
Είναι στο χέρι μας, έχουμε όλες τις δυνατότητες και την ικανότητα να χρησιμοποιήσουμε τη μεγάλη 
δημοσιότητα που θα αποκτήσει η χώρα μας λόγω των Ολυμπιακών Αγώνων για να αλλάξουμε τη θέση μας 
στη διεθνή τουριστική αγορά.

Ο ελληνικός τουρισμός υποδέχεται το έτος 2000

Το έτος 2000 έχει μια μεγάλη συμβολική αξία. Ο ελληνικός τουρισμός το υποδέχεται με δύο 
πρωτοβουλίες:

•  Το Πρόγραμμα «Οι Χιλιετίες της Ελληνικής Φιλοξενίας»: Καθ' όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, 
στις εισόδους της χώρας και στα τουριστικά καταλύματα οργανώνονται μικρές αλλά συμβολικές κινήσεις 
προς τους επισκέπτες. Αυτές περιλαμβάνουν μικρά δώρα, δείγματα της κληρονομιάς μας αλλά και της 
ποικιλίας των προϊόντων μας. Ο σκοπός είναι όλοι να γυρίσουν στην πατρίδα τους, έχοντας μαζί τους 
ένα δώρο από τη φιλόξενη Ελλάδα.

•  Το Πρόγραμμα «Δίκτυο των Φιλελλήνων»: Πρόκειται για την οργανωμένη καταγραφή όλων εκείνων που 
επισκέπτονται την πατρίδας μας συχνά και που έχουν συνδεθεί μαζί μας. Το δίκτυο έχει αρχίσει ήδη να 
δημιουργείται. Τα μέλη του δικτύου θα μπορούν να έρχονται σε επαφή με τους απόδημους Έλληνες 
στις χώρες που ζουν αλλά και να τυγχάνουν προνομιακής μεταχείρισης στις επαφές τους με την 
Ελλάδα. 0α δημιουργηθεί έτσι μία τεράστια ομάδα με εκατομμύρια φιλέλληνες που σήμερα υπάρχουν 
αλλά δεν τους ξέρουμε. Έτσι, θα μπορέσει να προβληθεί ακόμη αποτελεσματικότερα η εικόνα της 
πατρίδας μας στο εξωτερικό.

Η στρατηγική της Ελλάδας για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία λαμβάνει υπόψη της τα ισχυρά, αλλά 
# 1  και τα αδύνατα σημεία του Ελληνικού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και το γενικότερο

διεθνές περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά.
Έρευνα και
Τεχνολογία ΙσΧυΡά Σημεία του Συστήματος Ερευνας και Τεχνολογίας

Στα ισχυρά σημεία του ελληνικού συστήματος συγκαταλέγονται:

>  Το ανταγωνιστικό ανθρώπινο δυναμικό που διαθέτει η χώρα. Μία σειρά από δείκτες όπως η συμμετοχή 
μας στα ανταγωνιστικά προγράμματα της Κοινότητας, δείχνουν ότι η χώρα διαθέτει ένα ιδιαίτερα 
αξιόλογο ανθρώπινο κεφάλαιο στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας. Αν προστεθεί σ’ αυτό και το 
ανθρώπινο δυναμικό της Έρευνας και Τεχνολογίας που είναι στην διασπορά και αποτελεί εθνικό 
κεφάλαιο, τότε ο παράγοντας αυτός γίνεται σημαντικότερος.

>  Η πυκνή δικτύωσή του με το εξωτερικό κυρίως μέσω της συμμετοχής του σε έργα του Προγράμματος 
Πλαισίου, αλλά και σε άλλα διεθνή προγράμματα Έρευνας και Τεχνολογίας.

> -  Τα ικανοποιητικά αποτελέσματα που παράγει στη βασική έρευνα. Οι δημοσιεύσεις και οι αναφορές στις 
δημοσιεύσεις των ελλήνων ερευνητών βρίσκονται πολύ ψηλά στην διεθνή κλίμακα.

>  Η σημαντική βελτίωση των υποδομών που δημιουργήθηκαν τα τελευταία χρόνια χάρη κυρίως στα 
διαρθρωτικά προγράμματα, αλλά και στις χρηματοδοτήσεις του Προγράμματος Πλαισίου.

V  Η εμπειρία που έχει αποκομιστεί από τα προηγούμενα διαρθρωτικά προγράμματα ΕΠΕΤ I, STRIDE και 
ΕΠΕΤΙΙ.

> -  Το μικρό του μέγεθος. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την ευελιξία που μπορούν να έχουν 
αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, της ψηφιακής 
οικονομίας και των ταχέων αλλαγών, σε αντίθεση με το παρελθόν όπου τα σημαντικά κεφάλαια, οι 
άφθονες πρώτες ύλες και οι ενεργειακοί πόροι έπαιξαν καθοριστικό ρόλο.



Αδύνατα σημεία του Συστήματος Ερευνας και Τεχνολογίας 

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

>  Η χαμηλή συμμετοχή του παραγωγικού τομέα στην ερευνητική και τεχνολογική προσπάθεια. Κύρια αίτια 
της αδυναμίας αυτής είναι η έλλειψη κατανόησης από τους παραγωγικούς φορείς για την αναγκαιότητα 
ανάληψης έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ), μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, η 
έλλειψη συνεργασίας μεταξύ των ερευνητικών ιδρυμάτων και των παραγωγικών φορέων η μεταπρατική 
κυρίως δραστηριότητα των MME, η έλλειψη κινήτρων λήψης επιχειρηματικού κινδύνου, κλπ.

>  Η ανισομερής ανάπτυξη του ερευνητικού ιστού της χώρας με υπερβολική συγκέντρωση στην Αττική.

>  Η έλλειψη καινοτομικής - τεχνολογικής κουλτούρας στην Ελλάδα, τόσο στον δημόσιο όσο και στον 
ιδιωτικό τομέα.

Οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής

Λαμβάνοντας υπόψη τους παραπάνω παράγοντες, τα αποτελέσματα, τα διδάγματα και την εμπειρία που 
αποκτήθηκε στην πορεία εφαρμογής του ΕΠΕΤII, τις νέες ανάγκες όπως αυτές διαμορφώνονται με βάση τις 
δυνατότητες και τις προοπτικές ανάπτυξης, τις βασικές συνιστώσες της ευρωπαϊκής και εθνικής 
αναπτυξιακής πολιτικής, οι βασικές κατευθύνσεις πολιτικής της ΓΓΕΤ για την Έρευνα και Τεχνολογία κατά τα 
επόμενα χρόνια είναι οι ακόλουθες:

•  Η υποστήριξη της παραγωγικής διαδικασίας μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της 
αξιοποίησης και μετακύλισης των πορισμάτων της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στην 
παραγωγική διαδικασία. Στην σημερινή οικονομία η οποία βασίζεται στην γνώση, τα ευρήματα της έρευνας 
ακόμη και της βασικής μετατρέπονται γρήγορα σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες και περνούν πολύ 
γρήγορα στην παραγωγική διαδικασία. Η επικοινωνία και η συνεργασία κατά συνέπεια ανάμεσα στους 
ερευνητικούς και τους παραγωγικούς φορείς συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση της 
καινοτομίας και την γενικότερη ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και είναι μία από τις βασικές 
κατευθύνσεις πολιτικής της χώρας. Η προώθηση θεσμών όπως οι θερμοκοιτίδες και τα επιστημονικά 
τεχνολογικά πάρκα, οι spin off εταιρείες, το venture capital κ.ά. που βοηθούν στη δημιουργία νέων 
καινοτομικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών αποτελεί σημαντική προτεραιότητα στα πλαίσια 
του στόχου αυτού. Η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας μέσω αυτής της διαδικασίας είναι το κύριο μέσο 
σήμερα για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ήδη ο ν. 2741/99 διαμόρφωσε το νέο νομοθετικό πλαίσιο 
για δύο βασικούς τομείς: τα τεχνολογικά πάρκα και τις εταιρείες αξιοποίησης των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.

•  Η διασφάλιση της επαφής της χώρας με την πρώτη γραμμή των επιστημονικών και τεχνολογικών 
εξελίξεων ακόμη και αυτών που παρουσιάζουν ραγδαία ανάπτυξη. Η Ελλάδα κατέχει σήμερα σημαντική 
θέση στον χώρο των Βαλκανίων αλλά και ευρύτερα στον χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και των 
Παραευξεινίων χωρών. Οι δυνατότητες και οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για να αναλάβει έναν 
πρωτεύοντα ρόλο απαιτούν μία διαρκή επαφή με την αιχμή της Ε&Τ και ένα πυκνό δίκτυο συνεργασιών με 
τις χώρες αυτές σε μία ποικιλία δράσεων Έρευνας και Τεχνολογίας. Η παρακολούθηση των εξελίξεων 
προϋποθέτει την ύπαρξη ενός ανθρώπινου δυναμικού Έρευνας και Τεχνολογίας εφοδιασμένου με τις 
κατάλληλες επιστημονικές ειδικότητες, και επίπεδο κατάρτισης επαρκούς μεγέθους. Όπως αναφέρθηκε 
παραπάνω το δυναμικό που διαθέτει σήμερα η χώρα είναι υψηλού επιπέδου αλλά μικρού μεγέθους, η 
διεύρυνσή του είτε με κατάρτιση νέου, είτε με προσέλκυση επιστημόνων από το δυναμικό της διασποράς 
είναι μία από τις προτεραιότητες. Η χώρα και μπορεί και πρέπει να παραμείνει στο τρένο των 
τεχνολογικών εξελίξεων ακόμη και σε τομείς αιχμής που παρουσιάζουν ραγδαία εξέλιξη όπως η 
πληροφορική, η βιοίατρική τεχνολογία και βιοτεχνολογία, τα νέα υλικά, οι εφαρμογές της δορυφορικής 
τεχνολογίας κ.α.
Παράλληλα με το δυναμικό πρέπει να εκσυγχρονιστεί και να συμπληρωθεί η υποδομή Έρευνας και 
Τεχνολογίας με στόχο την κάλυψη των αναγκών, την ισόρροπη ανάπτυξη των περιφερειών και την



προώθηση των γενικότερων πολιτικών. Βασικό κριτήριο για την ανάπτυξη των υποδομών είναι η 
μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα αυτών και η συνολική προσφορά τους στη χώρα.

•  Η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει το Πρόγραμμα Πλαίσιο για την έρευνα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης είναι μία άλλη σημαντική προτεραιότητα τα δε οφέλη που αποκομίζει η χώρα από την συμμετοχή 
της είναι τεράστια. Πέρα από τα όχι ευκαταφρόνητα κονδύλια που αντλούνται, η μεταφορά τεχνογνωσίας 
και τεχνολογίας είναι ακόμη σημαντικότερη. Μέσω του Προγράμματος Πλαίσιο οι ερευνητικοί αλλά και οι 
παραγωγικοί φορείς της χώρας έχουν την ευκαιρία να δικτυωθούν με τα καλύτερα ερευνητικά εργαστήρια 
και τις δυναμικότερες επιχειρήσεις της Δύσης. Οι πολιτικές της ΕΕ για την δημιουργία Ενιαίου 
Ευρωπαϊκού Χώρου στην Έρευνα και Τεχνολογία, την δημιουργία Κέντρων Αριστείας στην Έρευνας και 
Τεχνολογίας λαμβάνονται υπόψη στον σχεδίασμά των υποδομών για να μπορεί η χώρα να συμμετέχει και 
να αξιοποιεί με τον καλύτερο τρόπο τα αποτελέσματα της Ευρωπαϊκής Έρευνας και Τεχνολογίας.

•  Η ενίσχυση των προσπαθειών για βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών της χώρας είναι μία άλλη 
προτεραιότητα της επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής. Είναι σήμερα αποδεκτό ότι οι θετικές 
επιπτώσεις της Έρευνας και Τεχνολογίας δεν περιορίζονται αποκλειστικά στην οικονομική σφαίρα. 
Επιδιώκουμε την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια όλων των τηλε-εφαρμογών, στην εκπαίδευση στην υγεία, 
στο εμπόριο, στις μεταφορές, στη Δημόσια Διοίκηση, στον πολιτισμό, στην απασχόληση.

•  Η προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας σε περιφερειακό και τομεακό επίπεδο. Είναι γνωστή η 
μεγάλη συγκέντρωση της Έρευνας και Τεχνολογίας σε λίγες περιφέρειες με προεξάρχουσα την Αττική.
Η προώθηση της Έρευνας και Τεχνολογίας στις περιφέρειες μέσω ειδικών δράσεων προσαρμοσμένων 
στο παραγωγικό προφίλ τους είναι μία σημαντική προτεραιότητα η οποία θα ενισχύσει την τεχνολογική 
ικανότητα του παραγωγικού ιστού των περιφερειών. Για ορισμένες περιφέρειες και ιδιαίτερα γι’ αυτές 
του Βορείου Άξονα η ενίσχυση της επιστημονικής και τεχνολογικής υποδομής τους μέσω της 
δημιουργίας συγχρόνων κέντρων (πχ. ΕΚΕΤΑ) προωθεί τις ευρύτερες πολιτικές συνεργασίας με τις 
γειτονικές χώρες και μπορεί να καταστήσει την Ελλάδα Επιστημονικό και Τεχνολογικό
Κέντρο της ευρύτερης περιοχής.
Παράλληλα, προωθείται η ανάπτυξη συντονισμένων δράσεων ΕΤΑ για την υποστήριξη και άλλων, 
σημαντικών για την χώρα, οικονομικών τομέων όπως οι χρηματοδοτούμενοι από το ΚΠΣ (Τουρισμός,

Η σημασία του τομέα των Επικοινωνιών στις σύγχρονες κοινωνίες απαιτεί το σχεδίασμά και την υλοποίηση 
μιας πολιτικής ικανής να αναπτύξει τις επικοινωνίες της χώρας με τρόπο που να λαμβάνει υπόψη της 
αφενός μεν τις Ευρωπαϊκές πολιτικές, τις τεχνολογικές εξελίξεις και την παγκόσμια δυναμική της 
τηλεπικοινωνιακής αγοράς αφετέρου δε τις ιδιαιτερότητες, γεωγραφικές και κοινωνικές, της ελληνικής 
αγοράς καθώς και τις ανάγκες των πολιτών, των επιχειρήσεων και των δημοσίων υπηρεσιών. Οι 
τηλεπικοινωνίες είναι σήμερα το θεμέλιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Με αυτά τα δεδομένα σχεδιάζουμε την πολιτική μας στις τηλεπικοινωνίες για την ερχόμενη τετραετία. Ο 
σχεδιασμός μας έχει ως επίκεντρο τη σύγκλιση των τηλεπικοινωνιών, της πληροφορικής και των 
οπτικοακουστικών μέσων και ως πρωταρχικό στόχο την παροχή υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας 
στον πολίτη.

Άξονες δράσης αυτής της πολιτικής είναι:

•  Ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών της χώρος, με έμφαση στις υποδομές που θα 
επιτρέπουν την παροχή νέων multimedia υπηρεσιών ευρείας ζώνης.

•  Η παροχή ενός ελάχιστου επιπέδου υπηρεσιών σε όλους τους κατοίκους σε προσιτές τιμές, τις οποίες 
το κράτος κρίνει σκόπιμο να προσφέρει στο πλαίσιο της παροχής καθολικής υπηρεσίας.



•  Η ανάπτυξη υποδομών σε γεωγραφικές περιοχές με ιδιαίτερη εθνική και κοινωνική σημασία (νησιά, 
ορεινές και απομονωμένες περιοχές).

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

•  Η ανάπτυξη των υποδομών για την εξυπηρέτηση των αναγκών των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004.

•  Η ανάπτυξη των μηχανισμών εκείνων που θα επιτρέψουν στο κράτος να ασκήσει το ρόλο του σε 
καθεστώς απελευθερωμένης αγοράς και στα πλαίσια που ορίζει το νέο Ευρωπαϊκό θεσμικό 
περιβάλλον.

Για την επιτυχία των παραπάνω στόχων τη περίοδο 2000 - 2004 σχεδιάζουμε τις παρακάτω ενέργειες:

•  Απελευθέρωση της αγοράς.
Η χώρα μας έχει υιοθετήσει μια πολιτική σταδιακής απελευθέρωσης της τηλεπικοινωνιακής αγοράς. 
Σήμερα παραμένει σε κατάσταση μη απελευθέρωσης μόνο η σταθερή φωνητική τηλεφωνία, η οποία 
όμως θα απελευθερωθεί από 1.1.2001. Στο διάστημα αυτό η χώρα μας έχει κάνει όλες τις απαραίτητες 
ενέργειες ώστε να δημιουργηθούν οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την λειτουργία της 
απελευθερωμένης αγοράς. Κάθε τηλεπικοινωνιακή επιχείρηση θα μπορεί κατόπιν σχετικής άδειας, να 
παρέχει τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες προς το κοινό ή να αναπτύσσει τηλεπικοινωνιακές υποδομές 
προς εμπορική χρήση

•  Θεσμικόπλαίσιο.
Σταδιακά οικοδομούμε ένα θεσμικό πλαίσιο ικανό να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 
Έχουν ήδη εκδοθεί τα νομοθετήματα που επιλύουν ζητήματα σχετικά με τη διασύνδεση των δικτύων, με 
την ανοιχτή πρόσβαση στα δίκτυα, με όρους και διαδικασίες αριθμοδότησης , με τη διαχείριση του 
φάσματος. Εκπονούνται μελέτες για το Εθνικό σχέδιο αριθμοδότησης, για τη λειτουργία του μηχανισμού 
της καθολικής υπηρεσίας, για τις διαχειριστικές πολιτικές φάσματος. Έχει δοθεί για δημόσια συζήτηση 
σχέδιο νέου νόμου για την απελευθερωμένη αγορά των τηλεπικοινωνιών. Μεριμνούμε για την ανάπτυξη 
δομών που ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία και θα ενισχύσουν την παραγωγή και 
διανομή Ελληνικού και Ευρωπαϊκού περιεχομένου δομών που θα εξασφαλίζουν την ελεύθερη πρόσβαση 
στα δίκτυα και την αποφυγή συμφόρησης.

•  Ανάπτυξη μηχανισμών ελέγχου και παρακολούθησης της αγοράς.
Έχουμε θεσμοθετήσει ανεξάρτητη εθνική αρχή που εποπτεύει και ελέγχει την αγορά. Έχουμε 
προκηρύξει διαγωνισμό για τη προμήθεια συστήματος παρακολούθησης και διαχείρισης φάσματος με 
σκοπό την αποδοτικότερη αξιοποίηση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου. Μεριμνούμε για την 
στελεχιακή ανασυγκρότηση των δημοσίων υπηρεσιών που έχουν αρμοδιότητα σε θέματα 
τηλεπικοινωνιών.

•  Δομές συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα.
Στο καθεστώς της σύγκλισης, που αναφέραμε παραπάνω, μεριμνούμε για την ανάπτυξη των παρακάτω 
δομών:
Ενθαρρύνουν τις επενδύσεις και την καινοτομία και θα ενισχύσουν την παραγωγή και 
διανομή Ελληνικού και Ευρωπαϊκού περιεχομένου.
Εξασφαλίζουν μια ισορροπημένη προσέγγιση στην τομεακή εξειδικευμένη ρύθμιση με στόχο την 
αποτελεσματικότητα της αγοράς των συγκλίνοντων τομέων, την ρύθμιση γενικής ισχύος 
(γενικοί κανόνες ανταγωνισμού, προστασία του καταναλωτή, πνευματικά δικαιώματα) και τις πολιτικές 
επίτευξης στόχων δημοσίου συμφέροντος, όπως καθολική υπηρεσία και ο έλεγχος περιεχομένου με 
θετικές παρεμβάσεις για την εγγύηση υψηλής ποιότητας (π.χ ενίσχυση της δημόσιας τηλεόρασης) και 
αρνητικές παρεμβάσεις για τον έλεγχο του προσβλητικού περιεχομένου.

•  Καθιέρωση και λειτουργία της καθολικής υπηρεσίας.
Το κράτος θα αναπτύξει το μηχανισμό εκείνο που θα προσφέρει ένα ελάχιστο σύνολο



τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στο σύνολο των κατοίκων της ελληνικής επικράτειας, σε προσιτές τιμές, 
ανεξάρτητα από την οικονομική τους αποδοτικότητα.

Δημιουργία Εθνικού Κέντρου Διαχείρισης Φάσματος
Από 1.1.2001 θα είναι σε λειτουργία το κέντρο διαχείρισης φάσματος για τη περιοχή Αθηνών και 
Θεσσαλονίκης, ενώ από το 2002 το σύστημα θα διαθέτει πανελλαδική κάλυψη. Το σύστημα αυτό θα 
δώσει την δυνατότητα βέλτιστης αξιοποίησης του φάσματος συχνοτήτων που αποτελεί πόρο μεγάλης 
σημασίας για την ανάπτυξη των σύγχρονων τηλεπικοινωνιών.

Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υποδομών
Σε όλους του Έλληνες πολίτες έχει γίνει φανερή η βελτίωση που έχει συντελεστεί τα τελευταία χρόνια 
στη χώρα μας στις παρεχόμενες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες που σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στην 
αναβάθμιση των υποδομών. Σήμερα, τόσο στη σταθερή όσο και στην κινητή τηλεφωνία, η χώρα μας 
διαθέτει άριστες τηλεπικοινωνιακές υποδομές ικανές να καλύψουν την τρέχουσα και προβλεπόμενη 
ζήτηση. Η προσπάθεια αυτή δεν θα σταματήσει. Έχουμε σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη αυτών των 
υποδομών.

Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.
Ακολουθούμε πολιτική ανάπτυξης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Επιδιώκουμε την ανάπτυξη τα 
επόμενα χρόνια όλων των τηλε-εφαρμογών, στην εκπαίδευση στην υγεία, στο εμπόριο, στις μεταφορές, 
στη Δημόσια Διοίκηση, στο πολιτισμό, (πην απασχόληση.

Δημιουργία πάρκων κεραιών
Η τοποθέτηση των διαφόρων κεραιών πρέπει να ακολουθεί αφενός μια εθνική χωροταξική σχεδίαση και 
αφετέρου μια πολιτική βέλτιστης αξιοποίησης του ραδιοφάσματος. Στα πλαίσια αυτού του σχεδιασμού 
θα δημιουργηθούν οι κατάλληλες υποδομές για να μεταφερθούν όλες οι ραδιοφωνικές και 
τηλεοπτικές κεραίες. Η ενέργεια αυτή εξυπηρετεί και περιβαλλοντικούς σκοπούς.

Αναβάθμιση του ρόλου της χώρας στην ΝΑ Ευρώπη
Η χώρα μας μέρα με τη μέρα αποκτά ένα ξεχωριστό ρόλο στην ΝΑ Ευρώπη. Οι ελληνικές 
τηλεπικοινωνιακές επενδύσεις στην περιοχή αυξάνονται σταθερά. Σε επίπεδο κανονιστικών αρχών 
αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας και υποστηρίζουμε τις άλλες χώρες που τώρα σχεδιάζουν το άνοιγμα 
των αγορών τους. Σε επίπεδο δικτύων αναπτύσσουμε υποδομές που καθιστούν τη χώρα μας 
τηλεπικοινωνιακό κόμβο στην περιοχή, ενώ σε επίπεδο αγοράς οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν 
σημαντική παρουσία στη περιοχή.

Νέες άδειες τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και υποδομών
Τα επόμενα δύο έτη θα προχωρήσουμε στη χωρ'ηγηση αδειών α)σε επιχειρήσεις για την παροχή 
σταθερής φωνητικής τηλεφωνίας, β) τουλάχιστον σε μια επιχείρηση για τη παροχή κινητής τηλεφωνίας 
με χρήση του συστήματος DCS1800 και γ) τουλάχιστον δύο αδειών κινητής τηλεφωνίας με χρήση του 
συστήματος UMTS. Επιπλέον θα δοθεί σημαντικός αριθμός αδειών για παροχή άλλων 
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και ανάπτυξη υποδομών στα πλαίσια της απελευθερωμένης αγοράς.

Εγγύηση της καλής λειτουργίας της απελευθερωμένης αγοράς.
Το κράτος τα επόμενα χρόνια θα ενημερώνει συνεχώς το θεσμικό πλαίσιο και θα αναπτύσσει τους 
κατάλληλους μηχανισμούς για τη διασφάλιση α) ελεύθερης πρόσβασης στα δίκτυα και την πληροφορία, 
β) της προώθησης και προστασία του ανταγωνισμού, γ) της λειτουργίας της καθολικής υπηρεσίας προς 
όφελος όλων των πολιτών, δ) της ασφάλειας, του προσωπικού απορρήτου και τη προστασία της 
πνευματικής ιδιοκτησίας, ε) της ανάπτυξης του περιεχομένου που διακινείται μέσω των δικτύων και την 
προστασία της πολιτισμικής και γλωσσικής μας ιδιαιτερότητας.

Εφαρμογή πολιτικών με στόχο την ανάπτυξη αξιόπιστου εθνικού τηλεπικοινωνιακού δικτύου με βάση 
τα δίκτυα των τηλεπικοινωνιακών φορέων της αγοράς.



Οι τηλεπικοινωνιακοί φορείς της αγοράς θα πρέπει να ενθαρρυνθούν ώστε οι επενδύσεις τους να 
εντάσσονται σε ένα εθνικό σχεδίασμά που θα στοχεύει στην ανάπτυξη υποδομών αξιόπιστων, 
βέλτιστης οικονομικής απόδοσης, ικανών να υποστηρίξουν τη χώρα σε καταστάσεις εκτάκτων 
αναγκών.

•  Δημιουργία δικτύων ευρείας ζώνης για την υποστήριξη της δημόσιας διοίκησης, της παιδείας, 
της υγείας, του πολιτισμού και της οικονομίας.
Με την ενέργεια αυτή επιδιώκεται η διασύνδεση όλων των κτιρίων που στεγάζουν δημόσιες 
υπηρεσίες, των σχολείων, των βιβλιοθηκών, των μουσείων, των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας, 
με ευρυζωνικά δίκτυα υψηλής ποιότητας που θα επιτρέπουν την παροχή νέων υπηρεσιών προς το 
πολίτη.

•  Ανάπτυξη πιλοτικών τηλεματικών εφαρμογών.
Με την ενέργεια αυτή επιδιώκεται η προβολή και ανάδειξη των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι 
νέες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες για την τόνωση της ζήτησης και τη δημιουργία αγοράς 
ευνοϊηκής στη διάχυση αυτών των τηλεματικών εφαρμογών στη κοινωνία.

•  Αναβάθμιση του Ευρωπαϊκού ρόλου του OTE
Κατά τη μεταβατική περίοδο την οποία διανύουμε, ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εκσυγχρονισμού 
του OTE με τη διεύρυνση της μετοχοποίησής του, την εδραίωση των θυγατρικών του ιδιαίτερα στο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον της κινητής τηλεφωνίας και του Internet, την απαραίτητη άρση των 
ιστορικών ανισοτήτων στην τιμολόγηση και την επιτυχή διείσδυση στις βαλκανικές χώρες. 
Λαμβάνοντας υπόψη τις χωρίς προηγούμενο σε μέγεθος συγχωνεύσεις που συντελούνται στην 
αγορά των τηλεπικοινωνιών, κυρίως στις ΗΠΑ αλλά και στην Ευρώπη, και τη σαφή τάση των 
μεγάλων εταιριών να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους έξω από τα εθνικά τους σύνορα, 
πιστεύουμε ότι οι επενδυτικές πρωτοβουλίες του OTE λειτουργούν ως εφαλτήριο για την ανάδειξη 
της χώρας μας σε ένα σύγχρονο επικοινωνιακό κόμβο της νοτιοανατολικής Μεσογείου και των 
Βαλκανίων, που θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, στην ειρήνη και τη 
συνεργασία. Σήμερα, o OTE αποτελεί ένα σημαντικό τηλεπικοινωνιακό παίκτη της Ευρωπαϊκής 
αγοράς. Με την επέκταση του στην αγορά της Βαλκανικής έχει αναβαθμίσει το ρόλο του.
Τα επόμενα χρόνια o OTE θα ολοκληρώσει τον τεχνολογικό και οργανωτικό του εκσυγχρονισμό και 
θα προχωρήσει στις κινήσεις εκείνες που θα τον καταστήσουν Ευρωπαϊκή δύναμη.

Με τα παραπάνω μέτρα εκτιμάται ότι ο τομέας της οικονομίας που αφορά τις τηλεπικοινωνίες, 
τα δίκτυα και την πληροφορία θα προσεγγίσει το 2004 το 6% του ΑΕΠ της χώρας.

Επίσης, σημαντική προσπάθεια θα καταβληθεί για την ανάπτυξη και εξυγίανση της ταχυδρομικής 
αγοράς.
Η αναδιοργάνωση των ΕΛΤΑ, η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, η αυτοματοποίηση της 
διαλογής, η αναχωροθέτηση του δικτύου, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, η επιχειρησιακή και 
επιχειρηματική του αποδοτικότητα αποτελούν στόχο της επόμενης τετραετίας. Επίσης θα εξετασθεί ο 
ρόλος των γραφείων ΕΛΤΑ στις απομακρυσμένες νησιώτικες ή ορεινές περιοχές ως ανταποκριτών της 
δημόσιας διοίκησης και θα γίνουν οι αναγκαίες για την ανάληψη ευτού του ρόλου μεταρρυθμίσεις. 
Τέλος, θα επιδιωχθεί η ανάπτυξη του θεσμικού πλαισίου και η δημιουργία των απαραίτητων 
μηχανισμών που θα μας επιτρέψουν να λειτουργήσει ομαλά η απελευθερωμένη αγορά των 
ταχυδρομικών υπηρεσιών μετά το 2004.



*3
Μεταφορές

Βασικός μας στόχος είναι η χάραξη και εφαρμογή μιας εθνικής πολιτικής μεταφορών και η βελτίωση των 
υποδομών σε όλη την ελληνική επικράτεια, σ’ όλους τους τομείς : σιδηρόδρομοι, αεροδρόμια, αστικές 
συγκοινωνίες. Παράλληλα δημιουργείται και εκσυγχρονίζεται το θεσμικό πλαίσιο που εξασφαλίζει την 
ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής ποιότητας σε συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Ο βασικός αυτός στόχος 
εξειδικεύεται στα εξής:

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

•  Βελτίωση της ασφάλειας στις μεταφορές

•  Αλλαγή του πρότυπου κινητικότητας των πολιτών με ταυτόχρονη αύξηση της χρησιμοποίησης των 
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς (ΜΜΜ)

•  Μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον και η εξοικονόμηση ενέργειας

•  Ανάδειξη του κυρίαρχου γεωπολιτικού ρόλου της χώρας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη

•  Ανάδειξη της ταυτότητας των μεγάλων αστικών κέντρων

•  Προώθηση και ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών, των εμπορευματικών κέντρων και των 
σύγχρονων μεθόδων οργάνωσης και διακίνησης εμπορευμάτων

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

Σ Υ Ν Ο Π Τ ΙΚ Ο Σ  Α Π Ο Λ Ο Γ ΙΣ Μ Ο Σ

Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας

Διασφάλιση της λειτουργίας του Μετρό και διατήρηση σε υψηλό επίπεδο των υπηρεσιών του. Ολοκλήρωση 
των υφισταμένων γραμμών και επέκτασή τους προς Περιστέρι, Αιγάλεω, Ηλιούπολη, Σταυρό. 
Συμπληρωματικότητα με τα άλλα μέσα δημόσιας μεταφοράς.

•  Προμήθεια 750 καινούργιων θερμικών λεωφορείων από τα οποία ήδη τα 350 έχουν παραληφθεί 
και τεθεί στην κυκλοφορία.

•  Δρομολόγηση 53 νέων τρόλλεϋ με αυτονομία κίνησης από το σύνολο των 224 που έχουν παραγγελθεί.

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

•  13 λεωφορειακές γραμμές εξπρές που λειτουργούν ολόκληρη την ημέρα.

•  12 διαδημοτικές και τοπικές γραμμές με ιδιαίτερη έμφαση στα Δυτικά προάστια της Αττικής.

•  Δημιουργία δημοτικής συγκοινωνίας στους Δήμους Αιγάλεω, Αρτέμιδος, Ταύρου, Περιστεριού και 
Αμαρουσίου.

•  Νέες αποκλειστικές λωρίδες για λεωφορεία και τρόλλεϋ.

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

•  Τηλεματική στα τρόλλεϋ.



•  Εγκατάσταση κλιματισμού στα λεωφορεία, παραλαβής 1993- 1994.

•  Συγκροτημένη και ευέλικτη τιμολογιακή πολιτική με την ένταξη των δύο νέων γραμμών 2 & 3 του 
ΜΕΤΡΟ στο σύστημα αστικών συγκοινωνιών.

•  Προσλήφθηκαν 450 νέοι οδηγοί της ΕΘΕΛ.

Σιδηρόδρομος

Έργα του επενδυτικού προγράμματος του ΟΣΕ σε εξέλιξη:

•  Υλοποίηση της διπλής ηλεκτροκινούμενης γραμμής υψηλών ταχυτήτων Αθήνας - Θεσσαλονίκης.
•  Ηλεκτροκίνηση του Τμήματος Θεσσαλονίκης - Ειδομένη και δρομολόγηση 6 νέες ηλεκτράμαξων.
•  Προμήθεια 26 δηζελαμαξών.
•  Επαναλειτουργία τρένου Πηλίου.
•  Πρόγραμμα εγκατάστασης νέων Αυτομάτων Συστημάτων Ισόπεδων Διαβάσεων.
•  Δράσεις για την εξυπηρέτηση των ΑΜΕΑ (Άτομα Με Ειδικές Ανάγκες).
•  Νέα υπηρεσία τηλεφωνικής κράτησης - έκδοσης εισιτηρίων.

Αερομεταφορές

Αεροδρόμια
•  Παρεμβάσεις στα 40 αεροδρόμια της χώρας, συνολικού προϋπολογισμού 400 δις δρχ.
•  Σχέδια ανάπτυξης των αεροδρομίων (MASTER PLAN) και σχέδια διαχείρισης αεροπορικής υποδομής 

ολόκληρων Περιφερειών.
•  Αναμόρφωση λειτουργικών χώρων σε εφαρμογή της Συνθήκης SCHENGEN κόστους 5,5 δις δρχ. 

Εναέρια Κυκλοφορία

•  Βελτίωση της αποτελεσματικότητας του συστήματος εναέριας κυκλοφορίας με αποτέλεσμα τη μείωση 
των καθυστερήσεων κατά 75%.

•  Προσλήψη 190 Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας

Οδική Ασφάλεια και Περιβάλλον

•  Κατασκευή Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής.
•  Έλεγχος του θεσμού της ΚΕΚ (Κάρτα Ελέγχου Καυσαερίων).
•  Αναμορφώθηκε πλήρως το σύστημα εκπαίδευσης και εξέτασης υποψήφιων οδηγών.
•  Εφαρμογή του θεσμού του Εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου.
•  Πρόγραμμα "ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ".
•  Βελτίωση της ποιότητας ζωής των Α.Μ.Ε.Α.(Άτομα με Ειδικές Ανάγκες)
•  Αναμόρφωση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ) και του Συστήματος Ελέγχου Συμπεριφοράς 

Οδηγών (Σ.Ε.Σ.Ο. - point system).



Πρόγραμμα δράσης 2000-2004

Για την νέα προγραμματική περίοδο διασφαλίσαμε 1,5 τρις δρχ. από το Γ  ΚΠΣ για την ανάπτυξη των 
σιδηροδρομικών υποδομών, των αστικών συγκοινωνιών και των αεροδρομίων.

Αστικές Συγκοινωνίες της Αθήνας

0α ολοκληρωθεί η εξυγίανση του ΟΑΣΑ και των θυγατρικών του, ενώ παράλληλα θα ενταχθεί η ανάπτυξη 
και ο εκσυγχρονισμός του ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι έχουν 
περιληφθεί στο Γ  ΚΠΣ για τις αστικές συγκοινωνίες επενδύσεις ύψους 335 δις δρχ. για την :
•  Αναβάθμιση των ΗΣΑΠ
•  Ανανέωση του οτόλου των λεωφορείων της ΕΘΕΛ
•  Ανανέωση του στόλου των τρόλλεϋ
•  Χρήση της τηλεματικής στις Μεταφορές
•  Δημιουργία νέων σταθμών μετεπιβίβασης
•  Ανάπτυξη των δημοτικών και διαδημοτικών Συγκοινωνιών

Αστικές Συγκοινωνίες της Θεσσαλονίκης

•  Επεξεργασία νέου θεσμικού πλαισίου με αξιοποίηση όλων των θετικών συμβολών του υφιστάμενου και 
εκσυγχρονισμός του.

•  Κατασκευή του Μετρό της Θεσσαλονίκης.
•  Καθιέρωση ενιαίου συστήματος σχεδιασμού και συντονισμού των συγκοινωνιακών μέσων της 

Θεσσαλονίκης.
•  Δημιουργία Σταθμών Μετεπιβίβασης. Ήδη προχωρεί ο Σταθμός Μετεπιβίβασης στο Σιδηροδρομικό 

Σταθμό του ΟΣΕ και στον Φοίνικα.
•  Επέκταση των λεωφορειολωρίδων για την αποκλειστική κίνηση λεωφορείων πιλοτικά στην Εγνατία. 

Αοιπές αστικές και υπεραστικές συγκοινωνίες

•  Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου
•  Διασφάλιση για τις υπεραστικές συγκοινωνίες ενός ελάχιστου επιπέδου υπεραστικής συγκοινωνιακής 

εξυπηρέτησης όλων των πολιτών και των απομονωμένων ακόμη περιοχών.
•  Δημιουργία μηχανισμών καθολικής υπηρεσίας για την παροχή αυτού του ελάχιστου επιπέδου 

υπεραστικής συγκοινωνιακής εξυπηρέτησης.
•  Κατασκευή σύγχρονων Σταθμών Υπεραστικών Συγκοινωνιών. Στη Θεσσαλονίκη ήδη κατασκευάζεται. 

Στην Αθήνα έχει ολοκληρωθεί η χωροθέτησή του. Σε κάθε νομό επιδιώκεται να κατασκευασθεί ένα 
σύγχρονο Κέντρο Υπεραστικών Συγκοινωνιών.

•  Προώθηση συστήματος αυτόματης κράτησης θέσεων σε συνδυασμό και με άλλα μεταφορικά μέσα, 
ιδιαίτερα με τις αερομεταφορές.

Προαστιακός Σιδηρόδρομος
•  Δημιουργία του προαστιακού σιδηροδρόμου του νέου μέσου σταθερής τροχιάς που θα αποτελεί την 

ραχοκοκαλιά των συγκοινωνιών όλης της Αττικής και θα συνεργάζεται με τα άλλα μεταφορικά μέσα, 
ιδίως το Αττικό Μετρό και ο ΗΣΑΠ. Ο Προαστιακός θα συνδέει την Αθήνα με τις δορυφόρους πόλεις, 
τα λιμάνια και το αεροδρόμιο των Σπάτων.

Σιδηροδρομικές μεταφορές
Τα έργα των σιδηροδρομικών μεταφορών αποτελούν το μεγαλύτερο πρόγραμμα έργων που υλοποιείται στη 
χώρα μας. Ο σιδηρόδρομος εγκαταλειμμένος για πολλές δεκαετίες κατασκευάζεται κυριολεκτικά από την 
αρχή. Χρηματοδοτήθηκε στα πλαίσια του ΚΠΣ II με 344 δις δρχ. ενώ στο ΚΠΣ III χρηματοδοτείται με πάνω 
από 1 τρις. δρχ.



Τα νέα σιδηροδρομικά έργα που θα ενταχθούν (ποσού ύψους περίπου 600 δις δρχ.), έχουν επιλεγεί έτσι 
ώστε να συμβάλλουν γενικότερα στην αναβάθμιση του Ελληνικού σιδηροδρομικού δικτύου και αποσκοπούν 
στην ενίσχυση της διεθνούς εμπορικής ανταγωνιστικότητας της χώρας.

Εμπορευματικά Κέντρα

Παράλληλα προωθείται η ανάπτυξη των συνδυασμένων μεταφορών εμπορευμάτων, με την κατασκευή 
εμπορευματικών κέντρων (Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Ηγουμενίτσα, Πάτρα, Αλεξανδρούπολη και Ηράκλειο) και 
την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων εφοδιασμού και διακίνησης εμπορευμάτων. Οι σχετικές δράσεις έχουν 
περιληφθεί στο Γ  ΚΠΣ με πρόβλεψη για ουσιαστική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα.

Αεροπορικές μεταφορές
•  Δημιουργία συνθηκών ανάπτυξης υπό καθεστώς πλήρους ανταγωνισμού της αγοράς των 

αερομεταφορών.
•  Καθιέρωση και λειτουργία της καθολικής υπηρεσίας για την αεροπορική εξυπηρέτηση της νησιωτικής 

Ελλάδας και θέσπιση μηχανισμού υλοποίησής της.

Αεροδρόμια
•  Το συνολικό πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων ανέρχεται στο ύψος των 250 δις δρχ. από τα 

οποία τα 70 δις δρχ. καλύπτονται από το Γ’ ΚΠΣ.

•  Ολοκλήρωση της κατασκευής και λειτουργία από 1.3.2001 του νέου διεθνούς αερολιμένα των Σπάτων. 
Ανάδειξή του ως τον κυριότερο κόμβο (hub) Αερομεταφορών στη μείζονα περιοχή.

•  Κατασκευή εκτεταμένων έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου της Θεσσαλονίκης «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ». 
Επέκταση δευτέρου διαδρόμου στη θάλασσα, νέος αεροσταθμός, νέοι χώροι στάθμευσης αεροσκαφών. 
Ανάδειξη του αεροδρομίου αυτού σε υποκόμβο (sub-hub) αερομεταφορών στη μείζονα περιοχή.

•  Κατασκευή επίσης εκτεταμένων έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου του Ηρακλείου Κρήτης
«Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ», που θα διευκολύνουν την κίνηση και θα εξυπηρετούν τις αυξημένες ανάγκες για 
τον τουρισμού στη μεγαλόνησο.

•  Εκτέλεση σειράς έργων εκσυγχρονισμού και βελτίωσης των εγκαταστάσεών τους σε όλο το δίκτυο των 
40 πολιτικών αεροδρομίων της χώρας.

•  Κατασκευή νέων αεροδρομίων σε περιοχές που δεν εξυπηρετούνται.

•  Ανάδειξη των αεροδρομίων ως κέντρων οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργίας αγοράς νέων 
ανταγωνιστικών αεροπορικών υπηρεσιών, όπως η εξυπηρέτηση εδάφους, η τροφοδοσία κ.λ.π.

•  Εκσυγχρονισμός της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

•  Αναδιοργάνωση της Υ.Π.Α. και ανάδειξη του ρυθμιστικού και ελεγκτικού της ρόλου για τη λειτουργία της 
αγοράς των αερομεταφορών.

•  Προώθηση και διασφάλιση διαδικασιών για την ασφάλεια πτήσεων. Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου 
Ασφάλειας των Μεταφορών.

Οδική Ασφάλεια και Περιβάλλον

•  Κατασκευή 200 Πάρκων Κυκλοφοριακής Αγωγής στις πρωτεύουσες όλων των Νομών και τουλάχιστον 
στους Δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων.

•  Κατασκευή Κέντρων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών.

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



f/f

Η Ελληνική 
Εμπορική Ναυτιλία

Η Εμπορική Ναυτιλία είναι ίο  πιο «φυσικό» από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας. Η εφαρμογή 
μιας συγκροτημένης ναυτιλιακής πολιτικής είναι η πρώτη προϋπόθεση για την αξιοποίηση των δυνατοτήτων 
που έχει η Ελλάδα στον τομέα αυτό.

•  Ακτοπλοΐα
Για τη διασφάλιση της εδαφικής συνέχειας της χώρας, την αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων 
υπηρεσιών, την ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου, παράλληλα με τη διασφάλιση της απασχόλησης, βασικοί 
άξονες της πολιτικής μας είναι:

1. Δημιουργία ενός νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία των θαλάσσιων συγκοινωνιών.
2. Η ανάπτυξη ενός Συστήματος Διαχείρισης Εσωτερικών θαλάσσιων Μεταφορών.
3. Η ανανέωση του ακτοπλοϊκού στόλου.
4. Η βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Συστήματος Κράτησης 

θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων.
5. Η δημιουργία σταθμών επιβατών σε κάθε λιμάνι.

•  Λιμάνια
1. Μετατροπή των φορέων διοίκησης των λιμανιών εθνικής σημασίας σε Α.Ε. (λ.χ. Πάτρα, Ηράκλειο, 

Ηγουμενίτσα)
2. Μεταφορά αρμοδιοτήτων των Λιμενικών Ταμείων στον α και β' βαθμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης
3. Αναβάθμιση των λιμενικών υποδομών στα υπάρχοντα λιμάνια και κατασκευή νέων, σε συνεργασία με το 

ΥΠΕΧΩΔΕ.
4. Δημιουργία της Γενικής Γραμματείας Λιμένων για το συντονισμό και τη διαχείριση όλων των λιμενικών 

έργων

•  Ποντοπόρος Ναυτιλία
1. Ενισχύουμε την ελληνική ναυτιλία με κριτήρια ασφάλειας και ποιότητας.
2. Στηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα

και την απασχόληση των Ελλήνων ναυτικών
3. Αναβαθμίζουμε συνεχώς τη ναυτική εκπαίδευση, γιατί μόνο με ικανά στελέχη μπορούμε να 

ανταποκριθούμε σε μία σύγχρονη, ποιοτική και ανταγωνιστική ναυτιλία.
4. Εξετάζεται σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΟ η δυνατότητα εισαγωγής των εταιριών της ποντοπόρου 

ναυτιλίας στο ΧΑΑ.
Στόχος μας είναι να παραμείνει η χώρα μας πρωτοπόρα σε διεθνές και ευρωπαϊκό επίπεδο με την
ελληνική σημαία ως σημαία ποιότητας.

•  Οργανισμός Λιμένος Πειραιώς Α.Ε.
Για την ανάδειξη του Πειραιά σε ηγετικό ρόλο στο σταυροδρόμι των τριών ηπείρων, την αναβάθμιση της
ανταγωνιστικότητάς του, την οικονομική και λειτουργική εξυγίανση της ΟΛΠ ΑΕ, καθώς και την προσέλκυση
κεφαλαίων που θα συμβάλουν στη δυναμική ανάπτυξή της ΟΛΠ Α.Ε. σχεδιάζουμε:
- την ανάπτυξη νέου θεσμικού πλαισίου
- τη δημιουργία θυγατρικών εταιριών
- την είσοδο του στο ΧΑΑ
- την ολοκλήρωση της σιδηροδρομικής σύνδεσης ΣΕΜΠΟ με το δίκτυο ΟΣΕ (2002),
- την ολοκλήρωση της κατασκευής της προβλήτας III στο ΣΕΜΠΟ (2003),
- επιθετικό marketing για διεύρυνση της πελατείας,
- την ολοκλήρωση της ανάπλασης επιβατικού λιμένα με προοπτική το 2004 (νέος σταθμός 

κρουαζιεροπλοίων ικανός να υποδεχθεί και τα μεγαλύτερα κρουαζιερόπλοια parking, λιμενικά έργα που 
θα υποστηρίξουν ακόμη περισσότερο την ανάπτυξη ακτοπλοΐας, 2001 - 2003) και

- αξιοποίηση όλων των χερσαίων χώρων για την ανάπτυξη και άλλων οικονομικών, εμπορικών, και 
πολιτιστικών δραστηριοτήτων, που θα στοχεύουν στην ενίσχυση της οικονομίας του Πειραιά και των 
γειτονικών Δήμων.



•  Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΛΟ Α.Ε.
Για να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στην περιοχή της Βαλκανικής, 
Ανατολικής Ευρώπης και των Παρευξείνιων χωρών και να βοηθήσει την οικονομική διείσδυση της Ελλάδας 
στις περιοχές αυτές, ΟΛ0 έχει εκπονήσει ένα πρόγραμμα έργων λιμενικής υποδομής και εξοπλισμού, με 
κύριο άξονα την επέκταση της 6ης προβλήτας ΟΛ0.

•  Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο (Ν.Α.Τ.)
1. Πλήρης ενημερότητα του Ταμείου αναμένεται να υπάρχει το τέλος του 2000 (ολοκλήρωση έκδοσης 

όλων των ισολογισμών προηγούμενων ετών).
2. Εφαρμογή του «Ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος» (Μ.ΙΈήέτσι ώστε να οργανωθούν καλύτερα 

οι υπηρεσίες και να εξυπηρετείται αρτιότερα ο πολίτης
3. Μέγιστη αξιοποίηση της περιουσίας με ανάθεση διαχείρισης των ακινήτων του ΝΑΤ σε κρατικό ή 

ιδιωτικό φορέα.
4. Ένταξη του ΝΑΤ στον ευρύτερο οχεδιασμό για την αναδιοργάνωση του ασφαλιστικού 

συστήματος στη χώρα μας.

•  Οικος Ναύτου
Στον Οίκο Ναύτου προγραμματίζονται:
1. Εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου παροχής υπηρεσιών υγείας.
2. Εφαρμογή του νέου Οργανισμού.
3. Εξέταση της δυνατότητας ένταξης του Ο.Ν. σε ένα ευρύτερο σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

•  Λιμενικό Σώμα
Για τη θωράκιση των εξωτερικών συνόρων, την αστυνόμευση των ακτών, την προστασία της ανθρώπινης 
ζωής στη θάλασσα, την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας πρέπει να συνεχιστούν:
1. Η αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή εκπαίδευση και συνεχή μετεκπαίδευση των στελεχών του 

Λ.Σ.
2. Η ενίσχυση με πλωτά και εναέρια μέσα και με σύγχρονο ηλεκτρονικό και ατομικό εξοπλισμό.
3. Η επέκταση στο Ανατολικό Αιγαίο και στο Κρητικό Πέλαγος του Ολοκληρωμένου Συστήματος Ελέγχου 

θαλάσσιας Κυκλοφορίας (VTMIS).
4. Η εγκατάσταση δορυφορικών συστημάτων για τον έλεγχο των αλιευτικών δραστηριοτήτων.
5. Η διαμόρφωση σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για την εξέλιξη του προσωπικού και την αναδιάταξη τόσο 

των κεντρικών και περιφερειακών μονάδων του προσωπικού όσο και των θέσεων.
6. Η ολοκλήρωση της επέκτασης του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης και η υλοποίηση του 

προγράμματος «Αρχιμήδης» για ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η ολοκλήρωση στη διάρκεια της επόμενης τετραετίας όλων αυτών των παρεμβάσεων που αφορούν το 
ανθρώπινο δυναμικό, τη θεσμική και διοικητική του αναδιοργάνωση, τα μέσα και τις υποδομές θα οδηγήσει 
σε ένα νέο, σύγχρονο και αποτελεσματικό Λιμενικό Σώμα, ικανό να ανταποκρίνεται σε συνεχώς 
αυξανόμενες υποχρεώσεις.

Λ



Η μεγάλη προτεραιότητα
Απασχόληση



I Οι οικονομικές επιδόσεις και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα κάθε χώρας συναρτώνται με το ανθρώπινο 
δυναμικό της. Η «νέα οικονομία» απαιτεί στέρεες, γενικές γνώσεις, αλλά και εξειδίκευση. Βασίζεται στο

Το γενικό 
πλαίσιο

πνεύμα πρωτοβουλίας, την ευελιξία, τη δυνατότητα δημιουργικής προσαρμογής σε συνθήκες που 
μεταβάλλονται ραγδαία. Κινητήρια δύναμη είναι οι δυνατότητες του κάθε εργαζόμενου, η εκπαίδευση και οι 
δεξιότητάς του, η φαντασία, και η εφευρετικότητά του, το μεράκι του. Η εθνική ανταγωνιστικότητα κάθε 
χώρας βασίζεται στο συγκριτικό πλεονέκτημα που έχει στην τεχνογνωσία, την εκπαίδευση και στις 
δεξιότητες του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της.

Όσο ανεβαίνει το κατώτατο όριο δεξιοτήτων για κάλυψη των θέσεων εργασίας, όσο οι θέσεις εργασίας για 
εργαζομένους με χαμηλή ειδίκευση γίνονται σπανιότερες, όσο τα ποσοστά ανεργίας των νέων παραμένουν 
υψηλά και όσο διευρύνονται οι διαφορές αποδοχών ανάλογα με την εκπαίδευση, τόσο γίνεται αναγκαία η 
επένδυση σε γνώση, η διευκόλυνση της πρόσβασης στη γνώση όσο και η διάχυση της γώσης.

Η απάντηση στις προκλήσεις του διεθνούς ανταγωνισμού και της νέας εποχής, η προώθηση των στόχων 
μας για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα σ’ όλα τα επίπεδα της οικονομικής και πολιτικής ζωής, 
προϋποθέτει ένα ανθρώπινο δυναμικό με ευρεία παιδεία, δεξιότητες και ικανότητα προσαρμογής στις 
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.

Στόχοι μας λοιπόν είναι:

>  η ποιοτική αναβάθμιση του ανθρώπινου κεφαλαίου

>  η συνεχής δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

>  η παροχή ίσων εκπαιδευτικών ευκαιριών σε όλους τους Έλληνες, χωρίς διακρίσεις

Στο επίκεντρο της προσοχής και των προσπαθειών μας βρίσκονται ιδιαίτερα οι νέοι. Οι απαιτήσεις της 
«νέας εποχής» για υψηλού επιπέδου κατάρτιση για ανταγωνιστικότητα, δημιουργικότητα, καινοτομία, 
αφορούν κατ’ εξοχήν τους νέους. Οφείλουμε λοιπόν να βοηθήσουμε τους νέους και τις νέες μας να 
ανταποκριθούν σε αυτές τις απαιτήσεις, παρέχοντας περισσότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην 
απασχόληση, στην ανάπτυξη επιχειρηματικότητας, στην επιτυχή ενσωμάτωση στην κοινωνική και οικονομική 
ζωή με τη δημιουργία ενός πλέγματος υποστηρικτικών μέτρων και δομών.

Η πολιτική μας διαρθρώνεται σε έξι άξονες:

•  0  πρώτος άξονας είναι ο αναπτυξιακός. Επιδιώκουμε υψηλότερους αναπτυξιακούς ρυθμούς,
ισχυρυοποίηση της εθνικής ανταγωνιστικότητας και της εσωτερικής ζήτησης για την αύξηση του όγκου 
της απασχόλησης. Ακόμη, ενθαρρύνουμε την ανάπτυξη του επιχειρηματικού πνεύματος με την 
ενίσχυση μικρών και μεσαίων κυρίως επιχειρήσεων και την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των νέων, 
με στόχο τη δημιουργία και ανάπτυξη σύγχρονων και ανταγωνιστικών οικονομικών μονάδων.
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•  0  δεύτερος άξονας είναι η «επένδυση στη γνώση». Ενισχύουμε τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες για 
μόρφωση, κατοχυρώνοντας το κοινωνικό δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης, αναδιαρθρώνοντας τα 
προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, βελτιώνοντας το εκπαιδευτικό 
αποτέλεσμα, με νέες μεθόδους διδασκαλίας και αξιολόγησης με σύγχρονο εκπαιδευτικό υλικό.



Το έργο 
της περιόδου 
1996 - 2000

Συνδέουμε τα συστήματα εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης με τις ανάγκες της «νέας 
εποχής». Καθιστούμε την υψηλού ποιοτικού επιπέδου δια βίου εκπαίδευση κεντρικό άξονα της πολιτικής 
μας κι αυτό γιατί πιστεύουμε ότι η ευελιξία και η προσαρμοστικότητα συνδέεται αναπόσπαστα με την 
απόρριψη της αντίληψης που κατατέμνει τη ζωή στον κλειστό και στεγανό κύκλο: εκπαίδευση - εργασία - 
συνταξιοδότηση.

•  0 τρίτος άξονας αφορά τη δυναμική αναπροσαρμογή της εργασίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας.
Διευκολύνουμε τις νέες μορφές οργάνωσης της παραγωγής και της εργασίας, όπως η τηλεργασία, 
μέσα σε πλαίσιο όμως το οποίο διαφυλάσσει τα δικαιώματα των εργαζομένων. Το γενικό πλαίσιο της 
κυβερνητικής μας πολιτικής για την απασχόληση στην Κοινωνία της Πληροφορίας, σηματοδοτείται από 
μεταρρυθμίσεις του θεσμικού πλαισίου προς την κατεύθυνση μεγαλύτερης «ευελιξίασ γνώσπο στην 
αγορά εργασίας και την ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού με νέες κομβικές δεξιότητες, ώστε να 
καθίσταται ικανό να ανταπεξέρχεται στις νέες απαιτήσεις που δημιουργεί η εφαρμογή νέων 
τεχνολογιών σε όλο και περισσότερους τομείς της οικονομίας.

•  0 τέταρτος άξονας συνίσταται στη διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας με τον ιδιωτικό τομέα. 
Ενθαρρύνουμε την επένδυση των επιχειρήσεων στο ανθρώπινο κεφάλαιο (θέσπιση ειδικών κινήτρων 
και επενδύσεων για προγράμματα ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού, προώθηση της εταιρικότητας 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα στην ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση). Επιδιώκουμε έτσι την καλλιέργεια 
νοοτροπίας συνεχούς μάθησης κοι προσαρμογής για τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. 
Στηρίζουμε το σχεδίασμά και την εφαρμογή των αλλαγών στην οργάνωση της εργασίας, στην κατάρτιση 
σχεδίων ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

•  0 πέμπτος άξονας εντοπίζεται στην πρόληψη. Οι πολιτικές μας αναπροσανατολίζονται σταδιακά από τη 
λογική των επιδοτήσεων στην προληπτική δράση. Αναπτύσσουμε δομές και μηχανισμούς για την 
έγκαιρη διάγνωση των αναγκών και εξελίξεων στην αγορά εργασίας και στρέφουμε σταδιακά τις 
προσπάθειές μας, από τις παθητικές πολιτικές επιδότησης της ανεργίας σε ενεργά μέτρα προώθησης 
της απασχόλησης, στη βάση της εξατομικευμένης προσέγγισης και της ισότητας στην πρόσβαση.

•  Τελευταίος αλλά σημαντικότερος άξονας της πολιτικής μας είναι η διασφάλιση των ίσων ευκαιριών. 
Καταπολεμούμε κάθε διαχωρισμό και διάκριση στο βαθμό πρόσβασης στην κατάρτιση και στην αγορά 
εργασίας. Διαμορφώνουμε ίσες ευκαιρίες και συνθήκες ένταξης στην ενεργό ζωή για τους νέους, 
τις γυναίκες, τους εργαζόμενους μεγάλης ηλικίας, για τα άτομα με ειδικές ανάγκες και ικανότητες. 
Υποστηρίζουμε τις ομάδες ατόμων με ιδιαίτερες αδυναμίες κοινωνικοοικονομικής ενσωμάτωσης. 
Αποτρέπουμε τον κοινωνικό αποκλεισμό, που θέτει εκτός της παραγωγικής λειτουργίας τμήματα του 
ανθρώπινου δυναμικού και υποστηρίζουμε την πλήρη αξιοποίηση των παραγωγικών δυνάμεων της 
χώρας. Η παρέμβασή μας για την επίτευξη των στόχων μας εκδηλώνεται σε όλα τα επίπεδα. Ως τώρα 
έχουμε καταγράψει ήδη τα πρώτα σημαντικά αποτελέσματα.

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

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

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

•  Ενθαρρύνουμε με ειδικά προγράμματα, τις επιχειρήσεις να προχωρούν στην εφαρμογή του 35ώρου 
μέσα από συμφωνίες με τους εργαζομένους και εφ ’ όσον δημιουργούν νέες θέσεις απασχόλησης.



•  Εκπονήσαμε το ειδικό Πρόγραμμα «Νέοι στην Ενεργό Ζωή» ώστε να προσφέρουμε μέχρι το τέλος του 
2000, μια θέση εργασίας, εργασιακής εμπειρίας, κατάρτισης ή αυτοαπασχόλησης σε κάθε άνεργο 
νεαρής ηλικίας στη χώρα μας.

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

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

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

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

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

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

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

•  Αναπτύσσουμε νέες μορφές κατάρτισης προωθώντας προγράμματα απόκτησης εργασιακής εμπειρίας, 
σύνδεσης κατάρτισης - απασχόλησης κ.λπ.
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Στόχος μας είναι η τετραετία 2000 - 2004 να καταγραφεί ως η «τετραετία της μετάβασης στην πλήρη 
απασχόληση για τους Έλληνες και τις Ελληνίδες»
Με το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση κινητοποιούμε και εντάσσουμε το σύνολο των 
παραγωγικών δυνάμεων της χώρας και το σύνολο της κυβερνητικής δράσης στο σχεδίασμά για την 
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού και τη σύνδεση της ανάπτυξης με την απασχόληση, για 
περισσότερες θέσεις εργασίας, για την ευημερία των πολιτών.



Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση 2000

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

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

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

Για την επίτευξη των στόχων μας:
> -  Αναδιαρθρώνουμε εκ βάθρων τις δημόσιες υπηρεσίες απασχόλησης στη βάση ενός ριζοσπαστικού 

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

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

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

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

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

> -  Δίνουμε, τέλος, ιδιαίτερη έμφαση στην αξιόπιστη εφαρμογή των πολιτικών απασχόλησης και 
δημιουργούμε πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης και αξιολόγησης όλων των δράσεων του 
ΕΣΔΑ, με συντονιστή το Υπουργείο Εργασίας και με Δομή Τεχνικής Στήριξης το Εθνικό 
Παρατηρητήριο Απασχόλησης (ΕΠΑ).
Στο πνεύμα της Ευρωπαϊκής πολιτικής και του Ευρωπαϊκού Συμφώνου για την Απασχόληση, το 
ΕΣΔΑ, με καινοτόμες προσεγγίσεις, με ορθολογικό σχεδίασμά και με την ενεργό συμμετοχή όλων 
των εμπλεκομένων στο σχεδίασμά και στην υλοποίηση των μέτρων, στοχεύει στην οικονομική και 
κοινωνική ευημερία για το σύνολο των πολιτών και εργαζομένων σε αυτή τη χώρα.



Οι ειδικές δράσεις μας, στον συγκεκριμένο άξονα, είναι:

•  Ενίσχυση εργοδοτών για πρόσληψη ανέργων σε νέες θέσεις απασχόλησης.

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

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

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

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

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

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

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

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται η ανάπτυξη και η προσαρμογή των δεξιοτήτων και των εργαζομένων στις
νέες ανάγκες της αγοράς εργασίας (ενδοεπιχειρησιακή κατάρτιση και εξειδίκευση). Τα προγράμματα
απευθύνονται σε όλες τις επιχειρήσεις κυρίως όμως στις μικρές, οι οποίες αποτελούν τον κορμό της
ελληνικής επιχειρηματικής βάσης και δημιουργούν πολλές νέες θέσεις απασχόλησης.
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Προσανατολιζόμαστε στη στρατηγική σύνδεση των συστημάτων αρχικής με την συνεχιζόμενη επαγγελματική 
κατάρτιση στη βάση των αναγκών και προοπτικών της αγοράς εργασίας. Χρειαζόμαστε ένα ενιαίο 
σχεδιασμένο σύστημα που θα προσφέρει εκείνη την αρχική επαγγελματική κατάρτιση που θα συμβάλει στη 
δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης για τους νέους, αλλά και θα τους «παρακολουθεί» με τη συνεχιζόμενη 
επαγγελματική κατάρτιση και την Δια Βίου Μάθηση, ώστε να εξασφαλίζεται η παραμονή τους στην αγορά 
εργασίας.

Προς αυτή την κατεύθυνση στόχοι μας είναι:

>  Η συγκρότηση ενός ενιαίου λειτουργικού συστήματος πιστοποίησης εκπαιδευτών και προγραμμάτων, 
καθώς και πιστοποίησης επαγγελματικών προσόντων.

> *  Η αναδιάρθρωση και ο εκσυγχρονισμός των παραδοσιακών δομών παροχής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης των παραγωγικών Υπουργείων (π.χ. Σχολή Τουριστικών Επαγγελμάτων, 
ΚΕΓΕ).

>■ Η αναβάθμιση των ΙΕΚ.
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Διασφαλίζουμε την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα του εργατικού μας δυναμικού ως κύριου 
παράγοντα και για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής επιχείρησης. Άμεσοι στόχοι μας είναι:

> -  Η μετατροπή των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) με ευρύτερο χρονικό προγραμματισμό της 
δουλειάς τους σε «Σχολεία Διαρκούς Λειτουργίας».

>  Η συστηματική ενσωμάτωση γνώσεων και δεξιοτήτων που σχετίζονται με τις νέες τεχνολογίες και την 
κοινωνία της πληροφορίας σε όλα τα προγράμματα για το ανθρώπινο δυναμικό (από τα σχολεία ως την 
κατάρτιση των ηλικιωμένων ανέργων).
Η διασύνδεση του ολοκληρωμένου συστήματος παρακολούθησης και προώθησης στην αγορά εργασίας 
(Εθνικό Παρατηρητήριο - Κέντρα Προώθησης της Απασχόλησης) με τα προγράμματα κατάρτισης, 
στρέφοντάς τα στα νέα επαγγέλματα, στις νέες ανάγκες που δημιουργούνται

Καταπολεμούμε την ανεργία, ενισχύουμε την απασχόληση και δίνουμε νέα διάσταση στη συμμετοχή στην
κοινωνική ζωή:

>  Με τον προσανατολισμό των Προγραμμάτων Απασχόλησης στις ειδικές ανάγκες των «Ομάδων Στόχων» 
και κυρίως των νέων, των γυναικών και των μακροχρόνια ανέργων.

>  Με τις «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις» που θα συνδυάζουν την προσφορά υπηρεσιών επανειδίκευσης, 
πρόνοιας και προώθησης στην εργασία, κατά θύλακα ανεργίας σε τοπικό επίπεδο.

> -  Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τη δημιουργία απασχόλησης σε κοινωνικά έργα (θέσεις 
εργασίας σε Περιβάλλον - Πολιτισμό - Ποιότητα Ζωής).

Αποτελεσματικές δομές και εργαλεία στην αγορά εργασίας

Οι στόχοι μας θα εξυπηρετηθούν με μία σειρά μέτρων και αλλαγών στις οργανωτικές δομές που
στοχεύουν στη διευκόλυνση της πρόσβασης στην αγορά εργασίας. Οι δράσεις μας θα επικεντρωθούν στην:

> -  Πλήρη αναδιάρθρωση της λειτουργίας του σημερινού ΟΑΕΔ ώστε να ανταποκριθεί στις νέες ανάγκες 
και να πετύχει την εξισορρόπηση μεταξύ της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Στόχο μας αποτελεί 
η εφαρμογή μιας πολιτικής με εξατομικευμένη αντιμετώπιση κάθε ανέργου με την προσφορά σε τακτό 
χρονικό διάστημα θέσεων εργασίας ή εργασιακής εμπειρίας ή κατάρτισης.

>  Την ενίσχυση του δικτύου για τον Επαγγελματικό Προσανατολισμό και την αξιοποίηση του Εθνικού 
Κέντρου Επαγγελματικού Προσανατολισμού. Μετά την δωρεάν παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης 
σε όλους τους ανέργους και την ουσιαστική αύξηση των επιδομάτων ανεργίας, κατά τη νέα τετραετία 
δίνουμε ιδιαίτερο βάρος στην ουσιαστική στήριξη, σε συνεργασία με τους Κοινωνικούς Εταίρους, των 
μακροχρόνια ανέργων ηλικιωμένων, που δεν έχουν συμπληρώσει τα ένσημά τους, για τη θεμελίωση του 
συνταξιοδοτικού τους δικαιώματος.

Έχουμε αγωνιστεί κατά των αποκλεισμών στην αγορά εργασίας. Εχουμε επικεντρώσει τις 
προσπάθειές μας στην εξασφάλιση της δυνατότητας ισότιμης συνεισφοράς των γυναικών στην 
κοινωνία και στην οικονομία. Στην Ελλάδα, ήδη από το 1983 ισχύει μια από τις πλέον σύγχρονες 
και προοδευτικές νομοθεσίες στα θέματα της ισότητας των δύο φύλων, στον οικογενειακό και 
εργασιακό τομέα. Η πολιτική μας δεν εξαντλείται στην άρση των νομικών εμποδίων που 
βασίζονται στο φύλο. Είναι σταθερά προσανατολισμένη στη διασφάλιση της μετάβασης από τη 
θεσμική στη πραγματική ισότητα.



8
Ίσες ευκαιρίες 
για τα άτομα με 

ειδικές ανάγκες

Αρνούμαστε εκβιαστικά διλήμματα που υποχρεώνουν τις γυναίκες να επιλέγουν ανάμεσα στην οικογένεια 
και την εργασία. Αρνούμαστε τους καταναγκασμούς της καθημερινότητας που υποχρεώνει τις γυναίκες να 
παραιτούνται από τη δημιουργικότητα και την ικανοποίηση των αναγκών τους.

Στόχος μος, όχι απλώς ο συμβιβασμός αλλά η «Συμφιλίωση Εργασιακής και Οικογενειακής Ζωής», ο
δημιουργικός, ισότιμος και ισόρροπος καταμερισμός του χρόνου των εργαζομένων ανάμεσα στην εργασία ' 
την κατάρτιση, την οικογένεια. Τα μέσα μας:

> -  Ο περιορισμός των εμποδίων πρόσβασης των γυναικών στα εκπαιδευτικά συστήματα και την αγορά 
εργασίας μέσω της δημιουργίας και βελτίωσης των κοινωνικών υπηρεσιών και δομών στήριξης 
[δημιουργία δομών φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (222 δομές) και κέντρων 
κοινωνικής μέριμνας (160 δομές), γηροκομεία, ολοήμερα σχολεία, ενίσχυση εθελοντικών φορέων 
παροχής υπηρεσιών που συνδέονται με τον επιμερισμό των οικογενειακών ευθυνών.

> -  Η ευελιξία στην αγορά εργασίας και οι νέες μορφές εργασίας (ελαστικά ωράρια, μερική απασχόληση, 
τηλεργασία) που επιτρέπουν τον καλύτερο καταμερισμό ευθυνών και αναγκών και τη διασφάλιση των 
γυναικών έναντι δυσμενούς - για τα προσόντα τους - εργασιακής μεταχείρησης.

Η διάσταση της Ισότητας ενσωματώνεται σ’ όλα τα προγράμματα και τις δραστηριότητες. Επιδιώκουμε την 
αντιμετώπιση της γυναικείας ανεργίας, την ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης. Συγκεκριμένα:

>  Οι γυναίκες συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης-απασχόλησης κατα το ποσοστό συμμετοχής των 
γυναικών στην ανεργία.

ι

>  Συνεχίζουμε και κλιμακώνουμε των εξειδικευμένων πολιτικών μας με στόχο τον περιορισμό των 
εμποδίων που αποθαρρύνουν ή αποκλείουν τις γυναίκες από δυνατότητες και ευκαιρίες επαγγελματικής 
εξέλιξης (ιδίως στις εργαζόμενες σε θέσεις και με ειδικότητες περιορισμένου κύρους, χαμηλών 
αμοιβών και με ανεπαρκή ασφαλιστική κάλυψη).

>  Διευρύνουμε και ενισχύουμε τα μέτρα ενδυνάμωσης της «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας», ώστε όλο 
και περισσότερες γυναίκες να βοηθηθούν στην έναρξη και ανάπτυξης αυτόνομης δραστηριότητας μέσω 
της άρσης των εμποδίων που συχνά αντιμετωπίζουν για την εξασφάλιση των αρχικών κεφαλαίων και 
πιστωτικών διευκολύνσεων.

> -  Προωθούμε την εκπαίδευση και κατάρτιση των γυναικών σε επαγγέλματα προσανατολισμένα στο 
μέλλον, στις εξελίξεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας ώστε να μην καταστούν οι -πληροφοριακά- 
πληβείοι της νέας εποχής.

Διαμορφώνουμε ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Δεν αποσκοπούμε μόνο στην παροχή 
υποστήριξης στους συμπολίτες μας που αντιμετωπίζουν ειδικά προβλήματα. Στόχος μας είναι η ανάδειξη 
των δεξιοτήτων και των ικανοτήτων τους, ο εμπλουτισμός των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας για τη 
δημιουργία μιας δίκαιης και ισχυρής κοινωνίας. Επιδιώκουμε αυτούς τους στόχους:

> -  Με τις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις (κατάρτιση - συνοδευτικές υπηρεσίες - επιδότηση απασχόλησης) 
μέσω του Προγράμματος κατά του Κοινωνικού Αποκλεισμού.

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

>  Με τα Κέντρα Υποστήριξης και Κατάρτισης στις Περιφέρειες.

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

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



9
Μαζί με τις 

δυνάμεις της 
κοινωνίας

Οι αλλαγές, οι τομές που απαιτούνται και που σχεδιάζουμε, ο στόχος μας για την «ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού και τις ίσες ευκαιρίες» χρειάζονται την ενεργό στήριξη των πολιτών. Πόροι 
διατίθενται από το Γ’ Κ.Π.Σ., από τον προϋπολογισμό, από τον ΟΑΕΔ και τους οργανισμούς. Όμως, όσο 
καλύτερα θα αξιοποιούνται αυτοί οι πόροι, και όσο πιο ορατά θα είναι τα αποτελέσματα, τόσο περισσότερο 
θα ενεργοποιούνται οι πολίτες και οι παραγωγικές δυνάμεις, τόσο περισσότερο οι κοινωνικοί φορείς θα 
εντάσσονται στην υλοποίηση του νέου προγράμματος.

Με το «Σύμφωνο Εμπιστοσύνης προς το 2000», προσεγγίσαμε για πρώτη φορά μαζί με τις οργανώσεις 
εργοδοτών-εργαζομένων τα προβλήματα και θέσαμε τις βάσεις της κοινής προσπάθειας. Συνεχίζουμε στην 
ίδια κατεύθυνση με την ενεργό συμμετοχή των Κοινωνικών Εταίρων:

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

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

>  Στις διαδικασίες σχεδιασμού και αξιολόγησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Οι Τοπικές Κοινωνίες με τη δημιουργία και την υλοποίηση των Τοπικών Συμφώνων για την Απασχόληση, 
απέδειξαν ότι έχουν τη δύναμη και τη θέληση να συμβάλουν στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής.

Οι κινήσεις αυτές ενισχύουν αναμφίβολα και τη μεγάλη προσπάθεια που επιχειρείται στην Ε.Ε. για το 
«Σύμφωνο Εμπιστοσύνης γιο την Απασχόληση», στο οποίο η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού και η 
πολιτική των ίσων ευκαιριών κατέχει εξέχουσα θέση.

Κάνουμε πράξη το ρόλο του Κράτους ως ευέλικτου μηχανισμού και στρατηγείου ανάπτυξης, ενώ 
οριοθετούμε το εύρος των παρεμβάσεων του στην οικονομία. Με επιθετική αντίληψη, αναμορφώνουμε τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες και αναδιαρθρώνουμε τις Δημόσιες Επιχειρήσεις Κοινής Ωφέλειας για μια σαφή, 
αναβαθμισμένη και αποτελεσματική κοινωνική πολιτική.

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

- Στο ζήτημα της συμμετοχής των εργαζομένων στο θετικό αποτέλεσμα που παράγει μια επιχείρηση 
(χορήγηση μετοχών /  συμμετοχή στα κέρδη)

- Στο ζήτημα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας, που να αντιστοιχεί στην άντληση επενδυτικών 
κεφαλαίων, την επέκταση των δραστηριοτήτων και την αύξηση της κερδοφορίας.
Το 35ωρο εξακολουθεί να είναι στόχος. Συνεχίζουμε και διευρύνουμε τις πιλοτικές εφαρμογές του.

Ι Ο

Οι μεγάλοι στόχοι 
της περιόδου 
2000 - 2004: 

νέες ευκαιρίες 
πρόσβασης 
στην αγορά 

εργασίας

Οι πολιτικές μας για την εκπαίδευση και την απασχόληση θέλουμε να θέτουν συγκρίσιμους και ελέγξιμους 
ποσοτικούς στόχους, θέλουμε να ελέγχουμε διαρκώς την αποτελεσματικότητα των πολιτικών μας. Να 
εξειδικεύουμε και να εξατομικεύουμε τις παρεμβάσεις μας. Κάθε πολίτης θέλουμε να νοιώθει ότι έχει μια 
διαρκή ευκαιρία στην εκπαίδευση και απασχόληση εγγυώμενη από την πολιτεία.

Το σύνολο των πολιτικών μας, την περίοδο 2000 - 2004, οδηγεί στη δημιουργία 300.000 νέων ευκαιριών 
πρόσβασης στην αγορά εργασίας και 300.000 νέων ευκαιριών κατάρτισης για ανέργους. Οι θέσεις αυτές 
ισούνται με το 12% περίπου του ενεργού πληθυσμού της χώρας. Στόχος μας είναι ο έλεγχος και η 
δραστική μείωση της ανεργίας έχοντας λάβει υπόψη και τον ρυθμό αύξησης της ζήτησης εργασίας εξαιτίας 
της εισόδου νέων δυνάμεων στην αγορά εργασίας (νέοι, γυναίκες, αλλά και αλλοδαποί νόμιμα ευρισκόμενοι 
στη χώρα).



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

- 130.000 νέες θέσεις εξαρτημένης εργασίας

- 70.000 νέες δυνατότητες αυτοαπασχόλησης με κρατική ενίσχυση και υποστήριξη

- 100.000 νέες θέσεις για την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας.

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

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

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

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

0 ποσοτικός αυτός στόχος προκύπτει από τον υπολογισμό του ρυθμού αύξησης του ΑΕΠ την περίοδο 
2000 - 2004 και από τη δυναμική που διαμορφώνει η εκταμίευση του Γ  ΚΠΣ (15,7τρις.), και η 
προετοιμασία της χώρας για το 2004.

Γ  αυτές τις 600.000 θέσεις πρέπει να προστεθούν και άλλες 300.000 ευκαιρίες κατάρτισης που 
απευθύνονται σε ήδη εργαζόμενους. Συνολικά περισσότερα από 900.000 άτομα υπάγονται στα 
προγράμματα του ΟΑΕΔ, των ΚΕΚ, του Υπουργείου Εργασίας, του Ευρωπαϊκού Κοινοτικού Ταμείου κ.λ.π.
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Το όραμά μας 
για τον γεωργικό 

τομέα και 
την ύπαιθρο

Το μεγάλο στοίχημα της δεκαετίας που αρχίζει είναι η ενδυνάμωση του αγροδιατροφικού τομέα στις 
συνθήκες των ραγδαίων οικονομικών και κοινωνικών μεταβολών. Με προσεκτική επιλογή και συντονισμένη 
εφαρμογή τομεακών και εθνικών πολιτικών, ώστε να πολλαπλασιάζονται τα οφέλη, έχουμε ήδη 
δρομολογήσει την πορεία προς την αναζωογόνηση και οικονομική ανάπτυξη της υπαίθρου, την αναβάθμιση 
του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.

Το όραμά μας για το γεωργικό τομέα και την ύπαιθρο την ερχόμενη τετραετία συνοψίζεται στη φράση 
«ολοκληρωμένη και ανθεκτική στο χρόνο ανάπτυξη». Οι επιμέρους στόχοι μας εκφράζονται από το 
τρίπτυχο «Εύρωστη και ανταγωνιστική γεωργία - Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου - 
Κοινωνική προστασία για το σύνολο του αγροτικού πληθυσμού». Ακρογωνιαίος λίθος του οράματος μας 
είναι η ενεργοποίηση των πολιτών των τοπικών κοινωνιών.

Η βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη, κύρια συνιστώσα της πολιτικής μας για την ανασυγκρότηση της 
υπαίθρου, συνιστά πρόταση ανατροπής. Με την πρωτοποριακή μας πολιτική δίνουμε μια απάντηση σε 
όσους εμμένουν σε συντηρητικές, αποσπασματικές προτάσεις που αναφέρονται σε αναποτελεσματικά και 
αλληλοαναιρούμενα μέτρα. Κυρίως όμως απαντάμε στα πραγματικά, σύγχρονα προβλήματα του αγροτικού 
χώρου και ικανοποιούμε τις προσδοκίες για εισόδημα και απασχόληση, ενώ με την προώθηση συνεργασιών 
στο διεθνή χώρο αξιοποιούμε τη γεωπολιτική θέση της Ελλάδας.

Από το 1996, η Κυβέρνηση προσανατόλισε το έργο της στον αγροτικό τομέα στην προετοιμασία για την 
παραγωγική ανασυγκρότηση της αγροτικής Ελλάδας και την περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας ζωής στην 
ύπαιθρο. Με την οικονομική μας πολιτική, την επέκταση των κινήτρων για τους νέους αγρότες, τις θεσμικές 
καινοτομίες που εισαγάγαμε, θέσαμε γερά θεμέλια για τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης στην 
ύπαιθρο, τη βελτίωση του οικονομικού αποτελέσματος των αγροτικών εκμεταλλεύσεων, 
τη μακροπρόθεσμη και δυναμική ανάπτυξη του τομέα.

Η επιτυχία που σημειώσαμε κατά τις διαπραγματεύσεις για την Agenda 2000 μεταφράζεται στη διασφάλιση, 
για την περίοδο 2000-2006 9,5 τρις δρχ. για τη γεωργική ανάπτυξη και τη στήριξη των γεωργικών 
εισοδημάτων. Από αυτό το ποσό, τα 7 τρις δρχ. αποτελούν κοινοτικές ενισχύσεις (επιδοτήσεις), ενώ εάν 
ληφθούν υπόψη και οι πόροι από άλλα μέτρα του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ) που ωφελούν την 
ύπαιθρο, τότε οι συνολικά διαθέσιμοι πόροι για την αγροτική ανάπτυξη ανέρχονται σε 12 τρις δραχμές.

Η πολιτική μας για την αναζωογόνηση της υπαίθρου έχει ως βάση τη δυναμική που απορρέει από τους 
τοπικούς ανθρώπινους και φυσικούς πόρους. Λαμβάνει υπόψη της και προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες 
και απαιτήσεις κάθε περιοχής της υπαίθρου.

Με την πολιτική μας για την ολοκληρωμένη ανάπτυξη επιδιώκουμε να μεταμορφώσουμε τις αγροτικές 
περιοχές σε χώρο ελκυστικό για εργασία και για ζωή. Με έργα εθνικής εμβέλειας, αυτοκινητόδρομους, 
λιμάνια, σιδηρόδρομο, επικοινωνίες «σπάμε» την απομόνωση. Με έργα τοπικής σημασίας που βελτιώνουν 
την ποιότητα ζωής στα χωριά και στις μικρές επαρχιακές πόλεις, όπως ύδρευση, αποχέτευση, οδοποιία, 
βελτίωση παραδοσιακών κτισμάτων, αποκατάσταση ιστορικών μνημείων, δημιουργούμε τις προϋποθέσεις 
γιο την αναζωογόνηση της υπαίθρου. Με την προώθηση παραγωγικών δραστηριοτήτων, συμπληρωματικών 
προς τη γεωργική, αυξάνουμε τις θέσεις απασχόλησης, συμπληρώνουμε και ενισχύουμε το αγροτικό 
εισόδημα.



Με εργαλείο το Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης υποστηρίζουμε:

•  Την ανάπτυξη μιας νέας γενιάς αγροτών, με πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες, ικανότητα για τη λήψη 
σωστών επιχειρηματικών αποφάσεων και για προσαρμογή, κάθε φορά, στα νέα δεδομένα.

•  Βιώσιμα συστήματα παραγωγής, φιλικά προς το περιβάλλον και τους φυσικούς πόρους και 
προσαρμοσμένα στις σύγχρονες και μελλοντικές απαιτήσεις των καταναλωτών

•  Την αναβάθμιση της ποιότητας των τροφίμων

•  Τη στήριξη υποδειγματικών επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον αγροτικό τομέα

•  Την ανάπτυξη ενός πανελλαδικού δικτύου πληροφορικής για την ενημέρωση των αγροτών

•  Την προώθηση του εγχώριου γενετικού και πολλαπλασιαστικού υλικού

•  Προγράμματα αγροτουρισμού, για την προβολή και διάθεση τοπικών, γεωργικών και βιοτεχνικών 
προϊόντων, την προστασία του περιβάλλοντος, την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής και πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς.

Για τις μειονεκτικές περιοχές, ορεινές, νησιωτικές, παράκτιες, έχουμε σχεδιάσει για τη νέα τετραετία μια 
εξειδικευμένη πολιτική. Στόχος της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία συνθηκών για την προσέλκυση 
νέου πληθυσμού και την ανάπτυξη των περιοχών αυτών, κατά τρόπο που να αίρεται η απομόνωση που τις 
χαρακτηρίζει, χωρίς αρνητικές για το φυσικό και πολιτισμικό περιβάλλον επιπτώσεις.

Η πολιτική μας για τους υδάτινους πόρους αναγνωρίζει τη σύνδεσή τους τόσο με την αγροτική παραγωγή 
όσο και με την ποιότητα του περιβάλλοντος. Γι αυτό αποσκοπεί στην προώθηση προγραμμάτων με στόχο 
την ορθολογική διαχείρισή τους και την ανθεκτικότητα της αγροτικής ανάπτυξης στο χρόνο.

Οι ειδικοί στόχοι της πολιτικής μας για την αλιεία και τα δάση για τη νέα τετραετία συνίστανται:

•  Στον εμπλουτισμό των θαλάσσιων και των δασικών πόρων και στην προστασία τους από την 
υπερεκμετάλλευση, την κακή διαχείριση και την αμέλεια.

•  Στη διατήρηση ή και ποιοτική αναβάθμιση των δασών και των θαλασσών.

•  Στην προστασία και στην ικανοποίηση του καταναλωτή των προϊόντων και υπηρεσιών που συνδέονται με 
τους θαλάσσιους και τους δασικούς πόρους.

•  Στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (περιαστικά δάση σε 
αστικά και ημιαστικά κέντρα της χώρας).

2
Νέοι θεσμοί 

για την 
ανασυγκρότηση 

της υπαίθρου

Για την εξυπηρέτηση του πολίτη της υπαίθρου έχουμε δώσει προτεραιότητα στην αναβάθμιση της 
λειτουργίας των θεσμών. Ήδη αναπτύσσουμε το ενδεδειγμένο για το σκοπό αυτό θεσμικό πλαίσιο με τη 
δημιουργία νέων οργανισμών για τον πρωτογενή τομέα και την ύπαιθρο και με την αναδιάρθρωση όσων 
υπάρχουν. Το θεσμικό αυτό πλαίσιο έχει ως γνώμονα το στρατηγικό μας προσανατολισμό για την 
προσαρμογή του αγροτικού χώρου στις νέες συνθήκες και τη δημιουργία των προϋποθέσεων για τον 
εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση της ανταγωνιστικής θέσης της ελληνικής γεωργίας.

•  Με το Νόμο-Πλαίσιο «Αλέξανδρος Παπαναστασίου» που ψηφίσαμε, εισάγονται πλέον νέοι κανόνες 
λειτουργίας των γεωργικών συνεταιρισμών. Συγκεκριμένα, κύριος στόχος είναι ο εκσυγχρονισμός και η



συγχώνευση των συνεταιριστικών οργανώσεων σε νέες δυναμικές μορφές με σύγχρονη δομή και 
λειτουργία. 0 καινούργιος νόμος, με πλήρη σεβασμό στις αρχές του συνεργατισμού, θα κατευθύνει με 
ελεύθερη βούληση τους συνεταιρισμούς σε νέα διοικητικά και ελεγκτικά πρότυπα λειτουργίας.

Ήδη η Κυβέρνηση έχει θεσμοθετήσει με νόμο τη σύσταση και λειτουργία των Εθνικών 
Διεπαγγελματικών Οργανώσεων. Κατά τη νέα τετραετία, οι Διεπαγγελματικές Οργανώσεις κατά προϊόν 
θα δραστηριοποιηθούν για να αντιμετωπίσουν κάθε θέμα οργάνωσης της παραγωγής, της μεταποίησης 
και της εμπορίας των αγροτικών προϊόντων, χωρίς να απαιτείται η ανάμιξη του κράτους, προς όφελος 
κυρίως των αγροτών-παραγωγών της χώρας. Ο νέος θεσμός θα στηρίζει επίσης τον καταναλωτή, τις 
συνεταιριστικές οργανώσεις και την ιδιωτική πρωτοβουλία.

Οι νέοι, σύγχρονοι οργανισμοί Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ) και 
Πιστοποίησης Λογοριοσμών (ΟΠΙΛΟΓ) θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά με ταχύτητα και απόλυτη 
διαφάνεια. 0α ικανοποιηθεί έτσι το βασικό αίτημα του αγροτικού κόσμου για την άμεση καταβολή των 
ενισχύσεων στους δικαιούχους, κατά την εφαρμογή των κανόνων των Κοινών Οργανώσεων των Αγορών.

Η λειτουργία του Οργανισμού Πιστοποίησης και Ελέγχου Γεωργικών Προϊόντων (ΟΠΕΓΕΠ) θα δώσει τη 
δυνατότητα στήριξης των προϊόντων ποιότητας, βιολογικών, παραδοσιακών, ειδικών προϊόντων, 
προϊόντων ονομασίας προέλευσης στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού. Πρόκειται για 
θεσμό που υπόσχεται σημαντική αύξηση του εισοδήματος των παραγωγών. Η λειτουργία του θεσμού 
αυτού θα ενισχύσει την ταυτότητα των ελληνικών αγροτικών προϊόντων και θα συμβάλει στην προώθηση 
των εξαγωγών σε νέες επιλεκτικές αγορές.

Με μοχλό την Εταιρία Αξιοποίησης Αγροτικής Γης (ΑΓΡΟΓΗ Α.Ε.), που επίσης θεσμοθετήσαμε, θα 
βοηθηθεί ο αγρότης στην αγορά, μίσθωση και εκμίσθωση γαιών, καθώς και στη διαχείριση των 
διαθέσιμων προς εκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων. Οα επιτυγχάνεται έτσι με μεγαλύτερη ευκολία 
αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους παραγωγής 
και αύξηση του εισοδήματος.

Ο νέος οργανισμός γιο την εκπαίδευση κοι κατάρτιση των αγροτών «ΔΗΜΗΤΡΑ», που έχει ήδη τεθεί 
σε λειτουργία, θα εφαρμόζει εκπαιδευτικά προγράμματα για 60.000 αγρότες. Για τη συνεχή, ευρεία και 
ολοκληρωμένη πληροφόρηση των αγροτών θα αξιοποιηθούν ηλεκτρονικά δορυφορικά δίκτυα, ώστε ο 
κάθε ενδιαφερόμενος πολίτης της υπαίθρου να εξασφαλίζει -για τα θέματα που τον ενδιαφέρουν- άμεση 
ενημέρωση μέσω του δέκτη της τηλεόρασής του.

Οι εργασίες του Συμβουλίου Αγροτικής Πολιτικής (ΣΑΠ) αποκεντρώνονται στα επίπεδα της 
Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και της Διοικητικής Περιφέρειας, προκειμένου να εξασφαλισθεί η ενεργός 
συμμετοχή μεγάλου αριθμού εκπροσώπων του αγροτικού κόσμου στη διαμόρφωση προτάσεων και στη 
λήψη αποφάσεων. Με το νέο οχήμα λειτουργίας, αποκτά ουσιαστικό βήμα η ελληνική περιφέρεια και ο 
πολίτης που ζει και δραστηριοποιείται στην ύπαιθρο.

Το Υπουργείο Γεωργίας μετατρέπεται σε Υπουργείο Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,
προκειμένου να “σηκώσει” το βάρος της ανασυγκρότησης της υπαίθρου. Η μετατροπή συνίσταται στην 
εστίαση των κεντρικών υπηρεσιών στη χάραξη αγροτικής πολιτικής και στην πλήρη αποκέντρωση του 
διοικητικού οργανισμού στις διοικητικές περιφέρειες και την αυτοδιοίκηση, με παράλληλο 
εκσυγχρονισμό των επιτελικών και ελεγκτικών του μηχανισμών.

Ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ρύθμισης χρεών συνεταιριστικών οργανώσεων, αγροτικών 
εκμεταλλεύσεων και μεμονωμένων αγροτών.

Η Αγροτική Τράπεζα ανασυγκροτείται, εξυγιαίνεται και από την 1.1.2000 λειτουργεί μέσα στο γενικό 
πιστωτικό καθεστώς ως υγιής τράπεζα γενικών εργασιών. 0α εισαχθεί στο Χρηματιστήριο Αξιών 
Αθηνών (ΧΑΑ) μετά την έκδοση αγροτικών προμετόχων, τα οποία θα διατίθενται με ευνοϊκούς όρους



μόνο σε αγρότες, πολίτες της υπαίθρου και συνεταιριστικές οργανώσεις.

•  θεσμοθετήσαμε την ετήσια διεξαγωγή διαπραγματεύσεων για όλα τα θέματα κόστους εισροών στη 
γεωργική παραγωγή. Οι αποφάσεις της Κυβέρνησης για τυχόν επεμβάσεις στα κόστη εισροών 
(χρηματοοικονομικά, φορολογικά, ενέργεια, καύσιμα, πρώτες ύλες κλπ) για την επόμενη καλλιεργητική 
περίοδο θα ανακοινώνονται ετησίως κάθε Οκτώβριο.

•  Δημιουργείται η εταιρία «Ελληνικές Αγροεξαγωγές Α.Ε.» που θα έχει περιφερειακά γραφεία σε όλη την 
Ελλάδα και γραφεία αντιπροσωπείας σε χώρες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα ελληνικά αγροτικά 
προϊόντα. Στόχος της είναι η στήριξη, η προβολή και η προώθηση των ελληνικών εξαγωγών αγροτικών 
προϊόντων στο εξωτερικό.

•  Δημιουργείται η «Α.Ε. Αγροτουρισμού», η οποία θα διευκολύνει και θα συντονίζει την ανάπτυξη 
πολιτικών αγροτουρισμού σε όλες τις περιοχές της χώρας.

•  Δημιουργείται η «Α.Ε. Διαχείρισης Τηλεοπτικών Προγραμμάτων» η οποία θα αναλάβει, σε συνεργασία 
με τον Οργανισμό «ΔΗΜΗΤΡΑ» τη διαχείριση των δορυφορικών ψηφιακών προγραμμάτων του Αγροτικού 
Καναλιού το οποίο θα εκπέμπει καθημερινά προγράμματα για αγρότες.

3
Ειδικά μέτρα 

για τους 
αγρότες

Στα πλαίσια της προετοιμασίας για την άμεση εφαρμογή των πολιτικών μας από το ξεκίνημα του 2000 
αποφασίσαμε μια σειρά ειδικών μέτρων πολιτικής άμεσης εφαρμογής, τα κυριότερα των οποίων είναι:

•  Η καταβολή του συνόλου των επιδοτήσεων και ενισχύσεων μέσα στις συμβατικές προθεσμίες. Μετά 
την πλήρη λειτουργία του αποκεντρωμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πληρωμών, κάθε καθυστέρηση θα 
καταβάλλεται εντόκως.

•  Η εξασφάλιση ταχύτητας στις χρηματοοικονομικές συναλλαγές κατά τη χρηματοδότηση των αγροτών, 
και γενικά των πολιτών της υπαίθρου, μέσω της θέσης σε λειτουργία της κάρτας αυτοματοποιημένων 
χρηματοοικονομικών συναλλαγών της Αγροτικής Τράπεζας, ΑΤΕΝΕΤ. Το μέτρο απευθύνεται σε 
αγρότες που συνταξιοδοτούνται πρόωρα, σε όλους τους αγρότες που δικαιούνται εξισωτικές 
αποζημιώσεις, καθώς και σε όσους δικαιούνται αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ. Τα μεγάλα αυτά τμήματα 
του αγροτικού πληθυσμού θα έχουν τη δυνατότητα ανάληψης προκαταβολών, ώστε να καλύπτουν άμεσα 
τις ανάγκες διαβίωσής τους στο χρονικό διάστημα έως την τελική εκκαθάριση και την καταβολή του 
συνόλου των ποσών που δικαιούνται (συντάξεις, κίνητρα, αποζημιώσεις). Επίσης δημιουργία της 
«ΑΓΡΟΚΑΡΤΑ» μέσω της οποίας θα μπορούν οι αγρότες να συναλλάσσονται με συμφέροντες όρους με 
εμπορικές εταιρείες.

•  Η αναβάθμιση του συστήματος ασφάλισης της παραγωγής και του κεφαλαίου των γεωργικών 
εκμεταλλεύσεων από τον ΕΛΓΑ, με σκοπό την επίτευξη σημαντικής αύξησης στο βαθμό προστασίας του 
αγρότη και τη βελτίωση στην ποιότητα των σχετικών υπηρεσιών. Παρέχουμε νέα ασφαλιστικά προϊόντα 
με διασπορά των ασφαλιστικών κινδύνων, διαφοροποιούμε τα ασφάλιστρα και αντασφαλίζουμε το 
σύστημα.

•  Η στήριξη της πολιτικής μας για την ανασυγκρότηση της υπαίθρου με εξειδικευμένους επιστημονικούς 
συμβούλους, οι οποίοι προσλαμβάνονται σε όλους τους Καποδιστριακούς Δήμους για όλη τη νέα
προγραμματική περίοδο 2000-2006 σύμφωνα με την Agenda 2000. Η τοπική αυτοδιοίκηση και οι νέοι 
συνεταιρισμοί θα αποτελέσουν τα μέσα εφαρμογής των πολιτικών ανάπτυξης και ανασυγκρότησης της 
υπαίθρου.

Η δημιουργία ειδικών γραφείων για τους νέους αγρότες σε όλες τις νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις και 
σύντομα σε κάθε τοπική αυτοδιοίκηση. Στόχος για τη νέα περίοδο είναι η ένταξη 5.000 νέων αγροτών



κατ' έτος στο πρόγραμμα με τα αυξημένα κίνητρα για τη στήριξη των επαγγελματικών τους 
δραστηριοτήτων.

Η μείωση από 1.9.2000 του επιτοκίου καλλιεργητικών δανείων για όλους τους αγρότες από 12% σε 9%. 
Το μέτρο αυτό αφορά περίπου 500.000 αγρότες. Η μείωση του ειδικού επιτοκίου για τους νέους 
αγρότες από 8,5% σε 7,5%. Η μείωση των επιτοκίων όλων των επενδυτικών δανείων κατά 3-4 
ποσοστιαίες μονάδες. Επισημαίνεται ότι όλο τα επιτόκια θα μειωθούν περαιτέρω κατά 2-3 περίπου 
μονάδες στη διάρκεια του τρέχοντος έτους και πριν την ένταξη της χώρας στη ζώνη του ΕΥΡΩ.

Η επέκταση και βελτίωση των όρων του προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών, με 
αύξηση από 1.1.2000 του ποσού της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά 25%. Έτσι το ύψος της πρόωρης 
σύνταξης ανέρχεται για τη γενική περίπτωση από 1.190.000 δρχ. σε 1.484.000 δρχ. το χρόνο και για 
τους αγρότες των παραμεθόριων περιοχών από 1.400.000 δρχ. σε 1.750.000 δρχ. το χρόνο. Την 
περίοδο 2000-2006, το μέτρο αναμένεται να προσελκύσει 50.000 νέους δικαιούχους. Στο πρόγραμμα 
πρόωρης συνταξιοδότησης θα μπορούν πλέον να εντάσσονται και αλιείς.

Η, από 1.1.2000, αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 10.000 δρχ. για όλα τα κλιμάκια. Το μέτρο 
αφορά 800.000 συνταξιούχους αγρότες και συνεπάγεται αύξηση της κατώτερης σύνταξης κατά 30%. 
Επίσης στην επόμενη διετία θα αυξηθούν περαιτέρω οι συντάξεις κατά 10.000 δρχ. δηλαδή κατά 
140.000 δρχ. το χρόνο.

✓
Η αύξηση συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ (Φόρου Προστιθέμενης Αξίας) στους αγρότες που υπάγονται 
στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις πωλήσεις αγροτικών προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών 
που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.1999 και εφεξής. Οι συντελεστές αυξάνονται από 3,5% σε 5% για τη 
φυτική παραγωγή, από 5% σε 6% για τη ζωική παραγωγή και από 2,5% σε 4% για τη δασική και 
αλιευτική παραγωγή.

Διατήρηση του ειδικού χαμηλού τιμολογίου για τον αγροτικό ηλεκτρικό ρεύμα. Η λννίι θα κοστίζει στον 
αγρότη 10,5 δρχ., έναντι 28 δρχ. για τις επιχειρήσεις και 33 δρχ. για τα νοικοκυριά.

Η ισχύς ειδικού φορολογικού καθεστώτος για τους αγρότες για την άμεση φορολογία και τις 
φορολογίες κεφαλαίου και εισοδημάτων, ώστε να διατηρηθεί η φορολόγηση των αγροτικών 
νοικοκυριών και εκμεταλλεύσεων στα ίδια, χαμηλά επίπεδα.

Αυξάνονται από 1/1/2000 η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου στο 50%. Αυτό 
σημαίνει, ότι όλοι οι αγρότες θα παίρνουν πίσω το μισό φόρο πετρελαίου, ανεξάρτητα αν έχουν ή δεν 
έχουν μηχάνημα, ανάλογα φυσικά με το είδος και τον όγκο της παραγωγής τους.

Ειδικά για ακίνητες αγροτικές εκμεταλλεύσεις, όπως τα θερμοκήπια, ανεμομείκτες, ξηραντήρια, 
αντλητικά συγκροτήματα, θα επιστρέφεται επιπλέον 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης (δηλαδή 
συνολικά το 80%) με βάση τα τιμολόγια αγοράς πετρελαίου και μέχρι ένα ανώτατο όριο ανά μονάδα 
καλλιέργειας.

Αυξάνονται τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για 
όλους τους αγρότες, από 20 εκατ. δρχ. σε 30 εκατ. δρχ. και για τις όμορες εκτάσεις από 40 
εκατ. δρχ. σε 72 εκατ. δρχ.

Αυξάνονται τα ανώτατα όρια των γεωργικών απαλλαγών στη φορολογία μεταβίβασης ακινήτων για τους 
νέους αγρότες, από 150 εκατ. δρχ. σε 180 εκατ. δρχ.

Αυξάνονται οι γεωργικές απαλλαγές στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών για
όλους τους αγρότες από το διπλάσιο στο τριπλάσιο αφορολόγητο ποσό της κλίμακας και 
μέχρι 40 εκατ. δρχ., από 30 εκατ. δρχ.



- Αυξάνονται οι γεωργικές απαλλαγές στη φορολογία κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών για 
τους νέους αγρότες από το τριπλάσιο αφορολόγητο ποσό της κλίμακας στο τετραπλάσιο και μέχρι 180 
εκατ. δρχ. από 150 εκατ. δρχ.

- Νέα πρόσθετη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων της ATE κατά δύο τουλάχιστον εκατοστιαίες 
μονάδες για όλες τις κατηγορίες δανείων μέσα στο 2000.

Η πρόταση πολιτικής για τον αγροτικό τομέα και την ύπαιθρο κατά την επόμενη τετραετία της 
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ δεν περιέχει «παροχές» προεκλογικού χαρακτήρα ούτε μοιράζει 

; εισοδήματα σαν «μάννα ε ξ  ουρανού». Όμως:

•  διασφαλίζει τους όρους και το κατάλληλο θεσμικό, οικονομικό, κοινωνικό και διοικητικό πλαίσιο για την 
ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών από τους πολίτες της υπαίθρου,

•  εξασφαλίζει απασχόληση και εισόδημα για τους ίδιους,

•  υποστηρίζει τις κοινωνικές τους ανάγκες,

•  επιδεικνύει σεβασμό στην ιδιωτική και επαγγελματική τους προσωπικότητα,

•  φροντίζει για την αποτελεσματική διεκπεραίωση των οικονομικών τους απαιτήσεων.

Η πρόταση πολιτικής του ΠΑΣΟΚ διατηρεί, με συνέπεια, τον πολίτη της υπαίθρου στη θέση που του 
αξίζει: στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Κυβέρνησης.

4
Το όραμά μας 
για το Αιγαίο

Όραμά μας για το Αιγαίο είναι η δημιουργία των συνθηκών που θα επιτρέψουν την αυτόνομη και 
πολύπλευρη οικονομική, κοινωνική και πολιτισμική άνθηση του νησιωτικού αυτού χώρου. Επιδιώκουμε την 
εφαρμογή πολιτικών και τις θεσμικές αλλαγές εκείνες που θα καταστήσουν το Αιγαίο έναν πρότυπο χώρο 
διαβίωσης για τον Πολίτη.

Το όραμά μας είναι να αξιοποιήσουμε με σεβασμό τη φυσική, περιβαλλοντική, μικρο-κλιματολογική, 
οικιστική, ιστορική και πολιτιστική ποικιλομορφία του Αιγαίου και να δημιουργήσουμε με συνέπεια τις 
συνθήκες για οικονομική ποικιλομορφία, κοινωνική και πολιτισμική ευημερία του χώρου.

Όραμά μας είναι το Αιγαίο να ταυτισθεί με την έννοια της ποιότητας στη μόνιμη διαβίωση του πολίτη.

Για την πραγματοποίηση του οράματος μας, το ΠΑΣΟΚ έχει καταοτρώσει ένα τετραετές πρόγραμμα που 
βασίζεται στους εξής τρεις στόχους:

1. Μια ολοκληρωμένη οικονομική ανάπτυξη, που θα προκύψει από την ταυτόχρονη ενεργοποίηση όλων 
των παραγωγικών και αναπτυξιακών τομέων, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται απόλυτη μεταξύ τους 
συνέργια.

2. Την οικονομική και κοινωνική διασύνδεση τόσο μεταξύ των νησιών του Αιγαίου όσο και μεταξύ του 
αιγαιακού χώρου και της ηπειρωτικής Ελλάδας,.

3. Την κατοχύρωση της ποιότητας στην καθημερινότητα της ζωής του πολίτη, με τη διασφάλιση της 
μοναδικότητας του φυσικού, ιστορικού, πολιτισμικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα του Αιγαίου και την 
εξασφάλιση αποτελεσματικής και ταχείας εξυπηρέτησης των πολιτών του Αιγαίου από τις δημόσιες 
υπηρεσίες.

Η οικονομική ανάπτυξη του Αιγαίου πρέπει να γίνει κατά τρόπο που να αξιοποιεί τα συγκριτικά



πλεονεκτήματα των νησιών, να σέβεται και να προστατεύει τα φυσικά, ιστορικά και πολιτισμικά 
χαρακτηριστικά τους, να βασίζεται στην αναγνώριση του πολίτη ως κινητήριας δύναμης, αλλά και στη 
δυναμική που απορρέει από τη συνοχή.

Το Αιγαίο θα αναπτυχθεί με πυρήνα την οικογενειακή αγροτική εκμετάλλευση με πολλαπλές 
δραστηριότητες που θα αποσκοπούν στην παραγωγή προϊόντων και στην προσφορά υπηρεσιών υψηλής 
ποιότητας και ιδιαίτερων χαρακτηριστικών.

Στον Πρωτογενή Τομέα θα προωθηθεί η δημιουργία μέσω, της διασύνδεσης των νησιών μεταξύ τους και με 
την ηπειρωτική Ελλάδα, της αγοράς του «Πράσινου Τουρισμού», που θα αποτελείται από φυσικά προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, με διακεκριμένα τοπικά χαρακτηριστικά.

Ο Δευτερογενής Τομέας θα κληθεί να επιτελέσει την ενσωμάτωση των τοπικών χαρακτηριστικών του 
αιγαιακού χώρου και πολιτισμού στα προϊόντα των δραστηριοτήτων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων.

Η ανάπτυξη του Τουρισμού θα επικεντρωθεί στην ανάπτυξη του «Πράσινου Τουρισμού». Αυτό το 
καινούργιο υπόδειγμα θα είναι απόλυτα εναρμονισμένο με την προστασία του φυσικού και ιδιαίτερου 
οικιστικού περιβάλλοντος.

Στον τομέα της Ενέργειας, θα προωθήσουμε μια εξειδικευμένη στο χώρο του Αιγαίου Ενεργειακή 
Στρατηγική με σκοπό την ανάδειξη του Αρχιπελάγους σε πρότυπο χώρο παραγωγής ενέργειας από 
ανανεώσιμες πηγές.

Οι κρίσιμης σημασίας για τη διασύνδεση των νησιών, την κοινωνική και οικονομική συνοχή και την ευημερία 
του πολίτη του Αιγαίου τομείς των Μεταφορών και των Επικοινωνιών θα αναπτυχθούν με την πολιτική μας 

■ που θα περιλαμβάνει

•  τη σύνδεση μεταξύ του νησιωτικού χώρου και της ηπειρωτικής Ελλάδας (διαπεριφερειακή)
•  τη σύνδεση μεταξύ των νησιών (διανησιωτική)
•  την εσωτερική δικτύωση σε κάθε νησί με την ανάπτυξη των κατάλληλων υποδομών (ενδονησιωτική).

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή τρία πρότυπα προγράμματα:

•  Η πολιτική για τη διοικητική εξυπηρέτηση των πολιτών. Εφαρμόζομε στα νησιά του Αιγαίου το πρόγραμμα 
«Αστερίας» το οποίο απαλλάσσει τους νησιώτες από περιπές μετακινήσεις και καταργεί τη 
γραφειοκρατική ταλαιπωρία. Ο πολίτης των νησιών εξυπηρετείται για τις διοικητικές του συναλλαγές 
μέσω των «Γραφείων του Πολίτη» που έχουμε δημιουργήσει σε όλους τους Δήμους, τα Επαρχεία και 
τις Νομαρχίες του Αιγαίου.

•  Το πρόγραμμα «Ιπποκράτης» το οποίο αφορά στη βελτίωση των παρεχόμενων υγειονομικών υπηρεσιών 
στα νησιά. Βάσει αυτού του Προγράμματος, έχουν θεσπιστεί πρόσθετα κίνητρα για τους γιατρούς 
ειδικότητας, βελτιώνεται η υλικοτεχνική υποδομή των Πολυδύναμων Περιφερειακών Ιατρείων και 
αναπτύσσεται ένα ολοκληρωμένο σύστημα αεροδιακομιδών, το «ΕΚΑΒΑ του Αιγαίου».

•  Το πρόγραμμα «ΑΣΠΙΣ» με τη δημιουργία και στελέχωση γραφείων Πολιτικού Σχεδιασμού Έκτακτης 
Ανάγκης σε όλους τους Δήμους και την σύσταση και τη συνεργασία εθελοντικών ομάδων, για την 
αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών και των κινδύνων στα νησιά.



Επένδυση <?τη γνώση και 
τη νεα γένια
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
Πολιτική για το υς νέους



Το γενικό 
πλαίσιο

0 21ος αιώνας, ως αιώνας της γνώσης, έχει αρχίσει προ πολλού. Η γνώση και άρα η εκπαίδευση είναι έτσι 
διεθνώς το πεδίο των μεγάλων ευκαιριών για όσους κινηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά αλλά και το 
πεδίο των μεγάλων ανισοτήτων.

Για το ΠΑΣΟΚ η επένδυση στη γνώση και τη νέα γενιά είναι η πρώτη και βασική προσπάθεια για τη 
διαμόρφωση μιας συνολικής εθνικής ανταγωνιστικότητας. Για το σχεδίασμά ενός νέου μοντέλου 
ανάπτυξης της χώρας. Για την απόκτηση συγκριτικού πλεονεκτήματος εκεί όπου σε λίγο θα κρίνονται τα 
πάντα.

Η πολιτική σύγκρουση που κυριάρχησε στον αιώνα που έκλεισε είχε κυρίως οικονομική βάση, ήταν η 
σύγκρουση ανάμεσα σε αυτούς «που είχαν» και αυτούς «που δεν είχαν». Στον αιώνα που άνοιξε, πλάι στη 
σύγκρουση αυτή, αναδύεται και μια άλλη, που έχει ίσως πιο δραματικό χαρακτήρα, τη σύγκρουση ανάμεσα 
σε αυτούς «που ξέρουν» και αυτούς «που δεν ξέρουν». Ο κίνδυνος της δημιουργίας ενός απαρτχάιντ 
στον τομέα της γνώσης είναι ορατός και συγκεκριμένος.

Το πρόβλημα αυτό πρέπει να γίνει αντικείμενο συνειδητών πολιτικών, οι οποίες θα επενδύουν στο 
λεγόμενο «νοητικό κεφάλαιο» και θα ανταποκρίνονται στο αίτημα των καιρών για μια εκπαίδευση υψηλού 
επιπέδου και ίσων ευκαιριών. Μια τέτοια πολιτική ασκείται με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση.

Μια νέα απίληφη για την παιδεία του 21ου αιώνα σε έναν κόσμο που αλλάζει

Η εκπαιδευτική πολιτική στον 21ο αιώνα πρέπει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις που προδιαγράφονται: 
Την παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία της Γνώαης και την Ευρωπαϊκή Ένωση της μετά-ΟΝΕ εποχής.
Κοινωνία της Γνώσης είναι η κοινωνία εκείνη στην οποία η γνώση αποτελεί τον θεμελιώδη παράγοντα τόσο 
για την οικονομική όσο και για την κοινωνική αλλά και την ατομική ανάπτυξη. Είναι η κοινωνία, στην οποία 
τον βασικό οικονομικό πόρο αποτελεί η γνώση που ανάγεται ταυτόχρονα σε κύριο μέσο ανάπτυξης του 
ατόμου αλλά και της κοινωνίας. Είναι η κοινωνία, στην οποία δεν υφίστανται κανενός είδους όρια και 
περιορισμοί στην παραγωγή γνώσης στην οποία όλοι οι άνθρωποι ενθαρρύνονται αλλά και διευκολύνονται 
προκειμένου να έχουν πρόσβαση σε αυτήν σε οποιαδήποτε φάση της ζωής τους. Είναι, τέλος, η κοινωνία 
στην οποία η μάθηση αποτελεί μία συνεχή δραστηριότητα σε όλη τη διάρκεια της ζωής των ατόμων.

Το ευρύτερο πλαίσιο του σχεδιασμού μας είναι η παγκοσμιοποιημένη Κοινωνία της Γνώσης. Όπως 
συμβαίνει σε κάθε μεταβατικό στάδιο, παρουσιάζονται, για όλες τις χώρες, ευκαιρίες βελτίωσης και 
ισχυροποίησης της θέσης τους. Οι χώρες που θα προετοιμάσουν εγκαίρως και με τον καλύτερο τρόπο το 
ανθρώπινο δυναμικό τους, ώστε να καταστεί ικανό να συμμετέχει ενεργά και αποτελεσματικά, θα 
αποκτήσουν σημαντικό πλεονέκτημα και θα αποκομίσουν σημαντικά οφέλη. 0α αποτελέσουν τους 
πρωτοπόρους που θα προσδιορίσουν και τις προτεραιότητες για το μέλλον.

Η χώρα μας καλείται να αντιμετωπίσει αυτή την πρόκληση, αξιοποιώντας τη λαμπρή της κληρονομιά στον 
τομέα της παιδείας και της επιστήμης, δημιουργώντας τις κατάλληλες συνθήκες προόδου και ανάπτυξης. 
Στο πλαίσιο αυτό η επαναξιολόγηση και ο επαναπροσδιορισμός του εκπαιδευτικού μας συστήματος, 
λαμβάνοντας υπόψη την πρόοδο και τις δυνατότητες επίδρασης σ’ αυτό των νέων τεχνολογιών, αποτελεί 
επιτακτική ανάγκη.

Το εκπαιδευτικό σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει την πρόκληση αυτή, προετοιμάζοντας τους αυριανούς 
πολίτες, οι οποίοι πρόκειται να ζήσουν σε μία κοινωνία διαρκούς ανανέωσης της γνώσης. Κύριο μέλημά



του είναι η διασφάλιση της ισότιμης και επαρκούς συμμετοχής όλων των πολιτών στη διαμορφούμενη 
Κοινωνία της Γνώσης. Υποχρέωση της πολιτείας είναι η εξασφάλιση για όλα τα παιδιά ίσων ευκαιριών στη 
μάθηση και στην απόκτηση των ικανοτήτων που θα τα καταστήσουν ικανά να παρακολουθούν απρόσκοπτα 
τις τεχνολογικές εξελίξεις και να εξοικειώνονται με αυτές, συμμετέχοντας ενεργά και ισότιμα στον ψηφιακό 
κόσμο του αύριο.

Το αμεσότερο πλαίσιο του σχεδιασμού μας είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της μετά-ΟΝΕ εποχής στην προοπτική 
της διεύρυνσης. Οι Έλληνες πολίτες είναι Ευρωπαίοι πολίτες. Πολίτες μίας διευρυνόμενης οικονομικής 
υπερδύναμης που προσφέρει πρωτόγνωρες ευκαιρίες και προκλήσεις αλλά και χαρακτηρίζεται από ένα 
απαιτητικό περιβάλλον σκληρού ανταγωνισμού.

Το εκπαιδευτικό μας σύστημα καλείται να αντιμετωπίσει και την πρόκληση αυτή. Να προετοιμάσει 
κατάλληλα τους νέους που θα ζήσουν σε μία ανοικτή ευρωπαϊκή κοινωνία να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες 
και τις ικανότητές τους και να τους δώσει συγκριτικά πλεονεκτήματα στον ευρωπαϊκό ανταγωνισμό.

Η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας του 21ου αιώνα έχει απαλλαγεί από τα δεσμά του παρελθόντος και 
μπορεί χάρη στην εκπαιδευτική μεταρρύθμιση να στραφεί στο μέλλον: Με συστηματικότητα, εξωστρέφεια 
και αισιοδοξία μπορεί να προσανατολισθεί στην Ευρώπη και στον Κόσμο.

Στόχοι και προτεραιότητες

Το χρονικό διάστημα 2000 - 2006 που καλύπτει το Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης και το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Εκπαίδευσης και Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης είναι κρίσιμο για την Ελλάδα. (Η χώρα 
μας μέλος της ΟΝΕ πρέπει να ανταπεξέλθει στον ανταγωνισμό τόσο με τα άλλα κράτη-μέλη όσο και σε 
διεθνές επίπεδο). Το Εκπαιδευτικό Σύστημα πρέπει να διαδραματίσει καταλυτικό ρόλο για την επιτυχημένη 
πορεία της χώρας στο νέο πλαίσιο που διαμορφώνεται. Η επένδυση στην παιδεία παρουσιάζει διπλή 
χρησιμότητα, αφενός για την αύξηση της απαοχολησιμότητας των ατόμων και τον περιορισμό του 
κοινωνικού αποκλεισμού και αφετέρου για την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας.

Στο διάστημα αυτό το Εκπαιδευτικό Σύστημα έχει ως βασικές κατευθύνσεις:
- Να μειώσει στο ελάχιστο τη σχολική διαρροή και να αυξήσει το βαθμό προετοιμασίας των μαθητών σε 

σχέση με τις συνθήκες που θα επικρατούν μετά το τέλος των σπουδών τους.

- Να βελτιώσει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την αποτελεσματικότητα των σχολικών 
μονάδων.

- Να πετύχει την αναπροσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών, λαμβάνοντας υπόψη τις βασικές 
γνώσεις και δεξιότητες και τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, ώστε να δημιουργηθεί ένα στέρεο 
υπόβαθρο για τη συνεχή επικαιροποίηση των γνώσεων.

- Να επεκτείνει τη δια βίου μάθηση σε όλη την έκταση του εκπαιδευτικού μας συστήματος με την 
εισαγωγή εξειδικευμένων γνωστικών περιοχών και τη δυνατότητα παροχής της ανεξάρτητα από 
ηλικία ή άλλα εμπόδια.

- Να καλύψει όλα τα υπάρχοντα κενά στην υλικοτεχνική υποδομή του εκπαιδευτικού συστήματος.

- Να συμβάλλει στην ανάπτυξη της κοινωνίας της πληροφορίας δημιουργώντας ένα εκπαιδευτικό 
σύστημα πρότυπο για την ολοκληρωμένη οργάνωσή της.

- Να αναπτύξει και να τονώσει το σημαντικό χαρακτήρα της αρχικής τεχνικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης και κατάρτισης.



- Να εκσυγχρονίσει τη διοικητική δομή του εκπαιδευτικού συστήματος, με γνώμονα τη διάχυση της 
πληροφόρησης και τη συμμετοχή πολλών φορέων - συμπεριλαμβανομένων και των σχολικών 
μονάδων - στη λήψη αποφάσεων, την υλοποίηση προγραμμάτων και τη διαχείριση πόρων.

Η εκπαιδευτική στρατηγική που διέπει το πρόγραμμα αποσκοπεί στην επίτευξη δύο γενικών στόχων. Την 
αύξηση της συμμετοχής στο εκπαιδευτικό σύστημα όλων των νέων - ώστε να υλοποιηθεί η ισότητα των 
εκπαιδευτικών ευκαιριών - και την αναβάθμιση και βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
και αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης.

Στην κατεύθυνση αυτή συμπεριλαμβάνονται οι εξής επιμέρους στόχοι :

1. Η καταπολέμηση της σχολικής διαρροής και αποτυχίας με τη συνδρομή ειδικής μέριμνας για:

- την ένταξη των παιδιών με πολιτισμικές και γλωσσικές ιδιαιτερότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα,

- την έγκαιρη ανίχνευση και βοήθεια για τους μαθητές με μαθησιακά προβλήματα και προβλήματα λόγου 
και ομιλίας,

- την αναπροσαρμογή των μεθόδων διδασκαλίας σε πιο εξατομικευμένες και συμμετοχικές μεθόδους,

- την πρόσθετη διδακτική στήριξη στους αδύναμους μαθητές, ώστε να μην εγκαταλείπουν το σχολείο,

- την εκπαίδευση ατόμων με ειδικές ανάγκες είτε με υποστηρικτικές ενέργειες, αν παραμένουν στο 
ενιαίο σχολείο είτε με ένταξη τους σε ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα. Το Κέντρο Διαγνωστικής 
Αξιολόγησης και Υποστήριξης ατόμων με ειδικές ανάγκες, που προβλέπεται να ιδρυθεί σε κάθε νομό, 
θα συντονίζει τις ενέργειες αυτές,

- την περαιτέρω ανάπτυξη της Συμβουλευτικής και του Επαγγελματικού Προσανατολισμού,

- την επέκταση του θεσμού για το ολοήμερο νηπιαγωγείο και δημοτικό σχολείο.

2. Η βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης και της απόδοσης όλων των συντελεστών και 
λειτουργιών, που επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων, με ειδικότερες ενέργειες :

- την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και την εξοικείωσή τους με τις διδακτικές και τεχνολογικές 
εξελίξεις,

- την πρόσφορη αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, των εκπαιδευτικών συντελεστών και λειτουργιών, 
όπως και των μαθητών,

- την αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την εξομοίωσή τους με τα αντίστοιχα των 
άλλων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

- την καθιέρωση προγραμμάτων ανάπτυξης δεξιοτήτων και σύνδεσης με την αγορά εργασίας.

3. Η διεύρυνση της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για την υλοποίηση της ελεύθερης πρόσβασης των νέων
στα ΑΕΙ και ΤΕΙ. Ειδικότερα ο στόχος περιλαμβάνει :

- την ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωσης των προγραμμάτων σπουδών,

- τη δημιουργία νέων και την ενίσχυση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών με την υποστήριξη 
της έρευνας και των υποτροφιών.



Η αναβάθμιση της αρχικής επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης με ειδικότερες ενέργειες :
i

- την αναβάθμιση των ΙΕΚ μέσω της προσαρμογής και της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών για 
την πιστοποίηση, την ευρύτερη σύνδεοή τους με την αγορά εργασίας και τη συνεχή αξιολόγηση της 
αποτελεσματικότητάς τους,

- την οργανωτική ανάπτυξη των ΤΕΕ και των ΣΕΚ.

Η ολοκλήρωση και επέκταση της δια βίου μάθησης και κατάρτισης με ευελιξία για τη σύνδεση 
εκπαίδευσης και παραγωγής και την καταπολέμηση του λειτουργικού αναλφαβητισμού μέσω των 
ειδικότερων ενεργειών γ ια :

- τη διαρκή εξέλιξη και ανάπτυξη του Ανοικτού Πανεπιστημίου,

- την υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών δια βίου εκπαίδευσης, όπως τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής, 
τα προγράμματα συμπληρωματικής και ε ξ  αποστάσεως εκπαίδευσης,

- τη διεύρυνση του θεσμού της πρακτικής άσκησης στις επιχειρήσεις και των γραφείων διασύνδεσης,

- την πρόσφορη λειτουργία σχολείων δεύτερης ευκαιρίας για την επανένταξη και εκπαίδευση ενηλίκων.

Ο εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής των σχολικών μονάδων και των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων 
όλων των βαθμιδών που μπορεί να πραγματοποιηθεί μ ε :

- την ολοκλήρωση ενός πλήρους συστήματος βιβλιοθηκών στις εκπαιδευτικές βαθμίδες,

- την ανάπτυξη των εργαστηρίων πληροφορικής, τεχνολογίας και φυσικών επιστημών,

- την ενίσχυση των κτιριακών υποδομών.

2 Προσχολική αγωγή: Το Νηπιαγωγείο

Νηπιαγωγείο,
Δημοτικό,
Γυμνάσιο:
Ολοήμερο

Σχολείο

Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση προς την κατεύθυνση της καθιέρωσης υποχρεωτικής φοίτησης των νηπίων 
ηλικίας 5-6 ετών και τη σταδιακή επέκτασή της στα νήπια ηλικίας 4-5 ετών. Έτσι, στην τριετία που πέρασε 
ιδρύθηκαν και λειτουργούν 700 ολοήμερα νηπιαγωγεία, ενώ ως τον Σεπτέμβριο του 2001 θα γίνουν 
1000. Η υποχρεωπκότητα σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του κοινωνικού ρόλου του νηπιαγωγείου, το 
οποίο μέσα από ένα σύστημα απασχόλησης των νηπίων πέραν του κανονικού ωραρίου, θα αντιμετωπίσει 
αποτελεσματικά το οξύτατο και δισεπίλυτο πρόβλημα των εργαζόμενων γονέων. Ταυτόχρονα, με την 
εκπόνηση νέων προγραμμάτων, θα καταστεί δυνατή η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης 
εκπαίδευσης.
Ο καθιερωμένος ήδη θεσμός των ολοήμερων νηπιαγωγείων αναμένεται όχι μόνον να ανταποκριθεί στις 
παιδευτικές και κοινωνικές απαιτήσεις, αλλά και να συμβάλλει θετικά στο επίσης οξύτατο δημογραφικό 
πρόβλημα της χώρας μας.
Τέλος, για την αποτελεσματικότερη λειτουργία τους θα προγραμματιστεί η συμβολή της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης και των συλλόγων των γονέων, σε μία προοπτική αυτοοργάνωσης των μικροκοινωνιών, ώστε 
να αντιμετωπιστούν προβλήματα υποδομής, όπως γεύμα, ανάπαυση, ύπνος, βοηθητικό προσωπικό κ.ά.

Δημοτικό και Γυμνασιο: μια εκπαιδευτική ενότητα

Για πρώτη φορά οι δύο βαθμίδες της υποχρεωτικής εκπαίδευσης αντιμετωπίζονται ως ενιαία εκπαιδευτική 
ενότητα με κοινό εννιάχρονο πρόγραμμα διδασκαλίας που ξεκινά από την πρώτη Δημοτικού και τελειώνει



με την τρίτη Γυμνασίου. Έτσι αποφεύγονται οι επαναλήψεις στην ύλη των μαθημάτων και εξασφαλίζεται η 
συνοχή που χρειάζεται στη διδασκαλία. Τα παιδιά παρακολουθούν ένα ολοκληρωμένο κύκλο βασικών 
σπουδών με σύγχρονους τρόπους διδασκαλίας, νέα σύγχρονα μαθήματα, νέα σύγχρονα βιβλία και 
εκπαιδευτικό υλικό.

Το σημερινό δωδεκάχρονο παιδί έχει άλλα ερεθίσματα. Το σχολείο σήμερα ανταποκρίνεται σ’ αυτά και 
προσφέρει στο παιδί πρόσβαση στις εξελίξεις της σύγχρονης ζωής: διαδίκτυο, αγωγή υγείας, αγωγή 
καταναλωτή, περιβαλλοντική εκπαίδευση.
Τα προηγούμενα χρόνια ιδρύθηκαν και λειτουργούν 1500 Τμήματα διευρυμένου ωραρίου στα Δημοτικά 
Σχολεία, από 7.30 έως 16.00, και 28 Πρότυπα Ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία.
Το Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο είναι το Σχολείο του μέλλοντος που κάνει ήδη επιτυχώς τα πρώτα του 
βήματα. Οι φιλοδοξίες ωστόσο που επενδύονται σ’ αυτό είναι πολύ μεγαλύτερες, γιατί καλύπτει τις ανάγκες 
των μαθητών στο πλαίσιο ενός διευρυμένου παιδευτικού στόχου αλλά και τις ανάγκες των εργαζόμενων 
γονιών.

Ο στόχος είναι ο προοδευτικός μετασχηματισμός όλων των σχολείων σε ολοήμερα, που θα στεγάσουν 
ευέλικτα προγράμματα παρατεταμένης λειτουργίας, θα ανταποκρίνονται αλλά και θα προσαρμόζονται στις 
μεταβαλλόμενες συνθήκες της κοινωνίας.

Ως προς τον παιδευτικό τους στόχο, με τα ευέλικτα προγράμματα παρατεταμένης λειτουργίας των 
ολοήμερων σχολείων θα επιδιωχθεί, πέρα του οικείου προγράμματος του σχολείου:

- η ουσιαστική στήριξη των υστερούντων μαθητών με κατάλληλα προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας,

- η εφαρμογή προγραμμάτων μελέτης των μαθημάτων της επόμενης ημέρας,

- η ουσιαστική αναβάθμιση - με ευθύνη δασκάλων των αντιστοίχων ειδικοτήτων-μαθημάτων, όπως οι 
ξένες γλώσσες, οι εικαστικές τέχνες, η μουσική, η φυσική αγωγή, που συμβάλλουν στην 
κοινωνικοποίηση και ολοκλήρωση του παιδιού, αλλά ασφυκτιούν κυριολεκτικά στα περιορισμένης 
λειτουργίας σχολεία,

- Τη σημερινή εποχή τα παιδιά μας δεν αρκεί να γνωρίζουν μόνο καλά ελληνικά, αλλά και τουλάχιστον 
μία ξένη γλώσσα. Επεκτείνουμε τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών σ’ όλο το εκπαιδευτικό σύστημα

- η δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου του παιδιού με προγράμματα προαιρετικής 
συμμετοχής, στα οποία θα ικανοποιούνται, υπό την επίβλεψη υπευθύνων, η ανάγκη της ψυχαγωγίας με 
αθλοπαιδιές, συγκρότηση αθλητικών ή θεατρικών ομάδων, χορωδιών αλλά και παρακολούθησης 
κινηματογραφικών προβολών (με video κ.ά.) ή μουσικών ακροάσεων.

Ως προς δε τον κοινωνικό στόχο, που τον θεωρούμε εξίσου σημαντικό, θα επιδιωχθεί με ειδικά 
προγράμματα παρατεταμένης λειτουργίας η ικανοποίηση, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, των αναγκών των 
εργαζόμενων γονέων ή των γονέων με ιδιαίτερα προβλήματα μέσα στα οποία θα επιχειρηθεί η ικανοποίηση 
των παραπάνω δραστηριοτήτων (μουσική αγωγή, αισθητική κ.λ.π.).

Για το σκοπό αυτό θα επιδιωχθεί σταδιακά η διεύρυνση της σχετικής περιφέρειας των ολοήμερων με την 
τριπλή επιδίωξη:

- να καλυφθούν οι ανάγκες του συνόλου των εργαζομένων,

- να ενθαρρυνθούν οι συγχωνεύσεις εξαιτίας της ελκυστικότητας, που θα δημιουργήσουν τα ολοήμερα.

- να δημιουργηθούν άρτιες σχολικές μονάδες όπου όλες οι προϋποθέσεις (δυναμική της ομάδας, 
υποδομή, κ.λπ.) θα οδηγούν σε επιθυμητή αναλογία δασκάλων και μαθητών μέσα στην οποία η αγωγή 
συντελείται απρόσκοπτα.



Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας

Με τα «Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας» παρέχεται η δυνατότητα σε νέους άνω των 18 ετών, που δεν έχουν 
συμπληρώσει την εννιάχρονη εκπαίδευση, να βελτιώσουν με ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα 18 μηνών τη 
γενική τους μόρφωση (ελληνική και ξένες γλώσσες, μαθηματικά, υπολογιστές κ.λ.π.), να καλλιεργήσουν 
δεξιότητες έκφρασης όπως μουσική, θέατρο, άθληση, και να αποκτήσουν επαγγελματικά εφόδια, για να 
ενταχθούν ομαλότερα στην αγορά εργασίας. Τα παιδιά αυτά που χωρίς το απολυτήριο Γυμνασίου ήταν 
περισσότερο εκτεθειμένα στον κίνδυνο της περιθωριοποίησης και του κοινωνικού αποκλεισμού, μέσα από 
το θεσμό αυτό, αποκτούν τη δυνατότητα να πάρουν το απολυτήριο Γυμνασίου, να καλλιεργήσουν την 
προσωπικότητά τους, (να οχυρωθούν απέναντι στις πρακτικές της κοινωνικής φυγής και του αποκλεισμού) 
και να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία.

Ενιαίο Λύκειο: Ενα πραγματικά νέο σχολείο για το νέο κόσμο που γεννιέται.

Το Ενιαίο 
Λύκειο και τα 

Τεχνικά 
Επαγγελματικά 
Εκπαιδευτήρια

Οι μαθητές του Ενιαίου Λυκείου μπορούν να διαλέγουν πλέον από περισσότερα σύγχρονα μαθήματα και 
κατευθύνσεις, ενώ προγραμματίζεται η δημιουργία ομίλων μαθημάτων, με σταδιακή εφαρμογή (300 σχολεία 
τον πρώτο χρόνο).

Το σύνολο των βιβλίων του Λυκείου αλλάζει. Γράφτηκαν 120 νέα βιβλία με σύγχρονες προσεγγίσεις τόσο 
στο περιεχόμενο όσο και στην παρουσίαση του υλικού. Εισάγεται ο θεσμός του πολλαπλού βιβλίου, όπου ο 
καθηγητής έχει πλέον επιλογή ανάμεσα σε 3 βιβλία για κάθε μάθημα.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγονται τα πακέτα διδακτικού υλικού. Σε κάθε πακέτο αντιστοιχούν: βιβλίο 
για τον μαθητή, βιβλίο για τον καθηγητή, τετράδιο εργασίας, διαφάνειες, εγχειρίδιο υπεύθυνου 
εργαστηρίου.

Στόχος μας είναι η αυστηρή αξιολόγηση των νέων σχολικών βιβλίων και του πρόσθετου διδακτικού υλικού 
που χρησιμοποιείται σήμερα στο Ενιαίο Λύκειο, ώστε να βελτιώνονται κάθε χρόνο. Προγραμματίζεται επίσης 
η επέκταση των εργαστηρίων (Πληροφορικής, Φυσικών Επιστημών και Τεχνολογίας) σε όλα τα Λύκεια και η 
δημιουργία αθλητικών σχολείων καθώς και η λειτουργία Κέντρων Αθλητικής Προετοιμασίας και Ολυμπιακής 
Ιδέας.

Νέο σύστημα αξιολόγησης

Νέοι τρόποι αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών αντικατέστησαν τις παραδοσιακές εξετάσεις που 
ευνοούσαν τη στείρα αποστήθιση. Οι μαθητές τώρα αξιολογούνται με ερωτήσεις κρίσεως, συνθετικές 
εργασίες, ερωτήσεις ανάπτυξης, συμπλήρωσης, αντιστοίχησης, πολλαπλής επιλογής.
Το νέο σύστημα αξιολόγησης υποστηρίζεται από βοηθητικό παιδαγωγικό υλικό το οποίο παράγεται από το 
Κέντρο Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ) και αποστέλλεται σε όλα τα Λύκεια της χώρας.

Πρόσθετη διδακτική στήριξη

Γ ια πρώτη φορά δίνεται συστηματική υποστήριξη στους μαθητές που το χρειάζονται μέσα στο σχολείο, με 
απογευματινό φροντιστήριο που το πληρώνει η πολιτεία. Έτσι προσφέρονται: σημαντική εκπαιδευτική 
βοήθεια για τον μαθητή, σημαντική οικονομική ανακούφιση για τον γονέα και κηδεμόνα, αλλά και σημαντική 
πηγή εισοδήματος για τον εκπαιδευτικό που αμείβεται πρόσθετα για την υπηρεσία αυτή. Οι μαθητές 
αγκάλιασαν ήδη το νέο θεσμό, ο οποίος κάθε χρόνο διευρύνεται.

Σχολικές Βιβλιοθήκες

8ι Για πρώτη φορά τα παιδιά βρίσκουν στο χώρο του σχολείου τους σύγχρονες οργανωμένες βιβλιοθήκες.



Ολοκληρώνονται και λειτουργούν μέχρι το τέλος του 2000 ,1000 βιβλιοθήκες με 6000 τίτλους βιβλίων και 
λογισμικό ηλεκτρονικής διαχείρισης με ισόρροπη γεωγραφική κατανομή σ’ όλη τη χώρα.

Θεσμοί Εκπαιδευτικού Προσανατολισμού

Τα παιδιά είναι αναγκαίο να γνωρίσουν τον εαυτό τους και τις επαγγελματικές τους κλίσεις, σε συνδυασμό 
με τις προοπτικές που προσφέρει η ελληνική κοινωνία. Έτσι δημιουργήθηκαν:
- 64 Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού - τουλάχιστον ένα σε κάθε νομό,
- 200 πιλοτικά Γραφεία Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού μέσα στα Λύκεια, με πρόβλεψη να 

επεκταθούν σύντομα σε όλα. Για τη στελέχωσή τους επιμορφώθηκαν 1200 εκπαιδευτικοί.

15000 νέες θέσεις εργασίας στην εκπαίδευση

Μέσα στην τριετία 1996-1999, σε σχέση με την προηγούμενη τριετία, διπλασιάστηκε ο ετήσιος αριθμός 
διορισμών νηπιαγωγών και δασκάλων. Δημιουργήθηκαν 6078 νέες θέσεις εργασίας.
Αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας ήταν το 1998 στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση να αντιστοιχεί ένας 
δάσκαλος για κάθε 13 μαθητές, ενώ το 1996 ήταν ένας για κάθε 16 μαθητές. Στο ίδιο διάστημα ο ετήσιος 
ρυθμός διορισμού καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης τριπλασιάστηκε και οι νέες θέσεις εργασίας που 
δημιουργήθηκαν έφτασαν τις 9000. Έτσι, σε κάθε ένα εκπαιδευτικό αντιστοιχούν 12 μαθητές, όταν στον 
ιδιωτικό τομέα το 1998 αντιστοιχούσαν 14 μαθητές.

Κατάργηση της επετηρίδας

Με το προηγούμενο σύστημα προσλήψεων οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί, όταν μετά από πολλά χρόνια 
έφθανε η ώρα του διορισμού τους, ήταν ήδη μεσήλικες και είχαν ίσως χάσει την επαφή με το αντικείμενο 
που καλούνταν να διδάξουν. Για την αναβάθμιση της ποιότητας των εκπαιδευτικών και για τη διευκόλυνση 
αυτών που πραγματικά έχουν την όρεξη για διδασκαλία, αλλά και την υψηλή γνώση, που απαιτεί το 
εκπαιδευτικό έργο, διεξάγεται κάθε δύο χρόνια διαγωνισμός για να επιλεγούν οι καλύτεροι που θα 
διδάξουν τα παιδιά μας.

Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού αποτελέσματος

Ένας από τους λόγους της χαμηλής ποιότητας της εκπαίδευσης στον τόπο μας ήταν η απουσία κάθε 
αξιολόγησης του έργου του εκπαιδευτικού, της εκπαιδευτικής μονάδας αλλά και γενικότερα του 
εκπαιδευτικού συστήματος σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. Έτσι δεν υπήρχε έλεγχος, δεν γινόταν 
αποτίμηση έργου και αξιολόγηση του ποιος έκανε τι και πόσο καλά. Οι μόνοι που αξιολογούνταν ήταν οι 
μαθητές. Με την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση επιχειρήθηκε η μεγάλη τομή της εισαγωγής του θεσμού της 
αξιολόγησης του εκπαιδευτικού αποτελέσματος. Η μέθοδος αξιολόγησης στηρίζεται σε αντικειμενικές και 
αδιάβλητες διαδικασίες, όπου όλη η εκπαιδευτική κοινότητα συμμετέχει και λαμβάνει γνώση. Στόχος είναι 
το εκπαιδευτικό σύστημα να αξιολογείται για να μπορεί να μάθει από τα λάθη του και να βελτιώνεται 
συνεχώς.

Νέες σχολικές αίθουσες - Μικρότερος αριθμός μαθητών σε κάθε τμήμα

0 Οργανισμός Σχολικών Κτηρίων, στο πλαίσιο ενός φιλόδοξου κατασκευαστικού προγράμματος δημιουργίας 
νέων σύγχρονων αιθουσών και κτηρίων, μόνο το 1999 δαπάνησε 72 δις δραχμές, ενώ το 1997 οι 
αντίστοιχες δαπάνες ήταν 26 δις. Στόχος είναι το 2002 να μην υπάρχουν διπλοβάρδιες σε κανένα σχολείο 
της χώρας. Με τα ήδη κατασκευασμένα νέα κτίρια και την καλύτερη αξιοποίηση των υπαρχόντων, το 93% 
των αιθουσών έχει κάτω από 25 μαθητές.

Για πρώτη φορά στην Ελλάδα εισάγεται η ηλεκτρονική διαδικτύωση όλων των σχολικών μονάδων της



δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με τον τρόπο αυτό εισάγονται στην εκπαιδευτική κοινότητα οι πιο
σύγχρονες μορφές επικοινωνίας και προώθησης της εκπαιδευτικής διδασκαλίας:
- καινοτόμα προγράμματα σε 300 Γυμνάσια και Λύκεια, ώστε να ενσωματωθούν οι υπολογιστικές και 

δικτυακές τεχνολογίες στην καθημερινή μαθησιακή διδασκαλία,
- υπολογιστικός και δικτυακός εξοπλισμός σε 750 Ενιαία Λύκεια,
- δημιουργία του πανελλήνιου δικτύου για την εκπαίδευση με δικτύωση όλων των σχολικών μονάδων και 

του ΥΠΕΠΘ,
- σύνδεση όλων των Ενιαίων Λυκείων και των ΤΕΕ με το ΥΠΕΠΘ με υπολογιστή μέσω τηλεοπτικού 

σήματος (σύστημα EdCast-VBI).
- επιδότηση της αγοράς υπολογιστών για τις οικογένειες χαμηλού εισοδήματος.

Περιβαλλοντική εκπαίδευση

Με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα περιβάλλοντος:
Υλοποιήθηκαν στα σχολεία 3500 προγράμματα σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος. 
Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν 18 ειδικά κέντρα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και προγραμματίζεται η 
ίδρυση νέων.
Επιμορφώθηκαν με ταχύρυθμα σεμινάρια 3500 εκπαιδευτικοί.

Αγωγή υγείας

Εφαρμόστηκαν για πρώτη φορά, με συστηματικό τρόπο στα Δημοτικά και Γυμνάσια, προγράμματα που 
πληροφορούν και ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε θέματα υγείας. Τα προγράμματα αφορούν θέματα, 
όπως: εξαρτησιογόνες ουσίες (ναρκωτικά - αλκοόλ - τσιγάρο), ψυχική υγεία - διαπροσωπικές σχέσεις, 
κυκλοφοριακή αγωγή, σεξουαλική αγωγή, σεξουαλικά μεταδιδόμενα νοσήματα, υγιεινή διατροφή.
Για το σκοπό αυτό:
- Αγοράστηκε και εκπονήθηκε εκπαιδευτικό - διδακτικό υλικό.
- Οργανώθηκαν 2027 προγράμματα σε αντίστοιχα σχολεία.
- Επιμορφώθηκαν 3500 εκπαιδευτικοί.

Αγωγή καταναλωτή

Η εισαγωγή της αγωγής καταναλωτή στα σχολεία έγινε για να βοηθήσει στη δημιουργία καταναλωτικής 
συνείδησης στους μαθητές, ώστε να αποκτήσουν μια υπεύθυνη και ορθολογική καταναλωτική συμπεριφορά.

Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) Γενική Παιδεία αλλά και επαγγελματική προετοιμασία

Τα Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (Τ.Ε.Ε.) απευθύνονται στις νέες και στους νέους που επιθυμούν, 
τελειώνοντας το Γυμνάσιο, να μη συνεχίσουν στο Ενιαίο Λύκειο, αλλά να εφοδιαστούν με επαγγελματικά 
εφόδια για να μπορούν να ενταχτούν νωρίς στην αγορά εργασίας. Οι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ε. δεν έχουν καμία 
σχέση με τους αποφοίτους του παλιού Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου (ΤΕΛ) και των διετών Τεχνικών 
Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ).

Τα Τ.Ε.Ε. έχουν ως στόχο να προσφέρουν άρτια τεχνική εκπαίδευση στους μαθητές αλλά παράλληλα, να 
αναπτύξουν και να καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους ώστε να μπορούν να σταθούν όχι μόνο ως 
εξειδικευμένοι επαγγελματίες αλλά και ως ενεργά μέλη της κοινωνίας. Γ ια το σκοπό αυτό 
προγραμματίζεται η περαιτέρω ενίσχυση της κτιριακής και εργαστηριακής υποδομής που είναι απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την αναβάθμισή τους.
Με το νέο σύστημα τεχνικής εκπαίδευσης, καθιερώνονται νέες ειδικότητες προσαρμοσμένες στις ανάγκες 
της αγοράς. Από οκτώ ξεπερασμένους τομείς ειδίκευσης που απορροφούσαν το 90% του μαθητικού 
δυναμικού με το παλαιό σύστημα, καθιερώθηκαν 15 σύγχρονοι τομείς και 64 αναβαθμισμένες και νέες



ειδικότητες (π.χ. βοηθός πολιτικού μηχανικού, βοηθός ανάπτυξης και χρήσης πολυμέσων). Έτσι οι 
απόφοιτοι των Τ.Ε.Ε. μπορούν να έχουν στα χέρια τους ένα αξιόλογο επαγγελματικό δίπλωμα. Στόχος είναι 
πλέον η πλήρης κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων των ΤΕΕ. Μπορούν επίσης, 
όποτε το θελήσουν, να συνεχίσουν τις σπουδές τους στα ΤΕΙ ή και να συνεχίσουν στο Ενιαίο Λύκειο.

Η Ειδική Αγωγή ενσωματώνεται στο κορμό της εκπαίδευσης

- καλύπτονται όλες οι περιπτώσεις των Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες καθώς και τα παιδιά μρ προβλήματα 
αυτισμού,

- καθιερώνεται η στήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν στις συνήθειες 
σχολικές τάξεις από δάσκαλο Ειδικής Αγωγής,

- ιδρύεται τμήμα Ειδικής Αγωγής στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,
- προβλέπονται θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικοτήτων (κωφών και βαρήκοων, τυφλών) καθώς και 

θέσεις Σχολικών Συμβούλων Ειδικής Αγωγής,
- ιδρύονται νέοι κλάδοι εκπαιδευτικού προσωπικού, διοικητικών και ειδικού βοηθητικού προσωπικού, 

οδηγών και συνοδών,
- μετεκπαιδεύονται και επιμορφώνονται εκπαιδευτικοί της Δευτεροβάθμιας σε θέματα Ειδικής Αγωγής,
- αναγνωρίζεται ως γλώσσα των Κωφών-Βαρήκοων η Νοηματική,

I - ιδρύονται κέντρα διάγνωσης σε κάθε νομό,
- ιδρύονται ειδικά Τεχνικά Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ),
- ιδρύονται Γυμνάσια και Ενιαία Λύκεια μεγαλύτερης διάρκειας για τις ανάγκες των παιδιών.

Πολυπολιτισμικότητα και εκπαιδευτική πολιτική

Στο πλαίσιο της διαπολιτισμικης εκπαίδευσης, που αποτελεί βασικό άξονα της ασκούμενης εκπαιδευτικής 
πολιτικής, αναγνωρίζουμε την ισοτιμία των πολιτισμών και δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για ίσες 
ευκαιρίες με στόχο τη δυναμική ένταξη όλων των μαθητών στο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, 
ανεξάρτητα από το κοινωνικό, πολιτισμικό, γλωσσικό και εθνοτικό υπόβαθρο. Συνεχίζουμε σήμερα που τα 
οχολεία παίρνουν έτσι κι αλλιώς το χαρακτήρα του διαπολιτισμικού. Επεκτείνουμε τις παρεμβάσεις μας και 
δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην:
- ποικιλόμορφη συνεργασία Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και Παιδαγωγικών Τμημάτων με τα διαπολιτισμικά 

σχολεία και τους εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σ’ αυτά.
- διαμόρφωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων,
- συνέχιση των προγραμμάτων για ετερόγλωσσους μαθητικούς πληθυσμούς (τσιγγάνοι, μουσουλμάνοι) 

και για παλιννοστούντες αλλοδαπούς μαθητές,
- ένταξη της επιμόρφωσης - ευαισθητοποίησης των εκπαιδευτικών και των στελεχών της διοίκησης της 

εκπαίδευσης στα νέα προγράμματα επιμόρφωσης, όπως αυτά έχουν καταγραφεί παραπάνω,
- αναμόρφωση του υπάρχοντος νομικού πλαισίου για τη μειονοτική εκπαίδευση, ώστε να ανταποκρίνεται 

στις σημερινές απαιτήσεις και ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών.

4  |
Τα Ινστιτούτα 

Επαγγελματικής 
Κατάρτισης (ΙΕΚ)

Μ ια νέα γενιά 
καταρτίζεται 

στα επαγγέλματα του 
μέλλοντος

Τα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) είναι ο νέος θεσμός που έχει σκοπό να δώσει στην 
ελληνική νεολαία επαγγελματική κατάρτιση, μετά τη Μέση Εκπαίδευση. Υπάρχουν 136 δημόσια και 94 
ιδιωτικά ΙΕΚ με πανελλήνια διασπορά. Απονέμουν 225 ειδικότητες, κατανεμημένες σε 16 μεγάλους τομείς.

Οι απόφοιτοι των ΙΕΚ, αποκτούν Δίπλωμα Επαγγελματικής Κατάρτισης, με το οποίο μπορούν να εργασθούν 
στην ειδικότητά τους. Το Δίπλωμα είναι πιστοποιημένο για όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το 
Δίπλωμα αυτό είναι η ασπίδα κατά της ανεργίας.

Οι στόχοι μας για την επόμενη τετραετία είναι:
- ποιοτική αναβάθμιση του συστήματος αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επέκταση των υποδομών 

(κτιριακών, εργαστηριακών, βιβλιοθηκών).
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- προγράμματα σπουδών αρχικής και συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,
- εφαρμογή του θεσμού επιδοτούμενων θέσεων πρακτικής άσκησης,
- υλοποίηση προγραμμάτων κατάρτισης απο απόσταση,
- καθιέρωση "δημιουργικής συνεργασίας" ανάμεσα στους φορείς επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΤΕΕ-ΤΕΙ) 

και κατάρτισης (ΙΕΚ),
- εφαρμογή ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος στατιστικής παρακολούθησης και αξιολόγησης 

του συστήματος επαγγελματικής κατάρτισης,
- κατάρτιση και επανακατάρτιση ειδικών πληθυσμιακών ομάδων,
- δημιουργία εθνικού μητρώου πιστοποιημένων εκπαιδευτών αρχικής επαγγελ-ματικής κατάρτισης.

Το όραμά μας για μια Νέα Τριτοβάθμια Εκπαίδευση

Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, περιλαμβάνει τα Πανεπιστήμια (ΑΕΙ) και τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
(ΤΕΙ) που λειτουργούν συμπληρωματικά.
Η υψηλού επιπέδου ποιότητας Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί ένα ελκυστικό νέο όραμα. Η δημιουργία
πολιτών με πλήρη γενική μόρφωση, συνδυασμένη με σύγχρονες εξειδικευμένες γνώσεις, αποτελεί το
όραμά μας.

Ειδικότερα για τη νέα εποχή οραματιζόμαστε μία Τριτοβάθμια Εκπαίδευση που θα είναι:

- ανταγωνιστική προς τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και θα αναδειχθεί σε πόλο ανάπτυξης εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Μεσογείου,

- χώρος εκπαίδευσης υψηλής ποιότητας που θα προετοιμάζει τους φοιτητές για να ανταπεξέλθουν 
αποτελεσματικότερα σε ένα ευρύ φάσμα κοινωνικών και επαγγελματικών λειτουργιών και 
δραστηριοτήτων, ακόμα και στα πιό εξειδικευμένα θέματα,

- κοινότητα πλήρως αφοσιωμένη στη διερεύνηση, τη δημιουργία και τη διάχυση της γνώσης, καθώς και 
στην πρόοδο της επιστήμης, που θα συμβάλλει στην καινοτομία, την ανάπτυξη και τις τεχνολογικές 
εξελίξεις,

- φορέας, ο οποίος θα ενθαρρύνει και θα υποστηρίζει ενεργά τη συνεργασία με τη βιομηχανία και τον 
τομέα των υπηρεσιών, προς όφελος της περιοχής του και της χώρας του,

- χώρος συνάντησης όπου θα εντοπίζονται, θα αναλύονται και θα συζητούνται τα σημαντικότερα τοπικά, 
περιφερειακά, εθνικά και διεθνή προβλήματα, μέσα σε ένα περιβάλλον κριτικής μάθησης, ενώ 
παράλληλα θα ενθαρρύνεται η ενεργός συμμετοχή των πολιτών σε συζητήσεις σχετικές με την 
κοινωνική, πολιτισμική και πνευματική πρόοδο,

- σύμβουλος της πολιτείας και άλλων δημόσιων και ιδιωτικών φορέων για αξιόπιστη επιστημονική 
πληροφόρηση - που είναι όλο και πιο απαραίτητη για τη λήψη αποφάσεων σε όλα τα επίπεδα, 
προάγοντας έτσι τη συμμετοχή των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ στα κοινά, και

- φορέας που συνεργάζεται με άλλους για την επίλυση προβλημάτων γενικού ενδιαφέροντος που 
στοχεύουν κυρίως στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής.

Για την υλοποίηση αυτού του οράματος προωθούμε:

- τη θεσμική κατοχύρωση της διοικητικής, οικονομικής και ακαδημαϊκής αυτοτέλειας, με παράλληλη 
θεσμοθέτηση εθνικού συστήματος ποιοτικής αξιολόγησης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,

- τον επαναπροσδιορισμό ρόλων, φυσιογνωμίας, χαρακτηριστικών και στόχων των δύο τομέων της 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ και ΤΕΙ), όπως επίσης και των μεταξύ τους σχέσεων,

- τη χαρτογράφηση και μελέτη ολόκληρου του πλέγματος των ειδικεύσεων της τριτοβάθμιας


