεις

28. Από την ώρα που τα καύματα είναι. πια συνταγματικά, κατοχυρω

μένοι. θεσμοί, ποέπει και. μπορούν να πληρούν καταστατικές δεσμεύ

σε ις .

. Μποοεί και πρέπει να καθιεοωθεί ως πάγιο εκλογικά σύστημα 

το σύστημα της ΑΠΛΗΣ ΑΝΑΛΟΓΙΚΗΣ. Το παρόν εκλογικό σύστημα 

κατοχυρώνει ήδη σε πολύ μεγάλο· 2αθμό την αντιστοίχιση ψήφων
'ι

και εδρών και ανταποκρίνεται στην αναλογική* εκπροσώπηση των 

νομών της χώρας.

30 . η. επαναωορά του σταυοάύ ποοτίμησης, μόνο ως μεταβατική ρύ

θμιση μπορεί να θεωοηθεί.

Πρέπει τα κόμματα να μεταβληθούν σε κόμματα αρχών με γνήσιες  

δημοκρατικές διαδικασίες.

Πρέπει ταυτόχρονα να θεσμοθετηθούν ποοκοιμματικές διαδικασίες

επ ιλογώ ν. Ταυτόχρονα η πλήρης καθιέρωση τη ς α ξ ιο κ ρ α τία ς  θα α ν α ι

ρ έσ ε ι τε λ ικ ά  τα  τε λ ε υ τα ία  κατάλοιπα της α να ξ ιοκ ρ α τία ς , που δεν 

μπορέσαμε να αποβάλουμε.

31 . Για την αναβάθμιση του Κοινοβουλίου ανατίθενται σ 'αυτό :

Ποώτο : Ο έλεγχος της δημόσιας διοίκησης μέσω Επιτροπής που .

ορίζεται από το Κοινοβούλιο, και. λογοδοτεί απευθείας 

σ 'αυτό.

Η Επιτροπή μποοεί να ζητήσει συνέντευξη για κάθε δ ιο ρ ι

ζόμενο από την Κυβέρνηση -  Διοικητή ή Ποάεδοο Δημόσιου 

Οργανισμού.



Δεύτερο :0 έλεγχος των Κοατικών Προμηθειών και της ανάθεσης

μεγάλων έογων μέσω 5 ι,αοκους αντιπροσωπευτικής επιτροπής; 

των κομμάτων του Κοινοβουλίου.

Toil το : 0 έλεγχος της παοουσίασης από τα ραδιοτηλεοπτικά μέσα 

του νομοθετικού και ελεγκτικού έογου της Βουλής, μέσω 

ειδικής διαοκούς αντιποασωπευτικής επιτροπής.

Τέταρτο : 0 έλεγχος του περιεχομένου σπουδών εκπαίδευσης, κατάσ

τασης και δια  βίου εκπαίδευσης σε ειδική διαοκτί α ν τ ι 

προσωπευτική επιτροπή Παιδείας.

Πέμπτο : 0 έλεγχος της παρεχόμενης πεα ίθαλφης και προσφοράς υπη- 

ρεσιών υγείας σε ειδική διαρκή αντιπροσωπευτική κοινο

βουλευτική Επιτροπή Υγείας.

«

32. Για τον ίδ ιο  λόγο της αναβάθμισης των λειτουργιών του Κοινο

βουλίου, καθιερώνονται :

ΙΙοώτο ζ Πλήρης και αποκλειστική απασχόληση των Βουλευτών με ανά

λογες ρυθμίσεις κοινωνικής διασφάλισής τους.

Δεύτερο : ΠρωΙΓνές συνεδριάσεις της Βουλής.

Τ ο ίτο  : Ε ιδ ικ ό  ραδιοφωνικό πρόγραμμα γ ια  τη συνεχή μετάδοση των 

συζητήσεων στη Βουλή και ε ιδ ικ ά  προγράμματα γ ια  τα  Koivc 

βουλευτικά κόμματα.

Τέταατο_: Επιμήκυνση του χρόνου κοινοβουλευτικού ελέγχου με ταυ

τόχρονη ποοετοιμασία του έογου του ελέγχου και σ τις  ôiac 

κείς  Κοινοβουλευτικές Επιτροπές.

πέμπτο :Αποτελεσυατικότεοη ποοώθηση του νομοθετικού έργου με

έμωαση στην οργανωμένη συζήτηση και με τη δημιουργ ία  τμτ 

μάτων παοαλλήλως με την ολομέλεια.

‘Εκτο : Η απόσπαση στελεχών της Δημόσιας Διοίκησης σε κάθε διαο> 

Επιτροπή, για την ανάληφη του τεχνικού έογου της προετο



μασίας των Βουλευτών, και. η διασφάλιση της απαοαίτητης 

υλικοτεχνικής υποδομής.

33. Γι.α. τη σύνδεση του Κοινοβουλίου με τους άλλους δημοκρατικούς 

θεσμούς και. τ ις  άλλες παραγωγικές τάξεις , καθιερώνεται στην αρχή 

και. στο τέλος κάθε περιόδου (συνόδου) καινή συνεδρίαση του Προε

δρείου της Βουλής, των Προέδρων των διαρκών κοινοβουλευτικών 

επιτροπών με τους ΙΙοοέδοους της ΚΞΔΚΞ και. των παραγωγικών τάξεων 

επιστημονικών, πολιτιστικών και. κοινωνικών σοοέων. _

Στις κοινές συνεδριάσεις γίνεται, ενημέρωση για τ ις  χρονικές κυρίι
<

απαίτησεις συγκεκριμένων νομοθετικών ρυθμίσεων.

♦

3$. Προωθείται ο θεσμός των,εθνικών και τοπικών δημοψηφισμάτων.

3 5- Πραγματοποιούνται, ο ι Εκλογές γ ια  τα  όργανα του δευτέρου 

βαθμού Αυτοδιοίκησης μέσα στο 1990 ταυτόχρονα με τ ις  Δημοτικές

Εκλογές.

3 5. Ενισχύονται με ειδικά κίνητρα, οι Αναπτυξιακοί Σύνδεσμοι 

και προωθούνται ο ι Δημοτικές Επιχειρήσεις, κυρίως μέσα από τη 

σύναψη προγραμματικών συμφωνιών.

ν 27. Ολοκληρώνεται η Οικονομική Αυτοδυναμία των Δήμων κα ι Κοι

νοτήτων και η μεταοορά αρμοδιοτήτων και πόρων.

3 8- Η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας (ως ποος τη Διοίκηση) ο ι τόπι 

κές συγκοινωνίες, οι πολεαδομικές εφαρμογές, ο έλεγχος της ποα-



στασίας του περιβάλλοντος, ο κοινώνικός εξοΛλισμός της ϋρόνοιας, 

οι. πολιτιστικές παοεμβάσεις περνούν οριστικά στον έλεγχο της 

Τοπικός Αυτοδιοίκησης.

39. Παοαχωοουνται με νόμο αυτοδύναμες και. αποκλειστέκες αρμο

διότητες στα όργανα Δημοτικός Αποκέντοωσης και ΔαΙΓκης Συμμέτοχός 

(Συμβούλια Διαμερισμάτων, Συνοικιακά Συμβούλια, Δαϋκές Συνελεύ

σ ε ις , Πάρεδροι κλπ.)

4ο. Ολοκληρώνεται, η πυραμίδα του “Εθνικού Δημοκρατικού; ΙΓρογραμμ: 

τισμού με τη-δημιουργία αντιπροσωπευτικού οργάνου στην κορυφή 

σε εθνικό επίπεδο.

41. Ολοκληρώνεται, η κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα, και. ενισ- 

εται ο οόλος των Αντιπροσωπευτικών Συνελεύσεων Κοινωνικού Τομέα 

(ΑΣΕΞ) .

Γ ια  την εκτέλεση των αομοδιοτητων των ΑΣΚΕ καθιερώνεται, η , εντό 

τακτός προθεσμίας στην αρχή κάθε χρονιάς, υποχρεωτικό υποβολή

επ ινε ιο τισ ισχού  ε τόσ ιο υ  προγράμματος με προδιαγεγραμμένο π ερ ιεχό  

μενο καθώς και ρ υ θ μ ίσ ε ις  που αροσούν σ το ν  κυλιόμενο μεσοποόθεσμ 

και μακροπρόθεσμο σχεδίασμά.

Ο ελεγκτικός ρόλος της ΑΣΚΕ συνδυάζεται με τη δημιουργία Επι

τροπής εξωτερικού ελέγχου υστέρα από πρόταση της ΑΣΚΕ.

Η λειτουργία των ΑΣΚΞ διασφαλίζεται με τη δημιουργία τεχνικός  

γραμματείας, με την έγγραφη συγκεκριμμενων πόρων και με την επι 

μόρφωση των στελεχών της στο Ινστιτούτο Ξογασίας.

Ως πρώτο βήμα γ ια  την ολοκλήρωσή της κοινωνικοποίησης του· δημό

σιου τομέα προωθείται η υλοποίηση ταυ Ν. 1365 στην ΕΤ3Α και στη

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.



42. Υπαβοηθέ ίται η ανάπτυξη των συμβουλίων εογαζομένων στον 

ιδιωτικό τομέα, σύμφωνα με το Ν. 1767/88.

ΙΙοοωθούνται συμβούλια εργαζομένων και. σε εκείνες τις  δημόσιες 

επιχειρήσεις, που δεν έχουν ακόμα κοινωνικοποιηθεί.

43. Συμβούλια εργαζομένων προωθούνται και στα Ν .ΙΙ.Δ .Δ . που 

δεν περιλαμβάνονται στο Ν. 1365/83-

4 4. Εφαρμόζεται ο νόμος γ ια  Εποπτικά Συμβούλια κατά κλάδο και 

ορού τροποποιηθεί, ώστε να περιλαμβάνει αποκλειστικά τη σχέση 

του ιδιωτικού .τομέα με το δημόσιο, το Πιστωτικό σύστημα και το 

5ετές ποόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης.

«·

4 5. ψηφίζεται ο νόμος γ ια  την ίδρυση- Ινστιτούτου Συνδικαλιστικήτ 

Εκπαίδευσης καθώς και. Ινστιτούτο Εργασίας. Στο τελευταίο, επ ι- 

μοοφώνονται οι εκπρόσωποι των παραγωγικών τάξεων κας της Αυτο

διοίκησης, που συμμετέχουν σε όλα τα  όργανα κοινωνικού και. εργα

τικού ελέγχου.



g ΙΣΟΝΟΜΙΑ HCL η ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΓΑ 

στηρίζουν την ολοκλήρωση m e ΛΑΪΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ

46. Ξξαλείοανται και τα τελευταία κατάλοιπα των όποιων διακρί- 

σεων.

Η Ισότητα των δύο ουλών ένει την ποώτπ προτεραιότητα.

47. Ολοκληρώνεται, το θεσμικό πλαίσιο γ ια  την Ισότητα των δυο

αυλών στην Κοινωνία, την Οικονομία, την Οικογένεια, στη Δ ια ί -

κηση αλλά και. στην πολιτική .ζωή του τόπου. Αίρονται, κάποια 
. * * ·'*

χατάλοςτ» 5(.αχούσεων crue εργασ;.αχές σχέσεις> στην χοανώνςχη
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48. Ο έλεγχος της υλοποίησης της ισό τητας των δύο ούλων στην 

εογασία διευκολύνεται, με την αντιστροφή του βάοους της απόδει- 

5ης της καταστρατήγησης.

Επιδιώκουμε την υιοθέτηση της σχετικής οδηγίας, στην Κοινότητα.

49. ΙΙαοέχονται ευνοϊκά κίνητρα σε συλλογικές παααγωγικές

πρωτοβουλίες γυναικών.

Η εκπαίδευση της αγρότισσας σε θέματα αγροτικά, κοινωνικά 

και οικονομικά συμβάλλει στην α5ιοποίηση των παραγωγικών 

δυνάμεων. -

ΙΙοοωθείται η αύζηοη της επιδότησης γ ια  προσλήψεις γυναικών 

σε νέες θέσεις απασχόλησης και σε νέα  επαγγέλματα, καθώς και 

η κατάρτιση σε νέες τεχνολογίες.

50. Εκσυγχρονίζονται τα εκπαιδευτικά συγγράμματα σύμοωνα με 

τ ις  αρχές της Ισότητας.



Εφαρμόζονται προγράμματα για  την ποόληψη και την καταπολέμηση 

του γυναικείου αναλφαβητισμού.

Ξισάγονται τα θέματα ισότητας στο ποόγραμμα σπουδών για  τους 

εκπαιδευτικούς και γίνονται σεμινάρια.

Εε κάθε σχολική μονάδα, ορίζεται ένας υπεύθυνος για την Ισό

τητα.

Αυξάνεται το ποσοστό συμμετοχής των γυναικών στην εκπαιδευτική 

και διοικητική ιεραρχία.

Εροωθούνται προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού σε επαγ -̂ 

γέλματα αυξημένης ζήτησης με ισότιμη συμμετοχή αυδρών.και γυναικι

31. Αυξάνεται ο αοιθμός των παιδικών σταθμών τόσο στην ύπαιθρο 

όσο και στα αστικά κέντρα. _ -

Τα ωράριό τους εν αρμόν ί ζ  ετα ι με τα  ωράοια εργασίας.

Ε τις  αγροτικές περιοχές αυξάνονται ο ι παιδικοί σταθμοί που λ ε ι 

τουργούν στη διάρκεια του καλοκαιριού.

52. Τα Μέσα μαζικής επικοινωνίας -  κυρίως ραδιόφωνο και τηλεόρα: 

α ξ ιο π ο ιο ύ ν τα ι με την προβολή ενημερωτικών θεμάτων γ ια  την Ισ ό 

τη τα .

Οι παιδικές ζώνες προσαρμόζονται στο πνεύματα της Ισότητας. 

Γ ίνετα ι έλεγχος των διαφημίσεων γ ια  την αποφυγή της εχιπσρευμα- 

τοποίησης της ανθρώπινης ύπαρξης.

■ ' ' ' . _ -..ι." / · ■' ·■···'· · ·



ΝΕΑ ΤΙ0Ρ5ΙΑ ΣΤΑ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΟΝΙΑΣ .

53 . Οι. δασικού στόχοι της νέας πορείας για τα μέσα μαζικής

επικοινωνίας, ε ίνα ι:

ΙΙοώτο : Καταχύοωση και διεύθυνση των δημοκρατικών καταχτήσεων

και του δικαιώματος της πλουοαλιστικής και αντικειμενικ  

ενημέρωσης του πολίτη.

Δεύτερο : Συμμετοχή στην συνπελούιιενη τεχνολογ ική επανάσταση.

Τρίτο : Υπεύθυνη Ελληνική συμμετοχή στις  ποοσπάθειες για  την 

οπτικοακουστική Ευρώπη του 2000.
ι 4

4

54 . Οι κατευθύνσεις της πολιτικής μας γ ια  τη νέα τετραετία

συνοψίζονται: _ -

Πρώτο : Ο ρόλος της Πολιτείας στον επικόινωνιακά χώρο εξαντλείτ  

στον εγγυητή μιαο νέασ ισορροπίας μεταξύ δημόσιου και 

ιδιωτικού τομέα.

Δεύτερο : Τα κρατικά κανάλια μποοεί και πρέπει να γίνουν αντα

γωνιστικά.

Τ σ ίτο  : 0 π ο λ ιτ ικ ό ς  έλεγχος των Μ.Μ.Ξ. α ν α τ ίθ ε τα ι σε διαρκή

Κοινοβουλευτική Επιτροπή γ ια  την τήρηση της πολυφωνίας.

Τέταρτο: Ανασυγκροτείται η Επιτροπή για την τοπική οαδιοωωνία

και επεκτείνεται το αντικείμενό της και στην τηλεόοασητ

Πέμπτο :Δημιουργείται Ανώτατο Συμβούλιο Δεοντολογίας, απστελαύ

μενο·από καταξιωμένους ανθρώπους του τύπου, της τέχνης
' ·?· ■ : . ~ί· ;.· ν.··.:·: ·

- ψ '■ ; '  .. ·και των γραμμάτων.

Έκτο : Δημιουογείται ένα ευέλικτο όργανο που θα προετοιμάσει

και θα παρακολουθήσει την ανάπτυξη του διομηχανικού του 

της οπτικοακουστικής παραγωγής.

-.........
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.Η ΕΡΤ Α.Ξ. αναδιοργανώνεται. και. εκσυγχρονίζεται, σε όλα 

τα επίπεδα.

. ΔητίΛουογεύται. 3ο ΕΘΝΙΚΟ κανάλι, σε περιφερειακή βάση με 

γασία ΕΡΤ -  Τ .Α . καί άλλων φορέων.

— Προωθείται, καλωδιακή αναμετάδοση δορυφορικών τΓοονοωηίΛΤΛ^ 

και. υποβοηθείται. η ανάπτυξη καλωδιακήο τοπικήο τπλεάοασητ.

·;γ ν ■· ■ - .·■·.-*-«£ V.. ;" ■ -  - .· Ή ·  > ν ν  ,.  .νΛ ν , -- -4 · Γ V·*'· - .7 *



Η Αξιοκρατία στη Δημόσια Διοίκηση 

Η σχέση Κοάτουο -  ΙΙολίτη

55. Εραομόζεται. ο νόμος 1735 για τ ις  αξιοκρατικές ποοσλιίψεις 

its μόρια. Η εοαρμαγη του νόμου ελέγχεται, από την αρμόδια 

Κα ινοβουλευτ ικη Επ ιτροπή.

Ξααομόξονται. σταθερά κοιτηρια για τ ις  μεταθέσεις.

Υλοποιείται το νέο βαθμολόγιο.

To Ενιαίο Ηισθολόγιο συμπληρώνεται με τη σύνδεση . της αμοιβής 

με την παραγωγικότητα και. την αποδατικότητα.

ΣΙρέπει και. μπορεί να γ ίν ε ι σαρής διάκριση της άσκησης της 

Κοινωνικές ϋολιτικές από την αμοιβή της παραγωγικότητας και. 

της γνώσης. -

5$. ΣΓε κάθε Υπουργεία η Οργανισμό του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, 

δημιουργεί ται. Γραφείο Σχέσεων Κράτους — ΙΙολίτη..

: ■*■· ·Η:·ά> r—■.·.· ■ · ;  · / ■ > ·£ - ·· . *  .......... .·"' ·:Λ ■-.  . «Λ·», ¿1, -.y



Η ΙΣΟΝΟΜΙΑ χαι π ΙΣΟΠΟΛΙΤΕΙΑ 

προϋποθέτουν ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ 

και γρήγορη απονομή τη ο.

57. Εκσυγχρονίζεται, η νομοθεσία με την επεξεργασία, κατάθεση

και. ψη<ρι.ση Κωδίκων (Εμπορικός Κώδικας, Κώδικας Δικονομίας

καί Διοικητικών Δικαστηρίων, Κώδικας ΙΙοινικής Δικονομίας,

Κώδικας γ ια  Συμβολαιογράφους, 'Αμίσθους Υποθηκοφύλακες και.
«

άμισθους δικαστικούς επιμελητές, Στρατιωτικός ΙΙοινικός 

Κώδικας, Κώδικας Οργάνωσης του Δικαστικού Σώματος των Ενόπλων 

Δυνάμεων κλπ.)

58. Πρατατεύονται τα ατομικά δικαιώματα κάθε πολίτη από τη 

χρησιμοποίηση της πληροφορικής.

Ιδρύονται ειδ ικά  οικογενειακά δικαστήρια και. αναμορφώνονται, 

οι θεσμοί της υιοθεσίας και. της επιτροπείας.

59. Δ η μ ια υ ογε ίτα ι καινοβαυλευτική Επιτροπή γ ια  τη δελτίω ση  

των Δικαστικών Κωδίκων.

60. Εξασφαλίζεται το απυρόβλητο της Δικαιοσύνης και των 

λειτουργιών της. ·

Οι μεμονωμένες ποάξεις των λειτουργών μποοεί να ελέγχονται 

κοινοβουλευτικά στη διαοκη Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δικαιοσύνη 

όπου μποοεί να καλούνται και να συμμετέχουν οι ΙΙοάεδοαί των



Ανωτάτων Δικαστηρίων της χώρας.

Στη συνέχεια μπορεί να γίνεται. πολιτική συζήτηση στην Ολσμέλει 

της 3ουλής.

Το κύρος και. η διασφάλιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης 

απαιτεί συντονισμένη δράση Κυβέρνησης, πολιτικών κομμάτων, 

κοινωνικών φορέων, τυπου, κάθε πολίτη.

51. Ολοκληρώνεται, η ριζική βελτίωση της υποδομής της Δικαιο

σύνης.

Εκσυγχρονίζεται, και. εξανθοωπίζεται το σωαρονιστικό σύστημα. 

Εφαρμόζονται, .ειδικά προγράμματα επαγγελματικής κατάοτισης,
C

επιμόρφωσης καί κοινωνικής επανένταξης των απαφυλακιζαμένων.

52. Συνεχίζεται, η αναβάθμιση των αποδοχών των Δικαστών.

Γ ια  το σκοπό αυτό, δημιουργέίται καί ειδικά Ταμείο, όπου 

κατατίθεται μέρος των αμοιβών από διαιτησίες κλπ.

53. Δαμβάνονταί μέτρα για  τον πληθωοισμό στο δικηγορικό καί

συμβολαιογραφικό επάγγελμα (Δ ιάκριση νομικών σπουδών, καθιέοωο 

οοίαυ η λ ικ ία ς , απαγόρευση εισόδου από άλλα επαγγέλματα, δ ια 

χωρισμός, ελεύθερης καί έμισθης δικηγορίας κλπ.)



ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ 

ΣΤΗΝ ΑΝΟΔΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΟΡΕΙΑ

64. Η γαλήνη, η Ειρηνική σίγουρη παοεία, η ισονομία, η συμμετοχή, 

η ολοκλήρωση της ΔαΙΓκής Κυριαρχίας, που εγγυάται η νέα νίκη 

του ΠΑΓΟΚ, διασφαλίζουν τη συνέχιση της πολιτικήο σταθεοδτηταο .

Ttou us τη σειρά της εγγυάται τη σιγουριά της οικονομικής σταθε- 

οότηταο.

63 . Ξεκινώντας από μια ικανοποιητική νέα αφετηρία, έχοντας ε π ί-*
γνώση των περιοριστικών παραγόντων, που εξακολουθούν να παραμένουν 

μπορούμε με σιγουριά να εγγυηθούμε το μέλλον της αναπτυξιακήc 

ποοείασ.

Η αξιοποίηση των θετικών κατακτήσεων, ο παοαμερισμός των περιο

ριστικών παραγόντων, και- κυρίως ο ΕΚ.ΣΪΓΧΡΟΝΧΣΜΟΣ σε όλα τα  επ ί

πεδα, αποτελούν τρεις βασικούς στόχους.

66. Η αύξηση κατά 3,5% του Α.Ξ.Π. για  τα 1988, που είναι η μεγα

λύτερη της τελ ευ τα ία ς  δ εκ α ε τ ία ς , μπορεί κα ι πρέπει να δ ια σ ο α λ ισ τε ι 

ως προοπτική γ ια  τα  επόμενα χρόνια  μέχρι το  1992.

Μόνο μ'αυτό τον τρόπο μπορούμε να επιτύχουμε τη σύγκληση οικονο

μιών στην Κοινότητα, για  την οποία η ποόβλεψη της μέσης αύξησης

του Α.Ε.Π . κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, υπολογίζεται στο 2,5%.
• ·

67.. Για την επίτευξη των στόχων της σταθερή ο ανάκαμψης απαιτείται 

Ποώτο : Η αναγκαία συσσώοευση που να τοοοοδοτεί και να υπηρετεί τη 

ανάπτυξη. Οι επενδύσεις θα κατευθύνσνται ισότιμα και στους 

τρεις τομείς της οικονομίας ανάλογα με την απόδοση τους 

αλλά και τις  ανάγκες της χώαας.



-•πτώ - —yv? ■· ·

Δεύτεοο: Η έγκαιρη αναπροσαρμογή καί ο εκσυγχρονισμός ώστε να. συν

μετασχουμε όσο γ ίνετα ι περισσότερο στο εκτίμούμενο όωελο

ΰκιό την ολοκλήρωση της Ενιαίας Αγοράς.
Τούτο ; Η Κοινοτική συνεργασία στο νομισματικό τομέα η οπαία

καθίσταται επίτακτική λόγω της πλήρους απελευθέρωσης 

στην κίνηση βραχυχρόνιων κεφαλαίων.

Τέταρτο: Ε προσέλκυση ξένων αποταμίεύσεων αλλά και. η συγκοάτηση 

των εγχώριων εντός της Εθνικής Οικονομίας.

ΙΓέτιπτο ; Ε προετοιμασία της συμμετοχής σε μία ποασπάθεία της

ECK να τονώσει την εσωτερική ζήτηση. Αυτό καθίσταται ave 

γκαίο γ ια  να αποφευχθεί μ ία  νέα φάση οικονομικής ύφεσης 

στην Κοινότητα, λόγω της προβλεπόμενης υποχρέωσης των" 

ΕΠΑ να ελέγξουν τα τεράστια ελλείμματα τους.

*Εκτο t *ί·.α από τ*.ς μεγαλύτερες επιτυχίες μας στην ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ,

τα  & 0 ff, μπορούν να παίξουν ουσιαστικό ρόλο στη δ ια δ ι

κασία ανάκαμψης στο βαθμό που αυτά θα συνδυαστούν με 

ολοκληρωμένα συμπλέγματα ανάπτυξης σε όλους τους τομείς

της Οικονομίας.

*Έ3δομο t Τα μεγάλα Αναπτυξιακά έργα με βάση τη μέθοδο της αυτ 

χρηματοδότησης πρέπει καί μπορούν, να επιταχυνθούν. 

Εοέπεί επίσης να συμπληρωθούν με τα απαραίτητα έογα 3 lc

μηχανικής Ανάπτυξης καί προσφοράς υπηρεσιών που θα εξυπ 

ρετήσουν τόσο την κατασκευή,, όσο καυ τη λειτουργία των 

μεγάλων αναπτυξιακών, έργων.

* Ογδοο? Η συνέχιση της σημαντικής αύξησης καί της ποιοτικής βελ 

τίωσης των ιδιωτικών επενδύσεων, που εμφανίστηκαν στο 

1988

Θα συμπληρωθεί καί θα βελτιωθεί ο N. 1252/82. ώστε να  

επιχορηγούνται καί να ενίσχύονταί νέες επενδυτικές δρα

στηριότητες -  κυρίως υώηλής τεχνολογίας, δημιουργία, υπο 

δομής εξαγωγίκών επιχειρήσεων καί προώθηση επενδύσεων



στο χώοο του τουοισμού για την ποασέλκυση τουριστών 

υΦηλής'εισοδηματικής στάθμης.

Ειδικότερα για την υφηλή τεχνολογία θα συνεχιστεί η ε ν ί -  

σχυση των Εταιρειών Παροχής Επιχειρηματικού Κεοαλαίαυ.

* Ενατο ιΗ συνέχιση του εκσυγχρονισμού των μικοομεααίων επιχειρή

σεων us αξιοποίηση κυρίως του θεσμού της χρηματοδοτικής 

μίσθωσης (le a s in g )

Δέκατο ; S ενιίσχυση της απαδοτικότητας των δημοσίων επενδύσεων.

Το ποιοτικό στοίχε Co είναι αυτό που πρέπει να κυριαρχήσει.

και η εξυπηρέτηση των ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων ανάπτυξης
·’«

Τα μεγάλα δημόσια έργα πρέπει, να συμπληρώνουν τα  μεγάλα

Ε πραγματοποίηση των μικρών. έργων δεν πρέπει, να ακολαυθήσε 

τη συνταγή της έναρξης των πολλών μετώπων, αλλά την αρχή 

ταυ συνδυασμού τους με τα μεγάλα έργα ώστε κάθε μικοό. έργο 

υποδομής να πολλαπλασιάζει, τη συμδολή του.

6S. Η συγκράτηση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών στα 957 εκ 

δαλλάοια κατά το 1983 , που είναι, τα χαμηλότερο, έλλειμμα των τελε*. 

ταίων 25 χρόνων, προσδίδει. α ισ ιο δ ο ξ ία  γ ια  τη νέα  προσπάθεια .

Η εισροή μη δανειακών κεοαλαίων μηδένισε ουσιαστικά την ανάγκη 

εξωτεοικού δανεισμού γ ια  το 1988.

Τα ποαδλήματα, που πρέπει να. αντιμετωπίσουμε συνοφίζονται :

Ποώτο; Η αυξητική τάση του Α.Ε.Π. και π ποαγματοποίη.ση των αυξη- 

-· μένων ιδιωτικών επενδύσεων θα επιφέρει αύξηση των εισα

γωγών κεοαλαιαυχικού εξοπλισμού..

Δεύτερο : Πρέπει να  άρουμε κάποιες αρνητικές πτυχές της εισροής α*
»

δανειακών κεοαλαίων κυρίως ως προς την αγσοά παραγωγικών

3 1αμηχανιών μας και ως πόας την αγοοά γης.



69.. 5 ανταγωνιστικότητα της Εθνικής Οικονομίας έχει. καθοριστική 

σημασία και. γ ια  τον περιορισμό του ελλείμματος τρεχουσών συναλλα-| 

γών και για τη διαωύλαξη της ανοδικής αναπτυξιακής πορείας.

Το ζητούμενο είναι να δελτ.ιώσαυμε την παοαγωγικότητα των συντε

λεστών της παραγωγής των Ελληνικών επιχειρήσεων.

70. 0«. αυξήσεις του κόστους προαγωγής πρέπει, να. διατηρηθούν χααη- 

λότεοα από την αύξηση της'παραγωγικότητας.

Το μέλλον των Ελληνικών επιχειρήσεων και των θέσεων εργασίας

εξορτώνται από την δυνατότητα επιβίωσης των Ελληνικών ΙΙοοΙΓόντω|
·'%

κάτω από τ ις  νέες συνθήκες. 1

71. Η αύξηση της παραγωγικότητάς θα επιδιωχθεί μέσω 5 δασικών 

κατευθύνσεων .

Εοώτο : Μέσω νέων επενδύσεων γ ια  την ανανέωση της τεχνολογίας. 

Δεύτερο γ Μέσω εγκαταστάσεων που θα μειώσουν την απαιτούμενη 

ενέργεια.

Τοίτο : Μέσω της ανόδου της στάθμης σπουδών στην παιδεία και.

την εκπαίδευση αλλά κυρ ¿ως από τη ν έυχοαση που θα δοθ ε ί 

στην κατάρτιση και στη συνεχή εκπαίδευση.

Η σύγκοουση ,παυ διαδραματίζεται. ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο 

για  τον. έλεγχα της τεχνολαγίας, της γνώσης και της έρευ-ν 

μας, υποχρεώνει να προ ετοιμαστούμε γ ια  τον έλεγχο του

κόστους της γνώσης κ α ι της ανανέωσης της. Οι επενδύσεις
: - · .. · · ••-•VI. ·

στους ανθοώπινουσ πόοους θα ε ίνα ι γ ια  μας οι πεοισσοτερσ 

αποδοτικές.

Τέταρτο : Μέσω του “Κοινωνικού Διαλόγου ανάμεσα στους Κοινωνικού?

Εταίρους και με αξιοποίηση της συμμετοχής των εργαζομένω\



Ol σύγχρονες συνοοπαστι.κές εςελιίςε^ς acxaucivouv την uôco- 

λογι-κή use θέση γ te. συωωετοχή, διάλογο χει γνώση που αποτε 

λούν πλέον το κλει,διΐ xua την παοσγωγ ι,κοτητσ.

ΓΓέωπτο : Μέσω της αποκέντοωσης/ της δελτίωσης, εςυγίανσης κα·„ του 

εχσωγχρονι,σιιού tou ônuôcuou τοωέπ που θα -vaupsaou - sv  ~ LO 

ωεγόλο nopuoouor^xo παράγοντα της δηωάσ(.ας, ο·.κονοω:.κής κσ·. 

κσ ·,νων ι,κής £ωής :τη γρσσει-οκρστίο.

72. Τα ελλείωωατα tou enuecuou τσωεα.

ίςακολουθούν vc 5α £ σκόντα u σε υάηλά επίπεδα κα’„ αποτελούν νας.ί»- 

ωε τον πληθωο·.σωό τους σηωαντ'.κοτεοους πεο:.οο’-στ:.κούς παράγοντες 

της ο^κρνσιΐΐ,κής/ κοι,νωνι,κης καυ πολςτ’-στ'-κης ανάπτυςης κοι ουσ*-κά 

της Ξθνι,κής Ouκovouûaς.
«

3 αντuusToânu^ τους δεν urtaoÆt vc. yCvet us ωείωση των κοlvgjvuxcjv 

δαπανών ούτε us τον πεο lco ι.σωά των παοαγωγuxüv επενδύσεων- 

Hoénou ασ®αλώς vc πεο{.σταλούν ou A.8utouotνκές δαπάνες xcu v c

ποοσανστολuarouv ou προσλτίέ^ς σε εκείνους τους τοαείς ταυ ancuToû

τεχνική υποστήρςΞη, ενυσχύουν την παοαγωγuκóτητα y.au τον εκσυγχρον| 
σιιό κα·. δι,ευούναυν την ο,ποτελεσυατ'.κότητα του Χοάτουο Hoavouac.

"Ξ~5Ξσίκάτεοη επ-Λογη ωας εί"να:. "η αύςηση των εσόδων ωέσω“ της δι~εύ- 

ουνσης της οοαολογ-.κής δάστς.

Ξοοσδλέπουωε. ήδη στη διεύθυνση αυτή ωέσω της οοοολογ'.κής ωεταοού- 

θωι.σης που ωείωσε cocoruxà τους συντελεστές/ αποτελώντας σηωαντ·_κ:| 

κίνητρα' στη ωάχη εναντίον της acoaô Lnournς .

Ξ οαοολογι,κή ωεταοουθω-ση υποοεί και ποέπει. να συνεχιστεί.
■

Δuouκητuκc us^oa ωποοεί κσ . ποέπεu vc εααοωοστούν uôvo ru e  τον 

έλεγχο της ταοαοικονοωίας.



73. θα επιμείνουμε στην αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, που ναι. 

μεν μειώθηκε κατά 50% σε σχέση με το 1981, αλλά παραμένει σε 

υψηλά επίπεδα.
/

Ο στόχος μας για μονοψήφιο αριθμό είναι ε© uxtoj ώστε να κ ινηθεί 

ο πληθωρισμός στα επίπεδα της ΞΟΚ.

Η αυςηση το « πληθωρισμού, που παρατηρήθηκε στις χώοες της ΞΟΚ

κατά το 1988, μπορεί να μείωσε την απόσταση του δείκτη της Ξλλά 
όμως

δος, δεν δοα/θετικά λόγω της αύξησης του εισαγόμενου πληθωρισμό 

Ξ απακλlμάκωση του πληθωρισμού πρέπει να γίνεται με την προσοχή 

μας εοτοαμμένη -ταυτόχρονα στους κινδύνους ρνόδαυ της ανεργίας.

74- Η συγκράτηση των τιμών επιδιώκεται μέσα από τη συμπίεση του 

κόστους και. την επικοάτηση συνθηκών υγ νους ανταγων ισμού - 

Αποοοίπτουμε και, την ασυδοσία στην αγορά, αλλά και. τη μόνιμη 

αστυνόμευση των τιμών που δημιουργέί αδιέξοδες στρεβλώσεις - 

5 σταδιακή απελευθέρωση των μηχανισμών της αγοράς, η αντιμετώπι 

αναχρονιστικών και αντ ιαποτελεσματικών ρυθμίσεων από ένα σΰγχρο 

αντιμονοπωλιακό π λα ίσ ιο  και η ανάπτυξη ευέλ ικ των μηχανισμών παο 

3ασης, ενισχύουν τ ι ς  προϋποθέσεις διαμόρφωσης των τιμ ώ ν σ τα  χαω 

λότερα δυνατά επίπεδα.

Σε μια τέτοια  προσπάθεια συμβάλλει σημαντικά,, η ανταπόκοιση του 

πολίτη -  καταναλωτή και η προώθηση της οργάνωσης του σε δυναμικ 

κίνημα.

75.. 5 θέση m e δοαγμής ε ίνα ι πολύ ικανοποιητική. Αρκεί να επ ι-  

σημανθεί ότι η Τράπεζα της Ελλάδας παοενέβη δύο ροοές στην αγοο 

συναλλάγματος προκειμένου να συγκράτησει την ανατιμητικη της τα 

Σε κάθε περίπτωση, η διολίσθηση παυ γίνεται αποκλειστικά και με 

για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, πρέπει να περιορίζεται



στο δαθμό itou θα ποοχωοεί η αύξηση της παοαγωγ ίχότητας. 

it'auTÓ τον τρόπο, θα .αεοι,οουστούν ou πληθωριστικές ituéoeuQ από 

τον είσαγόμενο πληθωρισμό xau θα ελεγχθούν αποτελεσμα^κότεοα 

καί αντίστραωα τα τεχνάσματα των υπέρ Τιμολογήσεων xau υποκοστο- 

λογήσεων.

76.. ας ποος τα πιστωτικό σύστημα θα oovexu<3T8Ú η απελευθέρωση

του τραπεζικού συστήματος που ξεκίνησε us την απελευθέρωση των 

επιτοκίων xau την κατάργηση των δεσμεύσεων xau των αποδεσμεύσεων 

Ξ uuαθέτηση της 2ης Τραπεζικής οδηγίας της 203C θα επιτάχυνεu 

την απελευθέρωση. ¿

Ξ απελευθέρωση όμως ποέπει να συνοδευτεί! από τη óuaoáv8ua, τη 

συμμετοχή xau τον κοινωνικό έλεγχο, των οποίων σταθερά, θα

επυταχυνθούν ou διαδικασίες υλοποιίησης.

77.. η avoδuκή αναπτυξιακή πορεία θα συμδαδίζει xau σ'αατη την 

τετραετία  με την πσοσπάθεια. επίλυσης των χρανίων ποοδλημάτων της 

χώρας.

Γι 'αυτό πρέπει να επαγρυπναύμε ως προς τη δημοσιονομική xau voui-

,τ ι κη π ε ι cc

73 . Ou επuχεuoημaτíες πoέπεu va συvεuδητoπauήσauv. ótu η Κυβέρνηση 

του ϋΑΓΟΚ θα ενισχύσει ολόπλευρα το θεμιτό κέρδος xau την

γιχη επένδυση αλλά δεν πpóxεuτau να ανεχθσί την κερδοσκοπία ενώ

θα προσπάθησεu να ελέγξει την παοαοuxovouía. «sr



«ίδ

79 . Οι. δημόσιες επιγειρήσειο θα εξυγιανθούν 

ΙΙοώτο ! Με την ουσιαστικοποίηση της κοινωνικοποίησης και την 

αναβάθμιση του ρόλου των ΑΣΚΞ

Δευτεοο : Με την ενίσχυση της αυτονομίας τους και τον περιαρισμό 

της κρατικής επαπτείας μόνο στις κατευθύνσεις πολιτικής. 

Τούτο : Με τον πλήρη διαχωρισμό του παραγωγικού και κοινωνικού 

κόστους.

Οι ΔΕΧΟ θα αποζημιώνονται για  τ ις  προγραμματισμένες 

κοινωνικές παρεμβάσεις.

Τέταρτοί Με τον πλήρη εκσυγχρονισμό της Διοίκησης και., .λειτουργίο 

ΙΙέμπτο :Με τη βελτίωση των σχέσεων κράτους *  πολίτη.

80. Το Ηράκλειο, έργο της διάσωσης των προβληματικών επιγειοήσεων 

πρυ κόστισε μεγάλο μέρος του δημόσιου χρήματος και σημαντική 

προσπάθεια, έχει μπει στην τελική ®άση.

Χωρίς καμμία ταλάυτευση θα κρατηθούν υπό δημόσια έλεγχο αποκλει- 

στικά οι επιχειρήσεις στρατηγικής, σημασίας.

Για τ ις  υπόλοιπες που είνα ι β,ιώσιμες, θα συνεχισθεί η επιστροφή

στον ιδιωτικό τομέα μέσω της εκκαθάρισης, αποκλεισμένης βέβαια  

της επαναφοράς στους παληαύς ιδιοκτήτες τους.

81 . Ένας πλήρης σχεδιασμός τομεακών και κλαδικών πολιτικών 

που ηδη. έχει συντελεστεί θα συνοδεύσει την ολοκλήρωση των κ ινή 

τρων του Ν.1262,. ώστε να αποφευχθεί στο μέλλον η δημιουργία
• » ■ · νέων προβληματικών επιχειρήσεων.

82. 0 Κοινώνικόο Τομέας (Συνεταιρισμοί, δημοτικές επιχειρήσεις, 

Εταιρίες Λαϊκής Βάσης, πειραματικές μορφές αυτοδιαχείρισης -  

ιδιαίτερα με ανέργους ή με νέους επαγγελματίες - )  θα ενισχυθεί 

αποκλειστικά με την άρση των αντικινήτρων και όχι με μ ια  δήθεν



προνομιακή μεταχείριση ^που θα μπορούσε να δημιουργήσει ένα νέα 

προβληματικό τομέα. ·

Η βασική ενίσχυση θα στσαωεί στην τεχνική και. τεχνολογική υπο

στήριξη  ̂ υιό . να αντιμετωπίσει ο Κοινωνικός Τομέας το κόστος του 

εκσυγχρονισμού εν όΨει του επερχόμενου ανταγωνισμού του 1992.

.83. 5 εναρμόνιση Δημόσιου -  Ιδιωτικού και Κοινωνικού Τομέα 

θα επιδιωχθεί με την άρση των περιοριστικών παραγόντων στο θεσμό 

του Ξ3ΝΣΚ0Υ ΔΗΜΟΟΑΤΓΚΟΓ Π50Γ3ΑΜΜΑΓΙ230Υ.

ο3. Ξ Ζισοδητ·~— ?_χή Σολιτιχή θα ακολουθήσει την πολίτικη που
.  *\

εοαομόστηκε τ ο -1988 και 1939. *

Στηρίζεται κυοίως στις ελεύθεοεο συλλογικές διαποαγματεύσειο 

που θα επικυρωθούν και με την ψήφιση του νέου σχετικού νόμου. 

Συνοδεύεται από το αυσγχαίο σύστπυα της ΑΤΑ, το οποίο εξακολαυθε 

να ε ίνα ι αμυντικό, αλλά απαραίτητο όσο ο πληθωρισμός κ ιν ε ίτα ι  

στα σημερινά υψηλά επίπεδα.

Η βασική αλλαγή στα εισοδήματα μπορεί και πρέπει να  ποακύψει 

— όχι με παροχές επιδομάτων -  αλλά με γνήσια και ουσιαστική σύν

δεση της αμοιβής με τπν παραγωγικότητα όλων των συντελεστών της

85. Ε τρίτη τετραετία μπορεί και ποέπει να είνα ι η ολοκλήρωση 

της άρσης μιας αντίωασης, που κυοιαοχούσε γ ια  πάρα πολλά χρόνια 

στην Ελλάδα με ευθύνη, όλων μας:
Γ ■ * %·./ - ■ -' · · ·  *  ' ' · < -  · * ··-■ · ·*· >  ■■ - · . -

-  συγκρούσεις εμπόδιζαν την αύξηση της παοαγωγής και της 4

παραγωγικότητας, με αποτέλεσμα την υπονόμευση της ανταγωνιστι

κότητας και της ανάπτυξης.

— Υπήρχε σχεδόν αδιατάοακτη ισαοοοπία ΣΤΑΤΟΥΣ Κ30 στη διανομή 

του εθνικού προϊόντος και ταυ πλούτου.



Η θέση μας είναι. :

. Εύγκλι,ση των παραγωγ ικών δυνάμεων γι,α την αύξηση της 

πίττας.

. Ελεύθερη έκφραση των αντιθέσεων γ ια  τη δι.και.άτερη δια 

νομή της π ίττας.

. Ρυθμι,στι,κη παρέμδαση της ϋολι,τείας γυα την εναρμάνι,ση 

των παραγωγικών δυνάμεων στην αναπτυξιακή ανοδική πάρε ία 

της 0 ι,κοναμίας.

I “



ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΠΡΟΠΘΗΣΗ ΤΗΣ ΠΛΕΗΟΥΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

36. Το ποσοστό 7,4%, στο οποίο έχει, σταθεροποιηθεί τα τε 

λευταία χρόνια η ανεογία στη χώοα μας, είναι, το χαμηλότεοο 

στην ΕΟΚ, πολύ μικοότερο του μέσου όρου (11,3%) αλλά δεν 

μας ικανοπο ι ε ί .

Με τους στόχους, που θέτει το πενταετές γ ια  τους ρυθμούς

ανάπτυξης και. με τ ις  προδλέψεις γ ια  την Κοινότητα, γ ια  να .

αντιμετωπιστεί η ανεργία'πρέπει, το 3άοος να δοθεί στο γτύπημα 
* « 

της διαρθρωτικής ανεργίας.

8Τ. Η υλοποίηση του νόμου,Ν% 1836/89 που φηρίστηκε πρόσφατα 

στη Βουλή και. οι. ρυθμίσεις που ποοωθήσαμε ως Προεδρία στην 

Κοινότητα ανοίγουν τους δρόμους γ ια  την προώθηση της πλήρους 

απασγόλησης κυρίως με το συντονισμό των παοαγωγικών επενδύσεων 

της επαγγελματικής κατάρτισης και, της απασχόλησης.

38. Το Εθνικό Συμδούλιο Κ α τά ρ τ ιση ς  και. Απασγόλησης καί οι 

αποκεντρωμένες Περιφερειακές κα^ Νομαρχιακές Επιτροπές, τα  

ευέλLκτa πειραματικά Ινστιτούτα τριμερούς σύνθεσης, η αποκέν

τρωση και. ο εκσυγχρονισμός των Υπηρεσιών του ΟΑΕΔ, θα αποτε- 

λέσουν τα βασικά όργανα για  την επίτευξη τρυ συντονισμού και 

* της αποχέντοώσης.

39. 5 δημιουργία ειδικών ζωνών με νέα κίνητρα του Ν. 1262_

για την ποοώθηση της απασχόλησης θα συμβάλει, ώστε :

-  να αντιμετωπιστεί η ανεργία στις  πηγές της
-  να αντιμετωπιστεί ο, πεοιαεαεια κ ός .δυναμισμός .
-  να προωθηθούν ειδικά τοπικά προγράμματα για την καταπολέμηση



της ανεργίας

-  να ενθαρρυνθεί η ταμεακή, κλαδική και. επιχειρησιακή κινη

τικότητα της εργασίας και όχι η γεωγραωική που μεταθέσει 

απλώς την ανεργία.

90. Χιδικά προγράμματα για  τους νεουο και. Tug γυναίκες, 

και. προγράμματα κατάρτισης γ ια  τους αναπήρους και. άτοιια up 

ει.δ(.κές ανάγκες συμπληρώνουν το σχεδίασμά.

91. Προωθούνται, νέα προγράμματα του ΟΑΖΔ

(κατάρτισης μέσα στις  επιχειοήσεις, απόκτησης επαγγελματικής 

εμπειρίας, σύνδεσης μόρφωσης και. παραγωγής, υποστήριξης κο ι

νοπραξίας ανέργων κλπ.)

σε συνδυασμό με την προσπάθεια γ ια  απορροφητικότητα των πόρων 

από το ΞυοωπαΓκό Κοινωνικό Ταμείο.

92. Μετά τη μεγάλη επιτυχία της. Ελληνικής Προεδρίας γι,α το 

ποόγραμμα COMET ΙΓ στην Χοι νότητα, προωθούμε και. αξιαπαιούμε

τα  προγράμματα ERASMUS, EUR0TECNE7, IL I0S , IRIS κλπ.

93- Συνεχίζονται, οι. βελτιώσεις του πρωτοποοιακού προγράμματος 

του ασφαλιστικού συστημαπης- every-rio-v τηρ ανεργίας (ΕΣΠΑ) 

‘ (επιμήκυνση πεοιόδου επιδότησης ανεργίας, ειδικός λογαριασμός 

γι,α αφερέγγυους εργοδότες, ειδικά  επιδόματα σε εποχιακούς

εργαζόμενους κλπ.)
y' ' - ", - '■

94. Ε ιδ ικά  γ ια  τους νέους καί τ ι ς  ν έ ε ς .

Προωθείται ένα μεσομακροπρόθεσμο σχέδιο με ιεραρχημένα βή

ματα μέχρι να επιτευχθεί η πλήρης απασχόληση που συνοψίζεται:



. Κάθε νέας Α νέα με βάση τον επαγγελματικό προσανατολισμό 

(σχολι,κό και. εξωσχολικό) οδηγείται, σε

. θέση στην τρι.τοβάθμι.α εκπαίδευση ή

. θέση σε επαγγελματική κατάσταση Α

. θέση απασχόλησης ή

. θέση επι.χει.οηματι.κης δραστηριότητας ή

. επίδομα ανεργ ίας



ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

93 * 0 ρόλος της Βιομηχανίας στη Στρατηγική της Ανάπτυξης 

μπορεί και. πρέπει να γ ίνε ι πρωταγωνιστικός.

Βασικές προϋποθέσεις είναι. :

ΙΙοώτο : 0 εκσυγχρονισμός της παοαγωγικής Βάσης.

Δεότεοο : Η 5 ιασφάλιση της ανταγωνιστικότητας.

Τούτο : Η συνεχής εκτίμηση και. αξιοποίηση- του συγκριτικού 

πλεονεκτήματος.

Τεταοτο : Η επενδυτική πολιτική του Κράτους να συμπληρώνει, την 

επενδυτική δραστηριότητα του ιδιωτικού τομέα.

:λ ’ ΙΙέμπτο ϊΚυρίως η στοοωή στην ποιότητα. '·

96. Θα συνεχισθουν επίσης s

.  0 u θαοραλέες προσπάθειες γ ια  την Ξλληνοποίηση των ποαμηθειών. 

. Η απορρόφηση νέων τεχνολογιών.

. Η αύξηση της προστιθέμενης αξίας

. Η προσπάθεια γ ια  τη μείωση του κόστους παραγωγής κυρίως με 

την αύξηση της παοαγωγ ικότητας όλων των συντελεστών της παρα

γωγής.

. Ξ εξοικονόμηση συναλλάγματος.

97. ΙΙοοωθούνται ακόυα στη Βιομηχανία:

. Ξ δημιουργία μηχανισμού για προσδιορισμό ευκαιριών και.

προσανατολισμό ερευνητικών επιλογών.

. Τα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων και. Βελτίωσης 

οργάνωσης επιχειρήσεων.

. Η δραστηριότητα των Αναπτυξιακών Τραπεζών στον τομέα LEASING, 

FACTORING VENTURECAPUAL.

. Η στροφή στην Κεφαλαιαγορά.



Η συνεχήσ αναβάθμιση των μικοομεσαίων 

μοχλός για την Ανάπτυ£η.

98. Το μεγάλο έργο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για τους μ ικρο- 

μεσαίους, που αποτελούσαν την κύρια δύναμη της παραγωγής 

και διανομής αγαθών, αλλά τους παοίες της χρηματοπιστωτικής 

στήριξης και τεχνικής υποστήριξης, θα συνεχιστεί με βασική 

κατεύθυνση τον προσανατολισμό τουσ με σταθερούς πόλους ανά- 

-  -

99. Εκσυγχρονίζεται η Νομοθεσία γ ια  την ίδρυση και λειτουργία  

των Μ.Χ.Ξ. με εναρμόνιση και προσαρμογή στην Κοινοτική Νομο

θεσ ία .

Κωδικαπαιείται λογιστική, φορολογική, αγορανομική, ασφαλιστική 

και Κοινοτική Νομοθεσία, γ ια  διευκόλυνση των ΜΜΖ. .

. ,·'

100. Συνεχίζεται η βελτίωση των χρηματοδοτικών όρων και θε

σπίζονται σαοή κριτήρια απλούστευσης διαδικασίας. χρηματοδότηση! 

επαγγελματοβ ισ τεγνών και νεο'ίδουομένων επ ιχε ιρήσεων. 

Ολοκληρώνεται η σύνδεση των ΜΜΞ..με τον  τομέα των Κρατικών 

Προμηθειών κυρίως μέσω προγραμματικών συμφωνιών.

Δημιουργία εγγυοδατικού οργανισμού, μετατροπή και εξειδίκευση  

υφιστάμενων τραπεζών γ ια  τη χρηματοδότηση των μικοομεσαίων 

με συμμετοχή των φορέων τους.·

101. Παίρνονται μέτρα για  την προώθηση και την ενίσχυση της 

Κοινοποακτικής συνεταιριστικής οργάνωσης των ΜΜΞ.

Με την παοοχή τεχνικής βοήθειας από τον ΞΟΜΜΞΧ, ένταξη συνε

ταιρισμών και προγραμμάτων στα ΜΟΠ, εφαρμογή ειδικών προγραμ-



μάτων συνεταιριστικής εκπαίδευσης, προσαρμογή των όρων χρημα

τοδότησης στις  ίδίαίτεοότητες των κοινοπραξιών καί συνετα ί- 

0ίσμών κλπ.

102. ΙΙροωθείταί η χωοαθέτηση της οργάνωσης και. λειτουργίας  

βιοτεχνικών πάοκων και. ζωνών με κίνητρα μετεγκατάστασης μο

νάδων μέσης και. υψηλής όχλησης.

103. Ξνίσχύονταί τα ποογ ράμματα ενημέρωσης και. πληροφόρησης 

καθώς κaL στήριξης καινοτομιών καί μεταφοράς καί αξιοποίησης• _ r \
τεχνολογίας* i

Ιδρύονται, μόνιμα εκθετήρια στην Ελλάδα καί στο εξωτερικό.

104. Παίρνονταί ε ιδ ικά  μέτρα ποαώθησης των εξαγωγών προΙΓόντων 

MME στα πλαίσια της συνολικής, εμπορικής, πολιτικής γ ια  τ ις  εξα

γωγές.

105. Ειδικά μέτοα γ ια  τη χειροτεχνία, καλλιτεχνική Β ιοτεχνία

Οικοτεχνία.

106. Η επίλυση κρίσιμων επαγγελματικών προβλημάτων σε πολλούς 

κλάδους που εμφανίζονται λόγω του κόστους του εκσυγχρονισμού, 

όπως σε αυτοκινητιστές, τα ξ ί, τουοίοτίκά επαγγέλματα κλπ.

ίεοαοχείταί με βάση την αοχή της συμμετοχής της Κοινωνίας καί
• '· *

του Κράτους στην ανάληψη του κόστους.

107. Την πρώτη προτεραιότητα γ ια  την τρίτη τετραετία θα. απα- 

τελέσεί για  τους MME η εξυγίανση καί η αναβάθμιση της ιατρο

φαρμακευτικής περίθαλψης καί της κοινωνικής ασφάλισης ιδ ια ί 

τερα για. τους εμπόρους.



. ' 108 . Η υλοποίηση του βασικού στόχου "ποιοτικός τουρισμός"

ποοϋπαθέτει την ολοκλήρωσή , συμπλήρωση και ποιοτική ανα

βάθμιση της υποδομής και μέτρα βελτίωσης της ποιότητας των 

παρεχομένων υπηρεσιών ( ΙΙοάγραμμα κατασκευής Λιμένων αναψυχής 

(μαρ ίνες ), χιονοδρομικών κέντρων, ιαματικών καταλυμάτων, 

τουοιστικών μονάδων με υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση (Συνέδρια  

SPORTS κλπ.)

Η στροφή προς τον "ποιοτικό"τουρισμό ενισχύεται με πλέγμα ρυθμί 

σεων, μέτρων και δραστηριοτήτων, όπως: 'ϊ_

. Διαφοροποίηση των αναπτυξιακών κινήτρων για τ ις  ποιοτικές  

εγκαταστάσεις ξενοδοχείων κλπ.

. Νέα εκτεταμένα προγράμματα επιμόρφωσης των εργαζομένων και 

εκπαίδευσης στον τουοιστικό τομέα.

. Οργάνωση και παραπέρα ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού.

. Μέτρα εκσυγχρονισμού σ'όλα το τουριστικό κύκλωμα (τουριστικά  

γραφεία, ξενοδοχεία, επιχειρήσεις, μεταφορές κλπ.)

. Ενίσχυση των μέτρων για  τη συναλλαγματική αποδοτικότητα του 

Τομέα.

109 . 'Αλλες Βασικές προτεραιότητες για τον Τουρισμό ε ίν α ι:

. Παραπέρα ανάπτυξη του εσωτεοικού Τουρισμού, με οργανωμένα 

ποοσιτά τα ξίδ ια  σε διάφορες περιοχές της χώρας.

. Συνέχιση και ενίσχυση του Κοινωνικού Τουρισμού, που ε ίνα ι  

πια κατάχτηση και δικαίωμα των μη ποονομιουγων.

. Αποκέντοωση των τουριστικών αρμοδιοτήτων και ενίσχυση των 

OTA που αναλαμβάνουν τουριστικές πρωτοβουλίες.

. 'Ανοιγμα νέων συναλλαγματοφόρων αγορών και ενίσχυση της προ

σπάθειας στα καθιερωμένα ΕυοωπαΙ’κά Κέντρα.

. Η ίδρυση Ελληνικής Εταιρίας CHARTERS.



110 . Η ενεργειακή πολίτικη me νέας τετοαετΰαο. θα ακολούθησεu 

Βασικά tus xaxeu^úvoeuc των προηγουμένων χρόνων xau aovaiK ^nau: 

ΙΙοώτο : Suvéxuon στην παραγωγή της ηλεκτρςκής εvέpγεLaς/ της 

' εvτaτuκής χρήσης του λιγνΰτη κau των υδατοπτώσεων.

Μ‘αυτό τον τρόπο θα δuaτηpηθεú το υφηλό ποσοστό κάλυψης 

των αναγκών σε ηλεκτουκή εvέoγεua, με εγχώpLoυς εvεpγεu- 

ακούς πόρους που έοθασε στο 30% évavnu 60% το 1981. 

Δεΰτεοο ;2κπόνηση κau υλοποίηση προγραμμάτων εξαυκονόμησης τόσο 

στην παοαγωγή, όσο xau στην κατανάλωση 8véoT8uas,

Το ¿το : Υλοποςηση των συμφωνιών xau προώθηση των επενδύσεων 

Yua την εuσaγωγή του ououxoú αερύου*

Ετόχσς 8¿vau το 1992 τουλάχςστον η Αθήνα xau μεγάλο μέρο^ 

της Buounxavúas στον άζονα του αγωγού να. χpησuuoπouoύv 

ouauxó aépua.

Τέταρτο : Η πλήρης απελευθέρωση της αγοράς στην παοαγωγή xau öua 

θέση των προϋόντων πετρελαύου ynop8¿ xau npénou να συν

δυάστε ¿ με τη óuaτήpηση της επαπτεύας του Κράτους μέσω 

της ΔΞΙΓ. Ταυτόχρονα θα δuaσcDaλuστε¿ η cnr^oxaaúa με τα

uäucuruxd δςυλιστήρία της χώοας που έχουν κυοΰως ε^αγωγί-κ 

πρ ο σανατ ο λ l σμό.

ΙΙέμπτο :Προώθηση της χρήσης των ανανεάχ^μων πηγών εvέpγεuaς/

με την υλοπο¿ηση των νόμων γua τη γεωθερμύα xau την uöuo 

κατανάλωση της εvέpγεuaς.

^  t. ... . ‘Κχτο : Hpocrná&8ua Tua μεΰωση της ρύπανσης του πεou3áλλovτoςV-t a..rV̂ 1¿' ' f '
τόσο στην παοαγωγή, όσο xau στην κατανάλωση της 8vépTeua 

με νέες επεvöύσεuς στους θεoμaηλεκτpuκoύς σταθμούς της 

ΔΖΞ xau νέα κaύσuμa.



*5B5ouo : O καθορισμός νέας τίμολογίακής πολίτικης σε όλο το 

φάσμα της ενέργειας, με στόχο την εξοικονόμηση, ταν 

πεοίαρίσμό των εισαγωγών του πετρελαίου καί την προώ

θηση του αερίου καί των εναλλακτικών μορφών ενέργειας.

Όγδοο : Προώθηση της'έρευνας καί ανάπτυξης για την αξιοποίηση 

των εγχώριων ενεργειακών πόρων.



ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ

111 . 2  πολίτικη use για τον Οουκτό πλούτο. όπως τη διακηρύξαμε

ολοκληρωμένα το 1981, εοαομόζεται με συνέπεια και θα συνεχιστεί 

και. στην τρίτη τετραετία, αξιοποιώντας τ ις  εξελ ίξεις  και. τα 

περιθωαια του διεθνούς σχετικού περιβάλλοντας.

1^2 . Ειδικότερα προωθούμε:

ποώτο : Την ανάπτυξη των προγραμμάτων έρευνας -  αξιολόγησης με 

ιό ιαίτερη  έμσαση στα κοιτάσματα με μέταλλα νέας γενεάς 

που έχουν μεγάλη ζήτηση από τ ις  νέες τεχνολογίες. 

Δεύτερο :Την κοινή μεταλλευτική πολιτική στην Κοινότητα, που
4

ευνοεί τη χώρα~μας λόγω του σημαντικού μεταλλευτικού 

δυναμικού και. μοναδικών αποθεμάτων στην ECX.

Τοίτο : Επιλεγμένες επενδύσεις στον τομέα με κοιτηρια την από

δοση σε σχέση με τ ις  διαγραωόμενες προοπτικές ζήτησης. 

Ενδεικτικά οι κύριες προτεραιότητες είναι, οι. ακόλουθες:

. Το κύκλωμα Νικελίου -  Χρωμίου — Ανοξείδωτου Χάλυβα.

* Τα κύκλωμα Δευκόλιθου -  Διπύραυ -  πυρίμαχων.

. Το κύκλωμα 3ωξίτη -  Αλουμίνας -  Αλουμινίου

(££ράτωση στην τ ε τ ρ α ε τ ί α  του νέσυ εργοστασίου  Αλουμίνας)

. Λοιπές μ ε ταλλευ τ ικ ές  -  μεταλλουργικές  δοαστηρ ιό τη τες  (επένουοτ 

παραγωγής χρυσού, εκμετάλλευσης μαγγανιούχων).

. Βιομηχανικά ορυκτά, ολοκλήρωση επένδυσης καλλιούχων αστρίων. 

Επένδυση γ ια  εκμετάλλευση νατριούχων αστοίων; αξιοποίηση Βαλε- 

στονίτη και ορυκτού Θείου.

. Μάρμαρα, νέο θεσμικό πλαίσιο γ ια  ταχύρυθμη και ορθολογική 

ανάπτυξη του κλάδου.



ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ .

113· Οι. Ολυμπιακές εγκαταστάσεις, τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα, 

τα ολοκληρωμένα συμπλέγματα, προϋποθέτουν για τη νέα τετραετία  

ταχύτερη προώθηση εκσυγχρονισμού του Τομέα Δημόσιων ‘Εργων.

Τα απαραίτητα μέτρα εντάσσονται, στις  ακόλουθες κατευθύνσεις: 

ΙΙοώτο : Στην εξασφάλιση προϋποθέσεων για  την ανταγωνιστικότητα 

των Ελληνικών κατασκευαστικών και. μελετητικών επ ιχει

ρήσεων (οργάνωση, εισαγωγή πληpoΦOPLκής, τεχνογνωσία -  

τεχνολογία, χρηματοδότηση, σοοολογία και ασφάλιση των 

συμβάσεων κλπ.) που θα στηριχθεί σε ειδικά μέτρα και 

κίνητρα.

Δεύτερο : Στην'· αναδιοργάνωση των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δημο

σίου σε επίπεδο Νομών και περιφερειών, την ενίσχυση 

της οργάνωσης των τεχνικών υπηρεσιών των Δήμων στην 

αποκέντρωση εκτέλεσης έργων, στην προώθηση του κοινωνι

κού ελέγχου κλπ.

Τοίτο ? Στην αντιμετώπιση θεμάτων εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, 

μεταπτυχιακών σπουδών και εξειδίκευσης των τεχνικών, 

καθώς και της επαγγελματικής κατάρτισης εργατατεχνιτών.

Τέταρτο : Στην ανάπτυξη συνεργασίας των Ελληνικών μελετητικών  

και κατασκευαστικών μονάδων με αντίστο ιχες  της ΕΟΚ, 

με στόχο να ανακτηθεί η αγορά σε τρίτες χώρες γ ια  το

Ελληνικό κατασκευαστικό δυναμικό, που διαθέτει αρκετά 

συγκρττικά πλεονεκτήματα.



ACO TO EANAZQNTANEMA ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ 

ΣΕ ΜΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΕ ΑΝΆΠΤΥΞΗ, γ ua roue Αγοότεο και 

την Ξ9ΝΓΧ5 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

114. Η αναγέννηση της υπαίθρου, η αποκατάσταση της ισοτιμ ίας  

της Αγρότισσας και ταυ Αγρότη, που αισθάνονται, reta ισότιμοι 

πολίτες us τους κατοίκους των πόλεων, δίνει, τη δυνατότητα να 

επιταχυνθεί η εθνική στρατηγική γ ια  τον αγροτικό τομέα που συχ| 

ψίξεται στην εξασωάλιση:

-  Επαρκών σε καλή ποιότητα και προσιτές τιμές τρασίμων γ ια  το-,

πληθυσμό της Χώρας. ‘

-  Επαρκών σε καλή πο,ιότητα και λογικές τιμές ποσοτήτων πρώτων 

υλών αγροτικής προέλευσηςj r την αντίστοιχη διαμηχανία.

-  Ξξαγώγιμων ανταγωνιστικών προ.ΐόντων. όσο γίνεται μεγαλύτερης 

προστιθέμενης αξίας , γ ια  τη u sy ισταπαίηση της εισροής συναλλά

γματος .

115 - Η αναπτυξιακή ποοεία συνοδεύεται us την πολιτιστική αναγε| 

νηρη τ τ ς  υπαίθρου , την  ανατροπή των π εο ιρ εο ε ια κ ώ ν  κ α ι τομεακώ-

ανισοτήτων.· την αποκατάσταση και διατήρηση της οικολογικής  

ροπίας, τη συνεχή Βελτίωση των συνθηκών ξωής και τη σταθερή 

αύξηση του αγροτικού εισοδήματος.

116· Η Εθνική στρατηγική αναπτύσσεται μέσα στα πλαίσια της μκ 

που δώσαμε και θα δώσουμε στην Κοινότητα.

Χωοίς να παοαγνωαίσουμε τ ις  δεσμεύσεις, θα συνεχίσουμε την 

πάλη για την αξιοποίηση και επέκταση των επιτευγμάτων στην αν 

μόοοωση της Κοιΐ$οτικ·ής Αγροτικής Πολιτικής, στο διπλασιασμό 

των πόρων των διαρθρωτικών ταμείων, στην πρόωση συνταξιοδότησα



στις άυεσες οικονομικές ενισχύσεις, στα. προγράμματα εκσυγχρονί 

σμαύ, στι,ς ρυθμίσεις γ ια  την πράσινη ίσοτίμιία κλπ.

1.17« Στι,ς επενδύσει-ς η έμωαση δίνεται στην προώθηση έργων 

εγγειοβελτιωτικών, γι.α την αύξηση των αρδευομένων εκτάσεων 

κατά 250.000 στρέμματα.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται. στην προώθηση μίκοών. έργων με γρήγορη| 

και. άιιεση απόδοση.

Η συνέχιση και. εντατική προώθηση του πλέον σημαντικού .γ ία  την 

αγροτική οικονομία, της χώοασ έργου εκτροπή ο του Αχελώου
Ί

οποτελεί τη μεγάλη δέσμευσή μας.

Tf3 · Συνεχίζονται: έογα, ρυθμίσεις και, μέτρο γι,α την κτηνοτοοα?ία|%
την α λ ιε ία , τι,ς υδατοκαλλιέργειες, Τις, δυναμικές καλλιέργειες

νέων προϊόντων, κττινοτοοοίκα συτα.

.1 t9. Ξνίσγυσνταί τα προγράμματα για την προστασία της ωυτίκης 

καί Γωϋκπς παραγωγής (αντίπαγετίκή προστασία, ανεμαμίκτες κλπ.)

Γ ια  την αξιοποίηση περιοχών με συσίχά συγκριτικά πλεονεκτήματα. | 

Γ ια  την αναδιάρθρωση των  χ α λλ . εον ε ιώ ν  

Για την αναμοοωωση των αγροτικών εκμεταλλεύσεων και την p.viaxucj 

των εκμεταλλεύσεων οικογενειακής ηοοοής.

Εκσυγχρονισμού του τομέα με εισαγωγή σύγχρονης τεχνολογίας, 

ανάπτυξη τπο γεωργικής. έρευνος, ποοώθηση me αγοοτίυμ^ εκπαίδευΐ 

σηο κσί των γεωργικών εοοομοχών.

120· Το κόοίο βάρος ανήκει στις δημόσιες επενδύσεις γ ια  την 

υποδομή καί δτίς συνεταιριστικές για την παραγωγή.



Οι. ιδιωτικές επενδύσεις ττ~ηι·>γωνής πρέπει να υπακούουν στα κ ρ ι

τήρια βιωσιμότητας, κοινωνικής χρηστότητας και εξυπηρέτησης 

αναπτυξιακών στόχων.

121. 5 ΙΙολιτική Γης προωθεί όχι. μόνο την αποδοτικότητα στον 

Τομέα αλλά και την απόκτηση αξιοποίησης της γης, από τον '¿¿ιο

τον αγρότη. Ο αγραταυρισμός αλλά και. ή εναρμόνιση τουριστικής
ανάπτυξης με τον εκσυγχρονισμό της Γεωογίας αποτελούν δασικούς 
παράγοντες γ ια  τον καθαρισμό των χρήσεων γης.
Το Κτηματολόγιο, ο καθαρισμός χρήσεων γης και. παραγωγικών ξωνώ 

(κτηνοτροοικές κ λπ .) η εκκαθάριση '.οιοκτησ'.οκών θεμάτων, η .5ιά 

θέση της εκκλησιαστικής περιουσίας,, τα μέτρα όπως η .πρόωρη συν 

ξιοδότηση κ λπ .. τα  κίνητρα για εκσυγχρονισμό εκμεταλλεύσεων απ

τελούν προτεραιότητα δασικής σημασίας.

12Ζ Η ΙΙολιτική γ ια  τον αγρότη και τι,ο αγροτικές συνεταιο ιστιχ  

οργανώσεις, η στήριξη γ ια  την εξυγίανση, εκσυγχρονισμό και. ανά 

πτύξη του συνεταιριστικού κωνήματος και. των δραστηριοτήτων του 

'ν-  αποτελεί γ ια  μας σημαντική προτεραιότητα και κλειδ ί γ ια  την

προώθηση του αγροτικού' τομέα και. τη Βελτίωση της θέρη ο του 

Αύ ο ά ττ

Ξ ρύθμιση των θεμάτων των χρεών, η τεχνική τους στήρ ιξη , τα  

κίνητρα και. ο προσανατολισμός των επενδύσεων, για  ενίσχυση της 

συμμετοχής στην εμπορία και μεταποίηση, η δελτίωση του. σύστημα 

αγροτικής πίστης ε ίνα ι δσσικά εργαλεία.

Στότοσ οεαλιστικόσ που πρέπει να κολυσθεί αποτελεί η ταχεία,. 

έτκαιοη . αλλά τιε πλήοη διοαανεια κσι κοινωνικό, έλεγχο γοττυατοδ» 

ττιση των αγροτών και των'συνεταιριστικών οργανώσεων.

0 δασικός στόχος όμως των συνεταιριστικών οργανώσεων γι'αυτή  

την τετραετία πρέπει να είναι η αποφασιστική παρέμβαση στην 

τυποποίηση και στη διακίνηση με ανάλογη στήριξη της υποδομής.



123- Βασική μας δέσμευση ε ίνα ι, να προστατεύσουμε καί εν ιο ν ί

σουμε το ευνοΐίκό θεσμικό πλαίσιο, που εξασοαλίζει τον Αγρότη 

και την παραγωγή του.

Πέοασε ανεπιστρεπτί π επογή που. ήταν στο έλεος της τύγης του. 

των-καιρικών συνθηκών, του μεσάζοντα, .του εκμεταλλευτή του.

124- Πολιτική Ύ ια  την 

Η μεγάλη Βελτίωση των 

τα κέντρα υγείας και η

επέκταση του Κράτους Πρόνοιας στο ύπαιθο 

εισοδημάτων, ο ι συντάξεις και η ασαάλιση

η κοινωνική πολιτιστική υποδομή. και δραστηριότητες, ξαναζωντα

νεύουν την "ξεχασμένη. ύπαιθρο και δημιούργησαν ευνοίΓκές συνθήκε 

και προοπτικές γ ια  τον Αγρότη.

123-. Η πολιτική προστασίας και αξιοποίησης των Δασών, κορυαχαία 

ζήτημα. γ ια  την εαάπτυξη - τραυματίζεται από την μάστιγα των

πυοκαγιων.

Προχωρούμε σε. έργα, αυξάνουμε και εκσυγχρονίζουμε τα  μέσα προ

ληπτικής προστασίας, για  τα δάση και το πεοιδάλλον.

Ξ προστασία συνδυάζεται με την αξιοποίηση και παραγωγική εκμετ 

λευση ταυ δασικού πλούτου.

126·. Η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαίσιου, η αναδιοργάνωση 

των υπηρεσιών δασοσυλακής, η οργάνωση του αντιπυρικού αγώνα 

με ενεργό συμμετοχή των πολωτών,, ο ι εκτεταμένες και.' έμμεσες 

αναδασώσεις, τα  έργα ορεινής δασοπονίας, τα λοιπά, έργα υποδομή 

το δασικό κτηματολόγιο, η δασική, έρευνα κλπ., αποτελούν δράστη 

ριάτητες που ποέπει να υλοποιηθούν κατά τη νέα τετραετία .

Ακόμη η προώθηση της πασαχώοησης εκμετάλλευσης των δασών και 

δασικών βιομηχανιών στους συνεταιρισμούς και μικτές δημοσυνε- 

τα ιρ ιστικές  επιχειρήσεις.



ΑΠΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΕ?!

127. Η πολιτική μας γ ια  τη δημιουργία ΚΡΑΤΟΥΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 

ήταν αυτή, που την οκταετία άλλαξε ρ ιζικά  όχι μόνο τη φορά 

των ποαγμάτων αλλά την ουσία του Κράτους.

Η ανθρωπιά του Κράτους αγκάλιασε τον άνθρωπο στην ύπαιθρο 

και την πόλη. _ _

Η Κοινωνική δικαιοσύνη είνα ι πια ορατή' πραγματικότητα.
* ’*

Η Κοινωνία Αλληλεγγύησ είνα ι ο στόχος της τρίτης τετραετίας, 

που θα επιτευχθεί με την ολοκλήρωση του Κράτους Πρόνοιας, 

την αποκέντρωσή του και τη συμμετοχή της Κοινωνίας στην ευθύνη 

και στη χάοαξπ των προτεραιοτήτων·

128. Οι αρχές γ ια  την ολοκλήρωση του Κράτους Πρόνοιας και τη 

δημιουργία της Κοινωνίας Αλληλεγγύης συνοψίζονταιϊ

Πρώτο ;Το Κράτος αποκεντρώνεται σε μια Δημοκρατική αποκεντρω

μένη Πολιτεία , όπου τα Κράτος σχεδιάζει και μεριμνά  

και οι αποκεντρωμένοι αοαείς υλοποιούν.

Δεύτερο :Η Πρόνοια δεν αποτελεί μέσο ωοαιαποίησης του συστή

ματος εκμετάλλευσης, αλλά μοχλό αλλαγής του και δημι

ουργία Κοινωνίας Αλληλεγγύης.

, „ Τοίτο :0 ι αμοιβές πρέπει να είναι σύμφωνες με_ την προσφορά

στην παααγωγική διαδικασία. 'Ενα ελάχιστο οικογενειακό 

εισόδημα πρέπει να είναι διασφαλισμένο.

Τέταρτο : Οι κοινωνικές υπηρεσίες πρέπει να παρέχονται σύμφωνα

με τ ις  ανάγκες.



üéuitTO :Δεv υπάρχουν προβληματικοί άνθρωποι η παιδιά αλλά rcpoS;

ματικές ή όχι. κοινωνίες. Η κοινωνική επανένταξη και. η κ 

τάρτιση των ατόμων με ειδικές ανάγκες αποτελεί δικαίωμα 

γι'αυτούς, υποχρέωση της Εολιτείας.

129· g 5πμι.ουογι!α του Ξνιαίου Κοινωνικού Χώοου στην Κοινότητα 

αποτελεί μόνιμο στόχο και. παράλληλο με την Κοινωνική Ιαλιτική  ■

. στο Ξσωτεοικό- .

Ου πρωτοβουλίες μας στην Κοινότητα θα στραοούν κυρίως στην έκδοοη

δεσμευτικών οδηγιών με δεσμευτικό χραναδ-ιάγραμμα μέχρι- τα 19-92.
' * · * ·β «• Η * .I

13(1. Για τη udvn τπο ΓΓο-ΐότητασ μέσα αϊτό το 5ΣΥ
<·

Το ΚΘΝΤΖΟ SYTTgMA ΤΓΖΓΑΖ (Ε .Σ .Τ .)π α α  άλλαξε OLCLκá τη φροντίδα 

υγειίας και. την πεαιΙθαλφη ταυ Δαού, θα ποαχωαήσε l αταλάντευτα  

στην τούτη τετραετία .

13Ί- Θα επιμείνουμε xaL θα εντείνουμε τις. πooσπáθεLες γ ια  την εν 

μóvLaη της ϋοωτοβάθτιιαρ Οοοντίδαρ Ύγείαρ xaL τπς Αευτεοσβάθμιας 

χαι Τριτοβάθμιας τεοίθαλώης.

132. g λειτουργία των 3 ϋίχνεπιστημιακών Νοσοκομείων του ΞΣΎ

και η δρομολόγηση των νέων, η .ολοκλήρωσή των νέων πτερύγων και
και Νουασχιακώυ

των νέων ΠεουοεοεΐΛ5<ώυ. νοσοκομείων, η ολοκλήρωσή της λειτουργίας  

των Κέντρων Γγέίας, η συνεχής.ανανέωση της ΒιαΙΓατρικής Τεχνσλα- 

γίας , η συνεχής δημLCU&γía νέων μονάδων, επ.ιατημανικών τμημάτων 

και κυοίως Μονάδων Ξντατιχής Θεραπείας, Μ-Α.Οαοντίδας, 0ραχείας

νοσηλείας κλπ. βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μάχης μ α ς - ’ 
g ολοκλήρωση της στελέχωσης και λειτουργίας των Κέντρων Υγείας 

συνοδεύεται από την πλήρη λειτουργία των αγοοτιχών και των 

πεοιοεοειαχών ιατρείων.



133. Η έμωαση τώρα δ ίνετα ι στη βελτίωση της ποιότητας σε όλες

τ ις  βαθμίδες, με πρώτη προτεραιότητα στην ποωτοΒάθυια φοοντιΙδα 

στην πρόληψη και στην επείγουσα ιατρική . με την ολοκλήρωσή των 

ΚΑΒ και. του ΕΚΑΒ. 3 ολοκλήρωσή του στόλου των ασθενοφόρων, των

ειδικών κινητών μονάδων, η άρτια  στελέχωσή τους που έχει, ξεκινή 

σε ι ,  συμπληρώνεται με μονάδες ελικοπτέρων.

134. Η δημιουργία των αστακών Κέντρων Υγείας, με την παράλληλη 

ένταξη των υπηρεσιών υγείας και. των γιατρών του ΓΚΑ. στα ΕΣΥ απο 

τελεί ένα άμεσα στόχο.

Ταυτόχρονα θα ολοκληρωθεί το δ ίκτυα μονάδων χρ ον ¿ας νοσηλείας"
• · *·

για  την αποθεραπεία και. επανένταξη ιδιαίτερα ατόμων τρίτης ηλικ 
• * ϊ

135. Η δημιουργία του Ενιαίου Φοοέα Υγείας με την ενεργοποίηση 

του άοθρου 16 του ΙΓ.1397 δ ίν ε ι τέλος σε μια ταλάντευση.

Αυτό όμως πραίίποθέτει πλήρη αποκέντρωση των Υπηρεσιών Υγείας.

Η δημιουργία των Περιφερειακών Συμβουλίων Υγείας και η ανάληψη 

της διοικητικής ευθύνης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας από 

την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ανοίγει νέους ορ ίξοντες-.....

136. Θα συνεχιστεί και θα ενταθεί η προσπάθεια για τη δημιουογί

σύγχρονων Μονάδων Ψυχικής Υ γ ε ία ς ,  αποασυλαποίησης των Ψυχίατρε·, 

ων και δημιουργίας Μονάδων Κοινωνικής Ξπανένταδτς-

137. 3 μάχη της ποιότητας θα δοθεί 'σε  τρ ία  επίπεδα.

ϋοώτο : Αναβάθμιση των σπουδών σ τ ις  Ιατρικές Σχολές, στα ΤΣΙ 

στις  νοσηλευτικές σχολές.

Δεύτερο ι Στη βελτίωση ταυ τοόπου παροχής ειδικοτήτων , στην

προώθηση των νέων ειδικοτήτων (γενικοί γιατροί, γιατροί

εργασίας, κοινωνική ιατρική, κοινωνική οδοντιατρική, κλ

Τοίτο : Με την υλοποίηση του Μ. 1579/35 σε ότι ασαοά τ ις  ειδικό

τητες, τα κίνητρα και την ανέλιξη του νοσηλευτικού προ
σωπικού .



Τέταρτο : Υλοποίηση ταυ Ν. 1579/35 γι,α τη δημιουργία του ΕΘΝΊ]^ 

ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΟΝ ΥΓΕΙΑΣ και. των Ειδικών Κέντρων (Καρό 

χειρουργικό, ογκολογικό κλπ.)

ΙΙέυπτο ΐ Ετη σωστότερη οργάνωση των μεταπτυχιακών σπουδών, υπc 

τροφ ιών, συν σχιζόμενης και δια  βίου εκπαίδευσης.

Έκτο : Ετον καθοδηγητικό επιστημονικό ρόλο που πρέπει, να ανο

λάβει το ΙΙαν επιστόμια σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντ 

Ερευνών Υγείας.

Έβδομο :Ετη δημιουργία νέων τεχνολογικών κατευθύνσεων κυρίως__

στα ΤΕΧ για  τη ν .παρακολούθηση και. χειρισμό .της σύγχρσ• ,·
ΒΙΟΙΑΤΡΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ σύμοωνα με το Ν. 1579/35.

-[38· 2την τρίτη τετραετία  πρέπει, επίσης, να  παραμεριστούν οι. 

αγκυλώσεις και. ο ι περιοριστικοί παράγοντες που φυσιολογικά ακο

λούθησαν τη βαθειά τομή του ΕΣΥ στα πρώτα βήματα.

139. Ήρθε, η ώρα να  αντιμετωπιστούν. δυναμικά τα  κατάλοιπα της 

εμπορευματοποίησης που υπάρχουν ακόμα στην ΑΘΗΝΑ και. στη ΘΕΣΣΑΛ 

ΝΙΚΗ μέσα σ τ ις  τά ζε ις  ταυ ΕΣΥ.

Αυτά ε ί ν α ι  και. τα α ίτημα της μεγάλης πλειαψηφίας των γ ιατρώ ν  

του ΕΣΥ που ασκούν με ιεραποστολικό ρόλο τα έργα ταυς.

140. τώρα μπορεί και. πρέπει, να αντιμετωπιστεί η κάποια ισαπέδωση 

της επιστημονικής και. ποσοτικής προσφοράς των γιατρών και. της 

ιατρικής και. νοσηλευτικός ομάδας.
„ . . . _ _  νινπταωυ με 3αση ποιοτικά και ποοοτικά κοι-τόρΐΛ*θΗ καθιέρωση προσθέτων κ̂ νπχμων μ*.

αυςησει την απαδοτ^κότητα των \Λθοσκαυείων και. των μανάδων πρωτο

βάθμιας φροντίδας.



1 4\ . ΙΙοέτιει να εκδοθεί. άμεσα το II.Δ. που καθιστά τους ΙΙανεπιατη- 

μιαχούς γιατρούς πλήρους και. αποκλειστικής απασχόλησης με ανάλο 

ρύθμιση των αποδοχών τους.

142.0(* Στρατιωτικοί γιατρού πρέπει, να εναρμονιστούν απολύτως 

σε δικαιώματα και. υποχρεώσεις με τους γιατρούς του ΕΣΥ.

θεσμού της
1 ±ι Απαλλαγή τ3υ/Εοι.νων(.κοποΰηστισ των νοσοκομείων από γραφειο

κρατικές διαδικασίες, διευκρίνηση του ρόλου του Δ .Σ . σε σχέσης· 

με τ ις  αρμοδιότητες της· Διεύθυνσης και. του συντονιστής θεσμού 

του οποίου πρέπει, να επιταχυνθεί η καθιέρωση.

ι ±χ 5 Βελτίωση των δαπανών Υγείας καί ΙΙεοίθαλώης θα συνεχιστεί 

και. στην επόμενη τετραετία . ΙΙρέπει. όμως και. μπορεί να συναδευτε 

από πεοι,στολέσ δαπανών μη παραγωγικών και μη κα ινων ικών ,από την 

πάταξη της πολυφαρμσκίας, από την αξιοποίηση της απόδοσης της 

ΒιαΙΓατρικής Τεχνολογίας σε σχέση με τα νοσήλια εξωτερικού κλπ.

*45.^°  ΞΖΥ θα υποστηριχθεί από την ολοκλήρωσή της προσπάθειας 

στον τομέα του φαρμάκου (Εθνική Φαομακσδισμηχονία, Κρατική Ca; 

μακαπαθήκη/ Εθνικό Συνταγολόγιο, Δίστα Φαρμάκων, παραγωγικές 

επενδύσεις, συνεργασία με τον ιδιωτικά τομέα, συμπαραγωγές με 

ξένες χώρες κλπ.)



146. η έμωααη στην παραδοσιακή άσκηση τη ο Ποόνοιαρ, θα δοθεί 

τώοα:

. στην Κοινωνική Επανένταξη των ατόμων με ε(.όικές ανάγκες μέσω 

της κατάρτισης τους

. στην ενασμόνωση της Πρόνοιας με την Κοινωνική Ασφάλιση και. 

τα ΕΣΈ

. στα συνεχή εμπλουτισμό και. αποκέντρωση στην Τοπική Αυταδιαίκηο 

του Κοινωνικού Εξοπλισμού για  την ηλικιακή ποαστασία 

. στην ένταξη της επιδοματικής πολιτικής για  τις  διάφορες ευπαθε 

ομάδες του πληθυσμού σε .μια συνολική πολιτική στήριξης ταυ ~ελ<: 

χισταυ διαθέόιμου οικογενειακού εισοδήματος 

. στα ίδ ια  πλαίσια θα ενταθεί και η προσπάθεια της πρόνοιας 

γ ια  την αντιμετώπιση του δημογραφίκού προβλήματος 

. η αντιμετώπιση της ΔαΣκής Κατοικίας εντάσσεται ατη συνολική 

Στεγαστική Εολιτική με ιδιαίτερη, έμφαση στη στέγαση των λαΙΓκώ' 

τάξεων και των ευπαθών ομάδων του πληθυσμού.

[47... Οι συντάξεις, που απατέλεσαν μ ια  από τ ις  βασικότερες προτε

ραιότητες της πρώτης και δεύτερης τετραετίας του ΠΑΣΟΚ αποτελαύ- 

επίσης σημαντική προτεραιότητα γ ια  την τρίτη τετραετία .

146 . Η μεγάλη θεσμική αλλαγή που προετοιμάζουμε είναι η καθ.ιέρωσ 

τη Ο ΕΘΝΙΚΗΣ ΣΎΪΓΓΑΕ5Σ .

Αυτός ο νέος θεσμός προϋποθέτει εγγυημένη από το Κράτος με πόσα 

κοατικούς ή κοινωνικούς μια ελάχιστη σύνταξη για  κάθε 'Ελληνα 

πολίτη.

Οι ιδιαιτερότητες του κάθε Ταμείου θαδιατηρηθούν. και θα συμπλη 

ρώνουν τη σύνταξη με βάση την ανταποδοτικάτητα (εισφορές εργοζα 

μένων και εργοδοτών).



S αυτοχρηματοδότηση μπορεί χαι πρέπει. να ενι,σχυθεί μέσω της 

δημιουργίας τραπεζικού -  α,ναπτυξι,ακου φορέα των ασφαλιστικών 

ταμείων, που θα αναλάβε u ταυτόχρονα τη ρυθμι.ση των χρεών 

ΙΚΑ, ΝΑΤ κλπ.

149. Η βελτίωση των συντάξεων θα συνεχιστεί και. στην επόμενη 

τετραετία με γρηγορότερους ρυθμούς.·

15Q. Ομαδοποι.ήσει.ς Ταμείων γι,α λευταυογt-κοός λόγους θα ποοωθηθο

Δεν πρόκειται. να υπάοςει.. ενοποίηση Ταμείων που και. γραοει,ακρατ
„  . * . ·θα ήταν καυ αντι.παραγωγ ι.κη. -¡·

Δεν πρόκειται, να υιοθετήσουμε αίτηνα μείωσης οσίων ηλι,κίας 

συνταςι,οόστησης.

Ου πεοι,πτώσει,ς βαρέων καυ ανθυγι,ευνών επαγγελνάτων θα ε£ετάζαν- 

αλλά με υπευθυνότητα.

υ



152. H καταπολέμηση τησ iLg.cm.Yac των ναρκωτικών πρέπει και 

μπορεί να ενταθεί. -

Η υλοποίηση του πράγματι προοδευτικού vóuou ( 1729/37) 

αποτελεί αναγκαία αλλά όχι. και. ικανή συνθήκη.

Η απεινής δίωξη των εμπόρων, η επ ιείκεια  γ ια  τον απλό χρήστη 

και. η κοινωνική επανένταξή του μετά τη σωματική αποτοξίνωση 

και. την φυχική απεξάοτηση πρέπει, να συνοδευτεί με τον πολλα

πλασιασμό των μονάδων.

ΙΙρέπει δηλαδή να υλοποιηθεί ο προγραμματισμός Κέντρων Συμβου-_

λευτικών Σταθμών -  Μονάδων Αποτοξίνωσης και μονάδων ψυχικής 
• « »

απεξάρτησης και. κοινωνικής επανένταξης (τόπου "ΙΘΑΚΗΣ" στη 

ΣΙΝΔΟ) .

ΙΙρέπει ταυτόχρονα να απεμπλακεί η ψυχική απεξάοτηση από τα ψυ- 

χ ια τρεία  και. τα  νοσοκομεία των φυλακών. Η ανάπτυξη του Κ.Ε.Θ .Ξ— 

και. η αξιοποίηση των ομάδων παρέμβασης με συμμετοχή αποθεραπευ

μένων πρώην ναρκωμανών αποτελούν τη βασική μας επιλογή.

Εντείνεταχ η προσπάθεια με αποφασιστικά μέτρα γ ια  την προστασία 
ταυ ευθύτερου
περιβάλλοντος της νεολαίας (σχολεία και. γενικά χώοοι μόρφωσης,

άθλησης και αναΦυχής).

Η ποόληφη όμως ιδιαίτερα στευς νέους ουνιστά ένταση της προσπά

θειας για ένα νέο πρότυπο ζωής χωοίς ανασφάλειες (ανεργία, έλλε . 

φη ελεύθερου χρόνου, κοινωνικά αδ ιέξοδα ).

Γ ι'αυτό  η καταπολέμηση της μάστιγας των ναοκωτικών αποτελεί 

πάνω απ'όλα μια νέα δυναμική πορεία υλοποίησης της πολιτικής  

μας γ ια  τη νέα γενιά .

153. 5 εχστοατεία κατά του AIDS, που συνετέλεσε στην πολύ·, μικοή 

επέκταση στη χώρα μας, θα συνεχιστεί σε συνεργασία με τ ις  άλλες 

χώρες.



. so .

Η πρόληφη, η σταυροφορία δυαρώτυσης -  υδυαίτερα μέσω των 

μαζυκών μέσων ενημέρωσης -  οι. ευδυκές μονάδες θεραπείας και. η 

κουνωνυκή ένταξη των φορέων αποτελούν βασικούς στόχους της 

πολυτυκής μας.

154. Η καταπολέμηση rou vr»m< ¿you , evτάσσετα ι, σε μυα συντεταγμέν- 

δυαδι,κασία στα πλαίσια της Κοινότητας.

Ου βασυκές κατευθύνσεις της σταυροφορίας γυα την καταπολέμηση 

του καρκίνου ε ίνα ι:

. Η ενίσχυση της πρωτοβάθμιας φροντίδας και. της πρωτοπαθούς πρό
«

ληψης κυρίως.με την έγκαιρη διάγνωση (ΤΕΣΤ HAH και. φυλάρυση

μαστού μέσω των Κέντρων Υγείας, ευδυκές εξετάσευς σε ομάδες

υφηλού κυνδύνου σε χώρους _δουλε ιάς κλπ.)

. Αντυκσπυιστι,κή εκστρατεία.
Συντονιστικού

. Ολοκλήρωση του/ Ογκολογ υκαύ Κέντρου και. αποκέντρωση ταυ στυς 

πεουφέρευες, καθοδήγηση επυδημ,υολατυκώυερευνών στον υγιή πληθυ

σμό.

. Ανάπτυξη του συστήματος "Οίκου νοσηλεία" σε συνδυασμό με τ ις

πσασπάθει.ες κοινωνικής επανένταξης και τη δημιουργία ξενώνων. 

•Ενίσχυση . και δημιουργία νέων μονάδων αν τ ιμ ε τώ π ιση ς  του καοκίν 

τελευταίου σταδίου.
. Συνέχιση της ενίσχυσης της Ιατρικής ΒιαΙΓατρικής Τεχνολογίας. 

155.. 3 βασικότερη πτυχή της νέας πορείας γ ια  την Υγεία του Ελλη 

νικού Δασύ, θα είναι, η προστασία της Υγείας μέσω:

Πρώτο, υγειονομικής διαφώτισης

δεύτερο, επιδημιαλαγικών ερευνών στον υγιή πληθυσμό. 

τ ρ ίτ ο , εθνικής διατροφικής πολιτικής (ιδ ια ίτερ α  για εγκύους, 

νεογνά, παιδιά κλπ.) 

τέταρτο, ποαστασίας του περί.βάλλοντας 

πέμπτα, υγιεινής και. ασφάλειας των εργαζομένων.



ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΥΣΙΚΟΥ -  

ΠΟΛΖΟΔΟΜΙΚΟΥ; ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟΥ ΠΕΡΙ

ΒΑΛΛΟΝΤΟΣ .

156. Η ποασαρμογη της ανάπτυξης στο περιβάλλον καν του περι

βάλλοντας στον άνθρωπο, αποτελεί την αρχή στην οπαία στηρίζετε· 

η πολντνκη μας.

Το φυσνκό, κτιστό και. πολντνστνκό περνβάλλαν, αποτελούν στανχε 

της Ιστορίας μας και. οφείλουμε να τα 5ναρυλάξαυμε.

Η ανάπτυξη καν ον τεχνολόγνκές εξελίξενς , μπορούν να-συνυπάρξοχ 

με το δναμορφωμενο περιβάλλον.

Η πρόοδος δεν μπορεί να σταμάτησε ν.

Δεν πρέπεν όμως να ξεχνάμε ότν επίκεντρο της αναπτυξιακής προ

σπάθειας ενναν ο άνθρωπος.

0 άνθρωπος που δεν μπορεί να νοηθεί απασπασμενας από το φυσνκό 

περ νβάλλον .

157. Εοαομόζονταν ποογράμματα περνβαλλοντνκης εκπαίδευσης στα

σχολεία της χώοας καν ενημερωτνκά προγράμματα από τα μέσα μαζν

ϊ"ί ·

153. Προωθούνταν ποογράμματα προστασίας φύσης καν τοπίου, όπως 

οοναθέτησης καν δναχείονσης ποοστατευσμένων περνοχών, υγραβνα- 

τόπών, θαλασσίων ονκοσυστημάτων κλπ.

159. Η αντνμετώπνση του Νέφους στο Δεκανοπέδνο, απατελεν πρώτη 

προτεοανότητα που επνβάλλεν:

. Τη συνέχνση με εντατνκούς ρυθμούς καν ολοκλήρωση των πραγσσ- 

μάτων που εφαρμόζονταν γνα την αντνρρύπανση, την παλεοδομνκή



ανασυγκρότηση της πόλης, τη δημιουργία της κυκλοσσοιακής υπο

δομής και. ελεύθερων χώρων, την αναδάσωση των ορεινών όγκων 

και. την αύξηση των χώρων ποασίνου, τη βελτίωση των συγκοινω

νιών.

. Την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων γι,α τη λειτουργία της πόλης.

. Τη συμπλήρωση των ποαγραμμάτων και. τη λήψη ριξασπαστ(.κότερων 

μέτρων αμεσότερης απόδοσης.

Για την επιτυχία της δύσκολης μάχης προϋπόθεση αποτελεί η ενεργό

συμμετοχή της Τ .Α ., η συνεργασία των κατοίκων και. η εξασφάλιση^

της μεγαλύτερης.· δυνατής κοινωνικής συναίνεσης, που θα επιδιωχθεί 
-  ν 1

και. με δημοψήφισμα εφόσον κριθεί αναγκαία.

160. Ειδικότερα:

. Ολοκληρώνεται άμεσα το πρόγραμμα αντιρρύπανσης στις  πλέον 

οχλούσες βιομηχανίες.

. Προωθείται η αναδιάρθρωση των συγκοινωνιών, η επέκταση της 

ηλεκτροκίνησης, η ανανέωση και συμπλήρωση του στόλου των Λεω

φορείων .

. Ολοκληρώνονται 100 μεγάλα κυκλοαοοιακά έργα και προωθείτα:

εντατικά η κατάσταση του ΜΕΤΡΟ.

. Ενισχύονται σταδιακά τα κίνητρα γ ια  την εισαγωγή Ι.Χ . αυτο

κινήτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας (καθαρών).

. ϋροωθείται εντατικά η εισαγωγή "καθαρών" ΤΑΞΙ.

. Επεκτείνεται το πρόγραμμα τοποθέτησης "παγίδων" στις  εξατμί

σεις των λεωφορείων.
0

. Εφαρμόζονται νέα ποόσθετα προγράμματα αναδάσωσης των ορεινών 

όγκων και αύξησης του αστικού και υπεραστικού πράσινου.

. Εντατικαποιαύνται οι έλεγχοι εκπομπής καυσαερίων από τ ις  3<-° 

μηχανίες και τα αυτοκίνητο.



161. Δημιουργείται δίκτυο συλλογής μέτρησης, και αξιολόγησης 

στοιχείων ρύπανσης ατμόσφαιρας σε επίπεδο χώρας, 

ϋραωθαύνται προγράμματα αντιρρύπανσης στη Θεσσαλονίκη και 

άλλες ευαίσθητες περιοχές του Ξλλαδικού χώοαυ (ΠταλεμαΓδα, 

Μεγαλόπαλη κλπ) .

162. Αναπτύσσεται δίκτυο 10 περιφερειακών σταθμών για  παρακο

λούθηση της ποιότητας νερών που θα καλύψει. τ ις  κυρτότερες λεκά 

απορροής της χώοας. Αποτελεί σημαντικό βήμα για την προστασία-

και. αξιοποίηση' του υδάτινου δυναμικού. Επιταχύνεται ή. αποπεράτ.
'  i

και. λειτουργία εγκαταστάσεων καθαρισμού λυμάτων.

Η καταπολέμηση της ρύπανσης των θαλασσών προωθείται, πέρα από τ

εγκαταστάσεις καθαρισμού αστακών λυμάτων και αποβλήτων με εναο

μόνιση και προσαρμογή στις  δ ιεθνείς  συμφωνίες καθώς και. με ενί

σχυση και αξιοποίηση των δ lεθνών συνεργασιών.

163. Εροωθαύνται προγράμματα καινής συλλογής και. διάθεσης απορ 

μάτων στα πλαίσια συνδέσμων και. επιχειρήσεων των ΟΤ^ με ανά

πτυξη χώοων γ ια  την υγειονομική ταφή.

164« Εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της 

ηχορρύπανσης στην πηγή της, ιδ ια ίτερα  στα αστικά κέντρα και. 

στους τόπους παραθεο ισμαύ.

- - , J - V v  .

· - - , ,'ι

165. Ξπεκτείνεται και. βελτιώνεται ο νόμος 1568/85 που αποτελεί 

ένα σημαντικά βήμα για τη βελτίωση ταυ εργασιακού περιβάλλοντα 

με το θεσμό του γιατρού εργασίας, ταυ τεχνικού ασφαλείας, 

Επιτροπών Υγιεινής και Ασφάλειας.



Εροβλέπεται. η ί.σχυροπο£ηση του ρόλου των» Εττι.τροπών Υγι.ει.νης 

και. Ασφάλειας, η ένταζη των επενδύσεων γι,α μέτρα υγνει,νης 

και. ασφάλειας στο νόμο των κί,ντΐτρων.

Σημαντικός εΰναι. ο ρόλος των ίδι.ων των εργαζομένων καu των 

συνδι.καλι.στι.κών οργανώσεων.

Γ·~*  ̂:Λ - ·--λ ?ν·"- #·ν*;·. !** ::’’
• · . ; " ·> -μ/" \ - - - ν - - · · '  ¿¡»•¿•Λ Μ ) ν  *-



ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ 

ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ, ΜΕ XQPOTAHIKO 

ΣΕΕΔΙΑΣΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.

166. Προχωρούμε στη συστηματική προώθηση "ολοκληρωμένων" προ

γραμμάτων έργων στο επίπεδο του νομού αλλά και. της περιοέοειας. 

Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην καθιέρωση ειδικών κινήτρων

και σε έργα νααπτυξιακού χαρακτήρα περιφερειακής ή εθνικής
*

κλίμακας σε "προβληματικές" πεοιοέοειεο.
• ' '«

- ,  '■«

167. Η προσπάθεια γ ια  τη δημιουργία της απαραίτητης υποδομής 

στις  παραγωγικές ζώνες συνεχίζεται με έμφαση στην ενεργοποίηση 

βιοτεχνικών και βιομηχανικών πάρκων, βιαμηχσνικών ζωνών και 

βιομηχανικών περιοχών, καθώς και στην αναβάθμιση ζωνών και εγκα

ταστάσεων τουριστικών δραστηριοτήτων προς την κατεύθυνση του 

τουρισμού ποιότητας.

163. Ξ ολοκλήρωση του ποογράμματος Ξ.Π.Α. (ΓΠΣ, επ εκ τά σ ε ις , 

ο ικ ισ μ ο ί κλπ .) συνοδεύετα ι με την κύρωση των ''πράξεων εφαρμογής 

περιοχών που εντάχθηκαν στο σχέδιο πόλης, με κύρια έμφαση σ τις  

περιοχές υψηλής ζήτησης, γ ια :

. κύοια κατοικία  

. παραθεριστική κατοικία
ί · .·· .... · ■->·■··:···■;.. . . ........... ,JY. ·· - -Γ - - > · -. ·

. βιοτεχνικές και βιομηχανικές εγκαταστάσεις

169. Η προώθηση εφαρμογής των Γ.Π .Σ. θα αντιμετωπίσει κατά, 

ποατεραιάτητα, τ ις  βασικές κυκλοωοριακές ρυθμίσεις (παρακάμΨεις 

πόλεων, περιμετρικοί άξονες, κόμβοι, χώααι στάθμευσης ) την 

ανάπτυξη χώρων πράσινου και αναψυχής και την αναβαθμισμένη λει



. se  .

τουογία οργανωμένων παοαγωγικών χώοων (Βούλα, τουριστικές , εμπ:| 

ρικές ζώνες κλπ.)

170. Η εφαρμογή των νέων θεσμικών πολεαδομικών εργαλείων 

(Νέος ΓΟΚ κλπ .) όπως:

. η αξιοποίηση του κοινωνικού συντελεστή δόμησης σε περιοχές 

-  πιλότους

. η ποοώθηση του νέου οικαδομικαύ συνεταιρισμού με μεγαλύτερη

έμωασπ στους στεγαστικούς οικοδομικούς και. σε εκείνους της

Β 'κατοικίας που βρίσκονται σε παοαθεριστικές περιοχές με 
# · « 

υψηλή ζήτηση,. «

. η εφαρμογή του "ενεργού οικοδομικού τετραγώνου" σε οικοδο

μικά τετράγωνα -  πιλότους, καθώς και. 

οι. παλεοδομικές παρεμβάσεις στις  υποβαθμισμένες συνοικίες ταυ πόλ| 

προωθοόν την οικιστική αναβάθμιση των πεοιαχών, την εξυπηρέτηση 

λαΙΓκών στρωμάτων γ ια  κατοικία και. τη ανακοπή πιέσεων αυθαίρετης 

δόμησης .

m

171. Π ροω θείτα ι η ενίσχυση της ποασαοοάς κ α το ικ ία ς  , με : 

Ανάπτυξη ταυ δημόσιου και κοινωνικού τομ έα , ώστε να αυξηθεί 

σταδιακά η συμμετοχή του στην παραγωγή κατοικιών.

Ο ευρύτερος δημόσιος τομέα θα βασιστεί στην ανάπτυξη των υωιστά 

μενών οργανισμών (OES, ΔΞΠΟΕ), αλλά και σε νέους αποκεντρωμένους 

Φορείς και προγράμματα (Δημοτικά, Συνεταιριστικά)

172. Πρόσθετα μέτρα ποοβλέπονται γ ια  την αναδιάοθρωση του συστή

ματος δανείων και τη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα ενθαρρύ

νουν την αυτοστέγαση με περαιτέρω άρση των αντικινήτρων λόγω 

συστήματος φορολογίας.



173. S βελτίωση της πολιτικής παρέμβασης στα θέμα ενοικίων 

υποβοηθείται και. us :

. Αζιοποίηση και. προώθηση ταυ νέου θεσμού των προγραμματικών 

συμφωνιών και. αναπτυξιακών συμβάσεων (Ν. 1632/37).

. 'Αμεση εφαρμογή πραγραμμάτων πιλότων κοινωνικής κατοικίας yl 

περιοχές με σημαντικές πιέσεις και. σε ζώνες ειδικών κινήτρων 

αναπλάσεων κλπ.

. Ειδικά προγράμματα κοινωνικής κατοικίας πραβλέπανται γ ια  εργ 

ζόμεναυς και. δημόσιους υπαλλήλους σε τουριστικές περιοχές ή

περιοχές φοιτηταυπόλεων, με αξιοποίηση δημόσιας γης και τίσλε
*  * . ·*· * · · 

δομικών ερ'γαλείων. t

174. Συμπληρώνονται, τα μέτρα Ίτοοώθησης καί ανάπτυξης της στεγα 

στικήσ αποταμίευσπc και. αξιοποίησης των νέων τραπεζικών τεχνι 

(Ανακυκλαυμενος πόρος, κτηματικά ομόλογα, ειδικά στεγαστικά  

επιτόκια, επιχορηγήσει.ς στεγαστικών καταθέσεων, επιδότηση εναι 

κίαυ κλπ.)

175. Ε ιδ ικά  τοογοάμματα κ α το ικ ία ς  προωθούνται, με την ανάπτυξή 

προγραμμάτων του δημόσιου xcl κο ινωνικού  τομέα, κατά π σ ο τεο α ι; 

τη τα , σε π ερ ιοχ ές  με αξιοποίηση  των θεσμικών ρυθμίσεων ταυ

Ν. 1337/83 (ζώνες αναπλάσεων, ειδικών κινήτρων (ΖΞΞ), ζώνες 

ενεργού Εολεαδαμίας κλπ.) και την προώθηση ανάπλασης υποβαθμι

σμένων περιοχών (προσουγικές περιοχές πόλεων, περιοχές πόλεων 

που έχουν υποβαθμιστεί, πεοιοχές αυθαιρέτων).

Η συνεργασία δημόδιου και ιδιωτικού τομέα σε τέτοια  προγράμμα. 

και η αξιοποίηση πολεαδομικών εργαλείων (π .χ . Κοιν. συντελεστή 

θα δημιουργήσει αυταχρηματοδοτούμενα προγράμματα σε μεγάλα 

βαθμό, ενθαρρύνοντας με κίνητρα προγράμματα οικοδομικών συ νε—

ρ,,συών υπό τη νέα τους μαο«ή.



' 176. Ενι,σγΰοντα«. τα προγοά^-ηα-τα «οοιτητικτίο στέγηο/ με διάθεση

αυξημένων πόρων αλλά και. αξι,αποιίηση δημόσιας γης xau πολεαδαμ 

κών εργαλε ιΐων.

Γ
Λ*

177. Προωθούνται, σχεγαοτ«.κά rco ογοάιιιιατα για  οτιογενείο 

Τα Αοκαδι,κό χωοιό αποτελεί "πιλότο" με θετικές εμπειρίες που 

θα αξιαποιηθουν γ ια  επέκταση των ποαγραμμάτων και. σε άλλες 

περιοχές, που υπάρχει. ενδιαοέρον από τους ομογενείς.

'··· ¥■ I1 · ■ - - ' , . . . *' ·/ ***. , '···■ ^



.S9 .

ME ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 

ΣΤ5 ΜΑΧΗ TQN A5IQN

1.78·· 5 πολιτιστική έκοη£η itou πραγματοποιήθηκε στην οκταετία  

•cou ΕΑΣΟΚ δημιούργησε παλί tu στέκες, δραστηριότητες σ'όλη τη χπ 

αποκεντρωμένη συμμέτοχη οαρέων καί δημιουργών, σημαντικά παλ.| 

τ ίσ τ ίκ ά  γεγονότα.

Τώσα απαιτείται π ασοαγίδα ενός νέου πολιτιστικού λόγου με π:

τικά  v.ο(,τ?o lg, που yç υποστηοίΓεται από πλποπ καί cT s^ rrrca :;· 

υποδομή.

*H «

*179 . g σ υ νερ γ ε ία  k ci η σύνδεση του πολιτιστικού κινήματος με 

την T .A . πρέπει να νομοθετηθεί .και να. εν ισχυθε ί με την. ένταξ: 

των πολιτιστικών χώρων στο Μ. 1252~

1 Ε. ίδρυση Ανώτατων Μουσικών Σχολών πρέπει να  συνδυαστεί ; 

ενίσχυση του θεσμού των Δημοτικών. Οδείων.

Ε δημιουργία Εθνικού Αρχείου Δισκαγραοίας, ε ίνα ι απαραίτητη 

τη 5 ιαρύλαςπ της Μουσικής, μας* κληρονομιάς.

1 3J. ·£ απλανή του νομικού καθεστώ τος των Κρατικών Θεάτρων, 

απόκτηση μόνιμης στέγης για τη Λυρική Σκηνή, η. ίδρυση ΚρατικΓ 

Ανώτατης Δραματικής Σχολής, η ε ¡.δ ική επιδότηση γ ια  τα παιδικς 

θέατρο, συμπληρώνουν.τ ις  μεγάλες καινοτομίες Yια το Θέατρο, 

το Εαατικό,. όσο και. το ελεύθερο. *

.122. βα επιμείνουμε στη με,γάλη επιλογή των Περιφερειακών κπι 

Δημοτικών Θεάτρων (ΔΞΙΙΞΘΕ) με βουσική επιδίωξη. όχι. μόνστ.ις  ~ 

στάσεις αλλά, τη σύνδεση τους με τη Νεολαία, σε μία σειρέ- 

πολιτιστικές καί πνευματικές δραστηριότητες.



183.  Τα_γσάω.ωσ.τσ :te.c_j_q_ 3 l ? λ_ί o_~o υ α υ τ^ ετΜ π ίσ τη κ α ν  ug γσννάΙ  

ϋέτρα  εν ίσ χ υ σ η ς και. 5ι.ά5οαης θα. ε ν Lc-χυθαύν μ,ε :

. ολοκλήρωση της 3 cao lκοσμάς γ La την ίοουση του 2λλην|

Κέντρου 3ι.3λΰου

. ποσγρσαυατα Yca την προβολή της σύγχρονης Ξλληνι,κπςΙ

λογοτεχνίας' στα 5cέθνη χώρα κοΛ την Κλληνςκη rcspcaéI

134. npocjácúvTac ococxc.' επυστηυ,ονυχά. ποογοάυ.”στσ yca την έοε|
# i

ácScaxm και. προστασία του συνόλου .της corroaςκης και. λαογρααι. I 

κληρανου^άς us παράλληλη ενίσχυση xac SnucoooYÍa νέων Δααγρα| 

ϋαυσείων.

185 Oc £cxco"ircxéc Τέχνες ^vcσχúavτau us τον κρογραsiusrrc.cyá 

σε ίου σύγχρονης τέχνης, επέκταση των εγκαταστάσεων της Ξ3ΝΖΚ.Ι 

ΙΙΖϋΕΑΚΟΘΕΚΗΓ- xac την κοατςκη επωόάτηση Yca τη δημιουργία. εογσ| 

ρ ίων από νέους καλλc-τέχνε ς .

} . Το τεοάσ τ·.ο  σε πανελλαο c;tá κλίωακα έογο των Aova·-ο λ o y ·.:■

Ανασκαοών θα  ^vcσχυθεí με την αύξηση του itpaoiartcxoú AaxacaAl 

κης Υπηρεσίας xcc δ η μ ^ υ ρ γ ία  σύγχρονων εργαστηρίων συντήρηση| 

καω αναατηλωσης.

O εκσυγχρονισμός. ταυ νομ αθε^κού  πλαίσυαυ. άσκησης ταυ. έργου 

της πσαστοσίας των αρχα ίων, η οργάνωση των.. Αρχαίων ί·£νημε<·ων 

χώρων, οπατελαύν ” ca σημαν^κή aoaaaáSpca που rcoéaac va  αναλ| 

σ θ ε ί .



187-· Η κοινωνικαπαί πση της γνώσης ταυ πολιτισυού usca arto τη 

ανάδειξη των Μοοσείων uag συνοδεύεται, us τη ónuiouoYÍa διαχρ 

κών Μουσείων, ενίσχύεται us σύγχρονα οπτικαακσυστικά ouornuc. 

και. συνδυάζεται, us εκπαιδευτικά πααγράαυατα us παιδιά που επ 

σκέπτονται συστηματικά τα Μουσεία.

188 ¡£UC. xciivotouíc γ ια  τη χώρα uag αποτελεί, η δ.ιάταχτη της 

βιομηχανικής και ..  εργατικής κληροναμιιάς που δα ενιαχ

θεί us ειδική σπηρεσία και ποαγράααατα.

18Λ Θεσπίζονται ειδικά-κίνητρα για  τη δ.ιάσωαη των . ιστορικών 
•

κέντρων και των διατηρητέων-κτιρίων. *

190. Η προώθηση και η προστασία ταυ κινηυαταγράωου, η κατάρ

γηση της λογοκρισίας και η οριοθέτηση των δικαιωυάτων των 

ανθρώπων που ασχολούνται us τον κ ινημιαταγράοα έδωσαν νέα rcvar| 

στην παραγωγή ταινιών.

Τα Ελληνικό Κέντρα Κινηματογράφου αποκτά τη δυνατότητα va  urce 

στηρίζει ενεργά κάθε δη^ουργική προσπάθεια.

Η συυυετοχή των δπυιουογών ε ίν α ι  καθορ ισ τική .

Η ίδρυση της Κρατικής Axaónuíag Κινπυατογράοου και Τηλεραασ" 

θα ολοκληρώσει το υπόβαθρο για την ελεύθερη önuiauoYia.

191. ΙΙραωθσύνται μιέτρα κοινωνικής προστασίας των δη^ουργών 

ιδ ιαίτερα  των νέων και ποοστασίας της πνευυατικής ιδιοκτησίας- -λ ,r-**:·&·· ··,·■··-η'-· .·'
σε όλες τ ις  πολιτιστικές δραστηριότητες.

Η ποαδολή της Εθνικής Πολιτιστικής uag ταυτότητας στα εξωτε

ρικό , η uáχη να διατηρηθεί α παλιτισυός uag απέναντι στον 
και τον Scuóaoóicuá 

κοσυαπολιτισιιό των ξέ^ιν ποοτύπων uiag κουλτούρας της κατανά

λωσης συνιστούν τα πλαίσια της σύγχρονης πολιτιστικής uag 

¿παλεπί·



Oí ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΟΝΕΣ του 1996.

192. Είναι γνωστό ότι η υποψηφιότητά μας για την ανάληψη 

της ευθύνης διοργάνωσης των Ολυμπιακών Αγώνων του 1996, αποτε

λεί πρόκληση και χρέος τόσο ιστορικό πολιτιστικό παρελθόν 

του Έθνους μας, όσο και υπόσχεση στη νέα μας Γενηά.

Τα γεγονός αυτό ενοποιεί όλο και περισσότερο τον Ελληνισμό όπο 

γης και τονώνει την ελπίδα ότι το 1990 η παγκόσμια φίλαθλη κοι 

νή γνώμη, ηχηρά θα χειροκροτήσει την απόφαση της ΔΟΕ.

Γ ι'αυτό  θα συνεχίσαυμε την πυρετώδη πραετοιμασία-

Η άμεση ολοκλήρωση των μελετών και η'έγκαιρη και σωστή εκτέλεσ  
* *

των έργων, δίνουν τον τόνο μιας προσπάθειας και τη σιγουριά μι< 

επιδίωξης, που δικαιωματικά θα έχει θετικά αποτελέσματα στην 

οικονομία, στις  τεχνολογικές μεταρρυθμίσεις, ‘στην κατασκευή με

λών έργων υποδομής, στη βελτίωση των Αθλητικών εγκαταστάσεων 

και στην αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ποιό

τητα ζωής της Αθήνας.

Με την κατασκευή ή ολοκλήρωση έργων, όπως το συγκρότημα κλειστ  

-  ανοικτών Κολυμβητηρίων, το κλειστό Γυμναστήριο 18.000 θέσεων 

το  Ποδηλατοδρόμιο, τους π εο ι2 ά λλοντες  χώοους των Ολυμπιακών 

εγκαταστάσεων, τα Ολυμπιακά πσοπονητήριο χ .α . θα ε ίμ α σ τε  ε τ ο ι μ  

και τους Μεσογειακούς αγώνες του 1991 να φέρουμε σε πέρας, 

αλλά και τους Ολυμπιακούς Αγώνες να δ ιοογανώσουμε με τρόπο και 

την ευθύνη που μας προσθέτει το βάρος της κληρονομιάς μας.

Με την απαραίτητη και υπαρκτή Εθνική συναίνεση και την ομοψυχι 

του λαού μας θα δουλέψουμε ακόμη περισσότερο για  την επίτευξη  

του στόχου για Ολυμπιακούς στην Αθήνα με Έλληνες Ολυμπίανίκες 

Πρέπει και θα πάοαυμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες ταυ 1996.

Πρέπει, προγραμματίζουμε και αναπτύσσουμε τον Ελληνικό Αθ/.ητισ



Me τον ΑΘΛΗΤΙΣΜΟ γι,α πι συναδέλφωση των ftm.Vv 

και για m Νέα Γενιά.

193. Η διοργάνωση τη£ "Χρυσής Ολυμπιάδας", θα αναβιώσει άλλοι- 

ωμένους θεσμούς και. πρότυπα και θα αναδείξει στο 0άθαο των vu-  

κητών , όχι μόνο την Ελληνική φιλοξενία και την άοιστη οογάνωστ, 

αλλά xau αθλητές μας Ολυμπιονίκες arto το Λαό μας ποωταγωνuστη 

της Ειρήνης xau της ΙΙροόδαυ.

Ou επιτυχίες στο Μπάσκετ, στο Βόλλευ, στην Πάλη, στην Ιστιοπλο
**■»

αλλά xau αλλού* δείχνουν ότι η χώρα που δημιούργησε ·,τον Aθλnτu 
• ' *

σμό δεν θ α Ύ ίν ε ι  ο φτωχός συγγενής του πρωταθλητισμού.

Θα συνεχιστεί η προσπάθε ua γ ua αύξηση του αριθμού των ενεργά 

απασχολούμενων ατόμων με τον'Αθλητισμό, με πολλαπλασιασμό των 

aθλητuκώυ χώοων xau διεύρυνση των πεδίων aθλητuκής ενασχόλησης

194. Στο γώοο του MaCuxoó ΔαΙΓχού Αθλητισμού, στόχος ε ίνα ι η 

βελτίωση της ποιότητας των προγραμμάτων μας :

. Με την ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων σε σχoλuκaύς xau εργα

σιακούς χώρους, στα πάσχα xau τuς πλατείες, σε δασικούς 

χώοους, τόπους εκδρομής χ .α .

. Με τη μóvuμη xau οργανική σχέση xau λειτουργία Καθηγητών 

Φυσικής Αγωγής στους πuo πάνω χώρους.

. Με την επέκταση των προγραμμάτων μας για οικογενειακό αθλη

τισμό, γ ια  νέες κοινωνικές ομάδες, ώστε να φτάσουμε σε 15% 

τον αριθμό των συμμετεχόντων πολιτών στην αθλητική ενασχόλησ 

Στο γώοο του Αγωνιστικού Αθλητισμού, θα αναληφθαύν νέες πολύ

πλευρες προσπάθειες:

. Με τη νέα μορφή ταυ αθλητικού σωματείου που θα αναδειχθει 

cz χώοο κυρίως εξειδικευμένου αθλητισμού, που θα αφομοιώνει



θα ποαωθεί, θα αναδεικνύει τα ταλέντα της περιοχής, που ανι 

χνεύονται πλέον με επιστημονικό τρόπο.

. Με την άοτια  οργάνωση και. υποδομή των Αθλητικών Ομοσπονδιών 

οι. οπαίες σε συνεργασία με τ ις  Ενώσεις τους σε κάθε περ(.θέ

ρε ια διευκολύνουν την προετοιμασία αθλητών και. ομάδων μας, 

ενισχύουν τ ις  αναγκαίες αθλητικές σχέσεις μας στο Διεθνή 

χώρο, συμβάλλοντας και. στη μείωση της εμπορικής αποχαλίνωση 

του Αθλητισμού.

. Με την αύξηση των επιχορηγήσεων δια  των αθλητικών ομοσπανδι

γ ια  τη δημιουργία προΟπσθέσεων απρόσκοπτης υλοποίησης του.“

προγραμματισμού τους. Η έμφαση θα δοθεί κυρίως στα αθλήματα 
~ * « 

που έχουν εμωανή αγωνιστική πρόοδο στο Διεθνή χώρο, η είναι

δεμένα με τ ις  αθλητικές καταβολές της πατρίδας μας, καθώς

και στην οικονομική ανακούφιση των πρωταθλητών μας,, των συν

λεστών αγώνων, των εργαζομένων.

.  Με τη δημιουργία και. άλλων σχολών Φυσικής Αγωγής (ΤΞΦΑΑ) , τ  

ανύψωση του επιστημονικού επιπέδου των υωισταμένων και. την 

καθιέρωση της επιμόρφωσης.

. Με την οργανωτική και διοικητική σύνδεση των ομοσπονδιών με

τα Κέντρο Αθλητικών Ερευνών (ΖΕΑΖ) για. την επιστημονική υπα 

σ τήρ ιξη  ταυ Αθλητισμού.

. 0 επιστημονικός προγραμματισμός, η δημιουργία Αθλητριατικής 

.Ειδικότητας, ο σωστός σχεδιασμός, θαδώσουν λύση στο γνωστό 

πρόβλημα της απώλειας ταλέντων, ιδιαίτερα στο στίβο και στη 

κολύμβηση.

. Η αναγνώριση του Κέντρου Ντόπιγκ Ελέγχου, καθώς και οι- συχν 

δειγματοληψίες και μάλιστα σε περιόδους ποαπονήσεων, αναδει 

κνύαυν τη χώαα μας σε βασικό πολέμιο της μεγάλης αυτής μάσ. 

γας του Αθλητισμού.



ν

Me την αύξηση, των αθλητικών εγκαταστάσεων, ώστε να αντισται 

ένα αθλητικά Γυμναστήριο προς κάθε 15000 πολίτες.

Με το σχολείο ως Βασικό μοχλό ανάπτυξης του Αθλητισμού.

Με τους νέους θεσμούς που εφαρμόστηκαν (Μαζικός Αθλητισμός, 

Νομαρχιακές Αθλητικές Επιτροπές, Περιφερειακή Ανάπτυξη) 

προδάλλει η αναγκαιότητα πλέον δημιουργίας νέου θεσμικού 

πλαίσιου γ ια  τον Αθλητισμό, η MAGNA KARTA.

Το ποδόσφαιρο, το άμορφο αυτό άθλημα που απασχολεί εκαταμμύί 

Φιλάθλους, θα εκσυγχρονιστεί και θα εξυγίανθεί. _

Η αθλητική δικαιοσύνη, θα περάσει στις  τάξεις  των διοικητικά
• \

δικαστηρίων. 1

Ε δ ια ιτησ ία  θα αποκτήσει στελέχη που θα επιλέγονται με αδιά  

Βλητα κριτήρια  και θα φοιτούν ανάλογα με την κατηγορία που 

παίζουν σε ε ιδ ικές  σχολές.

6α θεσπιστούν δημοκρατικότερες λειτουργίες σ τ ις  σχέσεις αθλ: 

των — σωματείων — ΠΑΞ. κα ι Ομοσπονδιών.

Ενεργοποιούνται στη σωστή κατεύθυνση ο ι σύνδεσμοι φιλάθλων 

ώστε το άθλημα των πολλών να απαλλαγεί από τη 0ία και να γί

άθλημα μ αζικής δ ια δ ικ α σ ία ς  και όχ ι μ α ζικής εκτόνωσης.

*

Λ


