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Τ ί θέλουμε

ι

Οι τέσσερις 
κρίσιμες 

εξελίξεις

Η χώρα μας βρίσκεται αντιμέτωπη με τέσσερις κρίσιμες εξελίξεις σε Εθνικό, Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο 
επίπεδο.

Η πρώτη κρίσιμη εξέλιξη αφορά στις μεγάλες πολιτικές επιλογές που θα καθοριστούν από τις εκλογές του 
Απριλίου. Οι εκλογές αυτές θα αναδείξουν την κυβέρνηση που θα οδηγήσει τη χώρα σ’ ένα νέο 
αναπτυξιακό και κοινωνικό κύκλο. Πρακτικά αυτό σημαίνει, ότι οι εκλογές θα καθορίσουν τις αξίες, τις 
επιλογές και τη μορφή της κοινωνίας μας στις αρχές του νέου αιώνα. 0α καθορίσουν το τι ισορροπίες θα 
κυριαρχήσουν μεταξύ οικονομικού και κοινωνικού στοιχείου, μεταξύ Αγοράς και Κοινωνίας, μεταξύ 
Ατομισμού και Αλληλεγγύης.

Η δεύτερη κρίσιμη εξέλιξη αφορά στην ένταξη στο ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα και στις πολλαπλές 
συνέπειες που αυτό συνεπάγεται όχι μόνο για την οικονομία, αλλά και για την κοινωνική και πολιτική ζωή 
του τόπου. Συνέπειες που δημιουργούν ένα πρωτόγνωρο κλίμα οικονομικής βεβαιότητας και εμπιστοσύνης 
μέσα στο οποίο θα πορευτεί στη συνέχεια η χώρα.

Η τρίτη κρίσιμη εξέλιξη αφορά στο φαινόμενο και στις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης που, σε συνδυασμό 
με την εξέλιξη της τεχνολογίας και ιδίως της πληροφορικής, δημιουργεί νέες σχέσεις, νέα προβλήματα, 
νέα πολιτικά ερωτήματα και προκλήσεις στις οποίες πρέπει να δώσουμε απάντηση.

Τα τρία αυτά σημεία προσδιορίζουν και την τέταρτη κρίσιμη εξέλιξη, η οποία αφορά στο περιεχόμενο, στις 
αξίες της πολιτικής στη νέα αυτή φάση. Η νέα εποχή θα οδηγήσει τη χώρα στην ευημερία μόνο αν το 
όραμα που θα κυριαρχήσει σ’ αυτήν είναι καθαρό, είναι κοινωνικό, είναι δημοκρατικό.
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Το τρίπτυχο 
του οράματος μας

Οι - εκλογές το πέρασμα στο νέο ιστορικό κύκλο - χρειάζονται μια ξεκάθαρη προοπτική για το πού και πώς 
θα πορευτεί η κοινωνία μας. Η πορεία αυτή για μας προσδιορίζεται από την απάντηση στο πολύ απλό 
ερώτημα "Πού θέλουμε να φτάσουμε;"

Το ΠΑΣΟΚ συλλαμβάνοντας τις ανάγκες της κοινωνίας δημιούργησε ένα σφαιρικό και ολοκληρωμένο όραμα 
για το πού θέλουμε να οδηγήσουμε τη χώρα, για το ποιές αξίες θέλουμε να προωθήσουμε. Στη δεκαετία 
του 1980 με επίκεντρο την κοινωνική αλλαγή, την πολιτική συμφιλίωση, το άνοιγμα σε όλο το εύρος της 
κοινωνίας και της ελληνικής περιφέρειας. Στη δεκαετία του 1990 με επίκεντρο την προετοιμασία της 
χώρας για τη συμμετοχή της στη νέα αρχιτεκτονική της Ευρώπης, την ισχυροποίηση της χώρας για την 
αντιμετώπιση των αλλαγών στην Ευρώπη, στα Βαλκάνια, απη νέα διεθνή οικονομία.

Σήμερα, με το βλέμμα στραμμένο προς τα εμπρός, το όραμά μας για την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα 
για την Ελλάδα οριοθετείται από το τρίπτυχο: Ανάπτυξη - Κοινωνική Αλληλεγγύη - Απασχόληση
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Ο προοδευτικός 

χαρακτήρας των 
αναπτυξιακών 
μας επιλογών

Η ανάπτυξη αποτελεί για μας πρωταρχικό εργαλείο ως προς την πορεία στην οποία θέλουμε να 
οδηγήσουμε την Ελλάδα στα επόμενα χρόνια. Η ανάπτυξη για μας δεν εξαντλείται στο να πετύχουμε 
κάποιους υψηλότερους ρυθμούς μεγέθυνσης του ΑΕΠ, ούτε καν στο να πετύχουμε απλώς τον στόχο της 
σύγκλισης του βιοτικού μας επιπέδου με αυτό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το κέντρο βάρους για μας πέφτει 
στο περιεχόμενο που θα δώσουμε στην ανάπτυξη, στις αξίες που υλοποιούμε μέσα από την ανάπτυξη.

Ανάπτυξη μπορεί να υπάρξει σε συντηρητική και σε προοδευτική εκδοχή. Έτσι, ο στόχος της ανάπτυξης 
μπορεί να εξαγγέλεται και από τις συντηρητικές ή άλλες δυνάμεις, αλλά υπάρχει μια θεμελιακή πολιτική 
διαφορά στην ποιότητα και το περιεχόμενο της ανάπτυξης, όπως την υλοποιούμε εμείς και όπως την 
βλέπουν άλλες πολιτικές δυνάμεις. Για μας, κρίσιμα σημεία αναφοράς της πολιτικής και των αξιών μας είναι 
το πώς θα πετύχουμε ανάπτυξη, ποιες κοινωνικές δυνάμεις θα βγουν ωφελημένες ή όχι, πώς μετέχει ο 
εργαζόμενος, ο αγρότης, ο συνταξιούχος, πόσο ανθεκτική και δυναμική είναι η διαδικασία που 
εξασφαλίζουμε, πόσο περιφερειακά ισόρροπη ή όχι είναι η ευημερία που δημιουργούμε, τι προοπτικές 
ανοίγουν για τη νεολαία, τις γυναίκες που θέλουν να εργαστούν, τους ανέργους.

Ανάπτυξη για μας είναι η διαδικασία δημιουργίας και κατανομής εισοδήματος, πλούτου, ευκαιριών, και 
προοπτικής που συστρατεύει όσο γίνεται ευρύτερα τμήματα της κοινωνίας, που δεν περιθωριοποιεί, που 
δεν εντείνει ανισότητες, που λειτουργεί δημιουργικά και συνολικά.

Μέσα σε συνθήκες παγκοσμιοποίησης, εντεινόμενων ανισοτήτων, ανατροπής ισορροπιών που δημιουργούν 
οι νέες τεχνολογίες, διαρκών συγκρούσεων σε πολλά πεδία για τη δημιουργία και την κατανομή πλούτου 
και ευημερίας, εμείς, στην Ελλάδα, πρέπει να είμαστε σταθεροί. Να ξέρουμε πού βαδίζουμε, πώς 
βαδίζουμε και γιατί βαδίζουμε έτσι.

Στις επικείμενες εκλογές όλο το περιεχόμενο της ανάπτυξης και οι αξίες που θα καθορίσουν τη μορφή της 
επόμενης δεκαετίας θα τεθούν στη ζυγαριά της κρίσης του ελληνικού λαού. Το αποτέλεσμα δεν θα είναι 
ουδέτερο. 0α σφραγίσει τα χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας προς τη συντηρητική ή την κοινωνική 
κατεύθυνση.

Στρατηγικά εργαλεία της αναπτυξιακής πολιτικής μας είναι το μακροχρόνιο επενδυτικό μας πρόγραμμα για 
το 2000-2006 με πόρους περίπου 16 τρις δρχ., οι συνθήκες εμπιστοσύνης και σταθερότητας που 
δημιουργούνται από την ένταξή μας στη ζώνη Ευρώ, η διαρθρωτική μας πολιτική στον αγροτικό, στο 
βιομηχανικό, τον τραπεζικό τομέα, στην τεχνολογία, στις υπηρεσίες, η περιφερειακή μας πολιτική, οι 
θεσμικές αλλαγές, οι διασυνδέσεις τις οποίες εμείς δημιουργούμε μεταξύ ανάπτυξης και εκπαίδευσης, 
μεταξύ απασχόλησης, Κοινωνικού Κράτους και Δημοκρατίας.

Επιπλέον, όμως, το 2000 αποτελεί μια χρονιά, κατά την οποία και οι αλλαγές στις εξωτερικές σχέσεις μας 
θα υποβοηθήσουν την αναπτυξιακή διαδικασία. Οι νέες συνθήκες σταθερότητας και οι προοπτικές στο 
εξωτερικά περιβάλλον στην περιοχή μας ανοίγουν ένα νέο μεγάλο κεφάλαιο για την πορεία της χώρας.

Δημιουργήθηκαν προϋποθέσεις, οι οποίες εφόσον αξιοποιηθούν σωστά από όλες τις πλευρές μπορούν να 
εξασφαλίσουν ένα κλίμα ομαλότητας, ένα αίσθημα ασφάλειας και συνθήκες συνεργασίας στην περιοχή. Η 
σημασία μιας τέτοιας αλλαγής θα είναι πολύ σοβαρή για την οικονομία και τη θέση της χώρας τόσο στην 
ευρύτερη περιοχή, όσο και συνολικά στην Ευρώπη.
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Η ασφάλεια 

της κοινωνίας μας 
σε συνθήκες 

παγκοσμιοποίησης

Οι τρεις βασικές 
στρατηγικές

ι ο

Η Κοινωνική Ασφάλεια αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη πολιτική μας επιλογή για την επόμενη δεκαετία. Στην 
πορεία αυτή δεν ξεχνάμε ότι έχουμε ένα διμέτωπο αγώνα. Το ένα μέτωπο είναι η σύγκλιση, ο 
μετασχηματισμός, η ανάπτυξη, οι προοπτικές μιας ισχυρής Ελλάδας.

Το δεύτερο μέτωπο είναι το μέτωπο των αδύναμων, εκείνων που πρέπει να βοηθηθούν για να μην 
αποκλεισθούν έξω από τους καρπούς της προόδου. Το ενδιαφέρον μας είναι στραμμένο στους άνεργους, 
σε εκείνους τους εργαζόμενους που μοχθούν μέσα στην αβεβαιότητα και με χαμηλές αμοιβές και βεβαίως 
την αγροτική Ελλάδα, ιδιαίτερα τις μειονεκτικές, απόμακρες και ορεινές περιοχές.

Για το λόγο αυτό, η πολιτική μας περιείχε συστηματικά το στοιχείο της αναδιανομής εισοδημάτων και 
πλούτου προς την κατεύθυνση μιας πιο ισόρροπης και δίκαιης κοινωνίας.

θεωρούμε ότι η απελευθέρωση των αγορών, η παγκοσμιοποίηση, η παραγωγική αναδιάρθρωση και η 
τεχνολογική αλλαγή αποτελούν κινητήριες δυνάμεις της ανάπτυξης. Ταυτόχρονα δημιουργούν κινδύνους και 
αστάθειες στις κοινωνικές σχέσεις. Οι παραγωγικές και κοινωνικές σχέσεις δεν μπορεί να κλυδωνίζονται 
περιοδικά από ανεξέλεγκτα στοιχεία και φαινόμενα που ανατρέπουν κεκτημένα, θυσίες, προοπτικές. Που 
οδηγούν κοινωνικά στρώματα στο αδιέξοδο, στο άγνωστο. Που δημιουργούν αβεβαιότητες για θεμελιακά 
κοινωνικά δικαιώματα, όπως η απασχόληση, το εισόδημα, η αξιοπρέπεια, η συμμετοχή στη γενική ευημερία.

Ρόλος του Κράτους και της κυβέρνησής μας είναι να κατανοήσει το νέο περιβάλλον και τη δυναμική των 
πραγμάτων. Να θέσει έγκαιρα τους κανόνες εκείνους που θα διασφαλίζουν τους κοινωνικούς και πολιτικούς 
στόχους που η δική μας ιδεολογία και πολιτική εκφράζει.

Η ενσωμάτωση σε ένα μεγάλο και ισχυρό διεθνή νομισματικό πόλο, με σταθερούς κανόνες παιχνιδιού, θα 
εντείνει τη σταθερότητα και την εμπιστοσύνη στην πολιτική διαχείριση της οικονομίας. Το στοιχείο αυτό 
μπορεί να μην είναι καθαρά οικονομικό, οι οικονομικές του επιπτώσεις όμως είναι εξαιρετικά σημαντικές. Η 
σταθερότητα και η εμπιστοσύνη στην πορεία της χώρας, την οικονομική και συνολικότερη πολιτική θα 
αυξηθούν σημαντικά. Ήδη τα τελευταία τέσσερα χρόνια αυτό έχει γίνει. Ο ελληνικός λαός θα γνωρίζει ότι 
δεν πρόκειται να υπάρξουν ανατροπές είτε για λόγους μικροπολιτικούς, είτε προεκλογικούς, είτε ακόμα και 
λόγω αδυναμιών κυβερνητικής διαχείρισης ή ειδικών σκοπιμοτήτων. Κι αυτό είναι ένα στοιχείο καθοριστικό 
για την ομαλή και δυναμική αναπτυξιακή πορεία της οικονομίας.

Εμπιστοσύνη και σταθερό κοινωνικό περιβάλλον αποτελούν για μας, για τις αξίες μας, αυτοτελείς στόχους 
για τον Ελληνα πολίτη. Ταυτόχρονα αποτελούν και μείζονες προϋποθέσεις, βασικά εργαλεία για να 
οικοδομήσουμε στη χώρα μας το αναπτυξιακό και κοινωνικό μοντέλο που οραματιζόμαστε.

Η οικονομική ευημερία είναι για μας άρρηκτα δεμένη με την κοινωνική βεβαιότητα, την εμπιστοσύνη στους 
θεσμούς. Είναι το στοιχείο που διαφοροποιεί την πολιτική μας τόσο από συντηρητικές, όσο και από 
ουτοπικές και επίπλαστες επιλογές. Ζητάμε ν’ αλλάξουμε την πραγματικότητα, σε πλαίσια εφικτά, στα 
οποία το στοιχείο της συναίνεσης θα είναι καθοριστικό. Στα οποία οι ισχυρές συγκρουσιακές καταστάσεις, - 
καταστάσεις που μπλοκάρουν την πρόοδο - θα έχουν, ει δυνατόν, μηδενικό βάρος.

Εμπιστοσύνη οικοδομείται, όταν ισχύουν σταθεροί κανόνες κοινωνικής αλληλεγγύης και συμμετοχής, όταν 
υπάρχει εγγύηση του ισχυρού συνόλου για το αδύναμο άτομο, για συλλογικές αξίες και στόχους.

Οι επιλογές αυτές, στο πολιτικό πεδίο μεταφράζονται στις εξής στραπιγικές:

•  Στρατηγική απασχόλησης, με δημιουργία τόσων νέων θέσεων εργασίας που όχι μόνο να απορροφούν τη 
νέα προσφορά εργασίας, αλλά και να μειώνουν την ανεργία που υποσκάπτει τα θεμέλια της κοινωνίας μας

•  Στρατηγική δημόσιας εκπαίδευσης, με στόχο τη διαπαιδαγώγηση των νέων ανθρώπων έτσι ώστε να 
μπορούν να ανταποκριθούν στα νέα δεδομένα της τεχνολογίας και της γνώσης, να οικοδομήσουν με



Η εποχή 
μέσα στην ΟΝΕ

εμπιστοσύνη το μέλλον τους, να αποτρέψουν το φάσμα της μιζέριας, των συγκρούσεων, του στείρου 
τοπίου που δημιουργεί η οπισθοδρόμηση, η αδυναμία να υποκαταστησει κανείς το τυχαίο από το 
οργανωμένο σε ό,τι αφορά την οικοδόμηση του μέλλοντος του.
Εκπαίδευση, πληροφόρηση-γνώση, ανάπτυξη, τεχνολογικός εκσυγχρονισμός αποτελούν τους άξονες 
γύρω από τους οποίους θα στηρίξουμε την πολιτική μας για την απασχόληση. Στη νέα αυτή φάση, στην 
οποία και ο διεθνής ανταγωνισμός γίνεται όλο και πιο έντονος, ο κάθε πολίτης δικαιούται να βρει τη 
θέση του στην κοινωνική και παραγωγική διαδικασία. Δικαιούται να συμμετέχει στα οφέλη του 
εκσυγχρονισμού, της προόδου, της ανόδου του βιοτικού επίπεδου. Αν η κοινωνία δεν πετύχει στο στόχο 
αυτό, κάθε άλλη επιτυχία στην οικονομία θα είναι ελλιπής.

Η μορφή της Δημοκρατίας μας προσδιορίζεται καθοριστικά από την επιτυχία μας στα μέτωπα της 
απασχόλησης, της εκπαίδευσης, της άμβλυνσης και της συρρίκνωσης.

•  Στρατηγική κοινωνικής πολιτικής στους χώρους της υγείας, της πρόνοιας, της κοινωνικής ασφάλισης. 
Ο ισχυρότερος μοχλός της κοινωνικής μας πολιτικής είναι η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός της 
οικονομίας μας και του δημόσιου τομέα. Οι αλλαγές αυτές δημιουργούν πλεονάσματα ή εξοικονομούν 
πόρους που στηρίζουν την κοινωνική πολιτική.

Τ ο  γενικό πολιτικό πλαίσιο

•  Το 2000 είναι ένα πραγματικό ορόσημο για την Ελλάδα. Συμβολίζει την Ελλάδα που πετυχαίνει τους 
στόχους της, την ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα που εντάχθηκε στον σκληρό πυρήνα του Ευρωπαϊκού 
γίγνεσθαι, της ΟΝΕ, μ’ ό,τι αυτό σημαίνει για κάθε Έλληνα και κάθε Ελληνίδα αλλά και για την εθνική 
οικονομία συνολικά.
Το τρίπτυχο «σταθεροποίηση - ανάπτυξη - κοινωνική προστασία» που συνόψισε την στρατηγική της 
περιόδου 1993 - 2000 οδήγησε σε ένα μεγάλο επίτευγμα. Την ένταξη στην ΟΝΕ χωρίς κοινωνικούς 
αποκλεισμούς, με αύξηση των κοινωνικών δαπανών, με επέκταση του κοινωνικού κράτους, με πλήρη 
αξιοποίηση των πόρων του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Τώρα, το 2000 σηματοδοτεί την έναρξη της μετάΟΝΕ εποχής, μιας εποχής νέων προκλήσεων, νέων 
ευκαιριών, νέων δυνατοτήτων.

Η Ελλάδα της νέας αυτής εποχής είναι η Ελλάδα της ανάπτυξης, 
της κοινωνικής αλληλεγγύης, της απασχόλησης.

Για πρώτη ίσως φορά το παρόν προβάλλεται τόσο έντονα στο μέλλον. Το ΠΑΣΟΚ οργανώνει και 
σχεδιάζει το μέλλον αυτό πατώντας γερά στο έργο του, αλλά και στις ιδέες, τις αρχές και τις αξίες που 
μας εμπνέουν: Τη Δημοκρατία, τις πολιτικές ελευθερίες και το κράτος δικαίου, την κοινωνική 
αλληλεγγύη και συνοχή, την πλήρη απασχόληση.

Στόχος μας και σύνθημά μας είναι το δίπτυχο: Πρώτα η Ελλάδα - Πρώτα ο Πολίτης.

•  Η περίοδος 2000 - 2004 ανοίγει τις πύλες του επόμενου αιώνα:

/ /



Ευκαιρίες και 
προκλήσεις

Εκπαίδευση και 
Απασχόληση. 

Οι μεγάλες 
προτεραιότητες

Στρατηγική
εθνικής

ανταγωνιστικότητας

Ολοκληρωμένο και 
λειτουργικό 

κοινωνικό κράτος

| - Η Ελλάδα αρχίζει την πορεία της μέσα στην ΟΝΕ

- Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 και η Πολιτιστική Ολυμπιάδα δίνουν ρυθμό, τόνο και συγκεκριμένο 
ορίζοντα στις προσπάθειές μας.

- Τα 75 τρις, του Γ  ΚΠΣ προσφέρουν την ευκαιρία αλλά και την πρόκληση για την ολοκλήρωση των 
υποδομών.

- Τα 45 τρις, του κοινωνικού προϋπολογισμού επιτρέπουν την ολοκλήρωση όλων των κοινωνικών 
δικτύων αλληλεγγύης και συνοχής.

- Τα 9.5 τρις, για τη χρηματοδότηση της ελληνικής Γεωργίας επιτρέπουν την αναδιάρθρωση και τη
στροφή της σε πολιτικές ποιότητας που καθιστούν τα επώνυμα ελληνικά αγροτικά προϊόντα 
μακροπρόθεσμα ανταγωνιστικά σε διεθνές επίπεδο.

•  Η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα είναι έτοιμη να κινηθεί μέσα στο νέο διεθνές περιβάλλον, να ζήσει στην 
εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας και της ψηφιακής οικονομίας της γνώσης.
Είναι έτοιμη να διαχειριστεί το πιο κρίσιμο και σημαντικό κεφάλαιο που υπάρχει, το κεφάλαιο της γνώσης 
και της καινοτομίας, το «νοητικό κεφάλαιο».

Δύο είναι οι μεγάλες προτεραιότητες της νέας αυτής εποχής: η εκπαίδευση και η απασχόληση.

•  Η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα οφείλει και μπορεί να συγκροτήσει μια στρατηγική Εθνικής 
ανταγωνιστικότητας.
Μία στρατηγική ανάδειξης των συγκριτικών μας πλεονεκτημάτων σ’ όλους τους τομείς. Τομείς 

«συμβατικούς» όπως η γεωργία, ο τουρισμός, το πολιτιστικό απόθεμα, οι μικρές και μεσαίες 
επιχειρήσεις. Αλλά και τομείς που αναδεικνύει η κοινωνία της πληροφορίας.

Κοινός παρονομαστής όλων αυτών των δυνατοτήτων είναι η ποιότητα και η καινοτομία ως μέθοδος 
οργάνωσης της παραγωγής.
Μέσα στη νέα αυτή εποχή, η Ελλάδα ξεκινά από την καλύτερη δυνατή αφετηρία και ανταγωνίζεται με ίσους 
όρους.
Αν η χώρα μας εμφάνιζε πάντοτε υστερήσεις σε σχέση με το βιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης, αυτό δεν 
ισχύει για το μεταβιομηχανικό μοντέλο ανάπτυξης.
Μέσα στο νέο αυτό μοντέλο, πολλά «έμφυτα» στοιχεία της ελληνικής παραγωγικής δομής και της 
ελληνικής κοινωνίας μετατρέπονται σε συγκριτικά πλεονεκτήματα.

•  Αυτή η πολιτική εθνικής ανταγωνιστικότητας αφορά το σύνολο της ελληνικής κοινωνίας, την «ακέραιη 
κοινωνία» και όχι αυτή των δύο τρίτων.
Το νέο μοντέλο ανάπτυξης στην Ελλάδα του 21ου αιώνα βαδίζει παράλληλα και ταυτόχρονα με το 
ολοκληρωμένο και λειτουργικό και κοινωνικό κράτος που αξιοποιεί και κατανέμει δίκαια το κοινωνικό 
πλεόνασμα, ένα κοινωνικό κράτος που σχηματίζει ένα Δίκτυο Ασφάλειας για κάθε Έλληνα και κάθε 
Ελληνίδα, ένα Κοινωνικό Κράτος που δείχνει το ενδιαφέρον και τη μέριμνα του, ατομικά και 
εξατομικευμένα για κάθε πολίτη.



Κράτος οπήν 
υπηρεσία 

του πολίτη

Ελλάδα 
με διεθνές κύρος

Πρώτα η Ελλάδα 
Πρώτα ο πολίτης

•  Η τετραετία 2000 - 2004 είναι και η τετραετία της αναθεώρησης του Συπάγματος. Ανοίγει έτσι η 
ιστορική δυνατότητα να διαμορφωθεί στο επίπεδο του ίδιου του Συντάγματος το κράτος του 21ου αιώνα. 
Ενα λειτουργικό κράτος στην υπηρεσία του πολίτη. Ένα σύγχρονο κράτος δικαίου που σέβεται και 

θωρακίζει τον πολίτη. Ένα σύνταγμα που ανανεώνει το κοινοβουλευτικό σύστημα και το δημόσιο βίο, 
που περιβάλλει με νέες εγγυήσεις διαφάνειας την κοινωνία των πολιτών.

Για το ΠΑΣΟΚ η αναθεώρηση του Συντάγματος είναι η υπέρτατη στιγμή ιστορικής και πολιτικής ευθύνης. 
Στόχος μας είναι να επιτευχθεί μια ευρεία αλλά και συναινετική αναθεώρηση. Πρότασή μας προς τα 
κόμματα της αντιπολίτευσης είναι - και στην επόμενη Βουλή - η σύναψη μίας συνταγματικής συμφωνίας 
που να εκφράζει όλους τους Έλληνες και όλες τις Ελληνίδες.

•  Αυτή η Ελλάδα, η ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα, είναι ταυτόχρονα και η Ελλάδα της Ειρήνης, της 
σταθερότητας, της συνεργασίας των λαών, της ανασυγκρότησης των Βαλκανίων.
Μια Ελλάδα με διεθνές κύρος που υπερασπίζεται τα κυριαρχικά της δικαιώματα, μετέχει ισότιμα 
στο Ευρωπαϊκό γίγνεσθαι, αξιοποιεί όλες τις περιφερειακές της δυνατότητες.

Η Ελλάδα του 21ου αιώνα αγκαλιάζει όλους τους πολίτες της και σέβεται κάθε πρόσωπο που βρίσκεται 
στην ελληνική επικράτεια χωρίς αποκλεισμούς και διακρίσεις.

•  Η Ελλάδα του νέου αιώνα είναι μία Ελλάδα που διασφαλίζει διαρκώς ευκαιρίες για όλους. 
Ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην απασχόληση, στην επιχειρηματικότητα, στην κοινωνική φροντίδα.

•  Μία Ελλάδα που απαιτεί και προϋποθέτει τη συμμετοχή, τη συνεργασία και την κοινή δράση όλων μας.

•  Μία Ελλάδα που στηρίζει, ενισχύει και προστατεύει όλους εκείνους που έχουν ανάγκη.

•  Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στις εκλογές της 9ης Απριλίου του 2000 με βάση το έργο του, τα πεπραγμένα του, 
τον πλούσιο απολογισμό του.
Το ΠΑΣΟΚ βαδίζει στις εκλογές της 9ης Απριλίου οργανώνοντας το μέλλον. Με νέες ιδέες, νέες 
προτάσεις, με ένα συγκροτημένο και υπεύθυνο σχέδιο για τη χώρα, όλες τις περιφέρειες και τους 
νομούς όλους τους τομείς της οικονομίας, όλους τους χώρους κοινωνικής δράσης.

•  Το Κυβερνητικό πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για την περίοδο 2000 - 2004 είναι ένα συμβόλαιο με το 
μέλλον. Ένα συμβόλαιο με όλες τις Ελληνίδες και όλους τους Έλληνες χωρίς καμία εξαίρεση.

•  Το ΠΑΣΟΚ εκφράζει το γενικό συμφέρον του Ελληνικού λαού με τρόπο δίκαιο και ισορροπημένο. Μόνο 
έτσι το γενικό συμφέρον γίνεται η σύνθεση του ατομικού συμφέροντος, των προσωπικών αναγκών και 
των προσδοκιών κάθε πολίτη.

•  Πρώτα η Ελλάδα - Πρώτα ο Πολίτης.



Το νέο μοντέλο ανάπτυξης
προς μια σύγχρονη και 
ανταγωνιστική οικονομία



Νέα
πραγματικότητα, 

νέες πολιτικές

Η νέα χιλιετία βρίσκει τη χώρα μας αντιμέτωπη με ριζικές αλλαγές στη διεθνή οικονομία. Η λεγάμενη 
βιομηχανική εποχή βαίνει προς το τέλος της και στη «νέα οικονομία» που διαμορφώνεται, η γνώση, οι 
δεξιότητες, η τεχνολογία, η ευελιξία στην παραγωγή, η ανάδειξη νέων δυναμικών βιομηχανικών προϊόντων 
και υπηρεσιών συνιστούν τους βασικούς μοχλούς της οικονομικής ανάπτυξης.

Η τεχνολογία και η παγκοσμιοποίηση αλλάζουν τη φύση του διεθνούς ανταγωνισμού. Παράλληλα, 
αυξάνονται και οι πιέσεις για προσαρμογή και αναδιάρθρωση των επιμέρους οικονομιών, πιέσεις οι οποίες 
πολλές φορές θίγουν τους εργαζόμενους και καθιστούν τις επιχειρήσεις περισσότερο ευάλωτες στο 
διεθνή ανταγωνισμό.

Σ’ αυτό το ταχύτατα εξελισσόμενο σκηνικό, χρειαζόμαστε νέες πολιτικές προσαρμοσμένες στα νέα 
δεδομένα. Τα οφέλη για τις οικονομίες και τις κοινωνίες στη «νέα εποχή» ανήκουν στους πρωτοπόρους. 
Απαιτούνται ρήξεις με παρωχημένες πολιτικές, νέες μέθοδοι και νέα εργαλεία παρέμβασης. Απαιτούνται 
πολιτικές για τη δημιουργία μιας ανοιχτής και ανταγωνιστικής οικονομίας, στηριγμένης στην αποδοχή της 
ανάγκης για διαρκή προσαρμογή, συναίνεση, αλλά και διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.

Βασικό στοιχείο της νέας πραγματικότητας είναι ο νέος ρόλος του κράτους και της δημόσιας πολιτικής σε
ένα περιβάλλον που απαιτεί και ευνοεί παράλληλα, τη συνεργασία ανάμεσα στο δημόσιο, και τον ιδιωτικό 
τομέα. Ταυτόχρονα δε, αξιοποιεί τη δυναμική της Κοινωνίας των Πολιτών, που συγκροτεί το λεγόμενο 
«τρίτο» τομέα. Ο ιδιωτικός τομέας και ιδιαίτερα οι νέες μορφές δραστηριότητας, είναι η κύρια πηγή 
δημιουργίας πλούτου, αλλά και απασχόλησης. Γι’ αυτό και πρέπει να ενισχυθεί η επιχειρηματικότητα, καθώς 
και η δημιουργία των συνθηκών εκείνων που ευνοούν τη δημιουργία και την άνθηση νέων επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών.

Ο ρόλος του κράτους και της δημόσιας πολιτικής παραμένει εξαιρετικά σημαντικός , αλλά είναι και 
διαφορετικός από το παρελθόν. Είναι αυτός του κράτους που προωθεί προσαρμογές στην οικονομία και την 
κοινωνία, διαφυλάσσει τον ανταγωνισμό στις αγορές, ενισχύει την καινοτομία και την έρευνα, επενδύει στο 
ανθρώπινο δυναμικό, διαφυλάσσει τα συμφέροντα των εργαζομένων και τα δικαιώματα των πολιτών, 
νοιάζεται για τους άνεργους και επενδύει στη γενιά που έρχεται. Το κράτος υπάρχει όπου χρειάζεται και 
όχι απλώς όπου μπορεί.
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Ανάπτυξη,
κοινωνική

αλληλεγγύη,
απασχόληση:

οι τρεις πυλώνες \ 
της οικονομικής και 
πολιτικής μας ζωής |
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Η ελληνική οικονομία είναι έτοιμη να συμμετάσχει ισότιμα στη νέα εποχή που σηματοδοτεί η ένταξη στην 
ΟΝΕ, ακριβώς γιατί τα τελευταία χρόνια έχει προχωρήσει ουσιαστικά ο παραγωγικός και αναπτυξιακός 
μετασχηματισμός της. Η οικονομική πολιτική της σταθεροποίησης, της ανάπτυξης και της κοινωνικής 
συνοχής που εφαρμόσαμε την περίοδο 1994 - 2000 έχει αποδώσει καρπούς. Με τις επιδόσεις των 
τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία έχει μπει πλέον σε τροχιά υψηλής ανάπτυξης, χαμηλού 
πληθωρισμού, μακροπρόθεσμης δημοσιονομικής και μακροοικονομικής ισορροπίας.

Η ένταξη στην ΟΝΕ είναι επίτευγμα του ελληνικού λαού και ιδίως των ευρύτερων στρωμάτων της 
ελληνικής κοινωνίας. Η οικονομική πολιτική που ακολουθήσαμε μετά το 1993 δεν στηρίχτηκε στη 
συρρίκνωση των πραγματικών εισοδημάτων των μισθωτών και συνταξιούχων, όπως έγινε την περίοδο 1990- 
1993. Αντίθετα, ακολούθησε έναν αρμονικό συνδυασμό όλων των διαθέσιμων μέσων πολιτικής, με έμφαση 
στην πάταξη της φοροδιαφυγής, στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, στη μείωση των καταναλωτικών 
δαπανών του δημοσίου, στην ταχύτατη αύξηση των επενδύσεων, στην ενίσχυση των ευπαθών κοινωνικών



ομάδων και στην προώθηση διαρθρωτικών αλλαγών.

Η δημοσιονομική εξυγίανση, η πτώση του πληθωρισμού και η συναλλαγματική σταθερότητα, αποτέλεσαν 
τους κρίσιμους παράγοντες που διαμόρφωσαν ένα οικονομικό περιβάλλον που ευνόησε τις επενδύσεις, 
κινητοποίησε το παραγωγικό δυναμικό της χώρας, αύξησε την απασχόληση και τελικά συνέβαλε 
αποφασιστικά στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης των τελευταίων ετών. (Β λέπ ε: Πίνακα).

Πατώντας στις στέρεες βάσεις που εμείς θέσαμε, μπορούμε να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Με 
την Ελλάδα πλήρες, πλέον, μέλος της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, τα δυσκολότερα προβλήματα 
της ελληνικής οικονομίας που σχετίζονται με την οικονομική σταθερότητα έχουν εξαλειφθεί. Μπορούμε έτσι 
να δώσουμε ακόμη περισσότερη έμφαση στην ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την απασχόληση μέσα 
στο πλαίσιο που οριοθετείται από τις δημοσιονομικές απαιτήσεις της ΟΝΕ.

Τα αποτελέσματα της οικονομικής μας πολιτικής

>  Ταχύτεροι ρυθμοί ανάπτυξης: Ο ρυθμός ανάπτυξης το 1993 ήταν αρνητικός (μείον 1,7%). Κατά την 
περίοδο 1989-1993 ο μέσος ρυθμός ήταν μόλις 0,6%, ενώ από το 1974 μέχρι και το 1993, ήταν μόλις 
1,5%. Σήμερα έχουμε ρυθμό 3,5%, άρα περίπου εξαπλάσιο της αμέσως προηγούμενης περιόδου της 
Νέας Δημοκρατίας. Τα έτη 2000 και 2001 αναμένονται ρυθμοί ανάπτυξης 1,6% με 3,8% και 4,1% 
αντίστοιχα.

> -  Δημοσιονομική εξυγίανση: το έλλειμμα μειώθηκε από 13,8% του ΑΕΠ το 1993 σε 1,5% του ΑΕΠ το 
1999 και επιτεύχθηκε έτσι η δημοσιονομική σύγκλιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δημόσιο χρέος ως 
ποσοστό του ΑΕΠ μειώθηκε από 112% σε 105%, (1999) σε διάστημα δηλαδή 5 ετών, αναστρέφοντας την 
ανοδική τάση που επικρατούσε για μια 1 δετία.Την ενίσχυση των θετικών εξελίξεων εγγυάται το 
πρωτογενές δημοσιονομικό πλεόνασμα του προϋπολογισμού, 7% περίπου για το 1999.

>  Σταθεροποίηση των τιμών: μείωση του πληθωρισμού από 14,4% το 1993 σε 2,1 % το 2000, ο 
χαμηλότερος ρυθμός πληθωρισμού δηλαδή της τελευταίας εικοσιπενταετίας, με αποτέλεσμα την 
ουσιαστική διαφύλαξη του πραγματικού εισοδήματος των εργαζομένων

>  Εξυγίανση της οικονομίας: μείωση των επιτοκίων για κεφάλαια κίνησης από 28%-30% στο 12%-13% 
σήμερα, με αποτέλεσμα να ανακουφίζονται μικροί και μεσαίοι επιχειρηματίες που στηρίζονταν σε 
τραπεζικό δανεισμό. Χιλιάδες νέα ζευγάρια αποκτούν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να πάρουν δάνειο 
για αγορά στέγης αφού τα επιτόκια στεγαστικών δανείων αναμένεται να αποκλιμακωθούν κάτω από το 
6%. Τέλος, τα επιτόκια των καταναλωτικών δανείων αποκλιμακώνονται ήδη και αναμένεται να φτάσουν 
στο 12%. Με την προσέγγιση στην ΟΝΕ, τα επιτόκια θα μειωθούν στο επόμενο διάστημα γύρω στο 7%.

>  Νέες προοπτικές: Κάθε μονάδα χαμηλότερου επιτοκίου στα ομόλογα του Ελληνικού Δημοσίου 
εξοικονομεί περίπου 150 δισ δραχμές. Άρα, με την ένταξη στην ΟΝΕ, θα έχουμε ένα πρόσθετο κονδύλι 
άνω των 600 δισ για την οικοδόμηση του Νέου Κοινωνικού Κράτους, που θα διατεθεί για τους ανέργους, 
τους χαμηλοσυνταξιούχους, τις εργαζόμενες μητέρες, το ΕΣΥ και την εκπαίδευση.

>  Αύξηση μισθών: Τα πραγματικά εισοδήματα αυξήθηκαν κατά 2,5% - 3% το χρόνο την προηγούμενη 
πενταετία, με αποτέλεσμα η σωρευτική αύξηση 1995 - 99 να είναι γύρω στο 15% ενώ κατά την περίοδο 
1990-1993 είχαν μειωθεί κατά 3,3% το χρόνο. Το διαθέσιμο εισόδημα μετά τους φόρους αυξήθηκε και 
αυτό κατά 1,7% το χρόνο, ενώ την περίοδο 1990-1993 μειώθηκε κατά 3,6% το χρόνο. Το μερίδιο της 
αμοιβής εργασίας στο ΑΕΠ βελτιώθηκε από 35,7% το 1993 σε 38,6% το 1998.

> ·  Διαρθρωτικές προσαρμογές και ανάπτυξη: Η βιομηχανική παραγωγή ανακάμπτει με 5%, σε σχέση με 
μηδενικούς ρυθμούς κατά την προηγούμενη 15ετία, και μείωση 3,2% το 1993.



Όλοι οι τομείς της οικονομίας ανέκαμψαν, αναπτύσσονται, εκσυγχρονίζονται. Ιδιαίτερα στον τραπεζικό 
τομέα, στην ενέργεια, στις επικοινωνίες, στις μεταφορές, οι εξελ ίξεις είναι ραγδαίες. Οι 
ιδιωτικοποιήσεις τραπεζών, η μετοχοποίηση δημοσίων οργανισμών, οι εξυγιάνσεις ζημιογόνων 
επιχειρήσεων εισάγουν ιδιωτικά κεφάλαια σε κρίσιμους τομείς. Το συνολικό ποσό που εισπράχθηκε στη 
διετία 1998 - 1999 είναι 1,7 τρισ δρχ., από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη και πολλαπλάσιο αυτού της 
περιόδου 1990-93.

>  Εκσυγχρονισμός της κεφαλαιαγοράς: Πραγματοποιήθηκε, τα τελευταία χρόνια, μεγάλη πρόοδος στον 
εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς και τη στήριξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Από το 1999 
λειτουργεί και το χρηματιστήριο παραγώγων.

>  Μεταρρυθμίσεις στο φορολογικό σύστημα: Αναμορφώνουμε το σύστημα με κύριο στόχο την 
ελάφρυνση των χαμηλών και μεσαίων εισοδηματικών τάξεων. Μετά τη μείωση των εμμέσων φόρων και 
την πρόσφατη φορολογική μεταρρύθμιση, η φορολογία εισοδήματος γίνεται περισσότερο δίκαιη και 
κοινωνικά ευαίσθητη.

3
Πολιτικές γιο την 
ανάπτυξη και την 

ανταγωνιοτικότητα 
της ελληνικής 

οικονομίας

Οι αναπτυξιακές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας στη ζώνη του Ευρώ διαγράφονται ιδιαίτερα θετικές. 
Σύμφωνα με τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις διεθνών οργανισμών, η ελληνική οικονομία, με ρυθμό 
ανάπτυξης που θα κυμαίνεται στο 4-5% κατά μέσο όρο θα είναι, μετά την Ιρλανδία, η δεύτερη σε ρυθμούς 
ανάπτυξης χώρα-μέλος της ζώνης του Ευρώ.

Η οικονομική μας πολιτική στις αρχές του 21ου αιώνα θα σηματοδοτηθεί από:

>  Εδραίωση του σταθερού μακροοικονομικού πλαισίου, με σταθεροποίηση του πληθωρισμού και των 
ελλειμμάτων στα σημερινά χαμηλά επίπεδα. Καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν τα χαμηλότερα 
επιτόκια, τα οποία θα συγκλίνουν στα επίπεδα των αντίστοιχων επιτοκίων της ζώνης του Ευρώ. Η 
μείωση θα συμβάλει στην αύξηση των επενδύσεων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού 
τομέα, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, και τη μείωση του κόστους εξυπηρέτησης των 
στεγαστικών και καταναλωτικών δανείων. Εξοικονομούνται έτσι σημαντικά ποσά για την κοινωνική 
πολιτική και την διαφύλαξη της κοινωνικής συνοχής.

> -  Αυξημένους πόρους από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Γ ’ΚΠΣ). Οι πόροι αυτοί, των 15,7 
τρις, δραχμών οι οποίοι εξασφαλίστηκαν μετά από πολύμηνη και σκληρή διαπραγμάτευση που 
κορυφώθηκε στο Συμβούλιο Κορυφής του Βερολίνου, θα συμβάλλουν καθοριστικά στην ανάπτυξη και 
ολοκλήρωση των υποδομών της χώρας. Ακόμα σημαντικότερη είναι, όμως, η συμβολή τους στην μόνιμη 
αύξηση της παραγωγικότητας και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μετά την 
ολοκλήρωση των έργων υποδομής.

>  Ολοκλήρωση του προγράμματος διαρθρωτικών αλλαγών. Το πρόγραμμα αυτό, που έχει ξεκινήσει 
εδώ και αρκετά χρόνια, παράγει ήδη ορατά αποτελέσματα, τόσο στο χώρο των τραπεζών, όσο και στο 
χώρο των Δημοσίων Επιχειρήσεων. Τα βελτιωμένα αποτελέσματα δεν εκφράζονται μόνο σε δείκτες 
κερδοφορίας ή σε χρηματιστηριακές αποδόσεις. Αναφέρονται κυρίως σε οφέλη που καρπούνται οι 
χρήστες των υπηρεσιών των επιχειρήσεων αυτών -καταναλωτές και επιχειρήσεις- με τη μορφή 
καλύτερης εξυπηρέτησης, νέων προϊόντων, χαμηλότερου κόστους παροχής υπηρεσιών.
Οι ιδιωτικοποιήσεις, οι θεσμικές αλλαγές στο χώρο των τραπεζών και των δημοσίων επιχειρήσεων, τα 
μέτρα για την αγορά εργασίας και το «μικρό πακέτο» για το ασφαλιστικό, βελτίωσαν δραστικά το 
ανταγωνιστικό πλαίσιο λειτουργίας της οικονομίας, χωρίς να θίξουν τους εργαζόμενους στους τομείς 
αυτούς. Το πρόγραμμα θα συνεχιστεί τα επόμενα χρόνια, με τις ίδιες κοινωνικές ευαισθησίες όπως και 
σήμερα. Νέα κεφάλαια, σύγχρονη τεχνολογία και καλύτερη διοίκηση θα εισάγονται σε όλο και 
περισσότερους τομείς της οικονομίας. Η δε συνεχής βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των δημοσίων 
επιχειρήσεων αποτελεί προϋπόθεση για την αναπτυξιακή τους προοπτική..



V  Ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των αγορών στους τομείς των τηλεπικοινωνιών, της ηλεκτρικής 
ενέργειας και των θαλάσσιων μεταφορών. Η ολοκλήρωση της απελευθέρωσης συνδέεται με νέες 
υπηρεσίες, νέες επενδύσεις, βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών, αύξηση της παραγωγικότητας, 
αύξηση των θέσεων εργασίας, εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό και διεθνείς επιχειρηματικές 
συνεργασίες. Σύμφωνα με εκτιμήσεις διεθνών οργανισμών, οι παραπάνω παράγοντες οδηγούν σε 
αύξηση του ΑΕΠ πάνω από 5% σε μεσοπρόθεσμη βάση, σε περαιτέρω μείωση του πληθωρισμού και σε 
σημαντική αύξηση της απασχόλησης.

> -  Εκσυγχρονισμό της κεφαλαιαγοράς. Ο εκσυγχρονισμός και η ραγδαία ανάπτυξη της κεφαλαιαγοράς 
ενισχύουν την υγιή επιχειρηματικότητα και ανοίγουν νέες αναπτυξιακές προοπτικές. Από το 1999 
λειτουργεί το Χρηματιστήριο Παραγώγων. Επίκειται η λειτουργία της Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς για 
τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η χώρα μας αποκτά σύγχρονη κεφαλαιαγορά που προσφέρει σύνθετα 
χρηματοοικονομικά προϊόντα για τις επιχειρήσεις και τους επενδυτές. Οι νέες δυναμικές επιχειρήσεις, 
ιδιαίτερα στους τομείς των νέων τεχνολογιών, έχουν σημαντικές εναλλακτικές λύσεις χρηματοδότησης 
και νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

>  Ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας στην ανοικοδόμηση των Βαλκανίων. Η συμμετοχή της Ελλάδας στην 
ανοικοδόμηση των Βαλκανίων προσφέρει σημαντικές επιχειρηματικές ευκαιρίες τόσο σε ιδιωτικές όσο 
και σε δημόσιες επιχειρήσεις. Η Ελλάδα είναι σε θέση να συμβάλει ουσιαστικά στη μεγάλη προσπάθεια 
ανόρθωσης που καταβάλλεται στις πληγείσες από τον πόλεμο περιοχές. Έχει, επιπλέον, ως 
βαλκανική και ευρωπαϊκή ταυτόχρονα χώρα, ένα ιδιαίτερο συμφέρον στην εδραίωση συνθηκών ειρήνης, 
σταθερότητας και ανάπτυξης σε ολόκληρο το βαλκανικό χώρο. Οι μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες 
ιδίως στους τομείς της ενέργειας, της επικοινωνίας και των Τραπεζών δείχνουν τις δυνατότητες και το 
εύρος της προσπάθειας αυτής.

>  Η επιτυχής οργάνωση και τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004 ανοίγει νέες ευκαιρίες για 
επενδύσεις που θα βελτιώσουν το επίπεδο ζωής, το περιβάλλον και την τουριστική υποδομή.
Παράλληλα, αποτελεί ευκαιρία για την πραγματοποίηση διεθνών επιχειρηματικών συνεργασιών σε 
κλάδους υψηλής τεχνολογίας, με σημαντικό όφελος για όλη την οικονομία.

Το γεγονός ότι η ελληνική οικονομία ξεκινά την πορεία της στη ζώνη του Ευρώ με τόσο καλές αναπτυξιακές 
προοπτικές συνιστά σημαντικό πλεονέκτημα σε σχέση με πολλές άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Όμως, η ολοκλήρωση της πραγματικής σύγκλισης και η εδραίωση μιας κοινωνίας της ευημερίας 
προϋποθέτουν την αντιμετώπιση του ελλείμματος της ανταγωνιστικότητας και της πρόκλησης της ανεργίας. 
Μόνο μια ανταγωνιστική οικονομία μπορεί να δημιουργήσει νέα εισοδήματα, να προσφέρει νέα 
απασχόληση και να εξασφαλίσει τις παροχές του Κοινωνικού Κράτους.

Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας προϋποθέτει σοβαρές διαρθρωτικές αλλαγές στο δημόσιο και ιδιωτικό 
τομέα. Πρέπει να αλλάξουμε τη δομή του οικονομικού συστήματος. Να το κάνουμε πιο παραγωγικό, 
ευέλικτο και ταυτόχρονα κοινωνικά πιο υπεύθυνο. Να αξιοποιήσουμε τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. 
Ιδιαίτερα στον ιδιωτικό τομέα, η αναγκαιότητα ταχείας αφομοίωσης καινοτομιών στην παραγωγή 
παραπέμπει σε μια νέας ποιότητας επιχειρηματικότητα. Η μετάβαση στη νέα εποχή απαιτεί δυναμικές, 
ευέλικτες επιχειρήσεις που στηρίζονται στην αξιοποίηση της γνώσης, των δεξιοτήτων και γενικότερα ενός 
αναβαθμισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Ανταγωνιστικές δυναμικές επιχειρήσεις είναι η βάση για μια 
ισχυρή οικονομία, για την ανάπτυξη και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Οι μεταρρυθμίσεις στην 
κεφαλαιαγορά, η απελευθέρωση των αγορών, η πτώση των επιτοκίων, οι χρηματοδοτήσεις του Γ  Κοινοτικού 
Πλαισίου Στήριξης, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την ταχεία προσαρμογή του ιδιωτικού τομέα στο νέο 
ανταγωνιστικό περιβάλλον.



ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 2000 - 2002

1. ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΒΑΡΟΥΣ ΚΑΙ ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Α. Φορολογικές ελαφρύνσεις που ισχύουν ήδη από 1.12000:

•  Μείωση κατά 50% των συντελεστών του συμπληρωματικού φόρου που επιβάλλεται στα 
εισοδήματα από ακίνητα. Έτσι, από 1.1.2000, οι συντελεστές μειώθηκαν από 3% σε 1,5% για 
εισοδήματα από ενοίκια μέχρι ποσού 300.000 δρχ. και από 6% σε 3% για τα εισοδήματα από 300.000 
δρχ. και πάνω.

•  Αύξηση, από 1.1.2000, του αφορολογήτου ορίου της φορολογικής κλίμακας κατά 400.000 δρχ. για 
όλους τους φορολογούμενους. Για τα εισοδήματα (α) από μισθούς και συντάξεις το αφορολόγητο 
όριο αυξήθηκε από 1,9 εκατ. σε 2,3 εκατ. δρχ., και (β) από λοιπές πηγές αυξήθηκε από 1,6 εκατ. σε 
2 εκατ. δρχ. Τονίζεται ότι το 1999, τα όρια αυτά αυξήθηκαν για μισθούς και συντάξεις από 1,3 εκατ. 
σε 1,9 εκατ. δρχ. και για τα λοιπά εισοδήματα από 1 εκατ. δρχ. σε 1,6 εκατ. δρχ. αντιστοίχως. Έτσι, 
στη διετία 1999-2000, το αφορολόγητο όριο διπλασιάζεται για όλους τους φορολογούμενους.

•  Περαιτέρω μείωση του φορολογικού συντελεστή για τις Ο.Ε., ΕΈ. και Κοινωνίες Αστικού Δικαίου από 
30% σε 25%. Έτσι, στη διετία 1999-2000, ο συντελεστής μειώνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες.

•  Έκπτωση 50% των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης από τα καθαρά έσοδα των επιχειρήσεων για 
νεοπροσλαμβανόμενους εργαζόμενους. Το μέτρο αυτό αποσκοπεί στην τόνωση της απασχόλησης.

Β. Φοοολονικεζ ελαφρύνσεις που θα εΦαουοστούν από 1.1.2001:

•  Σταδιακή μείωση του ανώτατου συντελεστή 45% στα Φυσικά Πρόσωπα μέχρι του ποσοστού 40%.

•  Προσαρμογή όλων των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας ανά διετία, με βάση τον πληθωρισμό.

•  Ένταξη στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ποσών που αφορούν την εισαγωγή και χρήση 
των νέων τεχνολογιών από την ελληνική οικογένεια (εκπαιδευτικό λογισμικό, κόστος πρόσβασης στο 
Ιηίεποβΐ).

•  Σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης 40% των μη εισηγμένων Ανωνύμων Εταιριών, 
προκειμένου να μειωθεί η απόσταση από το συντελεστή φορολόγησης των εισηγμένων Ανωνύμων 
Εταιρειών.

•  Ολική εφαρμογή, χωρίς ελάχιστο πλαφόν, στο τέλος της τετραετίας, του λογιστικού προσδιορισμού 
των κερδών όλων των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως αυτός προκύπτει από τα δεδομένα των 
λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών.

•  Εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τις συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.

•  Σταδιακή μείωση των φόρων και των τελών στα ακίνητα.

•  Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών Εργασιών (ΕΦΤΕ).

•  Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικού δανείου σε Φυσικά και Νομικά Πρόσωπα για εξόφληση 
ληξιπροθέσμων φορολογικών οφειλών.



•  Αυξάνεται η επιστροφή του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πετρελαίου από 40% που είναι σήμερα 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, αντληπκά 
συγκροτήματα, θα επιστρέφεται επιπλέον 30% του ειδικού φόρου κατανάλωσης με βάση τα τιμολόγια 
αγοράς πετρελαίου και μέχρι ένα ανώτατο όριο ανά μονάδα καλλιέργειας.

•  Χορηγείται νέα αύξηση 10.000 δρχ. σε όλα τα κλιμάκια των συντάξεων του ΟΓΑ την επόμενη διετία. 
Μέχρι το τέλος της τετραετίας οι αγρότες θα έχουν πάρει αυξήσεις ισοδύναμες με το ΕΚΑΣ.

•  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.

•  Μειώνονται τα επιτόκια χορηγήσεων της ATE κατά δύο τουλάχιστον εκατοστιαίες μονάδες για όλες τις 
κατηγορίες δανείων μέσα στο 2000.

•  Μετατρέπεται η ATE σε πολυμετοχική εταιρεία με κύριους μετόχους το Κράτος, τους αγρότες, τους 
συνεταιρισμούς. Τα αγροτικά προμέτοχα ύψους 200 δισ. δρχ. θα διατεθούν στους αγρότες με 
έκπτωση 20% κατά τη μετατροπή τους σε μετοχές (όφελος 40 δισ. δρχ.).

3. ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

•  Αύξηση από 1.1.2001 του ΕΚΑΣ κατά 1 ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη. Το ΕΚΑΣ θα ανέλθει πλέον στις
28.000 δρχ. Η ποσοστιαία αύξηση είναι 30%. Το μέτρο αφορά 350.000 χαμηλοσυνταξιούχους.

•  Αύξηση από 1.1.2000 των επιδομάτων για τα άτομα με ειδικές ανάγκες κατά 12% σε δυο φάσεις.

•  Πρόσθετες φορολογικές ελαφρύνσεις από 1.1.2001:
1. Αυξάνονται οι εκπτώσεις φόρου για τα παιδιά κατά 20.000 δρχ. για κάθε παιδί.
2. Η απαλλαγή των γονέων από το τεκμήριο του αυτοκινήτου μέχρι 2000 κ.ε. (14 ίππους) θα ισχύσει για 

οικογένειες με τρία παιδιά και άνω.
3. Το εμβαδόν της κατοικίας της οποίας το τεκμαρτό εισόδημα από ιδιοκατοίκηση απαλλάσσεται του 

φόρου θα αυξηθεί για κάθε παιδί, από το τρίτο και άνω, από 20 τ.μ. που είναι σήμερα σε 30 τ.μ. για 
κάθε παιδί.

4. Για την απόκτηση κατοικίας από οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, για τον υπολογισμό του εμβαδού 
της κατοικίας που καλύπτει τις στεγαστικές ανάγκες της οικογένειας, η επιφάνεια θα 
προσαυξάνεται κατά 25 τ.μ. για κάθε παιδί, αντί για 15 τ.μ. που είναι σήμερα.

5. Γ ια την απόκτηση πρώτης κατοικίας από οικογένειες με τρία παιδιά και άνω, αυξάνεται το 
αφορολόγητο ποσό για κάθε παιδί από 5.750.000 δρχ. σε 10.000.000 δρχ.

6. Γ ια την αγορά οικοπέδου για την ανέγερση πρώτης κατοικίας από τις οικογένειες που έχουν τρία 
παιδιά και άνω, αυξάνεται το αφορολόγητο ποσό από 1.955.000 δρχ. σε 3.000.000 δρχ.



Το νέο μοντέλο 
ανάπτυξης: 

η Ελλάδα, 
κοινωνία γνώσης

και
πληροφορίας

Η ανάπτυξη και η ανταγωνιστικότητα βασίζονται πλέον σήμερα στην αφομοίωση και χρήση της τεχνολογίας. 
Τα κέρδη ανήκουν στους πρωτοπόρους: οι επιχειρήσεις και τα κράτη που θα αξιοποιήσουν τα νέα εργαλεία 
παραγωγής θα αποκομίσουν και τα περισσότερα οφέλη. Χρειάζεται συνεπώς δράση και από την πολιτεία και 
από τον ιδιωτικό τομέα για να μετατρέψουμε τον κίνδυνο της τεχνολογικής υποβάθμισης και της 
βιομηχανικής παρακμής σε ευκαιρία για πλήρη απασχόληση και ευημερία.

Στόχοι μας είναι:

>  Η ενίσχυση της «παραγωγικής οικονομικής μηχανής» αξιοποιώντας την πληροφορία ως καθοριστικό 
παράγοντα στην παραγωγή και προσφέροντας σε πολλούς κλάδους της οικονομίας την ώθηση για να 
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να αναβαθμίσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους.

>  Η ανάδειξη της Ελλάδας σε σύγχρονο, διεθνές εμπορικό κέντρο αξιοποιώντας το ηλεκτρονικό 
εμπόριο για την ανταλλαγή αγαθών, υπηρεσιών, κεφαλαίου, πληροφορίας και τεχνογνωσίας.

>  Η ενθάρρυνση της έρευνας και της καινοτομίας, για τη δημιουργία νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

>  Η συγκρότηση μιας πολιτικής εθνικής ανταγωνιστικότητας που αναδεικνύει και αξιοποιεί τα συγκριτικά 
μας πλεονεκτήματα σε όλους τους τομείς: Τουρισμός, αγροτουρισμός, επώνυμα αγροτικά προϊόντα 
ποιότητας, διακίνηση προϊόντων, ευέλικτη εξειδίκευση των μεταποιητικών επιχειρήσεων, προσφορά 
«έξυπνων» αγαθών και υπηρεσιών, δυνατότητα γρήγορης προσαρμογής στο περιβάλλον της ψηφιακής 
οικονομίας, κατασκευές, χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, τηλεπικοινωνίες, ενέργεια.

Στα πλαίσια αυτά ειδικότερες επιδιώξεις μας είναι οι εξής :

•  Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων βασισμένων στις νέες τεχνολογίες 
και η προώθηση της επιχειρηματικότητας γενικότερα, αποτελούν κλειδιά για την ανανέωση του 
βιομηχανικού ιστού. Η είσοδος νέων εταιριών στην αγορά είναι στο επίκεντρο των δυναμικών και 
ανταγωνιστικών οικονομιών, όπου η πλειοψηφία των νέων θέσεων εργασίας δημιουργείται σε νέες 
επιχειρήσεις.

>  Ειδικά κίνητρα για δημιουργία και ανάπτυξη επιχειρήσεων που βασίζονται στην ηλεκτρονική 
πληροφορία για την παροχή σχετικών προϊόντων και υπηρεσιών.

>  Διαρθρωτικές παρεμβάσεις με την απλοποίηση διαδικασιών για την ίδρυση νέων εταιριών και την 
μείωση των φραγμών εισόδου τους στην αγορά.

>  Καλύτερη χρηματοδότηση νέων εταιρειών με επιχειρηματικά κεφάλαια υψηλού κινδύνου (venture 
capital funds)

>■ Προσέλκυση ξένων επενδύσεων υψηλού τεχνολογικού περιεχομένου

•  Στήριξη της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων. Για τις ελληνικές επιχειρήσεις, οι 
νέες τεχνολογίες περιορίζουν τα μειονεκτήματα του μικρού μεγέθους και της απόστασης από τα 
κέντρα αποφάσεων και τις αγορές, ενώ τους δίνουν νέες δυνατότητες πρόσβασης και ένταξης
στην παγκόσμια αγορά. Για τη στήριξη της ανταγωνιστικότητάς τους ατο νέο περιβάλλον, η πολιτική μας 
εστιάζεται σε σειρά παρεμβάσεων:

> -  Κίνητρα για την εισαγωγή και εκμετάλλευση καινοτόμων εφαρμογών πληροφορικής στην 
μεταποίηση και τις υπηρεσίες.

> -  Μέτρα για καλύτερη διασύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος και των επιχειρήσεων
για αποτελεσματικότερη εκπαίδευση και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού.

>  Απλοποίηση των συναλλαγών των επιχειρήσεων με τους δημόσιους οργανισμούς και ανάπτυξη 
ηλεκτρονικών δημόσιων προμηθειών έτσι ώστε σε 5 χρόνια οι σημαντικότερες συναλλαγές να 
γίνονται ηλεκτρονικά.

•  Ενίσχυση του ηλεκτρονικού εμπορίου. Το ηλεκτρονικό εμπόριο δίνει τη δυνατότητα να εκτελούνται 
συναλλαγές με τη χρήση υπολογιστών και τεχνολογιών δικτυακής υποδομής. Η ραγδαία ανάπτυξή του 
διεθνώς δημιουργεί μια "παγκόσμια αγορά". Μία διεθνή “ψηφιακή” οικονομία, αλλάζει ισορροπίες και 
καταρρίπτει μέχρι τώρα απαραβίαστους κανόνες για το παγκόσμιο εμπόριο.

Πιστεύουμε ότι το ηλεκτρονικό εμπόριο μπορεί να αναδείξει την Ελλάδα σε ισότιμο και ισχυρό εταίρο 
του σύγχρονου διεθνούς εμπορικού περιβάλλοντος. Μπορεί να οδηγήσει στην επίτευξη στρατηγικών και 
ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων για τις ελληνικές επιχειρήσεις, με συνέπεια την αύξηση της 
παραγωγικότητας και της διεθνούς ανταγωνιστικότητας της χώρας.
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Υποδομές για 
την ανάπτυξη και 

την ποιότητα
ζωής

Η ανάπτυξη των υποδομών στη χώρα μας αποτελεί προϋπόθεση για τη οικονομική ανάπτυξη, για τη 
δημιουργία εθνικού πλούτου και θέσεων εργασίας και για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής του Έλληνα 
πολίτη.

Στα τελευταία χρόνια έχουν συγκεντρωθεί σημαντικοί και πολύτιμοι Εθνικοί και Κοινοτικοί Πόροι, που έχουν 
διατεθεί με κριτήριο την αναπτυξιακή προοπτική όλων των τομέων της οικονομίας και όλων των 
Περιφερειών και των Νομών της χώρας.

Τα μικρά και μεγάλα έργα υποδομής της περιόδου 1994-2000. Η χώρα μας βρίσκεται στη φάση της 
υλοποίησης και της ολοκλήρωσης δεκάδων χιλιάδων έργων υποδομής. Αυτά τα Χιλιάδες Μικρά και Μεγάλα 
Έργα αποτελούν την εγγύηση για τον εκσυγχρονισμό και τη ανταγωνιστικότητα της Οικονομίας, για την 
ενίσχυ ση των επιχειρήσεων και τη δημιουργία νέων, για τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων 
απασχόλησης, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας της ζωής. 
Αυτά τα έργα και οι παρεμβάσεις παίζουν καταλυτικό ρόλο για τη χωροταξική, την παραγωγική, την οικιστική 
και την περιβαλλοντική ανασυγκρότηση της Ελλάδας:

> -  Μειώνουν τις περιφερειακές και τις κοινωνικές ανισότητες.

V  Ενισχύουν την κοινωνική συνοχή.

>  Αναδεικνύουν την Ελλάδα σε οικολογικά και πολιτιστικά απόθεμα της Ευρώπης.

V  Κατοχυρώνουν τη νευραλγική, γεωπολιτική και γεωοικονομική θέση της Ελλάδας μαζί με τα 
συγκριτικά πλεονεκτήματα της.

Για την περίοδο 1994-2000 έχουν διατεθεί συνολικοί πόροι για την ανάπτυξη 10 τρις. δρχ. από εθνικούς 
και Κοινοτικούς πόρους για τα μεγάλα έργα και τα περιφερειακά έργα, για τις σύγχρονες υποδομές και για 
την προστασία του περιβάλλοντος, για τη χωροταξική και οικιστική ανασυγκρότηση και για την αναβάθμιση 
της ποιότητας ζωής. Η διαχείρισή τους έχει γίνει και γίνεται με πίστη στη διαφάνεια, τη νομιμότητα και την 
προστασία των συμφερόντων του Ελληνικού Δημοσίου.

Ως αποτέλεσμα αυτής της αναπτυξιακής προσπάθειας, ο ρυθμός ανόδου του ΑΕΠ επιταχύνθηκε κατά μίση 
έως μία εκατοστιαία μονάδα κατ’ έτος και δημιουργήθηκαν συνολικά 80.000 νέες θέσεις εργασίας που δεν
θα υπήρχαν δίχως τους πόρους του Β’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.
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Αποτελούσε και αποτελεί δέσμευση της κυβέρνησης ότι όλοι αυτοί οι πόροι θα αξιοποιηθούν 
αποτελεσματικά και θα απορροφηθούν έγκαιρα. Μέχρι το τέλος του 2000 θα έχουν απορροφηθεί όλες οι 
διασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις για κάθε Έργο, για κάθε Τομέα, για κάθε Περιφέρεια. Είναι επιτακτική 
ανάγκη να επισημάνουμε με έμφαση για μια ακόμη φορά, άτι δεν θα έχει χαθεί από αυτούς τους 
πολύτιμους πόρους ούτε μια Δραχμή.

Τα έργα και οι δράσεις που υλοποιούνται σήμερα είναι πρωτόγνωρα για τη χώρα μας και δημιουργούν ένα 
νέο τοπίο για την κοινωνία και την οικονομία:

>  Ποτέ δεν είχαμε κατασκευάσει αεροδρόμιο του μεγέθους των Σπάτων, ποτέ δεν είχαμε πραγματικά 
μετρό, δίκτυο φυσικού αερίου, ηλεκτροπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου (τεχνολογία συνδυασμένου 
κύκλου) ή γέφυρα που να συνδέει το Pío με το Αντίρριο.

> -  Ποτέ δεν είχαμε υλοποιήσει έργο εμβέλειας και σημασίας όπως η Εγνατία Οδός.

>  Ποτέ δεν είχαμε μέχρι σήμερα σύγχρονο ηλεκτρικό σιδηρόδρομο που να διασυνδέει τις δύο 
μεγαλύτερες πόλεις της χώρας μας.

>  Ποτέ δεν κατασκευάσαμε τόσα πολλά νοσοκομεία σε τόσα λίγα χρόνια,

>  Ποτέ δεν είχαμε ξαναδιαχειριστεί ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό πρόγραμμα υπέρ των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της οικονομίας μας.

Το Β’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν είναι όμως μόνο μεγάλα έργα. Μεταξύ άλλων, στην Παιδεία 
ανανεώθηκε το περιεχόμενο των σχολικών βιβλίων, δημιουργήθηκαν 80 νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα, 25 
Προγράμματα Σπουδών Επιλογής με 7000 φοιτητές, 212 νέα Μεταπτυχιακά Προγράμματα με 15000 
φοιτητές, ενώ ιδρύθηκε και λειτουργεί με 5.500 χιλ. φοιτητές το Ελεύθερο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο. Επίσης, 
υλοποιούνται δράσεις για την αλιεία, κατασκευάζονται αιολικά πάρκα, εκπονούνται ερευνητικά 
προγράμματα, μηχανογραφείται η λειτουργία υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, ενισχύονται επενδύσεις για 
τον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής βιομηχανίας και των μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων κ.ο.κ.

Τι πετύχαμε μ ε  το Β'Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης

>  ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ:
Το Εθνικά Κτηματολόγιο, το μεγαλύτερο από τα μεγάλα έργα, 170 χρόνια από τη σύσταση του 
Νεοελληνικού Κράτους, γίνεται επιτέλους πραγματικότητα. Μαζί με το Εθνικό Χωροταξικό Σχέδιο 
και τα 13 Χωροταξικά Σχέδια (1 για κάθε περιφέρεια) καταρτίζεται σε εκατοντάδες δήμους με τη 
συμμετοχή 10.000 εργαζομένων.

Με το Γ  ΚΠΣ, θα καλυφθεί σημαντική έκταση της χώρας με προτεραιότητα τις αστικές και τις 
περιαστικές περιοχές και τις περιοχές των κρίσιμων οικοσυστημάτων.

>  ΟΔΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ
Η ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ, ένα έργο αναπτυξιακό ύψιοτης Εθνικής σημασίας, ένα δίκτυο που γράφει ιστορία 
κατασκευάζεται και ολοκληρώνεται με διασφαλισμένους πόρους 1 τρις και γίνεται μέρα με τη μέρα 
πραγματικότητα (σήμερα κατασκευάζονται από 7.000 επιστήμονες και εργαζόμενους 465 χλμ. στην 
Ήπειρο, τη Μακεδονία και τη Θράκη και ε ξ  αυτών ολοκληρώνονται και αποδίδονται σε λειτουργία 200 
χλμ.. ενώ δημοπρατούνται τα υπόλοιπα 90 χλμ..)

Ο Οδικός Άξονας Πατρών-Αθηνών-θεσσαλονίκης-Ευζώνων (ΠΑΘΕ) κατασκευάζεται και 
ολοκληρώνεται.Έχουν δοθεί σε λειτουργία 400 χλμ.. ενώ ήδη κατασκευάζονται, έχουν 
δημοπρατηθεί και πρόκειται να δημοπρατηθούν με διασφαλισμένους πόρους και τα υπόλοιπα τμήματα 
του Αξονα.



>► ΘΑΛΑΣΣΙΕΣ ΖΕΥΞΕΙΣ:
Η Ζεύξη Ρίου-Αντιρίου έχει χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης το 2004. Η κατασκευή της γέφυρας που 
έχει μήκος 3,5 χιλ. και ετησίως 2 εκατομμύρια αυτοκίνητα και 6 εκατομμύρια επιβάτες θα την περνούν 
σε 3-4 λεπτά προχωρεί με εντατικούς ρυθμούς.

Η υποθαλάσσια ζεύξη Ακτίου-Πρέβεζας έχει κατασκευαστεί και έχει ουσιαστικά ολοκληρωθεί και θα 
δοθεί για λειτουργία σύντομα.

>► ΜΕΤΡΟ ΑΘΗΝΑΣ ΚΑΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:
Το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ αλλάζει την ποιότητα ζωής 3,5 εκατομμυρίων ανθρώπων. Μέχρι σήμερα έχει 
κατασκευαστεί περίπου το 95% του συνολικού έργου. Ήδη άρχισαν να λειτουργούν οι βασικές γραμμές 
του με επιτυχία και να προωθούνται οι επεκτάσεις του προς όλες τις κατευθύνσεις του.

Για το ΜΕΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ολοκληρώνονται οι πρόδρομες εργασίες και αρχίζει η κατασκευή 
του σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της κύρωσης της σύμβασης από τη Βουλή έτσι ώστε να 
λειτουργήσει μέσα στο 2004.

>  ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ:
Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Αθήνας «Ελευθέριος Βενιζέλος» αναδεικνύει την Ελλάδα σε διεθνή κόμβο 
στις αερομεταφορές και είναι από τα μεγαλύτερα έργα που εκτελούνται σήμερα με ιδιαίτερη μάλιστα 
ταχύτητα στην Ευρώπη. Έχει κατασκευαστεί κατά 92% και είναι διασφαλισμένη η έναρξη λειτουργίας 
του την 1η Μαρτίου του 2001.

>  Η ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟΣ ως περιφερειακή διακλάδωση της Αττικής και ως κρίκος του ΠΑ0Ε κατασκευάζεται με 
ικανοποιητικούς ρυθμούς. 0α ολοκληρώνονται και θα λειτουργούν σταδιακά μέχρι το 2004 αυτοτελή 
τμήματα της με πρώτο το τμήμα Παλλήνης-Σπάτα που θα παραδοθεί για χρήση το Φεβρουάριο του
2001.

>  ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ: Γ ια την εξυπηρέτηση των αρδευτικών, υδρευτικών και
περιβαλλοντικών αναγκών της Θεσσαλίας από το 1994 επανασχεδιάσαμε την εκτροπή του Αχελώου και 
την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας. Έτσι σήμερα στο Σμόκοβο τα έργα της 
εκτροπής του Αχελώου, προχωρούν με θετικούς ρυθμούς όπως και η επανασύσταση της λίμνης 
Κάρλας.

>  ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ: Τα έργα της ύδρευσης της Απικής έχουν 
εκτελεσθεί κατά 90%. 0 Σαρωνικός με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού στην Ψυπάλεια έχει 
καθαρίσει τα τελευταία χρόνια κατά 40% από τα λιπαντικά φορτία.

> -  ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Τα έργα ύδρευσης προχωρούν και 
ολοκληρώνονται μέχρι το τέλος του 2000. Τα έργα του βιολογικού καθαρισμού μαζί με τα έργα για το 
χερσαίο και υποθαλάσσιο αγωγό προχωρούν έτσι ώστε σύντομα να λειτουργεί όλο το 
σύστημα. Με αυτά τα έργα ο Θερμαϊκός Κόλπος θα καθαρίσει κατά 97%.

>  ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ: Σχετικά προγράμματα προωθούνται για την
Μητροπολιτική περιοχή της Θεσσαλονίκης και έχουν ολοκληρωθεί ή ολοκληρώνονται σε 40 νομούς και 
αστικά κέντρα.

>  ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: Βρίσκονται στο στάδιο της ολοκλήρωσης οι 
παρεμβάσεις για τη χωροταξική και οικιστική ανασυγκρότηση της χώρας. Με την 
ολοκλήρωσή τους, όλοι θα ξέρουν ποιες είναι οι χρήσεις γης, οι παραγωγικές 
ζώνες, οι ζώνες των υπό προστασία οικοσυστημάτων, οι ζώνες για τη βιομηχανία, τη βιοτεχνία, τη 
γεωργία, την κτηνοτροφία, τον τουρισμό κ.λ.π., οι συντελεστές και οι περιορισμοί δόμησης σε κάθε 
Περιφέρεια, Νομό και Δήμο.



>  ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ: Τα τελευταία χρόνια το εύρος και η ποιότητα των
τηλεπικοινωνιακών υποδομών έχει αυξηθεί σημαντικά. Οι τηλεφωνικές γραμμές ανά 100 κατοίκους 
αυξήθηκαν από 47 το 1994 στις 57 το 1998 και είναι πάνω από τον Ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η 
ψηφιοποίηση του δικτύου αυξάνεται στο 95% για τα αστικά κέντρα και στο 74% για το σύνολο της 
χώρας, ενώ ψηφιοποιείται και το δίκτυο πρόσβασης.

> -  ΑΛΛΑ ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ: Έχουν ολοκληρωθεί, βρίσκονται είτε υπό ολοκλήρωση, είτε υπό κατασκευή 
χιλιάδες έργα υποδομής για τα οδικά δίκτυα, για τα λιμάνια, για τα αεροδρόμια, για την αποχέτευση, 
για το βιολογικό καθαρισμό, για την άρδευση, για την αντιπλημμυρική προστασία, για την ύδρευση, 
για την εναλλακτική διαχείριση των απορριμμάτων και των αποβλήτων, για τις αναπλάσεις και την 
ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτισμικής ταυτότητας, για τη διαχείριση και την προστασία των 
υγροτόπων, των βιοτόπων και των οικοτόπων.

> -  ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ: Η ολοκλήρωση της υποδομής της χώρας για την παραλαβή του φυσικού αερίου, τη 
μεταφορά και διανομή του, όπως και η διάθεσή του για ηλεκτροπαραγωγή και σε βιομηχανικούς και 
οικιακούς καταναλωτές έχουν πια επιτευχθεί μετά μια δεκαετία περίπου από την έναρξη των έργων 
υποδομής. Η ολοκλήρωση της υποδομής αυτής απαίτησε περίπου 330 δις.. δραχμές. Το 
βιομηχανικά σημαντικότερο και πολυπληθέστερο μέρος της χώρας έχει πια στη διάθεσή του ένα 
περιβαλλοντικά ευγενέστερο ενεργειακό πόρο, το φυσικό αέριο.

>  ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ: Τρεις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο στην 
Πτολεμάίδα, στο Λαύριο και στην Κομοτηνή, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1032 Μεγαβάτ και 
προϋπολογισμού 192 δις. δραχμών, εξασφαλίζουν, από κοινού με άλλα έργα της ΔΕΗ, την επάρκεια 
της χώρας σε ηλεκτρισμό μέχρι το 2003. Επιπρόσθετα το έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης 
Ελλάδος - Ιταλίας, προϋπολογισμού 22 δις. δραχμών, εξασφαλίζουν, από κοινού με άλλα έργα της 
ΔΕΗ, την επάρκεια της χώρας σε ηλεκτρισμό.

>  ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ: Για πρώτη φορά ενεργοποιείται ο ιδιωτικός τομέας και 
αναλαμβάνει σε μεγάλη κλίμακα επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας. Ο προϋπολογισμός του συνόλου των υλοποιούμενων επενδύσεων ανέρχεται σε περίπου 
155 δις. δραχμές. Ο Νόμος 224/94 για ρύθμιση θεμάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
διαμόρφωσε ευνοϊκές συνθήκες για την εισδοχή των ιδιωτών σε χώρους, όπως η ηλεκτροπαραγωγή, 
που παραδοσιακά ανήκαν στον δημόσιο τομέα.

>  ΕΓΧΩΡΙΟΙ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: Γ ια να διευρυνθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης των εγχώριων 
ενεργειακών πόρων, συμπεριλαμβανομένων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, υποστηρίζονται 
έργα συστηματικής έρευνας, εντοπισμού και μελέτης αξιοποίησής τους όπως και ανάπτυξης 
υποδομής με τη μορφή εργαστηρίων και κεντρικών συστημάτων υποστήριξης αποφάσεων της 
πολιτείας και των ιδιωτών. Επιπρόσθετα, είκοσι ένα έργα εκτελούνται σε όλη τη χώρα με σκοπό τον 
εντοπισμό και την ποιοτική και ποσοτική αποτίμηση των υδροφόρων οριζόντων της χώρας και τη 
δημιουργία της αναγκαίας υδρογεωλογικής υποδομής ώστε να είναι ευχερής η διαμόρφωση εθνικής 
υδατικής πολιτικής και η ορθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων της χώρας.

>  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ: Με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και 
την χωροταξική ανασυγκρότηση της βιομηχανικής βάσης της χώρας διατέθηκαν 43,7 δις. δραχμές. 
Έγινε αναβάθμιση και επέκτααη των σημαντικότερων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙΠΕ), στη 
Θεσσαλονίκη (Σίνδος), στην Ξάνθη, το Κιλκίς, το Βόλο, την Πάτρα, το Ηράκλειο, τα Γιάννενα και την 
Κοζάνη, ενώ δημιουργήθηκαν Βιοτεχνικά Πάρκα (ΒΙΟ.ΠΑ) στα Άνω Λιόσια (Αττική), Ορεστιάδα,
Σάπες, Κοζάνη και Θεσπρωτία. Παράλληλα δημιουργήθηκαν θερμοκοιτίδες για νέες MME στο 
ΒΙΟ.ΠΑ. Χανίων, Λάρισας και Ηρακλείου (Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης), καθώς και μηχανισμοί 
επιχειρηματικής και τεχνικής υποστήριξης στη ΒΙΠΕ Θεσσαλονίκης και στο Ν. Μαγνησίας για τις 
βιοτεχνίες ξύλου. Σημαντικά έργα ήταν επίσης, η δημιουργία εμπορευματικού σταθμού της ΠΑΕΓΑΕ 
στον Ασπρόπυργο (Απική) καθώς και η δημιουργία δύο σύγχρονων Εκθεσιακών Κέντρων στην Αθήνα 
(HELEXPO) και στην Καβάλα.



>  ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΤΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ: Ενισχύθηκαν μέσω του Νόμου 1892/90 141 νέες και υφιστάμενες 
επιχειρήσεις με συνολικό προϋπολογισμό 280 δις. δραχμές περίπου. Ενισχύθηκαν για πρώτη 
φορά 181 ολοκληρωμένα επιχειρηματικά σχέδια (άρθρο 23α του αναπτυξιακού νόμου) συνολικού 
προϋπολογισμού 334 εκ. δρχ. τα οποία δημιούργησαν 8000 περίπου νέες θέσεις εργασίας. 
Ενισχύθηκαν ειδικές επενδύσεις επιχειρήσεων για απόκτηση ευελιξίας, εισαγωγή καινοτομίας και 
καθαρών τεχνολογιών, διασφάλιση ποιότητας, ίδρυσης και επέκτασης εργαστηρίων ελέγχου κ.λ.π. 
(άρθρο 23β του αναπτυξιακού νόμου) 652 επενδυτικά προγράμματα συνολικού προϋπολογισμού 
242 δις. δρχ.

>  ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ: Δημιουργήθηκε και ολοκληρώθηκε 
ένα εθνικό σύστημα υποδομών για την πιστοποίηση της ποιότητας των προϊόντων, το οποίο έλαβε 
υπόψη του τόσο τις υποχρεώσεις μας προς την κοινοτική νομοθεσία, όσο και το διεθνή ανταγωνισμό. 
Ειδικότερα δημιουργήθηκε το Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας προϋπολογισμού 5,9 δις. δρχ., 
θεσμοθετήθηκε και λειτουργεί το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, αναπτύχθηκε μέσω του ΕΛΟΤ η 
εθνική τυποποίηση (δημιουργία εθνικών και μετάφραση ευρωπαϊκών 2500 προτύπων), δίκτυο 
εργαστηρίων πιστοποίησης προϊόντων, προαιρετική πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας κλπ 
προϋπολογισμού 7.5 δις. δρχ. Παράλληλα δημιουργήθηκε και ενισχύθηκε ένα δίκτυο 21 ιδιωτικών 
δημόσιων εργαστηρίων για τη διακρίβωση και τον έλεγχο της ποιότητας των προϊόντων. 
Επιχορηγήθηκαν επίσης με 2 δις. δρχ. 300 συνολικά επιχειρήσεις για την εφαρμογή συστημάτων 
διασφάλισης της ποιότητας, ενώ για την ευαισθητοποίηση πολιτών και επιχειρήσεων οργανώθηκαν 
δράσεις και εκδηλώσεις το 1998 το οποίο ανακηρύχθηκε σε Έτος Ποιότητας (προϋπολογισμός 550 
εκ. δρχ.). Τέλος δημιουργήθηκε και λειτούργησε σε πιλοτική βάση για έξι οδηγίες (νέας 
προσέγγισης) νέο σύστημα ελέγχου αγοράς.

>  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Οι δράσεις για το περιβάλλον που περιελήφθησαν 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας αφορούσαν, ενίσχυση 7 επιχειρήσεων για επενδύσεις σε 
Οικολογικά Φιλικές Μεθόδους Παραγωγής, ενίσχυση 7 επιχειρήσεων για επενδυτικά σχέδια 
πρόληψης Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης, καθώς και επιχορήγηση 123 επιχειρήσεων για 
επενδύσεις ασφαλείας και υγιεινής της εργασίας. Επιχορηγήθηκαν ακόμα 107 επιχειρήσεις για 
πιστοποίηση Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΕΜΑε ή β 0 14001), 11 επιχειρήσεις για 
απόκτηση Οικολογικού Σήματος, καθώς και άλλες πιλοτικές ενέργειες για αξιοποίηση αποβλήτων. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός των ανωτέρω έργων είναι 10 δις. δρχ. περίπου.

>  ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΑΓΩΓΙΚΗΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ: Μέσω του ΟΠΕ ενισχύθηκε η 
εξαγωγική παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων με τη συμμετοχή τους σε διεθνείς εκθέσεις 
κύρους, καθώς και η προβολή επιλεγμένων ελληνικών προϊόντων (λάδι, ένδυμα, κλπ). σε 
συγκεκριμένες χώρες Το σύνολο του προϋπολογισμού για τις δράσεις αυτές ήταν 18 δις. δρχ.



Η συνέχιση της 
προσπάθειας: 

το V Κοινοτικό 
Πλαίσιο Στήριξης 

2000 -  2006

Κατά την περίοδο 2000-2006 η χώρα θα ωφεληθεί με περίπου 25 δις. Ευρώ, έναντι 22 δις. ΕΟΙΙ στην 
προηγούμενη επταετία. Έτσι, το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα για την περίοδο αυτή ανέρχεται σε 
15,7 τρις, δρχ., έναντι 10 τρις. δρχ. στην προηγούμενη προγραμματική περίοδο 1993-99.

Η σημασία του Γ  ΚΠΣ σε όρους αναπτυξιακούς-επενδυτικούς είναι τεράστια:

>  Συνολικοί ετήσιοι πόροι για την ανάπτυξη στην περίοδο 2000-2006:
Το 2006 το ΑΕΠ θα είναι κατά 6,3% υψηλότερο από αυτό που θα ήταν χωρίς τις δράσεις του ΚΠΣ..

> -  Ουσιαστική επατικοποίηση της κατά κεφαλή αναπτυξιακής προσπάθειας (δηλ. 1.5 εκ. δρχ. 
επενδυτικής δαπάνης ανά Έλληνα για το διάστημα 2000-2006 συνολικά, αύξηση που προσεγγίζει το 
50% σε σχέση με την προηγούμενη επενδυτική περίοδο).

> -  Καθώς θα ολοκληρώνεται το Γ'ΚΠΣ, το χάσμα που μας χωρίζει από τις άλλες χώρες θα έχει 
περιοριστεί αποφασιστικά. Σε όρους αγοραστικής αξίας το κατά κεφαλήν εισόδημα στην Ελλάδα 
αναμένεται το 2006 να προσεγγίσει το 80% του μέσου όρου των 15 χωρών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, από το 69% το 1999.

Οι προτεραιότητες της κυβέρνησης για το Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στοχεύουν στην ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού, στη βελτίωση της ποιότητας ζωής, στην οικονομική ενοποίηση του γεωγραφικού 
χώρου, στην περαιτέρω ανάπτυξη των υποδομών στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες, στη 
βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος, στη δημιουργία των συνθηκών για την προσαρμογή της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας στην Κοινωνία της Πληροφορίας, στην ανάπτυξη της εθνικής 
ανταγωνιστικότητας.

•  Ανθρώπινοι πόροι. Είναι το έμψυχο υλικό, η παιδεία, η απασχόληση, η κατάρτιση, η αγορά εργασίας, οι 
συνθήκες εργασίας. 0α μπορούσε να πει κανείς ότι μια χώρα που ξέρει να επενδύει στους 
ανθρώπινους πόρους κερδίζει πολύ περισσότερο από τις επενδύσεις σε άλλους τομείς.

•  Βελτίωση της ποιότητας ζωής. Η υγεία, η πρόνοια, ο πολιτισμός, το περιβάλλον. Κι αυτή η 
προτεραιότητα έχει ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τον πολίτη. 0α μπορούσε να πει κανείς ότι αν οι 
επενδύσεις στους ανθρώπινους πόρους είναι π αφετποία τπο αναπτυξιακής υας πολιτικής, π ποιότητα 
ζωής ποέπει να είναι π κατάλπΈτί πιο.

•  Οικονομική ενοποίηση του γεωγραφικού μας χώρου. Είναι η πολιτική για την ελληνική περιφέρεια και 
ιδιαίτερα για τον νησιώτικο χώρο, τις παραμεθόριες και τις ορεινές περιοχές. Είναι η πολιτική της 
κοινωνικής και οικονομικής συνοχής για όλη την επικράτεια. Το Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δίνει 
άμεση προτεραιότητα σε παρεμβάσεις για την άρση της απομόνωσης, για την πληθυσμιακή τόνωση, για 
τη διάχυση της καινοτομίας και για την ενίσχυση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των ολιγότερο 
αναπτυγμένων περιφερειών.

•  Υποδομές στις μεταφορές, στην ενέργεια, στις τηλεπικοινωνίες. Είναι η ολοκλήρωση και η 
συντονισμένη λειτουργία όλων των μεγάλων έργων που δρομολογήθηκαν στα χρόνια αυτά καθώς και 
αυτών που θα δρομολογηθούν κατά τη νέα περίοδο και θα ολοκληρώσουν την συμμετοχή της χώρας 
στα διευρωπάίκά δίκτυα. Μ ’ αυτά τα έργα θα ολοκληρωθεί η σύνδεση της χώρας με την Ευρώπη, τα 
Βαλκάνια και τον υπόλοιπο κόσμο.

•  Συνολική βελτίωση του παραγωγικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη των παραγωγικών τομέων, της 
γεωργίας, της μεταποίησης, των υπηρεσιών, του τουρισμού, της έρευνας και της τεχνολογίας. Σ’ αυτή 
την προτεραιότητα εντάσσεται και η βελτίωση της λειτουργίας της αγοράς, καθώς και η προστασία του 
καταναλωτή.



•  Προσαρμογή της ελληνικής κοινωνίας και της ελληνικής οικονομίας στην Κοινωνία της 
Πληροφορίας. Μέσω αυτής της προτεραιότητας επιδιώκεται η αντιμετώπιση των προκλήσεων και η 
αξιοποίηση των ευκαιριών που πηγάζουν από την Κοινωνία της Πληροφορίας, ο εκσυγχρονισμός του 
κράτους, η διάθεση των νέων τεχνολογιών της πληροφορικής στην υπηρεσία των πολιτών, η ενίσχυση 
της αναπτυξιακής διαδικασίας, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης.

Το Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης ύψους 15,7 τρις δρχ. και εκτείνεται στην περίοδο 2000 - 2006 συνιστά το
μεγαλύτερο και συστηματικότερο αναπτυξιακό πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας.

Από το ποσό αυτό,
•  5,6 τρις διατίθενται για την αξιοποίηση των βασικών υποδομών της χώρας (οδικό και σιδηροδρομικό 

δίκτυο, αεροδρόμια, λιμάνια κ.λπ.)
•  2,2 τρις διατίθενται για την εκπαίδευση, την κατάρτιση και την ενίσχυση της απασχόλησης
•  2,5 τρις διατίθενται σπιν ελληνική γεωργία, κτηνοτροφία και αλιεία.πέραν των ενισχύσεων στο 

πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής που φτάνουν για την ίδια περίοδο τα 7 τρις
•  350 δις διατίθενται ως δημόσια και μόνον δαπάνη στον τομέα της υγείας
•  450 δις διατίθενται στις πολιτιστικές υποδομές και την προστασία των μνημείων
•  1 τρις διατίθενται σε έργα προστασίας και αναβάθμισης του περιβάλλοντος
•  600 δις διατίθενται στον τομέα του τουρισμού
•  1 τρις διατίθενται στον τομέα της ενέργειας
•  1,3 τρις διατίθενται στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών
•  200 δις διατίθενται στην έρευνα και την τεχνολογία
•  220 δις διατίθενται για την αναβάθμιση των επικοινωνιών και των ταχυδρομείων
•  220 δις διατίθενται για τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης
•  780 δις διατίθενται για τις υποδομές και τις νέες λειτουργίες της κοινωνίας της πληροφορίας.

Περιγράφουμε με μια απλή και ενδεικτική αναφορά ορισμένα σημαντικά έργα, που αλλάζουν το Πρόσωπο
της Ελλάδας, που μέσα στα επόμενα χρόνια 2000-2004 και 2006 προωθούνται και ολοκληρώνονται με
διασφαλισμένους πόρους:

>  Η εκπόνηση του Εθνικού Κτηματολογίου σε συνδυασμό με τον Χωροταξικό, Πολεοδομικό και 
Περιβαλλοντικό Σχεδίασμά.

>  Η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού, μαζί με τα 5 Λιμάνια - Πύλες της στη Μεσόγειο και τους 9 
συνδετήριους Κάθετους Αξονες με τις χώρες των Βαλκανίων.

>  Η ολοκλήρωση του Αξονα Πατρών - Αθηνών - Θεσσαλονίκης - Ευζώνων (ΠΑΘΕ) με αιχμές τη Ζεύξη του 
Μαλλιακού, το τμήμα Πάτρα - Κόρινθος, την Παράκαμψη Αγ. Κωνσταντίνου και Κομμένων Βούρλων, τη 
Σήραγγα στα Τέμπη και την Κακιά Σκάλα καθώς και ο σύνδεσμος του ΠΑΘΕ με την ολοκλήρωση του 
Οδικού Δικτύου της Πελοποννήσου Κόρινθος - Τρίπολη - Καλαμάτα.

>  Η ολοκλήρωση του Βόρειου Οδικού Αξονα της Κρήτης σε συνδυασμό με τους συνδετήριους κάθετους 
οδούς με το Νότιο Αξονα καθώς και με τα Αεροδρόμια και τα Λιμάνια της Κρήτης.

>  Η ολοκλήρωση του Οδικού Αξονα Γρεβενά - Τρίκαλα - Καρδίτσα - Λαμία σε συνδυασμό με τον Αξονα 
Αντίρριο - Λαμία.

> -  Η λειτουργία του Νέου Διεθνούς Αεροδρομίου «ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ» στην Απική σε συνδυασμό 
με την ολοκλήρωση του Αεροδρομίου «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» στη Θεσσαλονίκη και του Αεροδρομίου Ηρακλείου.

>  Οι επεκτάσεις στο ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ σε συνδυασμό με τα άλλα Μέσα Σταθερής Τροχιάς όπως ο 
Προαστιακός Σιδηρόδρομος και το ΤΡΑΜ στην Απική.

>  Η λειτουργία της Απικής Οδού Ελευσίνας - Σταυρού - Α/Δ Σπάτων - Υμηπού σε συνδυασμό με την 
Παραλιακή Λεωφόρο Φάληρο - Πειραιά - Δραπετσώνα - Κερατσίνι - Σχιστό, με τη Λεωφόρο Κηφισσού, τη 
Λεωφόρο Αιγάλεω, τους κόμβους και τους χώρους στάθμευσης.



I
> -  Η λειτουργία του ΜΕΤΡΟ της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ σε συνδυασμό με την Εξωτερική Περιφερειακή, την 

Υποθαλάσσια Αρτηρία, τα Οδικά Έργα, του Κόμβους και τους χώρους στάθμευσης της Θεσσαλονίκης Κ( 
σε συνδυασμό με τις επεκτάσεις του ΜΕΤΡΟ προς την Δυτική και την Ανατολική Θεσσαλονίκη καθώς 
και με τον Προαστιακό Σιδηρόδρομο.

>  Η ολοκλήρωση της Ζεύξης Ρίου - Αντιρρίου και η λειτουργία της Ζεύξης Ακτίου - Πρέβεζας σε 
συνδυασμό με την κατασκευή του Δυτικού Αξονα (Καλαμάτα - Πύργος - Πάτρα - Αγρίνιο - Αρτα - 
Ιωάννινα - Κακκαβιά).

>  Τα έργα στον Αχελώο, το Σμόκοβο και την Κάρλα, για τη διασφάλιση και τη σωστή διαχείριση των
απαραίτητων υδάτινων πόρων στη Θεσσαλία μαζί με τα Εγγειοβελτιωτικά Έργα και την ορθολογική
διαχείριση των υδάτινων πόρων σε κάθε Περιφέρεια και σε κάθε αγροτική περιοχή.

> ·  Τα Λιμάνια και τα Αεροδρόμια σε όλες τις Περιφέρειες, σε όλους τους Νομούς, με αιχμή τα Νησιά και 
τις τουριστικές περιοχές.

>  Τα Οδικά Δίκτυα σε όλες τις Περιφέρειες και σε όλους του Νομούς.

> -  Τα Δίκτυα Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Βιολογικών Καθαρισμών, τα Έργα Αντιπλημμυρικής Προστασίας 
και Εναλλακτικής Διαχείρισης Απορριμμάτων στις δύο Μητροπολιτικές περιοχές της Απικής και της 
Αθήνας, στα μεγάλα Αστικά Κέντρα και σε εκατοντάδες πόλεις και οικισμούς.

>  Οι Παρεμβάσεις και τα Σχέδια Δράσεις για τη Χωροταξική και Οικιστική Ανασυγκρότηση της Χώρας μας, 
των 13 Περιφερειών της και όλων των Νομών της.

>  Τα Έργα των Μεγάλων Αναπλάσεων και της ανάδειξης της ταυτότητας και της φυσιογνωμίας 
εκατοντάδων Πόλεων και Οικισμών με αιχμή τα Μητροπολιτικά Κέντρα της Απικής και της 
Θεσσαλονίκης.

>■ Τα Σχέδια Προστασίας και τα Δίκτυα Δράσης των Βιοτόπων και των Οικοσυστημάτων της χώρας μας 
μέσα από τον προσδιορισμό των περιοχών, που οριοθετούνται από το Πρόγραμμα NATURA 2000.

>  Οι Υποδομές και τα Δίκτυα Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, μαζί με τις συνδυασμένες υποδομές για 
την Υγεία, για την Παιδεία, για τον Πολιτισμό και τον Αθλητισμό, με αιχμή το 2004.

Αυτό είναι το πρόσωπο της Ισχυρής, Ισότιμης και Σύγχρονης Ελλάδας.
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Η περιφερειακή 

ανάπτυξη.
Βιώσιμη και 

ισόρροπη 
ανάπτυξη

Από τον σύνολο των πόρων του Γ  Κ.Π.Σ. περισσότερα από 12 τρις διατίθενται στην Περιφέρεια (εκτός 
Αττικής).
Από αυτά περισσότερα από 3 τρις διατίθενται για τη χρηματοδότηση των Περιφερειακών Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων που διευθύνονται από τις αντίστοιχες περιφέρειες.
Η κατανομή των κονδυλίων κατά Περιφέρεια έγινε με βάση ένα πλέγμα κριτηρίων και αντίστοιχων δεικτών 
που αφορούσαν:

•  Το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν ανά Περιφέρεια

•  Το πληθυσμιακό δυναμικό

•  Την απασχόληση

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε Περιφέρειας προσδιόρισαν φυσικά τους επιμέρους στόχους. Ωστόσο, οι
κοινές προτεραιότητες που διέπουν τον περιφερειακό σχεδίασμά είναι:

•  Προγραμματισμός δράσεων που αξιοποιούν τα έργα που χρηματοδότησε το τομεακό σκέλος του Β' ΚΠΣ 
και το Ταμείο Συνοχής. Δράσεις που ολοκληρώνουν τα λειτουργικά χαρακτηριστικά των έργων αυτών και 
τα ενσωματώνουν στο παραγωγικό δυναμικό της Περιφέρειας.

•  Παρεμβάσεις που ενισχύουν τη διεθνή ανταγωνιστικότητα της οικονομικής βάσης των Περιφερειών, 
αναδεικνύουν τα συγκριτικά τους πλεονεκτήματα και τονώνουν την εξωστρέφεια του παραγωγικού 
δυναμικού. Ιδιαίτερη έμφαση αποκτούν αυτές οι παρεμβάσεις στη Βόρειο και Δυτική Ελλάδα στα πλαίσια 
του νέου ρόλου που αναλαμβάνουν.

•  Ενίσχυση και εξειδίκευση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, μέσω της αξιοποίησης των 
επιχειρηματικών και αναπτυξιακών υποδομών τους, της βελτίωσης των αστικών υπερδομών και 
υποδομών και της στήριξης και ανάπτυξης των «Προωθητικών Δραστηριοτήτων» τους.

•  Ενίσχυση της υπαίθρου και της αγροτικής ανάπτυξης.

•  Παρεμβάσεις για τη μείωση της απομόνωσης, την πληθυσμιακή τόνωση και τον παραγωγικό 
εμπλουτισμό των ορεινών, νησιωτικών και παραμεθόριων περιοχών.

•  Διαμόρφωση μιας περιφερειακής στρατηγικής για διάχυση της καινοτομίας, ίσες ευκαιρίες πρόσβασης 
στην έρευνα και τεχνολογία, βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, 
εκσυγχρονισμό και προσαρμογή των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

•  Παρεμβάσεις προστασίας και ανάδειξης των πολιτιστικών και περιβαλλοντικών αποθεμάτων κάθε 
Περιφέρειας ως στοιχείων με μείζονα αναπτυξιακή σημασία.

•  Η αυξημένη συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στη συγχρηματοδότηση έργων υποδομής και η προσέλκυση 
ιδιωτικών κεφαλαίων σε έργα περιφερειακού και τοπικού χαρακτήρα.

Η προοπτική των ελληνικών περιφερειών στο πλαίσιο αυτό σκιαγραφείται ως εξής:
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ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΚΑΙ 
ΘΡΑΚΗ

•  Αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης της Περιφέρειας (ανάδειξη 
του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων, λειτουργική 
διασύνδεση με τα μεγάλα έργα των εθνικών και διευρωπάίκών 
δικτύων, διείσδυση στις αγορές της ευρύτερης περιοχής).

•  Διαμόρφωση σύγχρονης αυτοδύναμης οικονομίας και ενίσχυση 
της εξωστρέφειας.

•  Προστασία και αξιοποίηση του φυσικού περιβάλλοντος και του 
ορυκτού πλούτου.

•  Αμβλυνση των ενδοπεριφερειακών και των κοινωνικών 
ανισοτήτων και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΔΥΤΙΚΗ
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης σε μητροπολιτικό κέντρο με 
διεθνείς λειτουργίες.
Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος.
Μείωση ενδοπερκρερειακών ανισοτήτων και αειφόρος ανάπτυξη. 
Μείωση της ανεργίας και παροχή ίσων ευκαιριών στη γνώση και 
τις δεξιότητες.

Διεύρυνση των ευκαιριών απασχόλησης και μείωση της ανεργίας. 
Αρση της απομόνωσης, αξιοποίηση των Διευρωπάίκών Δικτύων 
από τα αστικά και παραγωγικά κέντρα της Περιφέρειας. 
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και παραλίμνιων περιοχών. 
Αναδιάρθρωση κρίσιμων κλάδων της τοπικής οικονομίας και 
ενίσχυση της εξωστρέφειας.
Βελτίωση ποιότητας ζωής και προστασία του περιβάλλοντος.

ΗΠΕΙΡΟΣ

Περιφέρεια: «Δυτική Πύλη» για τη Βόρεια Ελλάδα, με την 
αναπτυξιακή αξιοποίηση των μεγάλων έργων μεταφορών. 
Ιωάννινα: Περιφερειακός - Διακρατικός Πόλος Ανάπτυξης. 
Ανάδειξη και αξιοποίηση του φυσικού και πολιτιστικού 
αποθέματος του ορεινού χώρου.
Αξιοποίηση των νέων προοπτικών της Ηπείρου από τις πεδινές 
και παράκτιες περιοχές της.
Εξασφάλιση κατάλληλα εκπαιδευμένου ανθρώπινου δυναμικού 
προσαρμοσμένου στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται για 
την Ήπειρο.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εξωστρέφειας και της 
αειφορίας του αγροτικού τομέα.
Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και του ρόλου της 
αστικοβιομηχανικής συγκέντρωσης Λάρισας - Βόλου και 
δικτύωση με τα λοιπά αστικά κέντρα της Περιφέρειας. 
Ολοκληρωμένη ανάπτυξη των ορεινών και νησιωτικών τμημάτων 
της Περιφέρειας.

ΙΟΝΙΑ
ΝΗΣΙΑ

Ποιοτική αναβάθμιση και διαφοροποίηση των τουριστικών 
υπηρεσιών.
Προστασία του ανθρωπογενούς και φυσικού περιβάλλοντος. 
Μείωση της περιφερειακότητας (αξιοποίηση νέων λιμενικών 
έργων και Ιόνιας Οδού).
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ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ •  Πολιτιστική και τουριστική ανάδειξη της Περιφέρειας και 
ιδιαίτερα της Ολυμπίας, μέσω της αξιοποίησης των Ολυμπιακών 
Αγώνων του 2004.

•  Αναδιάρθρωση και επέκταση της βιομηχανικής βάσης της 
Περιφέρειας.

•  Βιώσιμη αξιοποίηση των υδατικών πόρων της Περιφέρειας, 
ιδιαίτερα του Νομού Αιτωλοακαρνανίας.

•  Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων.
•  Προώθηση της απασχόλησης και εξειδίκευση του ανθρώπινου 

δυναμικού.

ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ

•  Εκσυγχρονισμός της μεταποίησης και διασύνδεσή της με την 
τοπική οικονομία.

•  Ενίσχυση του αναπτυξιακού ρόλου των αστικών κέντρων (μέσω 
της λειτουργικής διασύνδεσης των μεγάλων έργων που 
εκτελούνται από το Β' ΚΠΣ και όσων προγραμματίζονται από το 
Γ, της προώθησης δικτυώσεων, ιδιαίτερα με την Πρωτεύουσα 
αλλά και τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας καθώς και της 
λειτουργικής διασύνδεσής τους με τα διευρωπάίκά δίκτυα.

•  Μείωση των έντονων φαινομένων δυϊσμού με έμφαση στις 
ορεινές και αγροτικές περιοχές.

•  Προστασία, αποκατάσταση και αξιοποίηση του φυσικού 
περιβάλλοντος. Αξιοποίηση των πολιτιστικών - ιστορικών 
πλεονεκτημάτων.

ΑΤΤΙΚΗ

•  Διεύρυνση του διεθνούς ρόλου της Πρωτεύουσας και ένταξή της 
στο δίκτυο των μεγάλων ευρωπαϊκών αστικών κέντρων

•  Αποκατάσταση της ποιότητας ζωής και της περιβαλλοντικής 
ισορροπίας.

•  Μείωση της ανεργίας και αντιμετώπιση του κοινωνικού 
αποκλεισμού.

•  Μείωση των ενδοαστικών ανισοτήτων.

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

•  Αξιοποίηση της γειτνίασης με τη μητρροπολιτική περιφέρεια της 
Απικής μέσω των νέων οδικών αξόνων.

•  Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και βιώσιμη διαχείριση 
των φυσικών πόρων.

•  Ολοκληρωμένη ανάπτυξη της ορεινής ενδοχώρας και ανάδειξη 
της πολιτιστικής κληρονομιάς.

•  Ενίσχυση της τουριστικής δραστηριότητας στη Νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο και εξυγίανση και ορθολογική ανάπτυξη των 
υφιστάμενων τουριστικών περιοχών.

ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ

•  Αναστροφή της πληθυσμιακής συρρίκνωσης και της 
περιθωριοποίησης της νησιωτικής οικονομίας, με την αξιοποίηση 
της τεχνολογίας και των τοπικών πλεονεκτημάτων.

•  Εξασφάλιση ίσων ευκαιριών πρόσβασης σε αναβαθμισμένες 
υπηρεσίες υγείας - πρόνοιας, εκπαίδευσης και πολιτισμού - 
αναψυχής.

•  Διαφοροποίηση της νησιωτικής οικονομίας από την αποκλειστική 
εκμετάλλευση του τουρισμού, με την αξιοποίηση της κοινωνίας 
της πληροφορίας.
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ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ •  Αντιμετώπιση της απομόνωσης και του νησιωτικού χαρακτήρα με 
έμφαση στην εξασφάλιση επαρκούς συστήματος μεταφορών και 
δικτύου υπηρεσιών και στην άμβλυνση των ενδοπεριφερειακών 
ανισοτήτων.

•  Προστασία του φυσικού και δομημένου περιβάλλοντος και 
βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων.

•  Ενίσχυση - αξιοποίηση των δυναμικών νησιωτικών κέντρων 
ανάπτυξης.

•  Έλεγχος της τουριστικής ανάπτυξης και αναπροσανατολισμός 
της.

ΚΡΗΤΗ

•  Κατοχύρωση και ενίσχυση της Περιφέρειας ως πρότυπου 
ερευνητικού και τεχνολογικού πόλου στη Νοτιοανατολική 
Μεσόγειο.

•  Βιώσιμη διαχείριση των φυσικών πόρων και προστασία του 
περιβάλλοντος.

•  Μείωση των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων και αντιμετώπιση 
φαινομένων υπερσυγκέντρωσης.

•  Συμμετοχή της Περιφέρειας στα διεθνή μεταφορικά δίκτυα ως 
κόμβος διαμετακόμισης.

•  Βελτίωση των οικονομικών λειτουργιών και της ποιότητας ζωής 
στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ο νέος ρόλος των αστικών κέντρων

Οι προοπτικές διεύρυνσης της Ε.Ε. με δύο Βαλκανικές χώρες, τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενισχύει 
περαιτέρω τη σημασία της Βόρειας Ελλάδας με κομβικό πόλο τη Θεσσαλονίκη, για την εξωστρέφεια της 
ελληνικής οικονομίας και το γενικότερο γεωπολιτικό ρόλο της χώρας. Παράλληλα, η παρατεταμένη 
αστάθεια στην πρώην Γιουγκοσλαβία, οι τεχνολογικές εξελίξεις στις ναυτιλιακές μεταφορές και η ανάπτυξη 
των οδικών προσβάσεων και λιμενικών υποδομών κατοχυρώνουν για τη Δυτική Ελλάδα το ρόλο της πύλης 
της χώρας προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξάλλου, πέραν της προαναφερθείσης Βαλκανικής προοπτικής δεν 
πρέπει να παραγνωρίζεται ότι για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας εξέχουσα θέση κατέχει - σήμερα 
και στο εγγύς μέλλον - ο λοιπός Ευρωπαϊκός χώρος και ιδιαίτερα οι χώρες της Ε.Ε.
Ο κομβικός ρόλος για τη Θεσσαλονίκη, η ανάληψη των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 από την Αθήνα και η 

ανάδειξη ενός υπό διαμόρφωση ευρωπαϊκού δικτύου αστικών κέντρων με έντονα στοιχεία ανταγωνισμού 
ως προς την προσέλκυση διεθνών ή εθνικών δραστηριοτήτων, δημιουργούν νέες απαιτήσεις ενεργητικού 
σχεδιασμού για τα μείζονα αστικά κέντρα της χώρας.
Παράλληλα, δημιουργούνται ειδικοί αναπτυξιακοί ρόλοι για τα υπόλοιπα αστικά κέντρα της χώρας.

Για την αξιοποίηση των αστικών κέντρων στην αναπτυξιακή διαδικασία, προσδιορίσθηκε :
- Η εξειδίκευση του αναπτυξιακού τους ρόλου.
- Η αξιοποίηση των επιχειρηματικών και αναπτυξιακών υποδομών τους.
- Η βελτίωση των αστικών υπερδομών και υποδομών.
- Η στήριξη και ανάπτυξη των «Προωθητικών Δραστηριοτήτων» τους.

Η προοπτική για τα αστικά κέντρα της χώρας μας στη νέα περίοδο είνα ι:



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ - ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

ΜΗΤΡΟΠΟΛΓΠΚΑ ΚΕΝΤΡΑ 
ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ

Αθήνα: Μητροπολιτικό Κέντρο - Πόλος ανάπτυξης ευρωπαϊκής 
εμβέλειας, Κόμβος των εθνικών και διευρωπάίκών δικτύων, 
Πολιτιστική Μητρόπολη στον ευρύτερο ευρωπαϊκό και μεσογειακό 
χώρο.

Θεσσαλονίκη: Εθνικός Πόλος Ανάπτυξης, Μητροπολιτικό Βαλκανικό 
Κέντρο, Πόλος Διακρατικής Συνεργασίας και Ευρωπαϊκής 
Ολοκλήρωσης, Διοικητικό και Πολιτιστικό Κέντρο, Πόλος 
Παρευξείνιας Συνεργασίας, Πόλος θαλάσσιου Μετώπου, Κόμβος 
Διευρωπάίκών Δικτύων.

ΕΘΝΙΚΟΙ ΚΑΙ 
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΟΙ ΠΟΛΟΙ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Ηράκλειο.

ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ,
ΠΥΛΕΣ ΕΙΣΟΔΟΥ-ΕΞΟΔΟΥ  
ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Καβάλα, Κομοτηνή, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Ξάνθη, Σέρρες, 
Ηγουμενίτσα, Πάτρα.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Καβάλα, Κοζάνη, Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα, Λάριοα, Βόλος, Κέρκυρα, 
Λαμία, Καλαμάτα, Μυτιλήνη, Ρόδος, Ερμούπολη.

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Κομοτηνή, Δράμα, Ξάνθη, Σέρρες, Κατερίνη, Βέροια, Έδεσσα, 
Καστοριά, Φλώρινα, Γρεβενά, Ηγουμενίτσα, Τρίκαλα, Καρδίτσα, 
Ζάκυνθος, Αργοστόλι, Λευκάδα, Πύργος, Αγρίνιο, Μεσολόγγι, Θήβα, 
Λιβαδειά, Χαλκίδα, Άμφισσα, Καρπενήσι, Κόρινθος, Τρίπολη, Σπάρτη, 
Ναύπλιο, Άργος, Χίος, Σάμος, Χανιά, Ρέθυμνο, Άγιος Νικόλαος.

ΤΟΠΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ Ορεστιάδα, Γιαννιτσά, Νάουσα, Κιλκίς, Πολύγυρος, Αλεξάνδρεια, 
Πτολεμαΐδα, Τίρναβος, Αίγιο, Αμαλιάδα, Ναύπακτος, Νέα Μάκρη, 
Παιανία, Κορωπί, Αχαρναί, Ανω Λιόσια, Ασπρόπυργος, Μάνδρα, 
Ελευσίνα, Σαλαμίνα, Μέγαρα, Λουτράκι, Καρλόβασι, Μύρινα, 
Κάλυμνος, Κως, Ιεράπετρα.

Δημιουργείται έτσι ένα διαρθρωμένο δίκτυο αστικών κέντρων με πολλαπλούς και συμπληρωματικούς 
ρόλους που ενισχύει τελικά την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη, την εξωστρέφεια της ελληνικής 
οικονομίας και την ένταξη των αστικών κέντρων της χώρας μας στο ευρωπαϊκό δίκτυο αστικών κέντρων.



Μέτρα για τις 
μικρές και μεσαίες 

επιχειρήσεις

Οι νέες τεχνολογικές εξελίξεις και τα νέα οργανωτικά πρότυπα στην παραγωγή δημιούργησαν νέες 
συνθήκες λειτουργίας και νέες προοπτικές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το μέγεθος με την 
ορθόδοξη έννοια έχει μικρότερη σημασία, ενώ η διασύνδεση με δίκτυα, η καινοτομική ικανότητα, η 
επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο παίζουν πιο καθοριστικό ρόλο.
Σε μια εποχή όπου κυριαρχούν έννοιες όπως η ευελιξία, η καινοτομία, η επωνυμία των προϊόντων, η 
ποιότητα η μικρή και μεσαία επιχείρηση έχει τη δυνατότητα να εντοπίσει νέες ευκαιρίες, να προσαρμοστεί 
γρήγορα, με λιγότερους τριγμούς, και με λιγότερες επιπτώσεις, τελικά, ως προς την απασχόληση.

Οι παράγοντες που ευνοούν σήμερα τη μικρομεσαία επιχείρηση συνίστανται στο ότι αυτό που λέγεται 
καινοτομία, αυτό που λέγεται επωνυμία ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας αυτό που χαρακτηρίζεται 
«έξυπνο» γιατί καλύπτει πραγματικές και εξειδικευμένες ανάγκες του καταναλωτή και δημιουργεί νέες 
αγορές, δεν συνδέεται αναγκαστικά με την υψηλή τεχνολογική αξία. Μπορεί να συνδέεται με αγαθά και 
υπηρεσίες πολύ χαμηλής τεχνολογικής αξίας, αλλά υψηλών απαιτήσεων σε εξειδικευμένες γνώσεις, σε μία 
έμπνευση, σε ευφυείς επιλογές οι οποίες τελικώς αποδεικνύονται ιδιαίτερα κερδοφόρες και εδραιώνουν 
επιχειρήσεις μέσα στην αγορά.
Αυτό που προσδιορίζει την αγορά και επομένως τα μέσα άσκησης μιας συγκροτημένης πολιτικής για τις 
MME είναι κυρίως το φορολογικό καθεστώς, η ευκολία πρόσβασης στη χρηματοδότηση, το κόστος 
χρήματος, η διαθεσιμότητα της πληροφόρησης, η δυνατότητα ενίσχυσης της απασχόλησης και κυρίως η 
ενίσχυση της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και, βεβαίως, οι εμπορικές μισθώσεις στο μέτρο που 
προσδιορίζουν και αυτές την πραγματικότητα μιας αγοράς που δεν βασίζεται βεβαίως στην ιδιοκτησία της 
εμπορικής εγκατάστασης.

Τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των προαναφερθέντων τομέων πολιτικής για τις MME, 
μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:

α) Δημιουργήθηκε ένα καινούργιο νομικό πλαίσιο για τη διευκόλυνση των επιχειρήσεων που θέλουν να 
συγχωνευτούν ή να μετατραπούν σε Α.Ε. ή ΕΠΕ, το οποίο διακρίνεται για την απλότητά του, τη συντομία 
του και την εξάλειψη των χρονοβόρων διαδικασιών.

β) Μείωση του ανώτερου φορολογικού συντελεστή από 35% στο 30% για τα εισοδήματα του 1999, και 
στο 25% για τα εισοδήματα του 2000.

γ) Σταδιακή απαλλαγή της φορολογίας της υπεραξίας από τη μεταβίβαση ατομικής επιχείρησης και 
μεριδίων ομόρρυθμης εταιρείας από γονέα σε τέκνο ή σύζυγο λόγω συνταξιοδότησής του.

δ) Μείωση της εργοδοτικής εισφοράς κατά 50% για το εργατοϋπαλληλικό προσωπικό που θα 
προσληφθεί μέχρι 31.12.2001.

ε) Με το άρθρο 18 του Ν.2703/99 το ποσοστό εισφοράς 1,2% του ΙΜ.128/75 επί των πάσης φύσεως 
χορηγήσεων σε δρχ. ή συνάλλαγμα από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν στην Ελλάδα, καθώς και 
από πιστωτικά ιδρύματα του εξωτερικού, μειώνεται από 1.4.2000 σε 0,6%, εξέλιξη που αναμένεται να 
έχει ευνοϊκή επίδραση στο κόστος δανεισμού.

στ) Με την πρόσφατη ψήφιση του Ν. 2733/99 περί Νέας Χρηματιστηριακής Αγοράς (ΝΕΧΑ) παρέχεται η 
δυνατότητα άντλησης φθηνών επιχειρηματικών κεφαλαίων από τη χρηματιστηριακή αγορά. Με τον ίδιο 
νόμο, γεφυρώνεται η απόσταση που χωρίζει σήμερα τις MME από σύγχρονα επιχειρηματικά εργαλεία 
χρηματοοικονομικής διαχείρισης και ανάπτυξης.

ζ) Ο αναπτυξιακός νόμος (Ν. 2601/98) παρέχει τη δυνατότητα επιχορήγησης για ίδρυση ή επέκταση και 
εκσυγχρονισμό βιοτεχνικών μονάδων μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για ένα ευρύτατο φάσμα 
δραστηριοτήτων σε όλους τους κλάδους της μεταποίησης.



η) Με τις διατάξεις των άρθρων 49-55 του πρόσφατα ψηφισθέντος Ν.2676/1999 παρέχεται η 
δυνατότητα σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν χρέη προς το ΙΚΑ και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες, οι 
οποίες αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα οικονομικά προβλήματα, να ρυθμίσουν τις οφειλές τους προς το 
Ίδρυμα.

θ) Με την 109201/21/4/99 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων έχουν 
καθορισθεί οι όροι και προϋποθέσεις έγκρισης από τον ΟΑΕΔ ενεργειών ενδοεπιχειρησιακής 
κατάρτισης εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα έτους 1999, οι οποίες απασχολούν από 1 
έως 10 άτομα, από 11 έως 30 άτομα και από 31 έως 99 άτομα.

ι) Με στόχο να διευρυνθούν οι ευκαιρίες κατάρτισης των εργαζομένων στις μικρές επιχειρήσεις (1-15 
εργαζόμενοι), η Επιτροπή Διαχείρισης του ειδικού Λογαριασμού Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΛΑΕΚ) 
αποφάσισε την υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος κατάρτισης για εργαζόμενους σε μικρές 
επιχειρήσεις από τα αδιάθετα του λογαριασμού ύψους 1 δις. Το πιλοτικό αυτό πρόγραμμα απευθύνεται 
σε εργοδοτικούς φορείς για την κατάρτιση των εργαζομένων των επιχειρήσεων του κλάδου τους.

ια) "Ενα από τα κρισιμότερα προβλήματα των MME είναι η πρόσβαση στο χρηματοπιστωτικό σύστημα. 
Το κόστος χρηματοδότησης, τα κριτήρια χρηματοδότησης σε συνδυασμό με τις απαιτούμενες εγγυήσεις 
δεν επιτρέπουν την άνετη χρηματοδότηση ιδιαίτερα των νέων επιχειρήσεων.
Για να διευκολυνθεί η πρόσβαση των MME στην τραπεζική χρηματοδότηση έχει συσταθεί ως θυγατρική 
της ΕΤΒΑ η «ΕΓΓΥΗΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ MME Α.Ε.», η οποία θα ενισχυθεί με 30 δις δραχμές από το Γ  
ΚΠΣ.

Μέσα από ένα πλέγμα προγραμματικών συμβάσεων μ’ όλες τις τράπεζες και με βάση συγκεκριμένα 
αναπτυξιακά κριτήρια (επενδύσεις και θέσεις εργασίας) ανά περιοχή και ανά κλάδο, το εγγυητικό 
κεφάλαιο MME θα εγγυάται κατά μέσο όρο το 50% των τραπεζικών δανείων προς τις μικρές και 
μεσαίες επιχειρήσεις. Η ρύθμιση αυτή αφορά τόσο υφιστάμενες, όσο και νέες επιχειρήσεις. 
Υπολογίζεται ότι στην πρώτη φάση θα κινητοποιηθούν περίπου 800 δις. δρχ. με τη μορφή χορηγήσεων 
προς τις MME. Γρήγορα το ποσό αυτό θα πολλαπλασιαστεί δημιουργώντας άλλη δυναμική στην 
Τραπεζική αγορά υπέρ των MME.

ιβ) Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας (ΕΠΒ) και της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
για τις MME υλοποιήθηκαν επίσης οι ακόλουθες δράσεις:

Χρηματοπιστωτικοί θεσμοί και εργαλεία:

•  Εταιρείες Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών (ΕΚΕΣ)
•  Ενίσχυση Πιστωτικών Συνεταιρισμών
•  Επιδότηση Επιτοκίου

Βελτίωση και εκσυγχρονισμός της λειτουργίας των κλαδικών ινστιτούτων του ΕΟΜΜΕΧ έτσι 
ώστε να παρέχουν σύγχρονες και προηγμένες υπηρεσίες στις επιχειρήσεις των αντίστοιχων 
κλάδων.

Ενίσχυση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων δικτύων MME ώστε να βελτιωθεί η οικονομική θέση και η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στα δίκτυα, μέσα από τις οικονομίες κλίμακας 
και την απόδοση που επιτυγχάνονται με συντονισμένη προσπάθεια.

Ενίσχυση εμπορικών MME και MME παροχής υπηρεσιών για εκσυγχρονισμό και βελτίωση της διεθνούς 
ανταγωνιστικότητάς τους, με την αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών, την αναβάθμιση και 
διεύρυνση της υποδομής, των εγκαταστάσεων και των μέσων που διαθέτουν.



Δημιουργία συστήματος ποιότητας προϊόντων:

•  Ενίσχυση των δομών τυποποίησης και πιστοποίησης του ΕΛΟΤ, εκτέλεση βασικών υποδομών 
ποιότητας,ίδρυση του Εθνικού Ινστιτούτου Μετρολογίας και του Εθνικού Συμβουλίου Διαπίστευσης, 
δημιουργία δικτύου διαπιστευμένων εργαστηρίων, προώθηση των ενεργειών για τον έλεγχο της αγοράς, 
ενέργειες διάχυσης και πληροφόρησης της έννοιας Ποιότητας, ενίσχυση επιχειρήσεων για την 
πιστοποίηση συστημάτων ποιότητας κατά ISO 9001.

Βιομηχανικές υποδομές:

•  Ενίσχυση και προώθηση της δημιουργίας οργανωμένων και εγκεκριμένων βιομηχανικών και
επιχειρηματικών περιοχών. Επίσης, υλοποιούνται 27 κλαδικά έργα EDI, και έργα πρότυπου ηλεκτρονικού 
εμπορίου στα οποία συμμετέχουν 250 επιχειρήσεις.

Ανασυγκρότηση Φθινουσών Περιοχών:

•  Ιδρύθηκαν 23 Γραφεία Βιομηχανικής Αλλαγής στις φθίνουσες περιοχές της χώρας, με φυσικό 
αντικείμενο την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών προς τις MME, τη στατιστική παρακολούθηση των 
δεικτών εξέλιξης της τοπικής οικονομίας και την προβολή των πλεονεκτημάτων της περιοχής 
αρμοδιότητάς τους.

Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός επιχειρήσεων:

•  Ενισχύθηκαν κυρίως μικρομεσαίες μεταποιητικές επιχειρήσεις, για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 
των βιομηχανικών τους μονάδων με σκοπό την πρόσκτηση βιομηχανικής ευελιξίας, την βελτίωση των 
προϊόντων και παραγωγικών τους διαδικασιών, την εισαγωγή οικολογικά φιλικών μεθόδων παραγωγής, 
την εισαγωγή της καινοτομίας στα προϊόντα και τις παραγωγικές διαδικασίες.

Στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας για τις MME υλοποιήθηκαν 
δράσεις για:

•  Ενίσχυση επιχειρηματικών δραστηριοτήτων 24 δικτύων MME.
•  Ενίσχυση επιχειρήσεων για τον εκσυγχρονισμό των διοικητικών και παραγωγικών δραστηριοτήτων τους.
•  Ενίσχυση MME, για την ανάπτυξη και εφαρμογή προγραμμάτων, στους τομείς εμπορίας και διάθεσης 
προϊόντων.
•  Πρόσβαση MME σε νέες αγορές και τους Δημόσιους Μειοδοτικούς Διαγωνισμούς.
•  Ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ MME και ερευνητικών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.
•  Ενίσχυση δικτύων παροχής υπηρεσιών με τη χρήση Προηγμένων Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών
•  Κατάρτιση στελεχών MME.

ιγ) Δημιουργείται δίκτυο Κέντρων Ανάπτυξης Επιχειρήσεων τα οποία παρέχουν ολοκληρωμένες 
υπηρεσίες προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Ο σχεδιασμός του δικτύου υλοποιείται με πόρους 
του Γ' Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και εξυπηρετεί:

•  Την ανάγκη ευρείας συνεργασίας και συμμετοχής των φορέων που με οποιοδήποτε τρόπο 
εμπλέκονται με τη στήριξη του τοπικού παραγωγικού και επιχειρηματικού ιστού.

•  Την αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων και παρεχομένων υπηρεσιών από τοπικούς φορείς σε 
θέματα πληροφόρησης, σχεδιασμού και υλοποίησης προγραμμάτων και παροχής υπηρεσιών.

•Τ ις  διακριτές ανάγκες υποστήριξης των πολύ μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων.

•  Την ανάγκη παροχής ίδιας ποιότητας και εύρους υπηρεσιών προς τις MME ανεξάρτητα από την 
γεωγραφική τους θέση.



Τα Κέντρα Ανάπτυξης Επιχειρήσεων είναι χώροι υποδοχής και υποστήριξης των MME με πληροφόρηση, 
πρόσβαση σε διάφορα προγράμματα βοήθειας, κ.λ.π.

ιδ) Με τροποποίηση του αναπτυξιακού νόμου (Ν.2601/98), θεσπίσθηκαν ειδικά κίνητρα για τις 
επιχειρήσεις που επλήγησαν από το σεισμό της 7.9.99 προκειμένου να μετεγκατασταθούν σε 
οργανωμένους χώρους βιομηχανικής δραστηριότητας (ΒΙΟΠΑ, Τεχνολογικά Πάρκα κλπ.).

Οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τους σεισμούς ενισχύθηκαν - όπως είναι γνωστό - για την 
αποκατάσταση της επαγγελματικής τους στέγης, του εξοπλισμού τους και εμπορευμάτων ή πρώτων 
υλών που καταστράφηκαν.

Η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και η εισαγωγή του φυσικού αερίου προκαλούν βαθιές 
αλλαγές στο ενεργειακό σύστημα της χώρας.
Διαμορφώνεται ένα πιο σύνθετο, αλλά ενιαίο, ευέλικτο και ανταγωνιστικά ενεργειακό σύστημα, που 

επιτρέπει σε ευρεία κλίμακα την επιλογή τόσο μορφών ενέργειας, όσο και προμηθευτών με στόχο πάντοτε 
τη μείωση της τιμής. Στο σύστημα αυτό οι τάσεις της αγοράς, αλλά και το χρησιμοποιούμενο μίγμα 
καυσίμων, διαμορφώνονται με βάση την προσφορά και τη ζήτηση, ενώ η κρατική παρέμβαση εκδηλώνεται 
κυρίως μέσω της δράσης του Κράτους ως ρυθμιστή, ώστε να διασφαλίζεται ο υγιής ανταγωνισμός. 
Μειώνεται έτσι ο επιχειρηματικός ρόλος του Κράτους. Όμως, το Κράτος παραμένει ο τελικός εγγυητής 
της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της εξυπηρέτησης των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, 
περιλαμβανομένης και της προστασίας του περιβάλλοντος και του καταναλωτή.
Εντασσόμενη στο παραπάνω πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις μεσο-μακροπρόθεσμες τάσεις του 

ενεργειακού μας ισοζυγίου, η ενεργειακή μας πολιτική πρέπει να είναι πολυδιάστατη και να εξυπηρετεί 
τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:

•  Τη διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού με οικονομικά αποδεκτούς όρους.
Η ασφάλεια της ενεργειακής τροφοδοσίας περνά τώρα μέσα από νέους γεωπολιτικούς συσχετισμούς, 
συναρτάται με την ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς και επηρεάζεται από τη μεταβαλλόμενη 
σε διάρθρωση παγκόσμια ζήτηση ενέργειας.

•  Τον περιορισμό των επιπτώσεων στο περιβάλλον από την παραγωγή, διακίνηση και χρήση της 
ενέργειας, ώστε να επιτυγχάνεται βιώσιμη ανάπτυξη και να τηρούνται οι διεθνείς υποχρεώσεις της 
χώρας, ιδιαίτερα αυτές που αφορούν στην κλιματική αλλαγή.

•  Την ουσιαστική συμβολή του ενεργειακού τομέα, ως σημαντικού συντελεστή στην ανταγωνιστικότητα 
της εθνικής οικονομίας, την περιφερειακή ανάπτυξη και την απασχόληση.

•  Την ανάπτυξη των διακρατικών σχέσεων στο οικονομικό αλλά και στο πολιτικό επίπεδο για τη 
βελτίωση της ασφάλειας ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας και την ενίσχυση του ρόλου του 
ενεργειακού μας τομέα στην αγορά της ΝΑ Ευρώπης, καθώς και στα πλαίσια της συνεργασίας με τις 
χώρες του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Λαμβάνοντας υπόψη τους γενικούς στόχους στον τομέα ενέργειας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του 
ηλεκτρικού συστήματος της χώρας, καθώς και τις ιδιαίτερες προκλήσεις που δημιουργεί η απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρισμού (ν.2773/99), προγραμματίζονται ως ειδικές δράσεις στον τομέα της ηλεκτρικής 

: ενέργειας:

•  Η ομαλή μετάβαση στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρισμού. Άμεση προτεραιότητα έχουν η 
συγκρότηση και λειτουργία της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και του Διαχειριστή του Συστήματος,



σύμφωνα με το ν.2773/99. Η ολοκλήρωση της αναδιάρθρωσης της ΔΕΗ, ώστε να λειτουργεί 
αποτελεσματικά στο νέο ανταγωνιστικό πλαίσιο και να επεκταθεί στην προσφορά και νέων υπηρεσιών 
(π.χ. τηλεπικοινωνίες) καθώς και σε νέες αγορές. Η διαδικασία μερικής μετοχοποίησης της βρίσκεται 
ήδη σε εξέλιξη και θα ολοκληρωθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα.

•  Η προώθηση της χρήσης του φυσικού αερίου και των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

•  Η ενίσχυση, επέκταση και αναβάθμιση της υφιστάμενης υποδομής μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής 
ενέργειας.

•  Η ενίσχυση και επέκταση των ηλεκτρικών υποδομών των νησιών, ιδίως των διασυνδέσεων με το 
ηπειρωτικό σύστημα αλλά και μεταξύ τους.

•  Η μείωση των εκπομπών C02 και ρύπων (ΝΟΧ S02, τέφρα κλπ.) στους ήδη υπάρχοντες σταθμούς 
ηλεκτροπαραγωγής καθώς και η προώθηση νέων τεχνολογιών καύσης λιγνιτών, φιλικών προς το 
περιβάλλον.

ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ

Η εισαγωγή από το 1996 του φυσικού αερίου στο ενεργειακό σύστημα της χώρας επιτρέπει την προώθηση
των Στόχων της ενεργειακής πολιτικής με πολλαπλό τρόπο.
Στον τομέα του φυσικού αερίου προγραμματίζουμε δράσεις που αποσκοπούν, αφενός στην επέκταση της
διείσδυσης του καυσίμου στην ελληνική αγορά, αφετέρου δε στην εξασφάλιση φυσικού αερίου σε
ποσότητα ικανή να καλύψει τη ζήτηση και σε ικανοποιητική τιμή. Συγκεκριμένα προγραμματίζονται:

•  Η εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών φυσικού αερίου και η δημιουργία υποδομής για τη συμμετοχή της 
χώρας στις διεθνείς αγορές (σύνδεση με τα ευρωπαϊκά δίκτυα φυσικού αερίου μέσω Ιταλίας, σύνδεση 
με τις χώρες παραγωγής στην περιοχή της Κασπίας).

•  Η επέκταση των χρήσεων του φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά ενέργειας. Με την ολοκλήρωση του 
διαγωνισμού για τα δίκτυα πόλεων προωθείται η διείσδυση του φυσικού αερίου στον εμπορικό και τον 
οικιακό τομέα. Επίσης, προγραμματίζεται η επέκταση του δικτύου, στον Έβρο, την Ελευσίνα, την Κόρινθο 
και σε έξι (6) ακόμη πόλεις (Σέρρες, Δράμα, Καβάλα, Ξάνθη, Κομοτηνή, Χαλκίδα).

•  Η εξασφάλιση ευελιξίας, ευστάθειας και αξιοπιστίας του συστήματος με την αναβάθμιση του τερματικού 
της Ρεβυθούσας για το υγροποιημένο φυσικό αέριο, την κατασκευή της αποθήκης στρατηγικών 
αποθεμάτων φυσικού αερίου στο Ν. Καβάλας και την προσθήκη συμπιεστών.

•  Η προετοιμασία για ομαλή μετάβαση στην ελεύθερη αγορά φυσικού αερίου μετά το 2006.

ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΤΟΜΕΑ

Η ενέργεια αποτελεί τομέα προτεραιότητας στην ανάπτυξη οικονομικών σχέσεων με τρίτες χώρες τόσο 
διμερώς, όσο και πολυμερώς.
Η ενεργειακή μας πολιτική έχει και μία σημαντική εξωτερική διάσταση, στα πλαίσια της οποίας ελληνικές 
ενεργειακές επιχειρήσεις ήδη δραστηριοποιούνται στα Βαλκάνια, με αιχμή του δόρατος τις ΔΕΚΟ του 
ενεργειακού τομέα.
Στη Βαλκανική η Ελλάδα αξιοποιεί τα πλεονεκτήματά της και αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες, με 
στόχο τη δημιουργία «εταιρικής σχέσης» στον ενεργειακό τομέα με κύριους άξονες, την αύξηση της 
ασφάλειας εφοδιασμού, την προσέλκυση των αναγκαίων επενδύσεων, τη μείωση του ενεργειακού κόστους 
και την προστασία του κοινού μας περιβάλλοντος. Η ανάπτυξη που θα φέρουν οι επενδύσεις και η μείωση 
του κόστους συμβάλλουν άμεσα στη βελτίωση των οικονομικών και κοινωνικών συνθηκών, στην ταχύτερη



ολοκλήρωση της «μεταβατικής» φάσης της οικονομίας και στην προενταξιακή προσπάθεια των χωρών που 
δεν είναι μέλη της Ε.Ε.
Η ανάπτυξη των διακρατικών μας σχέσεων με τις χώρες της ευρύτερης περιοχής διευκολύνει τους 
στόχους αυτούς και αναδεικνύει τη χώρα μας σε ενεργειακό κόμβο για τον εφοδιασμό της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, η σύνδεσή μας με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Φυσικού 
Αερίου, η οποία μπορεί να έχει αμφίδρομη ροή, και η ενίσχυση ή η δημιουργία των ηλεκτρικών 
διασυνδέσεων με την Ιταλία, τους βόρειους γείτονες μας και την Τουρκία, εντάσσονται σε αυτές τις 
προοπτικές.

Από την άποψη αυτή ιδιαίτερη σημασία έχει:

•  Η απόκτηση της πλειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου των διϋλιστηρίων ΟΚΤΑ των Σκοπιών από τα 
ΕΛΠΕ.

•  Η κατασκευή του αγωγού Θεσσαλονίκης - Σκοπιών

•  Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στην Αλβανία και το Κοσσυφοπέδιο

•  Η ανάληψη της πρωτοβουλίας για την ανασυγκρότηση του δικτύου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στην 
περιοχή της Κορυτσάς

•  Η αναβάθμιση των γραμμών σύνδεσης μεταξύ των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Ελλάδος - Βουλγαρίας και η σύνδεση των συστημάτων Ελλάδας - Τουρκίας

•  Η υπογραφή της κοινής πολιτικής δήλωσης των Υπουργών Ενέργειας της Ν.Α. Ευρώπης για τη 
συγκρότηση της περιφερειακής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ν.Α. Ευρώπης κλπ.

ΙΟ Η ελληνική τουριστική βιομηχανία βασίσθηκε σε μια σχεδόν αυτονόητη σύνθεση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας, ως τουριστικού προορισμού. Αυτή η σύνθεση περιλαμβάνει τις φυσικές 

Τουρισμός καλλονές, το ήπιο κλίμα και τον μνημειακό πλούτο.
Τη σύνθεση αυτή, ως συνολικό τουριστικό πόρο, διαχειρίσθηκε μια αγορά, η οποία οργανώθηκε και άσκησε 
την επιχειρηματική της δραστηριότητα με κατεύθυνση από τη ζήτηση προς την προσφορά.
Στα παραπάνω πλαίσια, ο ελληνικός τουρισμός ανδρώθηκε έτσι ώστε σήμερα να αποτελεί τον 
σημαντικότερο και πιο δυναμικό τομέα της ελληνικής οικονομίας.
Όμως, οι δραστικές μεταβολές στο διεθνές περιβάλλον, μέσα στο οποίο δραστηριοποιείται η Ελλάδα της 
χώρας μας ως χώρα υποδοχής τουριστών, επιβάλλουν κανόνες του παιχνιδιού εξαιρετικά ανταγωνιστικούς. 
Η Μεσόγειος δεν κυριαρχείται μόνον από τον εσωτερικό ανταγωνισμό των χωρών που την περιβάλλουν 
στην προσπάθειά τους να βελτιώσουν τη θέση τους στη διεθνή τουριστική αγορά. Έχει αρχίσει ήδη και 
αισθάνεται τις συνέπειες του ανταγωνισμού από άλλους μακρινούς προορισμούς (όπως είναι οι τροπικοί). 
Κατά τις προβλέψεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, αυτός ο ανταγωνισμός θα εντείνεται όλο και 
περισσότερο. Και η Ελλάδα πρέπει όχι μόνο να διατηρήσει τη θέση της σ’ αυτό το νέο περιβάλλον αλλά 
επιπλέον να τη βελτιώσει.

Ήδη οι δυνατότητες υπάρχουν και αυξάνουν συνεχώς. Τα μεγάλα έργα που ολοκληρώνονται σε όλη τη 
χώρα παρέχουν δημόσιες υποδομές, που είναι προφανές ότι θα εξυπηρετήσουν το τουριστικό ρεύμα 
αναβαθμίζοντας σημαντικά την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών. Συγχρόνως, θα διευκολύνουν την 
πρόσβαση και σε νέες περιοχές της χώρας που μέχρι σήμερα, αν και έχουν τις δυνατότητες, δεν 
αναπτύχθηκαν τουριστικά.
Η προσπάθεια τώρα πρέπει να επικεντρωθεί στο συστηματικό εκσυγχρονισμό και την ποιοτική αναβάθμιση 
των τουριστικών εγκαταστάσεων και στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού.
Η εισαγωγή εναλλακτικών μορφών τουρισμού πρέπει να αντιμετωπισθεί στις διαστάσεις που μπορεί να 

έχει. Πρόκειται στην ουσία για νέα τουριστικά προϊόντα, στα οποία η επένδυση, με τον κατάλληλο τρόπο,



μπορεί να παράγει σημαντικά αποτελέσματα. Η επιτυχία αυτού του εγχειρήματος μπορεί να αποτελέσει ένα 
πρόσθετο συγκριτικό πλεονέκτημα της χώρας. Συνεπώς, αυτές οι μορφές τουρισμού είναι αναγκαίες και 
πρέπει να συνεχίσουν να αναπτύσσονται.

Η επέκταση της τουριστικής περιόδου πριν και μετά την περίοδο αιχμής και η αύξηση της μέσης ετήσιας 
πληρότητας των καταλυμάτων είναι ένας στόχος, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπισθεί μέσα από την 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε κάθε κατηγορία επισκεπτών. Η κρίσιμη μάζα που 
θα προκαλέσει το επιθυμητό αποτέλεσμα απαιτεί ένα χρονικό διάστημα έως ότου δημιουργηθεί. Με την 
ευκαιρία των Ολυμπιακών Αγώνων, συμπεριλαμβανομένης και της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας, να στρέφεται 
η προσοχή προς τη χώρα ολοένα και περισσότερο για τα επόμενα 5 χρόνια, αποτελεί μεγάλη επικοινωνιακή 
ευκαιρία για τη χώρα και τον τουρισμό της. Όλα τα παραπάνω συνθέτουν με σαφήνεια τους πολιτικούς 
στόχους της επόμενης 4ετίας. Αυτοί οι στόχοι είναι επιτακτικό να υπηρετηθούν και να επιτευχθούν, έτσι 
ώστε η Ελλάδα να γίνει μια ακόμα ισχυρότερη δύναμη στον διεθνή τουρισμό.

Οι στόχοι αυτοί είναι:

•  Η αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών σε όλους τους τομείς που συνθέτουν το 
τουριστικό προϊόν και η διασφάλιση της διατήρησης της ποιότητας αυτής.

•  Η υποστήριξη μιας τιμολογιακής πολιτικής ανταγωνιστικού επιπέδου.

•  Η οργάνωση του τομέα της ενημέρωσης και των πωλήσεων.

•  Η οργάνωση υποδομών για την ανάπτυξη του εναλλακτικού τουρισμού.

•  Η ενδυνάμωση του τουριστικού προϊόντος με το συγκριτικό πλεονέκτημα του πολιτιστικού μας 
αποθέματος, οργανωμένου με σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας και νέες ιδέες παρουσίασης.

Με βάση τους παραπάνω στόχους, οι τομείς της κυβερνητικής δραστηριότητας την επόμενη 4ετία 
περιλαμβάνουν:

•  Εκσυγχρονισμό των υποδομών των τουριστικών επιχειρήσεων όλων των μεγεθών και όλων των κλάδων 
(των ξενοδοχείων, των ενοικιαζομένων διαμερισμάτων και δωματίων, των campings, των σκαφών 
αναψυχής, των μαρινών, των μεταφορικών μέσων κλπ.) και ενθάρρυνση δημιουργίας πρόσθετης 
προσφοράς υψηλής στάθμης.

•  Εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού σε ευρεία κλίμακα.

•  Πιστοποίηση της ποιότητας των παρεχομένων κατά τομέα υπηρεσιών, με τη χρήση συστημάτων 
διασφάλισης ποιότητας.

•  Δημιουργία δικτύων ηλεκτρονικής διαχείρισης των δεδομένων και πληροφόρησης.

•  Δημιουργία των αναγκαίων υποδομών που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη κάθε μορφής 
εναλλακτικού τουρισμού και την ενίσχυση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ώστε να καταστούν οι 
σχετικοί θύλακες εκμεταλλεύσιμοι.

•  Οργάνωση και ενίσχυση των μεγάλων εξειδικευμένων επενδύσεων (Περιοχές Ολοκληρωμένης 
Τουριστικής Ανάπτυξης, Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών, αξιοποίηση της νέας πολιτιστικής υποδομής της 
Θεσσαλονίκης, Ίδρυση θεματικών Πάρκων, κλπ.).

•  Συντονισμό όλων των τομεακών πολιτικών που επηρεάζουν το τουριστικό προϊόν ώστε να επιτευχθεί 
αναβάθμιση ολόκληρης της αλυσίδας παραγωγής και προσφοράς τουριστικών υπηρεσιών: μεταφορές 
(αεροδρόμια, λιμάνια, οδικό δίκτυο, κλπ) τηλεπικοινωνίες, λοιπές παροχές, αρχαιολογικοί χώροι και 
μνημεία, εκδηλώσεις, υπηρεσίες υγείας, απασχόληση, εκπαίδευση, κατάρτιση, κλπ .



Μεταρρυθμίσεις θεσμικού χαρακτήρα

•  Ήδη βρίσκονται υπό έκδοση τα δύο Προεδρικά Διατάγματα με τα οποία εισάγονται τα καινούργια 
συστήματα κατάταξης των καταλυμάτων: για τα μεν ξενοδοχεία το σύστημα των «αστεριών», για τα δε 
ενοικιαζόμενα διαμερίσματα και δωμάτια το σύστημα των «κλειδιών». Με την κατάταξη αυτή, οι 
τουριστικές μας εγκαταστάσεις θα λειτουργούν με βάση τα διεθνή πρότυπα.

•  Έχει ξεκινήσει η διαδικασία, μετά από νομοθετική ρύθμιση, για τη νομιμοποίηση όσων τουριστικών 
καταλυμάτων λειτουργούσαν έως σήμερα χωρίς με το ειδικό σήμα του EOT. Συγχρόνως, έχουν 
προβλεφθεί σημαντικοί περιορισμοί και ποινές, έτσι ώστε να αποτρέπεται η δημιουργία και λειτουργία 
παρανόμων καταλυμάτων στο μέλλον. Με τον τρόπο αυτό, σταθεροποιείται και ελέγχεται η προσφορά 
υπηρεσιών ώστε στη συνέχεια να επιδιωχθεί οργανωμένα η αναβάθμισή τους.

•  Βρίσκεται υπό έκδοση το Προεδρικό Διάταγμα, με το οποίο αναθεωρείται, κωδικοποιείται και 
εκσυγχρονίζεται η νομοθεσία για τα τουριστικά γραφεία, έτσι ώστε να βελτιωθεί το πλαίσιο λειτουργίας 
τους και αντίστοιχα οι παρεχόμενες προς τους πολίτες υπηρεσίες.

•  θεσμοθετήθηκαν με υπουργική απόφαση οι διαδικασίες χορήγησης του ειδικού σήματος λειτουργίας του 
EOT στα συνεδριακά κέντρα.

•  Οργανώνεται η πλήρης κωδικοποίηση της τουριστικής νομοθεσίας, έτσι ώστε το θεσμικό πλαίσιο να 
είναι σύγχρονο και ταυτόχρονα απλό.

•  θεσμοθετήθηκε το ειδικό σήμα για την Ελληνική Κουζίνα και ολοκληρώνονται οι διαδικασίες ώστε να 
αρχίσει η χορήγησή του. Με τον τρόπο αυτό, θα τεθούν οι απαραίτητες ποιοτικές προδιαγραφές στα 
ελληνικά εστιατόρια, έτσι ώστε να αναδειχθεί η ελληνική κουζίνα, που αποτελεί βασικό συγκριτικό μας 
πλεονέκτημα στον τουρισμό.

•  Ιδρύθηκαν δύο Ανώνυμες Εταιρείες του EOT: η μία που αναλαμβάνει τη διαχείριση της περιουσίας 
του και η άλλη που αναλαμβάνει τη λειτουργία των Φεστιβάλ. Με τον τρόπο αυτό, ο EOT απαλλάσσεται 
από επιχειρηματικές δραστηριότητες που δεν συνάδουν με τη φυσιογνωμία του ως δημόσιου φορέα 
ώστε να μπορεί απερίσπαστος να αφοσιωθεί στη χάραξη της τουριστικής πολιτικής. Συγχρόνως, οι δύο 
Εταιρείες έχουν όλη την ευελιξία που τους είναι απαραίτητη, ώστε να δραστηριοποιηθούν με τον 
καλύτερο τρόπο στο αντικείμενό της η καθεμία.

Διαφήμιση και marketing

•  Ολοκληρώθηκε η έρευνα αγοράς σε όλες τις χώρες από τις οποίες η Ελλάδα υποδέχεται τουρίστες. Με 
βάση τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής, οργανώθηκε για πρώτη φορά η διαφημιστική εκστρατεία της 
χώρας σε 3ετή βάση. Στο τέλος της τουριστικής περιόδου 1999-2000, ο EOT θα έχει διαθέσει 
πιστώσεις 10 δις. για τη διαφήμιση στο εξωτερικό του ελληνικού τουρισμού. Πρόκειται για τον 
μεγαλύτερο προϋπολογισμό που δόθηκε ποτέ. Με τον ίδιο μεθοδικό τρόπο και με αύξηση των 
πιστώσεων, θα συνεχισθεί η διαφημιστική εκστρατεία την επόμενη 4ετία. Ήδη, τα αποτελέσματα της 
πολιτικής αυτής είναι ορατά. Η Ελλάδα δέχθηκε το 1999 13 εκ. τουρίστες περίπου, καταρρίπτοντας 
κάθε προηγούμενο ρεκόρ. Το 2000 οι αφίξεις προβλέπονται να είναι σημαντικά περισσότερες.

•  Ο EOT, μέσω των 25 Γραφείων του στο εξωτερικό, υλοποιεί μια σειρά διαφημιστικές και προωθητικές 
ενέργειες που είναι προσανατολισμένες κυρίως στον εναλλακτικό τουρισμό.

•  Τέλος, ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός πλήρους σύγχρονου κόμβου του EOT στο Internet. 0 κόμβος 
αυτός θα δώσει τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης σε πληροφορίες που έχουν ανάγκη τόσο όσοι 
ενδιαφέρονται να ταξιδέψουν στην Ελλάδα όσο και οι επαγγελματίες του τουριστικού χώρου.



Αξιοποίηση της περιουσίας του EOT

Η αξιοποίηση της περιουσίας του EOT αποτελεί έναν ακόμα βασικό στόχο της πολιτικής στον τουρισμό για 
την επόμενη 4ετία. Η περιουσία αυτή, που απαρτίζεται από 300 περίπου ακίνητα και έχει αξία 3 τρισ. δρχ. 
περίπου, έχει ήδη περιέλθει στην Ανώνυμη Εταιρεία που ιδρύθηκε αποκλειστικά και μόνο για τον σκοπό 
αυτό.

Η αξιοποίηση έχει διπλό σκοπό: Κατ’ αρχάς να οδηγήσει στη διαφοροποίηση των προϊόντων της 
παραδοσιακής τουριστικής βιομηχανίας, εισάγοντας ένα νέο τύπο τουριστικής ανάπτυξης, που θέλει τον 
τουρισμό φιλικό προς το περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, αισθητικά αναβαθμισμένο, πλήρη από πλευράς 
καλής ποιότητας υπηρεσιών και άρρηκτα συνδεδεμένο τόσο με τα μνημεία όσο και με τον σύγχρονο 
πολιτισμό της χώρας μας. Επιπλέον, η αξιοποίηση της περιουσίας του EOT θα παράγει τα αναγκαία 
κεφάλαια ώστε να συνεχίσει να χρηματοδοτείται αποτελεσματικά η δημιουργία των αναγκαίων ειδικών 
τουριστικών υποδομών και η διαφημιστική μας εκστρατεία στο εξωτερικό.

Οι προτεραιότητες από πλευράς επενδύσεων στη φάση της αξιοποίησης θα είναι:

•  θεματικά Πάρκα (με άξονα τον πολιτισμικό πλούτο της χώρας μας).
•  Συνεδριακές εγκαταστάσεις.
•  Αθλητικός τουρισμός.
•  Τουρισμός υγείας και φυσικής κατάστασης.
•  Αγροτικός τουρισμός.
•  θαλάσσιος τουρισμός.

Το Γ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στον τουρισμό

Το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο στον τουρισμό δέσμευσε πλήρως τις πιστώσεις του και συνεχίζει κανονικά την 
υλοποίηση των έργων τουριστικής ανάπτυξης που είχαν ενταχθεί σ’ αυτό. Το ύψος του προϋπολογισμού 
που διατέθηκε ήταν 150 δις. δρχ.

Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο διαθέτει τετραπλάσιες πιστώσεις. Στην θετία 2000-2006 θα επενδυθούν στον 
τομέα του τουρισμού 600 δις. δρχ. Το Κοινοτικό Πλαίσιο αποτελεί το βασικό εργαλείο υλοποίησης των 
στόχων της τουριστικής πολιτικής. Γι’ αυτό, η Κυβέρνηση έχει αποφασίσει να αυξήσει τις πιστώσεις αυτές 
στο μέγιστο δυνατό.
Ήδη, έχει ολοκληρωθεί ο οχεδιασμός τόσο σε εθνικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο και τους 

επόμενους μήνες ξεκινά η υλοποίηση.

Τουρισμός και Ολυμπιακοί Αγώνες 2004

Ο ελληνικός τουρισμός είναι ο τομέας εκείνος που μπορεί να ωφεληθεί περισσότερο από την καλή και 
αποτελεσματική οργάνωση και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων το 2004. Γι’ αυτό, ήδη έχουν αρχίσει οι 
προετοιμασίες για την αρτιότερη δυνατή φιλοξενία των επισκεπτών κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών 
Αγώνων. Οι τουριστικές εγκαταστάσεις προετοιμάζουν την αναβάθμισή τους, προκειμένου να παράσχουν 
την καλύτερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών. Η Κυβέρνηση έχει προετοιμάσει το απαραίτητο σχέδιο ώστε η 
αναβάθμιση αυτή να γίνει οργανωμένα και ολοκληρωμένα.

Όμως από την Ολυμπιάδα πρέπει να ωφεληθεί ο τουρισμός όλων των περιοχών της χώρας. Για πολλά 
χρόνια τα μάτια όλου του κόσμου θα είναι στραμμένα προς την Ελλάδα. Αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία 
ώστε να μπορέσουν όλοι να γνωρίσουν τις ομορφιές της πατρίδας μας. Γ ι’ αυτό, στα πλαίσια της 
Ολυμπιακής προετοιμασίας θα οργανωθεί ένα πρόγραμμα τουριστικής προβολής της κάθε περιοχής 
χωριστά.



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, θα 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.

II
Έρευνα και 
Τεχνολογία

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.

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

Η στρατηγική της Ελλάδας για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία λαμβάνει υπόψη της τα ισχυρά, αλλά 
και τα αδύνατα σημεία του Ελληνικού Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και το γενικότερο 
διεθνές περιβάλλον με το οποίο αλληλεπιδρά.

Ισχυρά Σημεία του Συστήματος Έρευνας και Τεχνολογίας

>  Το μικρό του μέγεθος. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με την ευελιξία που μπορούν να έχουν 
αποτελούν σημαντικό πλεονέκτημα (πην 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 βιοϊατρική 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, (πην 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 Αξονα 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 
οχεδιασμός 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.

Αξονες δράσης αυτής της πολιτικής είναι:

•  Ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών της χώρος, με έμφαση στις υποδομές που θα 
επιτρέπουν την παροχή νέων πιυΙίϊπΊβόΐο 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

•  Θεσμικό πλαίσιο.
Σταδιακά οικοδομούμε ένα θεσμικό πλαίσιο ικανό να διασφαλίσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 
Έχουν ήδη εκδοθεί τα νομοθετήματα που επιλύουν ζητήματα οχετικά 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 Κόπρου 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, στην 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 
συσπίματος 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 
ευνοίηκής στη διάχυση αυτών των τηλεματικών εφαρμογών στη κοινωνία.

•  Α ναβάθμιση του Ευρωπαϊκού ρόλ ου 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.



β

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 Απικής.

•  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

Αεροδρόμιο
•  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.ΜΈ.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 τ η ν :
•  Αναβάθμιση των ΗΣΑΠ
•  Ανανέωση του στόλου 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 Μετρά 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. 

Λοιπές 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 Απικής και θα συνεργάζεται με τα άλλα μεταφορικά μέσα, 
ιδίως το Απικό 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.I
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 Π 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.



'4
Η Ελληνική 

Εμπορική Ναυτιλία

Η Εμπορική Ναυτιλία είναι το πιο «φυσικό» από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα την, Λοσρας 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 

I - 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.

SS



•  Οργανισμός Λιμένος Θεσσαλονίκης ΟΛΟ Α.Ε.
Για να ενιοχύσει 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 σχεδίασμά 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.



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.
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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.

•  Ο 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 «ευελιξίαο γνώσης» 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.

•  Ο 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 και 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.

•  Ο 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 πρόσβαοης 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.
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Εθνικό 

Σχέδιο Δράσης 
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Απασχόληση
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•  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.

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.
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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 δισ δρχ. με στόχο την υποστήριξη 650.000 ατόμων, ενώ το 1998 
επενδύσαμε πάνω από 450 δισ 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.

V  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 στην 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.

4
Εθνικό σύστημα 
επαγγελματικής 

κατάρτισης και 
δια βίου 

μάθησης

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.



σύνδεση με την 
απασχόληση

ΐ 6

Ενέργειες υπέρ 
της απασχόλησης 

και της προστασίας 
των ανέργων

7
Ίσες ευκαιρίες 

για τις γυναίκες

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 τπην 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.



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.

8
Ίσες ευκαιρίες 
για τα άτομα με 
ειδικές ανάγκες

6 4

Στόχος μας, 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 μεταχείρηοης.

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.

> -  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 για 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.

ΙΟ
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.

0 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.



Ελληνική Γεωργία και 
Ύπαιθρος στον 2ΐο αιώνα



Το όραμά μας 
για τον γεωργικό 

τομέα και 
την ύπαιθρο

Το μεγάλο στοίχημα της δεκαετίας που αρχίζει είναι η ενδυνάμωση ίου αγροδιαχροφικού 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. Ηδη 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. 0 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 Λογαριασμών (ΟΠΙΛΟΓ) θα λειτουργήσουν αποτελεσματικά με ταχύτητα και απόλυτη 
διαφάνεια. Οα 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. 0α επιτυγχάνεται έτσι με μεγαλύτερη ευκολία 
αύξηση του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων και της παραγωγικότητας, μείωση του κόστους παραγωγής 
και αύξηση του εισοδήματος.

Ο νέος οργανισμός για την εκπαίδευση και 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 σχήμα 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. Οα 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 όλα 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 kwh 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.

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 καταστρώσει 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 οτελέχωση 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 νέα γένια
Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 
Πολιτική για το υ ς νέους



Το γενικό 
πλαίσιο

Ο 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 αντίληψη 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 Γνώσης 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 φάαη 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 απασχολησιμότητας 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 εν έρ γ ε ιες :

- την αναβάθμιση των ΙΕΚ μέσω της προσαρμογής και της οργάνωσης των προγραμμάτων σπουδών για 
την πιστοποίηση, την ευρύτερη σύνδεση 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 με :

- 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 υποχρεωτικότητα 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 οτην 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.



I 3
Το Ενιαίο 

Λύκειο και τα 
Τεχνικά 

Επαγγελματικά 
Εκπαιδευτήρια

8ι

Με ία «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.

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

Για 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

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

Ο 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.

Διαδίκτυο

Για πρώτη φορά οτην 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. Για 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
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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 με 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,
- 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 
σχολεία 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.

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



εκπαίδευσης, με στόχο την εξάλειψη επικαλύψεων, συγκρούσεων, αντιφάσεων,

- την επανεξέταση σε σύγχρονες βάσεις ολόκληρου του συστήματος των κοινωνικών παροχών προς 
τους φοιτητές,

- την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου σχετικά με τις εκλογές και τις εξελίξεις των μελών ΔΕΠ των 
ΑΕΙ και ΕΕ των ΤΕΙ.

2000: Το τέλος των γενικών εξετάσεων: Η ελεύθερη πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι 
πλέον γεγονός

Πότε «πανελλήνιες», πότε «εισιτήριες», πότε «πανελλαδικές», πότε «εισαγωγικές», οι γενικές εξετάσεις 
προς το Πανεπιστήμιο αναδείχθηκαν κυρίαρχος θεσμός στην ελληνική κοινωνία για περισσότερο από 
εβδομήντα χρόνια. Έφεραν το άγχος στο σύνολο των ελληνικών οικογενειών. Εξέθρεψαν τα φροντιστήρια 
και απαξίωσαν το Λύκειο. Έγιναν πρωτοσέλιδα στις εφημερίδες και πρώτη είδηση στα κανάλια. Η 
αυξομείωση των βάσεων απασχολούσε τις καλοκαιρινές συζητήσεις για εβδομάδες. Το χειρότερο: ώθησαν 
τους μαθητές υποψηφίους προς μια κατάσταση του τύπου «όλα ή τίποτα», σαν να κρινόταν ολόκληρη η ζωή 
τους στις δέκα μέρες των εξετάσεων.

Ολοι οι απόφοιτοι του Ενιαίου Λυκείου μπαίνουν κατευθείαν στο Πανεπιστήμιο, χωρίς πρόσθετες 
εξετάσεις. Αυτό είναι το κέρδος για τα παιδιά που τελειώνουν το απαιτητικό, αναβαθμισμένο και δικαιότερο 
Ενιαίο Λύκειο.
- Τώρα το Λύκειο είναι ισχυρό.

- Τώρα το Απολυτήριο του Ενιαίου Λυκείου έχει αξία.

- Τώρα οι μαθητές εισάγονται στο Πανεπιστήμιο χωρίς πρόσθετες εξετάσεις.

- Η ανοικτή πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση είναι γεγονός. Αυτό που κάποτε θεωρούνταν 
αδύνατο πραγματοποιείται με δύο βασικά μέτρα:

- Την ίδρυση 80 νέων Πανεπιστημιακών Τμημάτων. Συνολικά θα υπάρχουν 405 Τμήματα, σε 105 
Πανεπιστημιακές Σχολές, κατανεμημένα βάσει χωροταξικού σχεδίου ανάπτυξης της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης και στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης των ΑΕΙ και των ΤΕΙ,

- τη δημιουργία 85.000 θέσεων (περισσότερες δηλαδή από το σύνολο των αποφοίτων του Ενιαίου 
Λυκείου). Για κάθε απόφοιτο υπάρχει μια θέση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Οι νέοι φοιτητές 
εγγράφονται απλά με μια αίτησή τους. Εάν οι αιτούντες είναι περισσότεροι από τις θέσεις στις οποίες 
μπορεί να ανταποκριθεί το αντίστοιχο τμήμα, η επιλογή γίνεται με βάση την επίδοση των μαθητών μέσα 
στο Ενιαίο Λύκειο.

Ανοικτά Πανεπιστήμια: Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Προγράμματα Σπουδών Επιλογής

Οι απόφοιτοι Λυκείου προηγούμενων ετών δεν έχουν το Απολυτήριο Ενιαίου Λυκείου, αλλά τα Πανεπιστήμια 
είναι και γι’ αυτούς ανοικτά, αφού η διεύρυνση των θέσεων επιτρέπει την εισαγωγή τους σε ποσοστά 
αντίστοιχα των προηγούμενων ετών.
Άνοιγμα όμως της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σημαίνει ότι και οι ενήλικες μπορούν τώρα να σπουδάσουν 
ευκολότερα. Γι’ αυτούς οι επιπλέον επιλογές είναι το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και τα 
Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.).

Το Ε.Α.Π. και τα Π.Σ.Ε. είναι θεσμοί που παρέχουν τριτοβάθμια εκπαίδευση και απευθύνονται κυρίως σε 
ενήλικες που αποφασίζουν να επιστρέφουν στα θρανία.
Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) είναι ένα νέο Πανεπιστήμιο με έδρα την Πάτρα που προσφέρει 
πανεπιστημιακές σπουδές από απόσταση. Λειτουργεί από το 1998, παρέχοντας όχι μόνο πτυχιακές, αλλά



και μεταπτυχιακές σπουδές σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους. Οι υποψήφιοι εγγράφονται με απλή 
αίτηση, ενώ αν είναι πολλοί, ακολουθεί κλήρωση. Στο Ε.Α.Π. είναι ήδη εγγεγραμμένοι 5500 φοιτητές σε 16 
προγράμματα προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου.

Τα Προγράμματα Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) προσφέρονται από τα ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας σε νέα γνωστικά 
ή διεπιστημονικά αντικείμενα και οδηγούν σε πτυχίο ή αντίστοιχο πιστοποιητικό σπουδών ανάλογα με τη 
διάρκεια /  πληρότητα των σπουδών. Το διδακτικό τους έργο είναι οργανωμένο έτσι που να ανταποκρίνεται 
στον τρόπο ζωής και τις ανάγκες των εργαζομένων.

Μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου

Ανοικτή τριτοβάθμια εκπαίδευση σημαίνει, να δίνεται η δυνατότητα στους αποφοίτους των ελληνικών ΑΕΙ και 
ΤΕΙ να πραγματοποιούν ουσιαστικές μεταπτυχιακές σπουδές υψηλού επιπέδου μέσα στη χώρα τους, χωρίς 
να χρειάζεται να καταφεύγουν στο εξωτερικό. Σήμερα λειτουργούν στα ελληνικά Πανεπιστήμια 212 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που παρέχουν μεταπτυχιακά διπλώματα σε 470 ειδικεύσεις. Φοιτούν 
σε αυτά 15000 φοιτητές. Προγραμματίζεται ήδη η ενεργοποίηση του Ινστιτούτου Μεταπτυχιακών Σπουδών 
και Έρευνας.

Βιβλιοθήκες

Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση των βιβλιοθηκών της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή προχωρούμε:
- στον εκσυγχρονισμό της Εθνικής Βιβλιοθήκης και ίδρυση Νέας Εθνικής Βιβλιοθήκης,
- στον εκσυγχρονισμό των δημοσίων βιβλιοθηκών και ίδρυση νέων,
- στην ενίσχυση και τον πολλαπλασιασμό των κινητών βιβλιοθηκών,
- στη δικτύωση και το συντονισμό των βιβλιοθηκών της χώρας.

Μια ολοκληρωμένη πολιτική για τους νέους

6

Πολιτική για τη 
Νεολαία

Στις αρχές της δεκαετίας του ’80 οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έθεσαν τα θεμέλια μιας πρωτοποριακής 
πολιτικής για τη νεολαία στη χώρα μας. Λίγο πριν τη νέα χιλιετία ανοίξαμε ένα καινούργιο κύκλο με την 
εφαρμογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τους νέους, που αφορά όλους τους τομείς της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής και της κυβερνητικής δραστηριότητας. Με το διυπουργικό πρόγραμμα «Η Ελλάδα κάτω 
από τα 30» κόστους 425 δια δρχ. και 115.000 θέσεις ή ευκαιρίες για νέους, η πολιτική για τη νεολαία 
μπήκε στην καθημερινή ατζέντα όλης της κυβέρνησης.

Στη νέα χιλιετία η πολιτική για τους Νέους αναδεικνύεται στη σημαντικότερη επένδυση στο μέλλον. Η 
πολιτική για τους Νέους εμπνέεται από τις εξής βασικές αρχές:

Η αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών είναι όρος για την πρόοδο της κοινωνίας μας. Εμείς στο ΠΑΣΟΚ έχουμε 
επίγνωση των αγωνιών και των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ένας νέος άνθρωπος σήμερα. Η ανησυχία για 
το μέλλον, η καθημερινή πίεση στο σχολείο, στη δουλειά, η ανεργία, το πληκτικό περιβάλλον. Και εδώ εμείς 
προτάσσουμε την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών. Οι νέοι έχουν ανάγκη από στήριξη και ενθάρρυνση. 
Επιπλέον, όμως, γίνεται όλο και πιο φανερό ότι η ρύθμιση πολλών ζητημάτων των σημερινών ενηλίκων (από 
το ασφαλιστικό μέχρι τη μόλυνση του περιβάλλοντος) έχει άμεσες επιπτώσεις στο μέλλον των νέων 
ανθρώπων.

Περισσότερες και ουσιαστικότερες ευκαιρίες στους νέους. Μια κοινωνία ελεύθερων και υπεύθυνων 
πολιτών δεν θέλει να επιβάλλει πρότυπα ζωής. Στέκεται όμως δίπλα σε όσους κάνουν τα πρώτα τους 
βήματα στην κοινωνική ζωή έτσι ώστε να έχουν πιο πολλές δυνατότητες και ευκαιρίες. Η πολιτική μας 
στοχεύει στην εξασφάλιση περισσότερων ευκαιριών για τους νέους στην εκπαίδευση, την απασχόληση, την 
κοινωνική ζωή, τον πολιτισμό, στην καθημερινότητα. Ευκαιριών όμως που απαιτούν την εκπλήρωση 
ορισμένων υποχρεώσεων από την πλευρά τους, που χρειάζονται ανάπτυξη αυτενέργειας, ανάληψη



πρωτοβουλιών και ευθύνης.

Η συμμετοχή των νέων είναι προϋπόθεση μιας ζωντανής κοινωνίας πολιτών. Μια σύγχρονη, δυναμική 
κοινωνία, στραμμένη στον 21ο αιώνα, είναι μια κοινωνία προσαρμοστική, επινοητική, ανοιχτή στον 
νεωτερισμό και την καινοτομία. Ειδικά σήμερα όμως η διαρκής ανανέωση της ελληνικής κοινωνίας περνά 
μέσα από τους νέους. Οι νέοι βρίσκονται στην πρώτη γραμμή εκείνων που εισφέρουν φρέσκιες ιδέες, 
ανατρέπουν σκονισμένες πρακτικές και συντηρητικές νοοτροπίες. Η σημερινή ελληνική κοινωνία χρειάζεται 
περισσότερο από ποτέ τη οπτική των νέων ανθρώπων. Για τον λόγο αυτόν, ενισχύουμε τους θεσμούς 
συμμετοχής και παρέμβασης των νέων, χωρίς κηδεμονεύσεις, χωρίς προστατευτισμούς, χωρίς 
προκαταλήψεις και υπεροψία.

Οι στόχοι της Πολιτικής για τους Νέους

Δικαιώματα. Οι νέοι και τα παιδιά δεν είναι αντικείμενα προστασίας, αλλά υποκείμενα δικαιωμάτων. Η 
διασφάλιση των δικαιωμάτων τους αποτελεί στόχο απόλυτης προτεραιότητας στον σύγχρονο κόσμο. Στην 
αλυσίδα των μέτρων που εφαρμόζονται, η νέα κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να προσθέσει μερικούς 
ακόμη κρίκους. Ειδικότερα:

Ιδρύεται η Εθνική Επιτροπή, που προωθεί τα δικαιώματα των παιδιών και των νέων με πολιτικές για 
κρίσιμους τομείς όπως νεανική παραβατικότητα, ενδοοικογενειακή βία, εκμετάλλευση ανηλίκων κ.ά.

Εισάγεται μια σειρά μέτρων για τη βία στην τηλεόραση, τη διαφήμιση κ.ά. στο πλαίσιο των κανόνων του 
ραδιοτηλεοπτικού χώρου.

Θεσμοθετείται η κατάθεση στη Βουλή μιας έκθεσης επιπτώσεων στους νέους μαζί με κάθε σημαντικό 
σχέδιο νόμου που αφορά άμεσα ή έμμεσα τη νέα γενιά.

Αναλαμβάνονται πρωτοβουλίες για τη χρήση του Ιπΐειτιβΐ, την προστασία των ανηλίκων και της ανθρώπινης 
αξιοπρέπειας.

Απασχόληση. Προβλέπονται μεταξύ άλλων:
- η σύνδεση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης με την απασχόληση,
- η εναλλασσόμενη εκπαίδευση (Σχολές Μαθητείας) σε αποφοίτους υποχρεωτικής εκπαίδευσης,
- η συνεχιζόμενη κατάρτιση σε ΚΕΚ,
- η επιχορήγηση επιχειρήσεων για κατάρτιση, απόκτηση εργασιακής πείρας ή αυτοαπασχόληση,
- η εργασιακή επανένταξη σε περιοχές με αυξημένα προβλήματα ανεργίας,
- η Δημιουργία Κέντρων Προώθησης της Απασχόλησης σε όλη την Ελλάδα,
- η επιχορήγηση επιχειρήσεων για την απασχόληση νεαρών παραβατών κλπ.

Πληροφόρηση των νέων. Στην εποχή μας το δικαίωμα στην πληροφορία αποτελεί στοιχειώδες δημοκρατικό 
δικαίωμα του πολίτη, και ιδιαίτερα του νέου. Για το σκοπό αυτό, αναπτύσσεται το Δημόσιο Σύστημα 
Πληροφόρησης των Νέων. Ειδικότερες πρωτοβουλίες αποτελούν:

Η ίδρυση Κέντρων Πληροφόρησης Νέων. Μετά τα πρώτα 14 Κέντρα που λειτουργούν από το 1999, 
προωθείται η ίδρυση 48 Κέντρων σε πρωτεύουσες νομών, ώστε να έχει επιτευχθεί η παρουσία ενός 
Κέντρου σε κάθε πρωτεύουσα νομού, 10 Κέντρων σε περιφερειακούς δήμους της Αθήνας και της 
Θεσσαλονίκης και 20 Κέντρων σε γεωγραφικά απομακρυσμένες περιοχές.

Η διασύνδεση στο ΙπΙοτηβΙ. Ενθαρρύνουμε και ενισχύουμε την πρόσβαση των νέων στο ΙπΙεΓπεΐ σε μια 
προσπάθεια να καλύψει η Ελλάδα το χαμένο έδαφος. Ενισχύεται με κίνητρα, χρηματοδότηση και 
διευκολύνσεις η εγγραφή 100.000 νέων συνδρομητών ηλικίας 15-29 ετών τα προσεχή 2 χρόνια, με έμφαση 
στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές, αναπτύσσεται πρόγραμμα παροχής δωρεάν πρόσβασης σε 
νέους από υπηρεσίες του Δημοσίου και της τοπικής αυτοδιοίκησης, και αναπτύσσεται πρόγραμμα 
διασύνδεσης των οργανώσεων των νέων.



Κοινωνία συνοχής και 
αλληλεγγύης
Υγεία - Πρόνοια - Κοινωνική 
Ασφάλιση



Οι νέες 
προκλήσεις

Η ενίσχυση των θεσμών του κοινωνικού κράτους και η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα της 
μεταβιομηχανικής κοινωνίας και της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας αποτελούν τις μεγάλες προκλήσεις 
της ερχόμενης δεκαετίας. Ο εκσυγχρονισμός τους συνιστά προϋπόθεση για τη διατήρηση της κοινωνικής 
συνοχής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής οτη χώρα μας.

Η ελληνική οικογένεια, η μικρή κοινωνία της γειτονιάς, το ανεπίσημο δίκτυο των φίλων ή συγγενών 
αντιμετώπιζαν ως τώρα τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα με τρόπο άμεσο, αποτελεσματικό. Τα προβλήματα 
του ατόμου αντιμετωπίζονταν από τον άτυπο αυτό μηχανισμό αλληλοβοήθειας με τρόπο σχεδόν αυτόματο. 
Το επίσημο σύστημα κοινωνικής προστασίας χρειαζόταν να επεμβαίνει μόνο σποραδικά και 
συμπληρωματικά. Αυτή η πραγματικότητα αλλάζει και θα συνεχίσει να αλλάζει με πιο δραματικούς ρυθμούς. 
Οι αλλαγές αυτές αποτελούν απειλή για το άτομο, την οικογένεια, την κοινωνία μας. Προτεραιότητά μας 
είναι να αντιμετωπίσουμε την απειλή έγκαιρα και αποτελεσματικά. Τέσσερα φαινόμενα θα δράσουν 
καταλυτικά:

Οι εξελίξεις και οι αβεβαιότητες στην αγορά εργασίας. Την εποχή της μαζικής παραγωγής ένας 
εργαζόμενος προσλαμβανόταν σε μια επιχείρηση και ανέμενε ότι θα έπαιρνε σύνταξη από την ίδια 
επιχείρηση δεκαετίες μετά. Αυτού του είδους οι βεβαιότητες δεν χαρακτηρίζουν πια την αγορά εργασίας.
Ο μεγάλος κοινωνικός κίνδυνος που πρέπει να αντιμετωπισθεί προκύπτει όταν ένα διάστημα ανεργίας θέτει 
σε λειτουργία ένα φαύλο κύκλο που μπορεί να καταδικάσει τον άνεργο στους «χαμένους», μια θέση από 
την οποία να μην μπορεί να αποκολληθεί.

Η αποδοτική λειτουργία μέσα στην ΟΝΕ. Η ανάγκη για γρήγορες προσαρμογές στην παραγωγή καθιστούν 
την ύπαρξη ενός καλοσχεδιασμένου συστήματος κοινωνικής προστασίας για τον εργαζόμενο συγκριτικό 
πλεονέκτημα - η κοινωνική προστασία ως μοχλός ανάπτυξης. Η ανταπόκριση της Ελλάδας στην πρόκληση 
της ΟΝΕ προϋποθέτει ένα σύστημα κοινωνικής προστασίας με κύριο χαρακτηριστικό την ποιότητα 
υπηρεσιών.

Η αποδυνάμωση των παραδοσιακών θεσμών προστασίας. Η οικογένεια δύσκολα μπορεί να ανταπεξέλθει 
στις πιέσεις με την ίδια ευκολία που μπορούσε παλαιότερα. Οι γηραιότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα, οι 
συνήθειες αλλάζουν, η σύγχρονη ζωή έχει περισσότερες απαιτήσεις. Χωρίς στήριξη η οικογένεια θα 
αντιμετωπίζει όλο και περισσότερα προβλήματα.

Η γήρανση της κοινωνίας. Όπως και σε άλλες αναπτυγμένες χώρες, η μείωση της γεννητικότητας σημαίνει 
την αύξηση του μέσου όρου ηλικίας και τη διεύρυνση του αριθμού των ατόμων άνω των 60. Η αύξηση αυτή 
θα είναι ραγδαία από τα μέσα της επόμενης δεκαετίας. Πρέπει να ενεργήσουμε έγκαιρα και συντονισμένα 
έτσι ώστε η αναπόφευκτη αυτή εξέλιξη να είναι παράγοντας εμπλουτισμού της κοινωνίας μας, και όχι νέα 
εστία προβλημάτων.

Οι παράγοντες αυτοί σημαίνουν ότι πρέπει να αναπτυχθεί ένα νέο σύστημα κάλυψης αναγκών - ένας 
κοινωνικός ιστός ασφάλειας - με το οποίο η οργανωμένη κοινωνική αλληλεγγύη του συνόλου πια της 
κοινωνίας θα επεμβαίνει για να διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή. Το Κράτος δεν μπορεί να περιορίζεται 
σε ρόλο θεατή των εξελίξεων και κοινωνικών προβλημάτων. Απαιτείται μια Νέα Αλληλεγγύη που έμπρακτα 
και συνειδητά θα ενσαρκώνει και θα εμπλουτίζει την κοινωνική προστασία. Είναι υποχρέωσή μας σε αυτήν 
την τετραετία που έρχεται να δώσουμε μορφή στην Νέα Αλληλεγγύη.



Η Φιλοσοφία 
μας

Τα τελευταία χρόνια όλοι οι Έλληνες καταβάλαμε μια συστηματική προσπάθεια για την επίτευξη του 
στόχου της ένταξης στην ΟΝΕ - στην οικογένεια των ισχυρών ευρωπαϊκών χωρών. Παρά τις θυσίες που ο 
στόχος αυτός επέβαλε, η χρηματοδότηση της κοινωνικής προστασία δεν μπήκε σε δεύτερη μοίρα. Σε 
αντίθεση με άλλες χώρες, η προσπάθεια σύγκλισης στην Ελλάδα συνδυάστηκε με σημαντική αύξηση και όχι 
μείωση της κοινωνικής προστασίας. Σήμερα, σχεδόν 1 δραχμή στις 4 που παράγουμε δαπανάται για 
σκοπούς κοινωνικής προστασίας. Από το 1994 διαθέτουμε συνεχώς περισσότερους πόρους σε 
κοινωνικούς σκοπούς. Αποτέλεσμα: μπαίνουμε στην ΟΝΕ όλοι μαζί.

Με την πολιτική μας δείξαμε ότι η κοινωνική προστασία δεν χρειάζεται να περιμένει την ολοκλήρωση της 
ανάπτυξης. Το κοινωνικό κράτος δεν είναι εμπόδιο στην ανάπτυξη. Αντίθετα αποδείξαμε ότι η κοινωνική 
προστασία μπορεί να είναι αναπτυξιακός μοχλός, επένδυση στο «ανθρώπινο κεφάλαιο».

Γ ια παράδειγμα:
•  Ένα σύγχρονο σύστημα παιδείας και κατάρτισης εφοδιάζει τα άτομα με γνώσεις και δεξιότητες που τα 

βοηθούν να παράγουν ανταγωνιστικά προϊόντα.

•  Ένα αποτελεσματικό σύστημα υγείας προστατεύει από την ασθένεια και τις συνέπειές της και 
αποτρέπει απώλειες παραγωγικότητας ε ξ  αιτίας ασθενειών ή ατυχημάτων.

•  Ένα πλήρες δίκτυο παιδικής φροντίδας επιτρέπει την συμφιλίωση της οικογενειακής και εργασιακής 
ζωής και δίνει νέες ευκαιρίες στις γυναίκες.

•  Ένα καλοσχεδιασμένο και ολοκληρωμένο πλέγμα ενισχύσεων για την προστασία του εισοδήματος 
προφυλάσσει τα άτομα από τις συνέπειες της φτώχειας και επιτρέπει σε αυτά την επανένταξή τους 
στην κοινωνία και στην παραγωγή.

•  Η ύπαρξη κοινωνικών παροχών διευκολύνει την λήψη αποφάσεων σε ατομικό επίπεδο όπως την 
αναζήτηση καλύτερης δουλειάς, την δημιουργία μιας νέας επιχείρησης.

Είναι αναπόφευκτο στη δυναμική της οικονομικής ανάπτυξης, μερικοί να κερδίζουν περισσότερο από 
άλλους. Η πολιτική μας στοχεύει τόσο στην ελαχιστοποίηση του κοινωνικού κόστους και στη δικαιότερη 
κατανομή του, αλλά κυρίως στην δίκαιη και ισόρροπη κατανομή των οφελών της ανάπτυξης.

Το κοινωνικό κράτος που έχουμε σήμερα είναι δικό μας δημιούργημα και είμαστε περήφανοι για αυτό. Ας 
προσπαθήσουμε να φανταστούμε πώς θα ήταν η Ελλάδα χωρίς το ΕΣΥ, χωρίς τις συντάξεις, χωρίς τους 
παιδικούς σταθμούς, χωρίς τα ΚΑΠΗ, χωρίς μέτρα για τα Ατομα με Ειδικές Ανάγκες, θα ήταν μια χώρα 
περισσότερο άνιση. Η ζωή όλων θα ήταν δυσκολότερη. Γ ια αυτό απορρίπτουμε τις φωνές που μας ζητούν 
«λιγότερο κοινωνικό κράτος». Εμείς απαντάμε: περισσότερη κοινωνική προστασία με ένα νέο κοινωνικό 
κράτος - αποτελεσματικότερο, δικαιότερο, ευφυέστερο.

Όμως, δεν είμαστε τυφλοί μπροστά στις (συχνά μεγάλες) αδυναμίες του σημερινού κοινωνικού κράτους. 
Γνωρίζουμε καλά ότι στα νοσοκομεία μας πολλοί ασθενείς ακόμη ταλαιπωρούνται. Γνωρίζουμε ότι το 
σύστημα συντάξεων απαιτεί τόνωση για να παραμείνει οικονομικά βιώσιμο και να μην δημιουργεί 
αναπτυξιακά εμπόδια. Γνωρίζουμε ότι ο «κοινωνικός ιστός ασφαλείας» που σταδιακά δημιουργούμε έχει 
ακόμη κενά. Σε αυτά τα προβλήματα και άλλα θέλουμε τώρα να στραφούμε.

Πράγματι, το πρότυπο κοινωνικής προστασίας που έχουμε σήμερα είναι επιλεκτικό, σπάταλο και μερικές

Γ ια ένα σύγχρονο σοσιαλιστικό κόμμα το κοινωνικό κράτος είναι διπλά πολύτιμο. Μέσα από ένα πλέγμα 
προστασίας για κάθε πολίτη εξασφαλίζει την κοινωνική συνοχή, την αλληλεγγύη, τη συλλογικότητα και είναι 
κλειδί για την ανάπτυξη και ολοκλήρωση της προσωπικότητάς του. Γ ια αυτό, η κοινωνική πολιτική για μας 
δεν είναι προαιρετικό συμπλήρωμα: είναι βασική συνιστώσα της στρατηγικής μας για μια χώρα σύγχρονη 
με ισχυρή οικονομία σε μια κοινωνία αλληλεγγύης.



φορές κοινωνικά άδικο. Ανταποκρίνεται σε παλιές ανάγκες, όταν πια η κοινωνική πραγματικότητα ορίζει 
νέες προτεραιότητες. Το σύοτημα πρέπει να αλλάξει για να μπορεί να καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες μ0ζ( 
με τις παλιές. Αυτό σημαίνει ότι το νέο κοινωνικό κράτος δεν περιορίζεται οτη βελτίωση του υπάρχοντος 
συστήματος: έχει ευρύτερους στόχους τη θωράκιση όλων των πολιτών απέναντι στους κινδύνους της 
σύγχρονης ζωής, τη συγκρότηση της κοινωνίας των πολιτών, την ανάπτυξη και την ευημερία όλων.

Η περασμένη τετραετία ήταν για την κοινωνική πολιτική μια εποχή σημαντικής επέκτασης, παρά τους 
περιορισμούς που έθετε η προσπάθεια για την ένταξη στην ΟΝΕ. Ταυτόχρονα, εμπλουτίσαμε το υπάρχον 
σύστημα κοινωνικής προστασίας με δείγματα νέας αντίληψης:

Επικεντρωμένη εισοδηματική βοήθεια. Το ΕΚΑΣ ήδη σημαίνει 21.000 δραχμές το μήνα για πάνω από 300 
χιλιάδες χαμηλοσυνταξιούχους όλων των Ταμείων.

Προσωπικές κοινωνικές υπηρεσίες. Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» προσφέρει άμεση χείρα βοήθειας 
και ανθρώπινη παρουσία σε ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες. Είναι μεγάλο το όφελος για τους 
δικαιούχους, που διευκολύνονται να ζουν στο σπίτι τους βασιζόμενοι στις δικές τους δυνάμεις. Η άμεση 
παροχή υπηρεσιών έχει συχνά μεγαλύτερη αξία από ένα επίδομα.

Ανοβάθμιση της υλικής υποδομής του συστήματος υγείας. Το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 
χρηματοδότησε μια εκτεταμένη αναβάθμιση της κτιριακής και υλικής υποδομής του συστήματος 
περίθαλψης.

Στην τετραετία που πέρασε, προωθήσαμε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν το σύστημα 
κοινωνικής ασφάλισης, αλλά ήπια, σταδιακά, με σεβασμό σε ώριμα δικαιώματα και ως αποτέλεσμα 
διαλόγου. Γιατί, η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει να είναι πάντοτε στην καρδιά της κοινωνικής προστασίας.

Τρία ενδεικτικά παραδείγματα:

•  Ο νέος ΟΓΑ καταργεί την διάκριση των αγροτών σε ασφαλισμένους δεύτερης κατηγορίας.
Έτσι επεκτείνει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας σε όλο τον πληθυσμό. Ολοκληρώνεται, 60 χρόνια 
μετά, με την επέκταση της κοινωνικής ασφάλισης σε όλους, η πορεία που άρχισε ο Βενιζέλος το 
1934. Τώρα πια όλες οι κοινωνικές τάξεις έχουν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνικής 
ασφάλισης.

•  Στην κοινωνική ασφάλιση, προωθήσαμε πρώτα τα μέτρα που κάνουν το σύστημα πιο αποδοτικό και που 
του δίνουν πνοή και προοπτική: την πάταξη της εισφοροδιαφυγής, την αξιοποίηση της περιουσίας, τον 
εκσυγχρονισμό και νοικοκύρεμα των Ταμείων. Παράλληλα, όμως μειώσαμε αποφασιστικά τον 
κατακερματισμό του συστήματος με την συγχώνευση άνω των 50 Ταμείων ασφάλισης, διασφαλίζοντας 
όμως εκ των προτέρων την κοινωνική συναίνεση στις αλλαγές.

•  Οπου πεισθήκαμε ότι υπήρχαν αδικίες, δεν διστάσαμε να τις διορθώσουμε: Καταργήσαμε τις διατάξεις 
που θα οδηγούσαν σε απότομες μειώσεις ως και 50% στις επικουρικές συντάξεις. Αποτρέψαμε την 
αψυχολόγητη αύξηση των ορίων ηλικίας 35ετίας.

Οι καινοτομίες αυτές προδιαγράφουν το περίγραμμα ενός νέου συστήματος κάλυψης αναγκών - έναν 
κοινωνικό ιστό ασφάλειας - με το οποίο η οργανωμένη κοινωνική αλληλεγγύη του συνόλου πια της 
κοινωνίας θα επεμβαίνει για να διαφυλάσσει την κοινωνική συνοχή. Τέσσερα είναι τα σημεία-κλειδιά της 
πολιτικής αυτής που θα αποτελέσει την ραχοκοκαλιά της ημερήσιας διάταξης του νέου αιώνα:

1. Νέα σχέση ανάπτυξης - κοινωνικής προστασίας. Η κοινωνική προστασία εντάσεται στην προσπάθεια 
τροφοδότησης και επιτάχυνσης της οικονομικής ανάπτυξης. Το νέο μοντέλο ανάπτυξης στο πλαίσιο της 
ΟΝΕ απαιτεί κοινωνική προστασία υψηλών ποιοτικών προδιαγραφών.



2. Αναπτυξιακό μέρισμα στην κοινωνική προστασία. Η επίτευξη των στόχων του προγράμματος σύγκλισης 
και η ένταξη στην ΟΝΕ οδηγούν στην εξαφάνιση του πληθωρισμού και στην μείωση των επιτοκίων. Αυτή 
ακόμη και μόνη της δημιουργεί αναπτυξιακό μέρισμα που θα διοχετευτεί στην κοινωνική προστασία: 
στις συντάξεις, την ασφάλιση, την υγεία, την πρόνοια.

3. Εκσυγχρονισμός στο σύστημα κοινωνικής προστασίας. Αξιοποίηση των τεχνικών της επικεντρωμένης 
αρωγής για την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προβλημάτων κατά προτεραιότητα των ηλικιωμένων, 
των νέων ζευγαριών, των ανέργων και των ατόμων με ειδικές ανάγκες. Στόχος να υπάρχει ένας 
κοινωνικός ιστός ασφάλειας που να καλύπτει τις κοινωνικές ανάγκες του πολίτη ανάλογα με το 
μέγεθος και τον χαρακτήρα της ανάγκης.

4. Ασφάλεια και σιγουριά για το μέλλον του ασφαλιστικού συστήματος. Η οικοδόμηση του κοινωνικού 
κράτους για το νέο αιώνα πρέπει να σημαίνει την αναβάθμιση του σημερινού - όχι, όπως λένε μερικοί 
νεοφιλελεύθεροι την κατεδάφιση του παλιού. Η αξιοπιστία νέων δομών προϋποθέτει τον σεβασμό των 
υποχρεώσεων που έχει αναλάβει η κοινωνία προς τα μέλη της. Το κύριο μέλημα της αναμόρφωσης του 
ασφαλιστικού συστήματος είναι η ανεύρεση μόνιμης και πειστικής χρηματοδότησης για τις υποχρεώσεις 
που έχει ήδη αναλάβει απέναντι στους ασφαλισμένους πολίτες.

Η πολιτική μας καθιστά τον πολίτη πρωταγωνιστή της κοινωνικής ανάπτυξης. «Πρώτα ο Πολίτης» δεν 
είναι ένα σύνθημα κενό περιεχομένου. Σημαίνει συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ο Κοινωνικός 
Προϋπολογισμός της τετραετίας 2000-2004 θα είναι 45 τρις. δρχ. Τα χρήματα αυτά σηματοδοτούν την 
δυνατότητα μεγάλων βελτιώσεων στην κοινωνική προστασία: στην υγεία, στις συντάξεις, σε καινοτόμα 
προγράμματα. Ο κοινωνικός προϋπολογισμός θα χρηματοδοτεί τόσο τις ανάγκες των σημερινών 
προγραμμάτων, όσο και νέα προγράμματα.

Όμως, ο Κοινωνικός Προϋπολογισμός δεν θα τροφοδοτήσει την υπερδιόγκωση ενός σπάταλου κράτους. Τα 
λεφτά του φορολογούμενου πολίτη πρέπει να μεταφράζονται σε κοινωνικό όφελος. Για τον σκοπό αυτό θα 
υπάρχουν μηχανισμοί παρακολούθησης της εκτέλεσης του Κοινωνικού Προϋπολογισμού που διασφαλίζουν 
ότι θα προκύψει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα της δαπάνης. Στους μηχανισμούς αυτούς βαρύνοντα λόγο 
θα έχουν οι χρήστες των υπηρεσιών, εξασφαλίζοντας έτσι τον δημοκρατικό έλεγχο των δαπανών.

Ο εκσυγχρονισμός του κοινωνικού κράτους αποτελεί τη σπουδαιότερη δέσμευσή μας. Μετά τη φορολογική 
πολιτική, την παιδεία, την τοπική αυτοδιοίκηση και τη δημόσια διοίκηση, το μεγάλο έργο της τετραετίας 
που έρχεται θα είναι η μεταρρύθμιση του κοινωνικού κράτους. Μια μεταρρύθμιση που θα λύσει 
προβλήματα του παρελθόντος, ώστε να μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μαζί τις προκλήσεις του μέλλοντος. 
Μια μεταρρύθμιση που θα κατοχυρώσει την κοινωνική προστασία ως δικαίωμα όλων.

Το πρόγραμμά μας για την κοινωνική πολιτική έχει πέντε ακρογωνιαίους λίθους: αναμόρφωση του 
ασφαλιστικού συστήματος, ποιότητα ζωής στην Τρίτη Ηλικία, στήριξη στην οικογένεια και στο νέο ζευγάρι, 
πολιτική κατοικίας, κοινωνικός ιστός ασφάλειας.

1. Αναμόρφωση ασφαλιστικού συστήματος

Ο πολίτης πρέπει να είναι βέβαιος ότι η πολιτεία, μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης, θα βρίσκεται αρωγός 
σε κρίσιμες στιγμές στην ζωή του. Ο συνταξιούχος πρέπει να είναι βέβαιος ότι το εισόδημα του δεν 
απειλείται από τον πληθωρισμό ή από την οικονομική δυσπραγία των Ταμείων. Ο ηλικιωμένος πρέπει να 
είναι βέβαιος ότι θα διευκολυνθεί να ζει με αξιοπρέπεια και δεν θα αποκλείεται από την σύγχρονη ζωή. Η 
μητέρα δεν πρέπει να έχει δίλημμα επιλογής μεταξύ οικογενειακής ζωής και εργασίας. Τα άτομα με ειδικές 
ανάγκες πρέπει να είναι βέβαια ότι η ιδιαιτερότητά τους είναι λόγος ενσωμάτωσης στην κοινωνία και όχι 
τείχος αποκλεισμού. Στόχος μας είναι ένας σύγχρονος, επαρκής και αξιόπιστος Κοινωνικός Ιστός 
Ασφάλειας και Στήριξης.



Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος κοινωνικής προστασίας προϋποθέτει μια μακρόπνοη ασφαλιστική 
μεταρρύθμιση έτσι ώστε το «ασφαλιστικό» να επιλυθεί οριστικά, ώστε να διορθωθούν οι σημερινές αδικίες 
να λειτουργήσει θετικά η αλληλεγγύη των γενεών και να διευκολυνθεί η απασχόληση και η ανάπτυξη.
Η μεταρρύθμιση θα προκύψει έπειτα από μια σε βάθος ανάλυση των αναγκών βιωσιμότητας του 
συστήματος κοινωνικής ασφάλισης, χωρίς αιφνιδιασμούς και αφού προηγηθεί κοινωνικός διάλογος.

Η αναβάθμιση της ασφάλισης περνά και μέσα από τον εκσυγχρονισμό των Ταμείων και τον λειτουργικό τους 
εκσυγχρονισμό για να μπορούν να αντιμετωπίζουν τον κάθε ασφαλισμένο τους σαν άτομο, τις ανάγκες του 
οποίου θα εξυπηρετούν:

•  0 λειτουργικός εκσυγχρονισμός όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, με προτεραιότητα στο ΙΚΑ, 
τον ΟΓΑ και τα άλλα μεγάλα ασφαλιστικά ταμεία και τη σύσταση Κεντρικής Υπηρεσίας Επιχειρησιακού 
Σχεδιασμού και Ανάπτυξης της Πληροφορικής.

•  Η αξιοποίηση της περιουσίας κινητής και ακίνητης, με την σύσταση και νέων επενδυτικών φορέων με 
υποχρεωτικούς κανόνες σταθερής επενδυτικής συμπεριφοράς.

•  Η υλοποίηση άμεσων και συγκεκριμένων μέτρων για τη βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών και την 
εξυπηρέτηση του πολίτη. Στο πλαίσιο αυτό ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί:
- Στη σύντμηση του χρόνου χορήγησης των συντάξεων στον ένα μήνα.
- Στη χορήγηση όλων των συντάξεων μέσω τραπεζών.
- Στη πληροφόρηση των πολιτών

•  Τέλος συμπληρωματικός ρόλος επιφυλάσσεται στην ιδιωτική ασφάλιση. Είναι θέμα ατομικής ευθύνης και 
επιλογής των πολιτών.

Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος κοινωνικής προστασίας απαιτέι να λύσουμε τον γόρδιο δεσμό της 
ασφαλιστικής μεταρρύθμισης. Η αναμόρφωση του ασφαλιστικού μας συστήματος είναι αναγκαία. Μόνο έτσι 
μπορεί να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα του συστήματος, να διορθωθούν οι σημερινές αδικίες, να τεθεί η 
αλληλεγγύη των γενεών σε στέρεη βάση.



Αναμόρφωση ασφαλιστικού συστήματος

Προωθήσαμε διαρθρωτικές παρεμβάσεις που εκσυγχρονίζουν το σύστημα, αλλά ήπια, σταδιακά, 
με σεβασμό σε ώριμα δικαιώματα και ως αποτέλεσμα διαλόγου. Γιατί η κοινωνική δικαιοσύνη πρέπει 
πάντοτε να βρίσκεται στην καρδιά της κοινωνικής προστασίας.

Τρία ενδεικτικά παραδείγματα:
>  0 νέος ΟΓΑ καταργεί την διάκριση των αγροτών σε ασφαλισμένους δεύτερης κατηγορίας. Έτσι 

επεκτείνει το δίκτυο κοινωνικής προστασίας σε όλο τον πληθυσμό. Τώρα πια, όλες οι κοινωνικές 
τάξεις έχουν πλήρη δικαιώματα και υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης.

> -  Προωθήσαμε πρώτα τα μέτρα που κάνουν το σύσπιμα πιο αποδοτικό και που του δίνουν πνοή και 
προοπτική: την πάταξη της εισφοροδιαψυγής, την αξιοποίηση της περιουσίας, τον εκσυγχρονισμό 
νοικοκύρεμα των Ταμείων. Παράλληλα, μειώσαμε αποφασιστικά τον κατακερματισμό του συστήματος 
με την συνένωση άνω των 50 Ταμείων ασφάλισης.

>  Όπου πεισθήκαμε ότι υπήρχαν αδικίες, δεν διστάσαμε να τις διορθώσουμε: Καταργήσαμε τις 
διατάξεις που θα οδηγούσαν σε απότομες μειώσεις (ως και 50%) στις επικουρικές συντάξεις. 
Αποτρέψαμε την αύξηση των ορίων ηλικίας 35ετίας που πρόβλεπε ο Ν2084/92.

Εμείς δεν φοβόμαστε να πούμε ότι θα προχωρήσουμε σε ασφαλιστική μεταρρύθμιση. Εξάλλου, από το 
1994 έχουμε αποδείξει οτι η ειλικρίνεια και η παρρησία πρέπει να χαρακτηρίζουν τον πολιτικό λόγο. 
> -  Ότι δεν αιφνιδιάζουμε, παραπλανώντας τον κόσμο και κάνοντας άλλα από αυτά που λέγαμε.

>  Ότι δεν καταργούμε ώριμα δικαιώματα.

>  Ότι δεν διακατεχόμαστε από ταμειακό άγχος - και ότι, αν κάτι είναι δίκαιο, πρέπει να γίνει ακόμη και 
αν έχει οικονομικό κόστος.

>  Ότι ο κοινωνικός διάλογος δεν είναι διακοσμητικό στοιχείο αλλά η ουσία της πολιτικής μας.

>  Το ασφαλιστικό σύστημα θα αναμορφωθεί έτσι ώστε:

>  Να ενισχυθεί ο δημόσιος χαρακτήρας του.

>  Να υπάρχει σιγουριά ότι θα υπάρχουν τα λεφτά να πληρωθούν οι συντάξεις.

>  Να τεθεί η αλληλεγγύη των γενεών σε στέρεα βάση.

> ·  Να υπάρχει καλύτερη κάλυψη των αναγκών των συνταξιούχων μέσω της επέκτασης και γενίκευσης 
του ΕΚΑΣ - την καθιέρωση της Εθνικής σύνταξης.

> -  Να ενισχυθεί η ανταποδοτικότητα των εισφορών.

> -  Να μπορούν να κερδίζουν όλοι, ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι, από το αναπτυξιακό μέρισμα που 
δημιουργεί η ανάπτυξη της οικονομίας.

>  Να αυξηθεί το πεδίο επιλογής της ηλικίας συνταξιοδότησης, χωρίς επιβάρυνση του κοινωνικού 
συνόλου.



>  Να διευκολύνεται η κινητικότητα μεταξύ διαφορετικών φορέων ώστε ο εργαζόμενος να μπορεί να 
επιλέγει διαφορετική εργασία χωρίς απώλεια εισφορών,

> -  Να αναβαθμιστεί η ποιότητα υπηρεσιών και η εξυπηρέτηση του πολίτη.

>  Να ξαναγίνουν τα ταμεία παράγοντες οικονομικής ανάπτυξης, και όχι εστίες ταλαιπωρίας του πολίτη. 
Να αξιοποιούνται τα αποθεματικά των Ταμείων για την παροχή νέων υπηρεσιών προς τους 
ασφαλισμένους.

V  Να υπάρχει διαρκής ενημέρωση των ασφαλιστικών δεδομένων και των συνταξιοδοτικών προσδοκιών 
για κάθε εργαζόμενο.

Πρόκειται για ένα μεγάλο καθήκον, ένα χρέος μας προς τις επόμενες γενιές. Δεσμευόμαστε να το 
αντιμετωπίσουμε: με ήπιο τρόπο, χωρίς να θιγούν ώριμα δικαιώματα, μετά από δημόσιο διάλογο. Η 
ασφαλιστική μεταρρύθμιση είναι κάτι από το οποίο μπορούμε όλοι να βγούμε κερδισμένοι.

2. Ποιότητα ζωής στην Τρίτη Ηλικία

Τα επιπλέον χρόνια που θα ζήσουμε πρέπει να είναι χρόνια δημιουργικά, χρόνια ζωής. Δεν πρέπει να 
αφήσουμε την ευλογία της μακροβιότητας να καταπήσει βραχνάς για την κοινωνία, την οικογένεια, 
την οικονομία. Για να αποφευχθεί αυτό, θα θέσουμε σε εφαρμογή μια ολοκληρωμένη απάντηση στο 
πώς η κοινωνία θα αντεπεξέλθει στην αύξηση του μέσου όρου ζωής. Η πολιτεία οφείλει να είναι 
παρούσα, να βοηθά τους ηλικιωμένους να παραμένουν ενεργοί πολίτες και να βλέπουν τη ζωή με 
αισιοδοξία.
Η διαφύλαξη της ποιότητας ζωής όλων αυτών που στα επόμενα χρόνια θα αποσυρθούν από την εργασία, 
δηλ. των σημερινών σαραντάρηδων και πενηντάρηδων, είναι ίσως η μεγαλύτερη κοινωνική πρόκληση που 
αντιμετωπίζει η Ελλάδα σήμερα.

Ποιότητα ζω ής στην Τρίτη Ηλικία

Γ ια να μην αφήσουμε την ευλογία της μακροβιότητας να καταντήσει βραχνάς για την κοινωνία, την 
οικογένεια και την οικονομία, δεσμευόμαστε να θέσουμε σε εφαρμογή ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα 
ανταπόκρισης στην αύξηση του μέσου όρου ζωής.

Το πρόγραμμα αυτό έχει τις εξής συνιστώσες:

>  Ενεργοποίηση των Ταμείων ασφάλισης στην χρηματοδότηση υπηρεσιών «Βοήθειας στο Σπίτι» και 
γενικότερα μακροχρόνιας φροντίδας των πολύ ηλικιωμένων. Αξιοποίηση του εθελοντισμού και της 
κοινωνικής εργασίας.

> -  Πρωτοβουλία (με ενεργοποίηση του ΟΕΚ) για αναβάθμιση των συνθηκών στέγασης ηλικιωμένων.

>  Νέα προγράμματα κοινωνικού τουρισμού και αντίστοιχα προγράμματα για την Τρίτη Ηλικία, με 
ενθάρρυνση μη κυβερνητικών οργανώσεων και του εθελοντισμού.

> -  Εστιασμένη δράση για την ποιότητα ζωής (Υγεία, υποδομές, οικονομική σιγουριά) της Τρίτης Ηλικίας 
στην Υπαιθρο.

>  Οικονομική ασφάλεια μέσω της εξυγίανσης του ασφαλιστικού συστήματος και επικεντρωμένης 
στήριξης όπως αυτή του ΕΚΑΣ.



Η δημιουργία και εξάπλωση του θεσμού των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) σημείωσε 
μεγάλη επιτυχία και αγκαλιάστηκε από τους ίδιους τους ηλικιωμένους. Σήμερα λειτουργούν περίπου 400 
ΚΑΠΗ σε ισάριθμους δήμους της χώρας. Παράλληλα με την ανοικτή προστασία ηλικιωμένων χωρίς 
προβλήματα κινητικότητας, ενισχύονται από το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας εκατοντάδες Μονάδες 
Φροντίδας Ηλικιωμένων που έχουν ιδρύσει εθελοντικοί οργανισμοί, μη κερδοσκοπικά σωματεία, η Εκκλησία 
και οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό την παροχή κλειστής περίθαλψης σε ηλικιωμένα άτομα 
τα οποία στερούνται κατάλληλου οικογενειακού περιβάλλοντος. Επίσης, δημιουργείται Εθνικό Μητρώο 
Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για την πιστοποίηση όλων των φορέων που 
πληρούν τις προϋποθέσεις ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Βοήθεια στο Σπίτι

Συνεχίζεται με επιτυχία η υλοποίηση του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» το οποίο στοχεύει στην 
αποτροπή της περιθωριοποίησης και του αποκλεισμού των ηλικιωμένων. Το πρόγραμμα εγκαινιάστηκε το 
1998 με τη συμμετοχή 100 δήμων, το 1999 επεκτάθηκε σε ακόμη 170 δήμους, ενώ έχει προγραμματιστεί η 
κάλυψη ολόκληρης της επικράτειας μέχρι το τέλος του 2000. Η βοήθεια στο σπίτι περιλαμβάνει οικιακή 
βοήθεια, σωματική περιποίηση, μεταφορά, ψυχολογική υποστήριξη, απλή συντροφιά κ.ά. Προγραμματίζεται η 
δημιουργία κινητών μονάδων βοήθειας στο σπίτι για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών, με στόχο 
την κάλυψη όλων των μοναχικών ηλικιωμένων μέχρι το τέλος του 2000.

3. Στήριξη στην οικογένεια και στο νέο ζευγάρι

Η γυναίκα συχνά συνθλίβεται από την προσπάθεια της να ανταποκριθεί στη διπλή απαίτηση της συμμετοχής 
στην παραγωγική διαδικασία και της εκπλήρωσης των καθηκόντων ανατροφής των παιδιών. Η Πολιτεία 
οφείλει να παρέχει υπηρεσίες που διευκολύνουν τη γυναίκα να ανταποκρίνεται με επιτυχία στις απαιτήσεις 
του διπλού ρόλου της. Για τη συμφιλίωση της εργασιακής, της προσωπικής και της οικογενειακής ζωής 
ώστε η γυναίκα να μην αντιμετωπίζει το αγωνιώδες δίλημμα «εργασία ή οικογένεια».

Παιδικοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί

Ολοκληρώνεται η μεταβίβαση των κρατικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών στους δήμους. Μέχρι 
στιγμής έχουν μεταβιβαστεί 829 σε σύνολο 1439 σταθμών (περίπου 60%) και μέχρι το τέλος του 2000 
προγραμματίζεται και η μεταβίβαση των υπολοίπων. Πάνω από 200 νέοι σταθμοί κατασκευάζονται ή 
σχεδιάζονται για την περίοδο 2000-2006. Περισσότεροι από 1000 ιδιωτικοί σταθμοί λειτουργούν σύμφωνα 
με προδιαγραφές που ορίζει η Πολιτεία. Ο στόχος είναι κάθε νέα μητέρα να μπορεί να στέλνει το παιδί της 
σε παιδικό ή βρεφονηπιακό σταθμό, αρχής γενομένης από τις εργαζόμενες μητέρες.

Ολοήμερο σχολείο

Οι δυνατότητες απασχόλησης των νέων γυναικών δυσκολεύονται από το γεγονός ότι συχνά το ωράριο 
εργασίας της μητέρας δεν συμπίπτει με το ωράριο λειτουργίας του σχολείου. Για το λόγο αυτό, 
εξαπλώνεται ο θεσμός της φύλαξης και δημιουργικής απασχόλησης (222 κέντρα σε όλη τη χώρα), του 
ολοήμερου νηπιαγωγείου (σε 690 νηπιαγωγεία μέσα στο 2000) καθώς και του ολοήμερου δημοτικού 
(σε 1163 δημοτικά μέσα στο 2000). Ο θεσμός της απογευματινής λειτουργίας παιδικών σταθμών ήδη 
εφαρμόζεται με επιτυχία σε αρκετούς δήμους. Ο στόχος είναι κάθε εργαζόμενη μητέρα να μπορεί να 
παίρνει το παιδί της στο τέλος της δουλειάς-όχι νωρίτερα- γνωρίζοντας ότι αυτό περνά ευχάριστα και 
δημιουργικά το χρόνο που μεσολαβεί.



Η προσωρινή απαλλαγή της νέας μητέρας από εργασιακές ευθύνες έτσι ώστε να είναι δυνατή η 
απερίσπαστη προσήλωσή της στην κρίσιμη περίοδο αμέσως πριν και αμέσως μετά τον τοκετό είναι 
απαραίτητη προϋπόθεση για την ψυχική και σωματική υγεία τόσο της ίδιας όσο και του μωρού. Για το λόγο 
αυτό, έχουμε νομοθετήσει γενναιόδωρες (σε σύγκριση με τα ισχύοντα σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες) άδειες 
μητρότητας όσον αφορά τη διάρκεια και το ποσοστό αναπλήρωσης του μισθού. Μάλιστα, οι διευκολύνσεις 
που παρέχονται σε δημόσιες υπαλλήλους γίνονται πιο ευνοϊκές με τα νέα μέτρα του υπουργείου 
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης: αύξηση της διάρκειας της άδειας μητρότητας με 
πλήρεις αποδοχές μετά τον τοκετό, καθιέρωση της «άδειας κυοφορίας» με αποδοχές στις δημόσιες 
υπαλλήλους που χρειάζονται ειδική θεραπεία, αύξηση της διάρκειας της σχετικής άδειας για υπαλλήλους 
που υιοθετούν παιδιά, «άδεια ανατροφής» διάρκειας 9 μηνών με αποδοχές για υπαλλήλους που 
παραιτήθηκαν του δικαιώματος μειωμένου ωραρίου κατά την προηγούμενη περίοδο. Ο στόχος μας είναι η 
βελτίωση της κάλυψης εργασιακής προστασίας της μητέρας όσον αφορά εργαζόμενες του ιδιωτικού τομέα, 
ενώ αναζητούνται τρόποι επέκτασης των σχετικών διευκολύνσεων σε αυτοαπασχολούμενες

Οικονομική στήριξη της οικογένειας

Η ενίσχυση της οικογένειας αποτελεί έμπρακτη αναγνώριση από την Πολιτεία μιας απλής αλήθειας: ότι η 
ανατροφή των παιδιών επιβαρύνε οικονομικά την οικογένεια. Αν και η σχετική απόφαση είναι ιδιωτική, 
αφορά εξίσου το σύνολο της κοινωνίας: μια κοινωνία χωρίς παιδιά είναι καταδικασμένη να παρακμάζει. Για 
αυτό, θέλουμε η κοινωνία να ενισχύει οικονομικά τις οικογένειες που αποφασίζουν να κάνουν παιδιά. Την 
περασμένη τετραετία αναβαθμίστηκαν σημαντικά τα επιδόματα τοκετού που χορηγούν οι ασφαλιστικοί 
φορείς και το Δημόσιο στις ασφαλισμένες μητέρες, καθώς και η παροχή που δικαιούνται οι ανασφάλιστες 
μητέρες. Το ίδιο ισχύει με το επίδομα τρίτου παιδιού και τα πολυτεκνικά επιδόματα: μετά από χρόνια 
στασιμότητας, το ύψος τους αυξήθηκε και συνδέθηκε με το δείκτη τιμών καταναλωτή, ενώ παράλληλα η 
χορήγησή τους εξαρτήθηκε από το οικογενειακό εισόδημα έτσι ώστε να είναι εφικτή η επικέντρωση της 
ενίσχυσης στις οικονομικά πλέον ασθενείς οικογένειες.

4. Η πολιτική κατοικίας

Η πρόσβαση των εργαζομένων σε οικιστικά κεφάλαια, με άλλα λόγια η στεγαστική πολιτική, αποτελεί 
σημαντική διάσταση της κοινωνικής πολιτικής.
Νέα προγράμματα στεγαστικής συνδρομής διαμορφώνονται από τον Οργανισμό Εργατικής Κατοικίας (ΟΕΚ), 
όπως της ενοικιαζόμενης κατοικίας με δικαίωμα αγοράς, για τα πρόσωπα τρίτης ηλικίας, για εργαζόμενους 
φοιτητές, για πολύτεκνους, για ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες, (τσιγγάνοι, Πομάκοι, παλιννοστούντες 
Πόντιοι) και θα τεθούν σε πλήρη εφαρμογή.

•  Για την περίοδο 2000 - 2004 θα διατεθούν περίπου 600 δις δρχ. για το σύνολο των προγραμμάτων του 
Ο.Ε.Κ. εκ των οποίων 145 δις δρχ. για το 2000. 0α κατασκευαστούν πάνω από 10.000 κατοικίες και θα 
χορηγηθούν 50.000 περίπου άτοκα η χαμηλότοκα δάνεια.

•  Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην επιδότηση ενοικίου με την αύξηση και την επέκταση του σε 
περισσότερες οικογένειες. Πάνω από 100.000 οικογένειες θα επιδοθούν την τετραετία που έρχεται.

•  Για τους δικαιούχους του Λεκανοπεδίου Απικής, πλέον του κοινού προγράμματος, θα κατασκευασθεί, 
στους θρακομακεδόνες, οικισμός 2.500 κατοικιών προϋπολογισμού 125 δις. δρχ. περίπου. Ο οικισμός 
θα παραχωρηθεί προς χρήση πριν στους αθλητές της Ολυμπιάδας του 2004 (Ολυμπιακό Χωριό).

5. Κοινωνικός ιστός ασφάλειας- Ενδυνάμωση της κοινωνικής συνοχής

Ο πολίτης πρέπει να είναι βέβαιος ότι η κοινωνία, μέσω της κοινωνικής αλληλεγγύης, θα βρίσκεται αρωγός 
σε κρίσιμες στιγμές στη ζωή του. Ως τώρα υπήρχε ένα μωσαϊκό ρυθμίσεων, όπου διαφορετικοί φορείς,



με διαφορετικά συστήματα και πολλές φορές μη συμβατούς τρόπους λειτουργίας, αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα εκ των ενόντων. Το ενιαίο σύστημα κοινωνικής φροντίδας που οικοδομούμε προλαμβάνει, 
θεραπεύει, βρίσκεται δίπλα στον πολίτη την ώρα ανάγκης. Κρίνει πώς ένα πρόβλημα αντιμετωπίζεται 
καλύτερα, αντί να το εξορκίζει με γραφειοκρατική νοοτροπία πληρώνοντας απλώς ένα επίδομα. Χρειάζεται 
μια έξυπνη κοινωνική πολιτική, που κρίνει, διακρίνει, αξιολογεί, προλαβαίνει.

Η πολιτική μας τα τελευταία χρόνια οδηγεί στη συστηματική βελτίωση της κοινωνικής προστασίας για 
εκείνους τους πολίτες που τη χρειάζονται περισσότερο. Μέτρα που πάρθηκαν πρόσφατα (αύξηση των 
αγροτικών συντάξεων από σε 43.000 δρχ. το μήνα, αύξηση του επιδόματος ανεργίας σε 88.000 δρχ. το 
μήνα, αύξηση του ΕΚΑΣ σε 21.000 δρχ. το μήνα, δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για όλους τους 
εγγεγραμμένους ανέργους) ενισχύουν σημαντικά τον κοινωνικό ιστό ασφάλειας. Το πλέγμα παρεμβάσεων 
ολοκληρώνεται με το Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Απολεισμό (ΔΕΦΑ)

Οσον αφορά το σύστημα Πρόνοιας, ο στόχος είναι η υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής με 
ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών. Με ριζοσπαστικές πρωτοβουλίες και τολμηρές παρεμβάσεις 
καταπολεμάται η γραφειοκρατία και αναδεικνύεται ο επιτελικός ρόλος του κράτους στο πεδίο της πρόνοιας 
και των κοινωνικών υπηρεσιών. Η Πολιτεία εξακολουθεί να διαδραματίζει τον κύριο ρόλο στο σχεδίασμά και 
την εποπτεία των κοινωνικών προγραμμάτων. Ταυτόχρονα, αξιοποιούνται και κινητοποιούνται οι ζωντανές 
δυνάμεις της κοινωνίας των πολιτών, με τη γνώση, την εμπειρία και τις δυνατότητες άμεσης ανταπόκρισης 
στα κοινωνικά προβλήματα, στο πλαίσιο του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.

Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας

θεσμοθετήθηκε και σταδιακά μεγαλώνει ο Εθνικός Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, ένας σύγχρονος 
φορέας εθνικής εμβέλειας ο οποίος καλείται να αναλάβει το ρόλο του συντονισμού ολόκληρης της 
προσπάθειας στον τομέα της πρόνοιας και των κοινωνικών υπηρεσιών. Ο Οργανισμός προήλθε από τη 
συγχώνευση τριών μεγάλων οργανισμών (του ΠΙΚΠΑ, του ΕΟΠ και του Κέντρου Βρεφών «Μητέρα»), Η 
φιλοσοφία της συγχώνευσης: «Τίποτε δεν καταργείται. Όλα συνενώνονται και οι δράσεις τους ενοποιούνται 
σύμφωνα με τις ανάγκες της σημερινής κοινωνίας».

Νέες κοινωνικές υπηρεσίες

Ιδρύθηκε και υλοποιείται με ταχείς ρυθμούς (κατ’ αρχήν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη) το Εθνικό Κέντρο 
Άμεσης Κοινωνικής Βοήθειας. Το Κέντρο αποτελεί οργανωμένο δίκτυο με στόχο την επείγουσα παροχή 
κοινωνικής φροντίδας σε άτομα ή οικογένειες που έχουν έκτακτη ανάγκη βοήθειας. Μέσα στο 2000 
ολοκληρώνονται τα κτίρια που στεγάζουν 24 Κέντρα Κοινωνικής Υποστήριξης και Κατάρτισης Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες σε ισάριθμους νομούς της χώρας, καθώς και το Κέντρο Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων.

Εθελοντισμός

Η ανάπτυξη του εθελοντισμού στοχεύει στη στήριξη (χωρίς την παραμικρή χειραγώγηση) των μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των κοινωνικών υπηρεσιών. Καθορίζονται 
ηθικά κίνητρα και τιμητικές διακρίσεις για φυσικά ή νομικά πρόσωπα. Καταγράφονται όλοι οι φορείς με 
στόχο την καλύτερη επικοινωνία μεταξύ τους και το συντονισμό των δράσεων που οι ίδιοι προωθούν, 
θεσμοθετείται Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας, στο οποίο συμμετέχουν εκπρόσωποι των 
κοινωνικών οργανώσεων με σκοπό την ανάπτυξη του δημοσίου διαλόγου και την επιστημονική τεκμηρίωση 
της πολιτικής στον τομέα της κοινωνικής φροντίδας.



Η συστηματική καταπολέμηση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά ενισχύεται με τη δημιουργία 39 Κέντρων 
Πρόληψης σε 29 νομούς της χώρας, ενώ προγραμματίζεται η ταχεία λειτουργία άλλων 45 Κέντρων. 
Εκατοντάδες στελέχη εκπαιδεύονται για να επανδρώσουν τα Κέντρα και άλλες μονάδες. Λειτουργούν 4 
Μονάδες Υποκατάστασης με Μεθαδόνη (2 στην Αθήνα και 2 στη Θεσσαλονίκη) και σύντομα θα 
λειτουργήσει νέα μονάδα στον Πειραιά. Λειτουργεί Δίκτυο θεραπευτικών Υπηρεσιών στην Πάτρα 
(προβλέπεται και οτην Καβάλα), Κέντρο Βοήθειας για τους χρήστες (με οδοντιατρείο, παθολογικό ιατρείο, 
μικροβιολογικό εργαστήριο και υπηρεσία νομικής υποστήριξης), Κινητή Μονάδα για την πρόληψη των 
θανάτων από υπερβολική χρήση κ.ά. Νέες μονάδες προγραμματίζεται να λειτουργήσουν σε ολόκληρη την 
επικράτεια.

Ατομα με Ειδικές Ανάγκες

Η στήριξη της ισότιμης συμμετοχής σπιν κοινωνία των ατόμων με ειδικές ανάγκες είναι κύριος στόχος της 
πολιτικής πρόνοιας. Περισσότερα από 100.000 τέτοια άτομα λαμβάνουν χρηματικές ενισχύσεις. 
Εφαρμόζεται ο θεσμός της Κάρτας Αναπηρίας για την παροχή διαφόρων διευκολύνσεων στους δικαιούχους. 
Υλοποιούνται παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσπελασιμότητας δημοσίων χώρων και κτιρίων. 
Ενθαρρύνεται η απασχολησιμότητα των ατόμων με ειδικές ανάγκες με την ίδρυση και τη λειτουργία 
Προστατευομένων Παραγωγικών Εργαστηρίων, καθώς και των Κέντρων Κοινωνικής Υποστήριξης και 
Κατάρτισης.

Κοινωνικά ευπαθείς ομάδες

Δεκάδες ειδικά προγράμματα απευθύνονται σε κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, με στόχο την οικονομική 
ενίσχυση και την κοινωνική υποστήριξη όπου υπάρχει ανάγκη: προγράμματα για την επανένταξη των 
παλιννοστούντων, την υποδοχή των προσφύγων, τη φιλοξενία παιδιών των φαναριών, την υποστήριξη 
ανήλικων παραβατών, την κοινωνική ένταξη των τσιγγάνων, την ενίσχυση των θυμάτων θεομηνιών κ.ά.
Τα προγράμματα αποτελούν ειδικές παρεμβάσεις για την ανακούφιση συγκεκριμένων κοινωνικών 
ομάδων. Η διαρκής συμπλήρωση και ενίσχυση αυτών των προγραμμάτων είναι συστατικό στοιχείο της 
πολιτικής πρόνοιας.



Ολοκλήρωση του ιοτού ασφαλείας
Το Δ ίκτυο Ενάντια στη Φτώ χεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό (ΔΕΦΑ)

Ο στόχος μας για την επόμενη τετραετία είναι η εξασφάλιση ενός αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης 
για όλους τους Έλληνες μέσα από την αντιμετώπιση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού.
0 νέος θεσμός συμπληρώνει τα τυχόν κενά όλων των μέτρων πρόνοιας και όλων των υφιστάμενων 
κοινωνικών παροχών έτσι ώστε τελικά να μην υπάρχει ελληνική οικογένεια που να κινείται κάτω από ένα 
ανεκτό επίπεδο διαβίωσης.
Η Πολιτεία - αλλά και η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι διάφορες οργανώσεις κοινωνικής αλληλεγγύης - 
σήμερα στηρίζει και χρηματοδοτεί ένα εκτεταμένο δίκτυο ενεργειών και πρωτοβουλιών με κορυφαία 
σημεία:

✓  Το Εθνικό Σύστημα Υγείας και
✓  Το Εθνικό Σύστημα Πρόνοιας

Ακόμη

✓  Επιδοτεί την χρήση κοινωνικών αγαθών από ευρύτατα κοινωνικά στρώματα (π.χ συγκοινωνίες)

✓  Διευκολύνει την πρόσβαση εκτεταμένων στρωμάτων σε κρίσιμα αγαθά (π.χ. περίθαλψη 
ανασφαλίστων)

✓  Επιδοτεί το εισόδημα πολλών κατηγοριών και τις συντάξεις των χαμηλόμισθων (Επιδόματα ΑΜΕΑ, 
ΕΚΑΣ, ενισχύσεις πολυτεκνικών οικογενειών, υπερήλικες κ.λπ).

✓  Χρηματοδοτεί τους πολίτες και τις οικογένειες που βρίσκονται σε μία δύσκολη συγκυρία (π.χ. 
σεισμοί)

✓  Σχεδιάζει και υλοποιεί προγράμματα για την άρση του κοινωνικού αποκλεισμού διαφόρων 
κατηγοριών (π.χ. παλινοστούντες, Τσιγγάνοι)

Το Κοινωνικό Κράτος δημιουργεί ένα πλέγμα πολιτικών που φροντίζουν ώστε οι ατυχίες που συναντάμε 
στη ζωή να μη γίνουν αφορμή για κοινωνικό αποκλεισμό - δημιουργούν δηλαδή ένα δίκτυ που στηρίζει 
και βοηθά τον πολίτη να ανακτήσει και να αναπτύξει τις δυνάμεις του.
Το πλέγμα αυτό χρειάζεται συμπλήρωση και ολοκλήρωση:

•  Χρειάζεται να γίνει πιο πυκνό - να καλύπτει περισσότερες περιπτώσεις.

•  Χρειάζεται να γίνει πιο προνοητικό - να προλαμβάνει καταστάσεις.

•  Χρειάζεται να γίνει πιο εξατομικευμένο - να ανταποκρίνεται στις συγκεκριμένες ανάγκες κάθε 
περίπτωσης.

•  Χρειάζεται να γίνει πιο ευέλικτο - να δίνει ευρηματικές λύσεις ώστε να θεραπεύεται η ρίζα του 
κακού.

•  Χρειάζεται να γίνει πιο ανοικτό - να χρησιμοποιεί την έμφυτη αλληλεγγύης του λαού μας.

•  Χρειάζεται να γίνει πιο δημοκρατικό - να σέβεται τα δικαιώματα και την προσωπικότητα του πολίτη 
που χρειάζεται βοήθεια.



Παράλληλα με τις σταθερές πολιτικές του Κοινωνικού Κράτους δημιουργούμε τώρα το «Δίκτυο Ενάντια 
στη Φτώχεια και τον Κοινωνικό Αποκλεισμό» ώστε να βοηθήσουμε έγκαιρα και αποτελεσματικά ειδικές 
κατηγορίες συμπολιτών μας που βρίσκονται παγιδευμένοι στη φτώχεια, την περιθωριοποίηση, την 
εξάρτηση ή σε άλλες μορφές κοινωνικής απομόνωσης.

Με το Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια και τον Αποκλεισμό διαμορφώνονται όλες οι αναγκαίες 
συμπληρωματικές δράσεις για κάθε συγκεκριμένη οικογένεια ή για κάθε συγκεκριμένο άτομο χωρίς 
οικογένεια. Έτσι θα υπάρχουν για όλους αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης.

Το Δίκτυο λειτουργεί σε δύο επίπεδα:

Α. Σχεδιασμός - Προγραμματισμός: Καταγράφει κοινωνικά προβλήματα, κοινωνικές πρωτοβουλίες, 
συνεννοείται με τους κοινωνικούς φορείς, και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, εισηγείται στα αρμόδια 
Υπουργεία άμεσες ενέργειες. Καταθέτει στη Βουλή ετήσια έκθεση για την κοινωνική ένταξη και την 
κοινωνική αλληλεγγύη.

Β. Άμεσες Ενέργειες: Σε κάθε νομό αρχικά και αργότερα σε κάθε Δήμο δημιουργείται Υπηρεσία η οποία 
κατευθύνει τους πολίτες ώστε αυτοί να αξιοποιούν πλήρως τις κοινωνικές υπηρεσίες και όλες τις άλλες 
δυνατότητες που τους προσφέρει το Κοινωνικό Κράτος. Στην υπηρεσία αυτή υπηρετούν κοινωνικοί 
λειτουργοί αλλά και εθελοντές.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στην αξιοποίηση της εθελοντικής προσφοράς: των εισφορών, της εθελοντικής 
εργασίας, της κοινωνικής εργασίας. Καθιερώνονται κίνητρα για να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους 
ειδικές κατηγορίες πολιτών, όπως συνταξιούχοι, νέοι άνεργοι κ.λ.π.

Το Δίκτυο χρηματοδοτείται εν μέρει από τον προϋπολογισμό, τα πλεονάσματα των ασφαλιστικών ταμείων 
και ιδιωτικές εισφορές. Πολλές από τις δράσεις εντάσονται στο Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Στο 
Δίκτυο εντάσσονται και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις αλληλεγγύης.

Το Δίκτυο Ενάντια στη Φτώχεια και τον Αποκλεισμό προστατεύει, για παράδειγμα:

✓  Ανασφάλιστους και οικονομικά αδύναμους που χρειάζονται περίθαλψη

✓  Άνεργους χωρίς επίδομα ανεργίας και οικογενειακή στήριξη

✓  Φτωχούς υπερήλικες χωρίς σύνταξη και συγγενείς

✓  Παλιννοστούντες

✓  Τσιγγάνους

✓  Εξαρτημένα άτομα (π.χ. ναρκωτικά, αλκοολισμός)

✓  Ατομα που έχουν εγκαταλείψει το σπίτι τους λόγω βίας και κακομεταχείρισης (ξυλοδαρμοί γυναικών, 
παιδιών) κ.λπ

✓  Αποφυλακισμένους



Η πολιτική υγείας συμπληρώνει την κοινωνική πολιτική, αποτελώντας απαραίτητο συστατικό του συστήματος 
κοινωνικής προστασίας, του κοινωνικού κράτους. Οι άξονες της πολιτικής μας για την υγεία την επόμενη 
τετραετία είναι τέσσερις: εκσυγχρονισμός της υγειονομικής υποδομής, βελτίωση της ποιότητας των 

Η πολίτικη υπηρεσιών υγείας, αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης υγείας, άνοδος του επιπέδου υγείας του
την Υγεία πλπ0υσμού.

1. Εκσυγχρονισμός της υγειονομικής υποδομής

Με την ίδρυση του ΕΣΥ πριν από 17 χρόνια εγκαινιάστηκε το μεγάλο κεφάλαιο της ποσοτικής επέκτασης 
της υγειονομικής υποδομής. Τότε η Ελλάδα ήταν σχεδόν υπανάπτυκτη υγειονομικά - με λίγα κρατικά 
νοσοκομεία, συγκεντρωμένα κυρίως στην Αθήνα. Τώρα η χώρα μας διαθέτει ένα πλήρες δίκτυο μονάδων 
υγείας, ισόρροπα κατανεμημένο σε ολόκληρη την επικράτεια.

Κατασκευή νέων νοσοκομείων-πτερυγών

Η ποσοτική επέκταση του ΕΣΥ βρίσκεται στην τελευταία της φάση. Τεράστιες επενδύσεις στις 
νοσοκομειακές υποδομές προσθέτουν 8.000 σύγχρονες νοσοκομειακές κλίνες σε όλη τη χώρα. Τα 
νοσοκομεία «Παπαγεωργίου» Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημιακό Λάρισας έχουν αρχίσει να λειτουργούν 
κανονικά. Μέσα στο 2000 θα τεθούν σε πλήρη λειτουργία τα νέα νοσοκομεία Ρόδου, Χανιών, Καλαμάτας, 
Σερρών και Αλεξανδρούπολης, καθώς και οι νέες πτέρυγες των νοσοκομείων Σπάρτης, Τρίπολης,
Κορίνθου και Ψυχιατρικού Αθηνών. Με το νοσοκομείο του θριασίου και το Πανεπιστημιακό στο Χάίδάρι 
(που θα ολοκληρωθεί το 2001) καλύπτονται οι υγειονομικές ανάγκες της Δυτικής Απικής.

Αναβάθμιση πεπαλαιωμένων νοσοκομείων

Χάρη στο φιλόδοξο πρόγραμμα κατασκευής νέων νοσοκομείων και νέων πτερυγών το οποίο εφαρμόζεται τα 
τελευταία χρόνια, η υγειονομική υποδομή της χώρας είναι κατά μεγάλο μέρος καινούρια. Ωστόσο, 
παραμένουν πολλά παλαιότερα νοσοκομεία, ιδίως στην Πρωτεύουσα, τα οποία, χρειάζονται αναβάθμιση. 
Αυτό υλοποιείται ήδη: πρόσφατα παραδόθηκαν 700 κλίνες σε πέντε νοσοκομεία (ΚΑΤ, Γενικό Κρατικό, 
«Σωτηρία», Ευαγγελισμός και Ερυθρός Σταυρός) σε μονόκλινα, δίκλινα και τρίκλινα σύγχρονα δωμάτια με 
όλες τις ανέσεις, στη θέση θαλάμων των 6 έως 14 κλινών. Το πρόγραμμα αναβάθμισης θα συνεχιστεί, με 
στόχο τον εκσυγχρονισμό του συνόλου της υγειονομικής υποδομής.

Ειδικές μονάδες - ΕΚΑΒ - Τηλεϊατρική

Ο εξοπλισμός των μονάδων με ιατρικά μηχανήματα ανανεώνεται, με στόχο την τεχνολογική αναβάθμιση 
όλων των νοσοκομείων, ιδιαίτερα των νομαρχιακών. Εξειδικευμένα τμήματα και ειδικές μονάδες 
λειτουργούν σε όλα τα μεγάλα νοσοκομεία. Το ΕΚΑΒ απλώνεται σταδιακά σε όλη τη χώρα. Τα νησιά 
θωρακίζονται και από υγειονομικής πλευράς: λύνεται το πρόβλημα των αεροδιακομιδών ασθενών με την 
παραλαβή 5 ελικοπτέρων και δύο μικρών αεροσκαφών, καθώς και με την πλήρη λειτουργία 26 ελικοδρομίων 
στα νησιά του Αιγαίου. Με την σύνδεση 40 κέντρων υγείας και περιφερειακών ιατρείων με τα νοσοκομεία 
του ΕΣΥ, μέσω του δικτύου τηλεϊατρικής, αίρεται η απομόνωση από την οποία κινδύνευαν λόγω 
γεωγραφικής θέσης.

2. Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

Η επίτευξη του στόχου της δημιουργίας ενός πλήρους δικτύου σύγχρονων μονάδων υγείας σε ολόκληρη 
την επικράτεια μας επιτρέπει να στραφούμε προς τον επόμενο στόχο: τη βελτίωση της λειτουργίας όλων 
των μονάδων, για ένα σύγχρονο σύστημα προσανατολισμένο στην εξυπηρέτηση του πολίτη.

Σύγχρονοι θεσμοί διαχείρισης

Η αποτελεσματικότερη λειτουργία των νοσοκομείων απαιτεί νέους θεσμούς διαχείρισης, οι οποίοι θα



επιτρέπουν στις διοικήσεις να διοικούν ενώ ταυτόχρονα θα διασφαλίζουν την απόλυτη υπεράσπιση του 
δημοσίου συμφέροντος. 0 στόχος είναι η δημιουργία όλων των προϋποθέσεων ώστε η μεγαλύτερη ευελιξία 
των μονάδων του ΕΣΥ να μεταφράζεται σε θωράκιση του δημόσιου χαρακτήρα του και αναβάθμιση των 
υπηρεσιών που αυτό παρέχει στους πολίτες.

Εξωνοσοκομειακή περίθαλψη

Η βελτιωμένη λειτουργία του δημόσιου συστήματος υγείας επιβάλλει και την αναβάθμιση της 
εξωνοσοκομειακής περίθαλψης. Οι πολιτικές που ήδη υλοποιούνται αφορούν τη διασύνδεση των 
υφισταμένων μονάδων μεταξύ τους και με τα νοσοκομεία, την κάλυψη των κενών υποδομής όπου υπάρχουν, 
την αναθεώρηση των όρων συνεργασίας των ταμείων και του Δημοσίου με συμβεβλημένους ιατρούς, 
διαγνωστικά κέντρα και άλλες ιδιωτικές μονάδες παροχής υπηρεσιών υγείας. 0 στόχος είναι να τεθεί το 
σύνολο των ανθρώπινων και υλικών πόρων του τομέα της υγείας στην υπηρεσία του δημοσίου 
συμφέροντος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη και την πληρέστερη αντιμετώπιση των 
υγειονομικών του αναγκών.

Ενταξη του ιδιωτικού τομέα στην εθνική πολιτική υγείας

Η σχέση του δημόσιου συστήματος υγείας με τον ιδιωτικό τομέα δεν μπορεί να χαρακτηρίζεται από 
εχθρότητα, ούτε από υποτέλεια. Ένα σύγχρονο ΕΣΥ δεν φοβάται τον ανταγωνισμό με τον ιδιωτικό τομέα, 
αντίθετα επιζητεί συνεργασίες στη βάση της διαφάνειας, του αμοιβαίου συμφέροντος και της ικανοποίησης 
των αναγκών υγείας του πολίτη. Αυτό προϋποθέτει την εποπτεία του ιδιωτικού τομέα υγείας, τόσο ως προς 
τη χρηματοδότηση (ιδιωτική ασφάλιση υγείας) όσο και ως προς τη παροχή υπηρεσιών υγείας 
(νοσηλευτήρια, διαγνωστικά κέντρα, ιδιωτικά ιατρεία). Για το σκοπό αυτό έχουν ετοιμαστεί δύο Προεδρικά 
Διατάγματα, τα οποία πρόκειται σύντομα να τεθούν σε ισχύ. Η γενική κατεύθυνση είναι η ένταξη του 
ιδιωτικού τομέα σε μια εθνική πολιτική υγείας, με βασικό στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών - και κατ’ επέκταση την προστασία των πολιτών που κάνουν χρήση των 
υπηρεσιών του.

Έλεγχος της ποιότητας των υπηρεσιών υγείας

Η αποτελεσματική προστασία των συμφερόντων του πολίτη αλλά και η συνεχής βελτίωση της παρεχόμενης 
περίθαλψης απαιτεί τη συστηματική αξιολόγηση της ποιοτικής στάθμης των υγειονομικών υπηρεσιών, είτε 
παρέχονται από το δημόσιο είτε από τον ιδιωτικό τομέα. Για το σκοπό αυτό έχει αρχίσει η προετοιμασία για 
την ταχεία λειτουργία του Ινστιτούτου Ελέγχου και Αξιολόγησης της Ποιότητας των Υπηρεσιών Υγείας.

Κατάρτιση και επιλογή στελεχών

Η επιλογή Προέδρων επί θητεία με αρμοδιότητα π^περει· ολοκληρώνεται για τα 13 μεγαλύτερα νοσοκομεία, 
ενώ πρόκειται να ακολουθήσουν και τα νοσοκομεία μικρότερης δυναμικότητας σε κλίνες. Παράλληλα, 
γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια κατάρτισης στελεχών του ΕΣΥ σε θέματα οργάνωσης και διοίκησης 
μονάδων υγείας με υποτροφίες για σπουδές στο εξωτερικό και με τη συμμετοχή πολύ περισσοτέρων σε 
επιμορφωτικά σεμινάρια. Ο στόχος είναι η παραγωγή ικανού αριθμού στελεχών για την αποτελεσματικότερη 
αξιοποίηση των έμψυχων και των υλικών πόρων του συστήματος, καθώς και για την καλύτερη εξυπηρέτηση 
κάθε πολίτη που χρησιμοποιεί ή επισκέπτεται τις μονάδες υγείας.

Ανθρώπινο δυναμικό

Η ποιοτική αναβάθμιση του δημόσιου συστήματος υγείας απαιτεί επίσης μια πολιτική για το ανθρώπινο 
δυναμικό του τομέα. Το πρόγραμμα στελέχωσης για την εύρυθμη λειτουργία των μονάδων υγείας οδηγεί σε 
προσλήψεις 3.000 ιατρών και 10.000 νοσηλευτικού και άλλου προσωπικού. Επί πλέον, μελετιόνται μέτρα 
για την επιβράβευση της αυξημένης προσφοράς εκ μέρους των ιατρών και των νοσηλευτών, κίνητρα για την 
προσέλκυση στο σύστημα νοσηλευτών, βοηθητικών ειδικοτήτων και καταρτισμένων στελεχών διοίκησης,



αλλά και νέοι τρόποι για να αντιμετωπιστεί η υπερ-προσφορά ιατρών και να επιτευχθεί η αντιστοίχηση των 
ειδικοτήτων τους με τις σημερινές και τις μελλοντικές ανάγκες του συστήματος.

Επανασχεδιασμός του υγειονομικού χάρτη

Η ισορροπημένη κατανομή των υγειονομικών μονάδων στην περιφέρεια είναι αποφασιστικής σημασίας για 
την καλύτερη φροντίδα των ασθενών και την αποτροπή άσκοπων μετακινήσεων προς τα νοσοκομεία των 
μεγάλων κέντρων. Μελετάται ο επανασχεδιασμός του υγειονομικού χάρτη της χώρας, έτσι ώστε αντί για 
κατακερματισμό σε μικρές νοσοκομειακές μονάδες που υπολειτουργούν να υπάρχουν παντού ισχυρά 
νοσοκομεία, ικανά να αντιμετωπίσουν μόνα τους τις ανάγκες υγείας της περιφέρειας, θεσμοθετούνται 
βελτιωμένα κίνητρα για τη στελέχωση των μονάδων υγείας σε απομακρυσμένες περιοχές της επικράτειας

3. Αναβάθμιση της κοινωνικής ασφάλισης υγείας

Χρηματοδοτική σταθερότητα

Η ποιοτική αναβάθμιση της λειτουργίας του συστήματος προϋποθέτει χρηματοδοτική σταθερότητα και τη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των τεράστιων ποσών που Κράτος και ταμεία υγείας διοχετεύουν στο σύστημα. 
Για το λόγο αυτό, μελετιόνται ρυθμίσεις για τη συγκέντρωση των διαθέσιμων πόρων, με στόχο την 
καλύτερη αξιοποίησή τους, την επιτάχυνση των χρηματοδοτικών ροών και την απάλειψη της αβεβαιότητας 
των διοικήσεων των μονάδων υγείας για το ύψος της συνολικής χρηματοδότησης.

Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών

Ένα σύγχρονο σύστημα ασφάλισης υγείας οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε δραχμή εισφοράς του 
ασφαλισμένου οδηγεί στο μέγιστο δυνατό όφελος για την υγεία των ασθενών. Γ ια το σκοπό αυτό έχει 
συσταθεί η Υπηρεσία Ελέγχου Δαπανών Υγείας Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, με αποφασιστική 
αρμοδιότητα την ενιαία διενέργεια προληπτικών και κατασταλτικών ελέγχων για τη νομιμότητα των 
συναλλαγών μεταξύ ασφαλιστικών ταμείων και των συμβεβλημένων με αυτά ιατρών και άλλων.

Οργανισμός Περίθαλψης Ασφαλισμάνων Δημοσίου

Μέχρι πρόσφατα οι ασφαλισμένοι του Δημοσίου δεν είχαν δικό τους ταμείο υγείας με αποτελέσμα οι 
εισφορές τους να μην μπορούν να αξιοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Η πρόσφατη ίδρυση 
Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου θέτει τις βάσεις για την ανάπτυξη σύγχρονων 
μεθόδων παρακολούθησης των δαπανών και περιστολής της σπατάλης, με σκοπό την καλύτερη περίθαλψη 
των ασφαλισμένων.

Εκλογίκευση φαρμακευτικής φροντίδας

Στο ίδιο πνεύμα κινείται η δημόσια πολιτική στον τομέα του φαρμάκου. Η εφαρμογή νέου συστήματος 
τιμολόγησης των φαρμάκων και η θεσμοθέτηση λίστας των φαρμάκων συμβάλλουν οτον περιορισμό της 
φαρμακευτικής δαπάνης χωρίς όμως να στερούν από κανέναν ασφαλισμένο τα φάρμακα που χρειάζεται.
Επίσης, εντείνονται οι προσπάθειες και η ενημέρωση του κοινού για την καταπολέμηση της πολυφαρμακίας, 
η οποία αποτελεί απειλή όχι τόσο για τα οικονομικά των ταμείων όσο για τη υγεία των πολιτών.

Ενιαίος Κανονισμός Παροχών

Η εκλογίκευση του συστήματος ασφάλισης υγείας συνεπάγεται και την εναρμόνιση των κανονισμών 
παροχών των φορέων ασφάλισης υγείας. Η εναρμόνιση αυτή έχει προχωρήσει αρκετά όσον αφορά τη 
φαρμακευτική φροντίδα, ενώ, όσον αφορά την ιατρική φροντίδα, ολοκληρώνεται η μελέτη κρίσιμων πλευρών 
του ζητήματος για την ταχεία λήψη αποφάσεων. Ο τελικός στόχος είναι η ενοποίηση των όρων παροχής 
υπηρεσιών μεταξύ όλων των φορέων ασφάλισης υγείας.



4. Ανοδος του επιπέδου υγείας του πληθυσμού

Η αναβάθμιση του ΕΣΥ και η βελτίωση της ποιότητας των φροντίδων υγείας είναι η βάση της πολιτικής 
υγείας. Όμως, οι υπηρεσίες υγείας είναι το μέσο, όχι ο σκοπός. Ο σκοπός είναι η εξασφάλιση του 
υψηλότερου δυνατού επιπέδου ζωής και υγείας στους πολίτες της χώρας.

Περισσότερη και καλύτερη ζωή

Η επέκταση του ΕΣΥ, αλλά και η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, έχουν ανεβάσει το επίπεδο 
υγείας των Ελλήνων τόσο ώστε σήμερα είναι από τα πιο υψηλά παγκοσμίως. Από το 1980 μέχρι τώρα, ο 
μέσος όρος ζωής των Ελλήνων αυξήθηκε κατά τρία χρόνια - και των Ελληνίδων κατά τέσσερα χρόνια. Το 
1980 σχεδόν 18 στα 1000 νεογέννητα έχαναν τη ζωή τους πριν φθάσουν στα πρώτα τους γενέθλια - 
σήμερα αυτό συμβαίνει μόνο σε 7 στα 1000. Ο αριθμός των γυναικών που πέθαιναν στον τοκετό έφθανε το 
1980 τις 18 το χρόνο - σήμερα είναι μόλις 2. Οι δείκτες δεν είναι ψυχροί, όπως ισχυρίζονται μερικοί. 
Αντίθετα, αποκαλύπτουν μια ιστορία περισσότερης και καλύτερης ζωής για έναν ολόκληρο λαό.

Από την περίθαλψη στην υγεία

Για να διατηρηθεί η υπεροχή της Ελλάδας έναντι των περισσοτέρων χωρών της Ευρώπης ως προς το 
επίπεδο υγείας των πολιτών, μελετάται «πρόγραμμα προστασίας της ζωής και προαγωγής της υγείας». Οι
απαιτούμενες πρωτοβουλίες προϋποθέτουν τη συμμετοχή της κοινωνίας και αγκαλιάζουν όλο το εύρος της 
κρατικής δραστηριότητας.

Δημόσια υγεία

Πρωτοβουλίες δημόσιας υγείας, ιδίως για τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες, όπως είναι οι μετανάστες, οι 
μουσουλμάνοι της Θράκης και οι τσιγγάνοι. Οι σχετικές δράσεις που έχουν ήδη τεθεί σε εφαρμογή 
περιλαμβάνουν παρακολούθηση των μεταδοτικών ασθενειών, προγράμματα εμβολιασμού, έλεγχο ποιότητας 
τροφίμων κλτ. Σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση αυτή πρόκειται να διαδραματίσουν καινοτόμοι θεσμοί 
δημόσιας υγείας που δημιουργήθηκαν ή ενεργοποιήθηκαν τα τελευταία χρόνια, όπως είναι τα Περιφερειακά 
Εργαστήρια Δημόσιας Υγείας, τα Διασυνοριακά Κέντρα Υγείας, το Εθνικό Κέντρο Επιδημιολογικής 
Παρακολούθησης και Παρέμβασης κ.ά.

Πρόληψη

Πρωτοβουλίες προληπτικής ιατρικής, όπως pap test για όλες τις γυναίκες άνω των 40 ετών. Προαγωγή 
υγιεινών τρόπων ζωής και διατροφικών συνηθειών. Προγράμματα άθλησης για ενήλικες. Προγράμματα κατά 
των ναρκωτικών, του αλκοολισμού κ.ά. Υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας. Ενιαία πολιτική για τα 
τροχαία ατυχήματα που καταστρέφουν τις ζωές εκατοντάδων ανθρώπων (κυρίως νέων) κάθε χρόνο, με 
στόχο τη δραστική μείωση των θανάτων και τραυματισμών. Αξιοποίηση για το σκοπό αυτό της προόδου της 
επείγουσας ιατρικής, της σταδιακής επέκτασης του ΕΚΑΒ σε όλη την επικράτεια, καθώς και της βελτίωσης 
της οδικής ασφάλειας που οφείλεται στην αναβάθμιση του οδικού δικτύου της χώρας.



Ποιότητα ζωής και 
Ασφάλεια των Πολιτών



Οι στόχοι μας: 
ποιότητα ζωής, 

αξιοπρέπεια και 
ασφάλεια 

στην
καθημερινότητα

Πρωταρχικό μέλημα και κύρια προτεραιότητα της πολιτικής μας είναι η συνεχής άνοδος του επιπέδου 
διαβίωσης και της ποιότητας ζωής των πολιτών. Πρόκειται για τις δύο συνισταμένες που προσδιορίζουν 
την ευημερία των πολιτών σε δεδομένες χρονικές στιγμές. Η ανάπτυξη για μας ήταν και είναι μια ποιοτική 
και όχι απλώς οικονομική διαδικασία. 0 σκοπός της ανάπτυξης είναι να εξασφαλίσει σε κάθε πολίτη χώρο 
και δυνατότητες, ώστε να κάνει πράξη την αντίληψή του για το πώς θέλει να ζει, το ευ ζην. Γι’ αυτό, 
τα προβλήματα της ποιότητας ζωής είναι στο επίκεντρο της πολιτικής ζωής.

Η ποιότητα ζωής συγκαθορίζεται από πολλούς παράγοντες : τη μορφή της πόλης και της γειτονιάς, το 
καθαρό περιβάλλον, την καθημερινότητα, την ποιότητα και την απόλαυση του ελεύθερου χρόνου. Δεν 
θέλουμε να καθορίζουμε αυταρχικά τις αντιλήψεις των πολιτών για την ευημερία. Διασφαλίζουμε όμως τις 
προϋποθέσεις για να διαμορφώσουν την καθημερινή ζωή τους με αξιοπρέπεια και ποιότητα.
Οι παρεμβάσεις μας αφορούν μακροπρόθεσμες δράσεις για τη βελτίωση του φυσικού περιβάλλοντος και 
της πόλης, για την ποιότητα των συγκοινωνιών αλλά και «μικρά» ζητήματα που ωστόσο είναι σημαντικά για 
τον τρόπο που ο καθένας μας βιώνει τη ζωή του.
Βελτιώνουμε την ποιότητα της καθημερινότητας καταπολεμώντας το έγκλημα και τις αιτίες του. Στόχος
μας είναι η πλήρης αποκατάσταση συνθηκών σιγουριάς και αξιοπρέπειας στη καθημερινή ζωή των πολιτών. 
Ευημερία του πολίτη σημαίνει σήμερα και ασφάλεια στη ζωή του, στην εργασία του, στην υγεία, 
στη γειτονιά του.
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Περιβαλλοντική 
αλληλεγγύη 

των γενεών και 
αειφόρος 
ανάπτυξη

Το φυσικό περιβάλλον αποτελεί την κύρια παρακαταθήκη της μιας γενιάς προς τις επόμενες, θεμέλιο και 
της αειφόρου ανάπτυξης και της αλληλεγγύης των γενεών. Ταχεία οικονομική ανάπτυξη που βασίζεται σε 
κατασπατάληση των φυσικών πόρων ή υποβάθμιση της ποιότητας ζωής δεν μπορεί να είναι ανεκτή. Δεν 
νοείται να βασίζουμε τη δική μας ευημερία στην επιβάρυνση μελλοντικών γενεών. Ανάπτυξη υπάρχει μόνον 
μέσα από την αειφορία. Η ανάπτυξη ή είναι αειφόρος ή δεν υπάρχει.

Η ανάπτυξη με σεβασμό στο περιβάλλον είναι στόχος κατάλληλων αναπτυξιακών επιλογών, οι οποίες 
εξαντλούν όλες τις δυνατότητες της σύγχρονης τεχνολογίας. Είναι όμως και θέμα δραστηριοποίησης όλων 
των πολιτών - της οικολογικής συνείδησης και ενεργοποίησης όλων.

Η αυξανόμενη ευαισθησία των λαών στην ανάγκη για προστασία του περιβάλλοντος ανοίγει την προοπτική 
μιας διαφορετικής αντιμετώπισης στο εξής. Δημιουργεί την ελπίδα διαμόρφωσης ευρύτερων διεθνών και 
κοινωνικών συμμαχιών γύρω από τα θέματα του τόπου και του τρόπου που ζούμε. Στον αιώνα που έρχεται, 
η προστασία του περιβάλλοντος αποκτά χαρακτήρα επείγοντος και κυρίαρχου κοινωνικού δικαιώματος.

Εμείς θεωρούμε απαραίτητη την ενσωμάτωση της οικολογικής διάστασης στο σύστημα αξιών της 
κοινωνίας και της οικονομίας. Στην κατεύθυνση αυτή σημαντικό ρόλο έχουν η καλλιέργεια της 
περιβαλλοντικής συνείδησης όλων των πολιτών και η έμπρακτη αποδοχή από τις παραγωγικές δυνάμεις 
της πολυδιάστατης σχέσης της ποιότητας του περιβάλλοντος με την ανάπτυξη.

Η περιβαλλοντική μας πολιτική στοχεύει αφ’ ενός στην πρόληψη νέων αρνητικών επιπτώσεων στο 
περιβάλλον και αφ’ ετέρου στην αναβάθμιση του φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος.

Βασικές κατευθύνσεις στην άσκηση της περιβαλλοντικής μας πολιτικής είναι:

•  Συνεχής, αυστηρή και οργανωμένη προστασία του περιβάλλοντος, σε όλο το εύρος της χώρας και ιδία 
σε υποβαθμισμένες και προστατευόμενες περιοχές.

•  Διασφάλιση της δημόσιας υγείας, από τις άμεσες και έμμεσες παρενέργειες που προκαλούνται από τη 
μόλυνση και την υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
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Προστασία, διατήρηση και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς (μνημεία, διατηρητέα κτίσματα, 
ιστορικοί τόποι κλπ.). Περιβαλλοντική ένταξη και λειτουργία των στοιχείων πολιτισμού στους χώρους 
όπου δημιουργήθηκαν ή βρίσκονται.



•  Εξασφάλιση και κατάλληλη διαμόρφωση διαρκώς περισσοτέρων χώρων για δραστηριότητες 
πολιτισμού και αναψυχής.

•  Προστασία περιοχών που κινδυνεύουν από την απρογραμμάτιστη και αλόγιστη τουριστική ανάπτυξη.

•  Πρόληψη και αντιμετώπιση των επιπτώσεων από την άσκηση δραστηριοτήτων στους παραγωγικούς 
τομείς της οικονομίας - όπως η βιομηχανία-βιοτεχνία, η γεωργία, οι μεταφορές, η ενέργεια, ο 
τουρισμός, τα λατομεία - και την κάλυψη οικιστικών αναγκών.

•  Κατάρτιση και ευαισθητοποίηση στα θέματα περιβάλλοντος.

•  Αυστηρή εφαρμογή της βασικής αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει» τις βλάβες που προκαλεί.

Η πολιτική μας εξειδικεύεται στις ακόλουθες ενότητες:

Φυσικό περιβάλλον

•  Πρόγραμμα ήπιας μορφής συνολικής ανάπτυξης των ορεινών περιοχών της χώρας μας. - Προώθηση 
νέων μορφών τουρισμού φιλικών προς το περιβάλλον.

•  Αποκατάσταση, προστασία, διαχείριση και ανάδειξη δασικών και άλλων σημαντικών οικοσυστημάτων 
καθώς και τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

•  Αποκατάσταση, διαχείριση και αναβάθμιση σημαντικών περιοχών του Εθνικού Δικτύου NATURA 2000 - 
Εθνικοί Δρυμοί, Υγροβιότοποι, θαλάσσια Πάρκα, Ακτές, Μνημεία της Φύσης, Οικολογικά ευαίσθητες 
περιοχές.

•  Εκπόνηση και εφαρμογή διαχειριστικών σχεδίων γεωργίας και δασοπονίας σε όλες τις απειλούμενες 
αγροτικές περιοχές και ιδιαίτερα στον ορεινό και νησιωτικό χώρο.

•  Αύξηση των δασοπονικών φυτεύσεων σε γεωργικώς αργούσες εκτάσεις.

•  Αύξηση των αναδασώσεων σε δασικές περιοχές και παραλίες.

•  Ανάπτυξη προγραμμάτων διασυνοριακής συνεργασίας.

•  Συνεχής ενίσχυση των μέτρων πυροπροστασίας των δασικών οικοσυστημάτων, με συμμετοχή της 
Αυτοδιοίκησης και εθελοντών.

•  Προγράμματα για την αύξηση του Αστικού-Περιαστικού Πρασίνου.

•  Δημιουργία χώρων δασικής αναψυχής σε όλα τα αξιόλογα περιαστικά δάση της χώρας.

•  Παρεμβάσεις αντιμετώπισης της διάβρωσης των εδαφών από πυρκαγιές.

•  Προγραμματισμένες ενέργειες αντιμετώπισης της ερημοποίησης, κυρίως στο νησιωτικό χώρο.

•  Δημιουργία Δασικών Χωριών σε 15 ορεινές περιοχές για την αναδόμηση των Οικοσυστημάτων της 
χώρας και την ενίσχυση της Οικο-Ανάπτυξης και του Οικοτουρισμού στην ύπαιθρο με στόχο τη 
συγκράτηση και την προαγωγή της ενασχόλησης του πληθυσμού.

•  Μέτρα αποφυγής της αποψίλωσης δασικών περιοχών που κινδυνεύουν από την ανεξέλεγκτη ελεύθερη 
άσκηση αιγοπροβατοτροφίας.

•  Παρεμβάσεις σε περιοχές που παρουσιάζεται υφαλμύρωση των υδατικών πόρων.
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•  Ανάπτυξη νέων οικονομικών δραστηριοτήτων και δημιουργία θέσεων απασχόλησης μέσω προγραμμάτων 
προστασίας του περιβάλλοντος.

Υδάτινο περιβάλλον

•  Προγραμματισμένη διαχείριση των νερών για την προστασία τους σε όλη την επικράτεια. Μέτρα για την 
αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης άντλησης των υδατικών αποθεμάτων.

•  Ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων και δικτύων αποχέτευσης, με προτεραιότητα 
στις ευαίσθητες περιοχές και με κριτήρια Δημόσιας Υγείας, Τουρισμού και Πολιτισμού.

•  Αποτελεσματική διαχείριση των υγρών βιομηχανικών αποβλήτων, με τον έλεγχο όλης της παραγωγικής 
διαδικασίας.

•  Μέτρα για τη μείωση των συγκεντρώσεων νιτρικών, στα υπόγεια και επιφανειακά νερά, που οφείλονται 
σε γεωργικές διαδικασίες.

•  Καταπολέμηση της θαλάσσιας ρύπανσης, όπως και όποτε εμφανίζεται.

Εδαφος, υπέδαφος, στερεά και επικίνδυνα απόβλητα.

•  Μείωση του όγκου οικιακών απορριμμάτων, με προγράμματα διαχωρισμού, ανακύκλωσης, ανάκτησης και 
επαναχρησιμοποίησης καθώς και δημιουργία περιφερειακών κέντρων ανακύκλωσης.

•  θέσπιση αυστηρότερων προδιαγραφών για τα προϊόντα, ώστε να είναι περισσότερο φιλικά προς το 
περιβάλλον, τόσο κατά τη χρήση τους όσο και μετά από αυτήν.

•  Ολοκλήρωση των απαιτούμενων υποδομών για τη συνολική διαχείριση των επικίνδυνων αποβλήτων.

•  Μείωση των συγκεντρώσεων οργανικών υλών στο έδαφος, που οφείλεται σε γεωργικές καλλιέργειες.

•  Διαρκής αστυνόμευση λειτουργίας ανεξέλεγκτων χωματερών.

•  Δημιουργία οργανωμένων αυστηρά λειτουργούντων χώρων διαχείρισης απορριμμάτων.

•  Αποκατάσταση παλαιών χώρων διάθεσης απορριμμάτων.

Εθνικό Κτηματολόγιο

•  Ταχύρυθμη κατάρτιση του Εθνικού Κτηματολογίου με προτεραιότητα στις περιοχές τουριστικής 
ανάπτυξης και στις ευαίσθητες περιοχές (δάση, βιότοποι, τοπία φυσικού κάλους, ιστορικοί τόποι κ.ά.).

•  Βαθμιαία ανάπτυξη των γραφείων εξυπηρέτησης πολιτών και των Γραφείων Κτηματολογίου.

Οι επιμέρους πολιτικές μας εξυπηρετούνται από νέους θεσμούς και μηχανισμούς ελέγχου, εκπαίδευσης
και ενημέρωσης.

Προχωρούμε στην:

•  Οργάνωση και λειτουργία μηχανισμού ελέγχου της τήρησης των περιβαλλοντικών όρων σε έργα και 
δραστηριότητες (Σώμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος).

•  Εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, ευαισθητοποίησης και κατάρτισης.



Ενίσχυση της δυνατότητας πρόσβασης του κοινού σε δεδομένα που αφορούν το περιβάλλον (όπως 
ποιότητα και ποσότητα εκπομπών των βιομηχανικών δραστηριοτήτων) ώστε να είναι σε θέση να ελέγχει 
τους ρυπαίνοντες αλλά και να διαμορφώνει περιβαλλοντική συνείδηση.

•  Συνεχή ενημέρωση των αγροτών σε θέματα χρήσης λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων και των 
κτηνοτροφών σε θέματα ελεγχόμενης βόσκησης και διαχείρισης αποβλήτων.

•  Πληροφόρηση και εκπαίδευση των οδηγών για την ορθολογικότερη χρήση του αυτοκινήτου.

•  Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε θέματα ορθολογικής χρήσης της ενέργειας.

•  Προγράμματα ευαισθητοποίησης των πολιτών σε θέματα διαχείρισης απορριμμάτων και επικίνδυνων 
αποβλήτων.

•  Προγράμματα προώθησης του θεσμού του «εθελοντή δασοπυροσβέστη».
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καθημερινότητα

Η καθημερινότητά μας, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει αλλάξει σημαντικά. Καινούργιοι κανόνες, καινούργιες 
συνήθειες, καινούργιοι περιορισμοί, μαζί με άλλες γενικότερες εξελίξεις, έχουν αλλοιώσει τη φυσιογνωμία 
της γειτονιάς όπως την έχουμε γνωρίσει, με το ανθρώπινό της πρόσωπο.
Βέβαια, δεν μπορούμε να αναβιώσουμε κάτι που διαμορφώθηκε σε μια άλλη εποχή, εξέφραζε τις τότε 
ανάγκες, αλλά και διέθετε πολύ πιο λίγα μέσα για να τις ικανοποιήσει. Σήμερα ζούμε σε μια άλλη 
πραγματικότητα, με νέες δυνατότητες που πρέπει να αξιοποιηθούν. Δυνατότητες για καλύτερους όρους 
διαβίωσης, κατοίκησης και συγκατοίκησης, με λιγότερα προβλήματα, με καλύτερο ποιοτικά περιβάλλον, ένα 
χώρο όπου να χαίρεσαι να ζεις.

θέλουμε στη νέα τετραετία 2000-2004 να φτιάξουμε μια σύγχρονη γειτονιά, που θα έχει όμως πάλι 
ανθρώπινο πρόσωπο. Που θα διευκολύνει την επικοινωνία, θα ενώνει, θα δίνει ζωή, ασφάλεια, ποιότητα. Να 
δημιουργήσουμε ένα μοντέλο σύγχρονης γειτονιάς, με πλήρη κοινωνικό εξοπλισμό, ασφάλεια, ελεύθερους 
χώρους, οικολογικές υποδομές ενέργειας, θέρμανσης, αποβλήτων. Να βάλουμε τα αποτελέσματα της 
παγκόσμιας προόδου στην υπηρεσία του πολίτη.

1. Η δημιουργία ενός νέου αστικού περιβάλλοντος

Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την άνθιση της σύγχρονης γειτονιάς με ανθρώπινο πρόσωπο δεν είναι 
εύκολη υπόθεση. Ωστόσο, είμαστε αποφασισμένοι να προχωρήσουμε στις πολυτομεακές παρεμβάσεις που 
απαιτούνται για τη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.



Βελτίωση αστικού περιβάλλοντος

>  Ολοκλήρωση των μεγάλων έργων υποδομής που σχετίζονται με τις αστικές μεταφορές, όπως, 
ολοκλήρωση του Μετρό στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, κατασκευή οδικών δακτυλίων και 
ανισόπεδων κόμβων, επέκταση λεωφορειοδρόμων, δημιουργία προαστιακών σιδηροδρόμων και 
συνεχής εκσυγχρονισμός των μέσων αστικών συγκοινωνιών.

>  Εκπόνηση και εφαρμογή εθνικών, περιφερειακών και τοπικών ολοκληρωμένων χωροταξικών σχεδίων.

>  Εκπόνηση σχεδίων χωρικής ανάπτυξης των νέων Δήμων που δημιουργήθηκαν σύμφωνα με το οχέδιο 
«Καποδίστριας».

>  Έλεγχος της ανεξέλεγκτης εξάπλωσης των πόλεων (εκτός σχεδίου δόμηση, αυθαίρετα, ZOE, 
χρήσεις γης κλπ.).

>  Ανάδειξη και αξιοποίηση των ελεύθερων χώρων στα αστικά κέντρα ως χώρων πρασίνου και 
αναψυχής (Ελληνικό, Γουδί, Πύργος Βασιλίσσης, Ελαιώνας στην Αθήνα, παλαιά στρατόπεδα, χώροι 
δημοσίου κ.ά).

>  Ανάπλαση, ανάδειξη και αναβάθμιση κέντρων πόλεων και υποβαθμισμένων περιοχών.

>  Διαμόρφωση στις πόλεις δικτύου πρασίνου και χώρων πολιτιστικής ζωής και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων.

>  Διατήρηση και ανάδειξη σημαντικών ιστορικών και πολιτιστικών χώρων.

>  Δημιουργία ποδηλατοδρόμων σε αστικές περιοχές, παραλίες, βουνά.

>  Πεζοδρομήσεις γύρω από τα σχολικά κτίρια. Βελτιώσεις αύλειου και περιβάλλοντος χώρου σχολείων.

> -  Ένταξη και συσχέτιση των αστικών κέντρων σε «Δίκτυα Πόλεων» με βάση την αρχή της 
αλληλεξάρτησης και συμπληρωματικότητας των προβλημάτων, των σχεδιασμών και των λύσεων.

>■ Αισθητική αναβάθμιση των εισόδων της Αθήνας (Δαφνί, οδός Αχαρνών, οδός Πειραιώς κ.ά.), της 
Θεσσαλονίκης (δυτική πύλη, υποβαθμισμένες περιοχές) και των πρωτευουσών νομών.

>■ Υπογειοποίηση δικτύων διανομής ηλεκτρικού ρεύματος στα αστικά και ημιαστικά κέντρα καθώς και 
σε αρχαιολογικούς και πολιτιστικούς χώρους.

> ·  Ενθάρρυνση της προώθησης συστημάτων αντιρρυπαντικής τεχνολογίας.

>  Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στη βιομηχανία/ βιοτεχνία.

> -  Επέκταση του φυσικού αερίου στη βιομηχανική και οικιακή χρήση.

>  Χρήση εναλλακτικών καυσίμων και τεχνολογιών στις μεταφορές.

>  Εφαρμογή προγραμμάτων διαχείρισης των αστικών μεταφορών με περιβαλλοντικά κριτήρια.

>  Δημιουργία χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με εγκαταστάσεις μετεπιβίβασης για διευκόλυνση της 
χρήσης των μέσων μαζικής μεταφοράς.

>  Εφαρμογή νέου ΓΟΚ όσον αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά των κτιρίων.
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Αυτό το πρότυπο-μοντέλο θα μπορεί να γίνει οδηγός, πιλότος, για να εφαρμοστεί στη συνέχεια 
προσαρμοσμένο στα δεδομένα και στις ανάγκες κι άλλων περιοχών, ελεύθερα επιλεγμένο από τις τοπικές 
κοινωνίες. Αυτό το νέο σχέδιο για τη γειτονιά του 2000 μπορούμε να το φτιάξουμε συγκεντρώνοντας τις 
δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας, τις ιδέες μας, τις γνώσεις μας και τις ευαισθησίες μας, όλοι μαζί, και 
να το χρηματοδοτήσουμε από το Γ  Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Είναι ένα έργο μεγάλης πνοής που το 
ΠΑΣΟΚ αυτή την τετραετία φιλοδοξεί να το ξεκινήσει και να το παραδώσει στους Έλληνες πολίτες ως ένα 
από τα σημαντικότερα έργα της πολιτική του.

Σκοπός μας η ποιοτική οναβάθμιση της καθημερινότητας. Βαθιά μας πίστη είναι ότι ένα σύγχρονο κράτος 
δεν πρέπει να ασχολείται μόνο με τις «μεγάλες» προκλήσεις. Πρέπει να ασχολείται ε ξ  ίσου και με εκείνα 
που μπορεί να ακούγονται τετριμμένα και καθημερινά, γι’ αυτόν που τα ζει όμως είναι η προσωπική του 
αγωνία, αυτά που τον κουράζουν και καθορίζουν τη δίκιά του ποιότητα ζωής.

Τα νοσοκομεία, οι δρόμοι, οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες υπηρεσίες και οι ποικιλώνυμοι οργανισμοί είναι 
χώροι όπου ο πολίτης αισθάνεται άγχος, αβεβαιότητα και υποβάθμιση της προσωπικότητάς του, ενώ θα 
έπρεπε να συναντά συμπαράσταση και διάθεση εξυπηρέτησης.
Οι καινούργιοι περιορισμοί της καθημερινής μας ζωής αυξάνουν την επιθετικότητα στη συμπεριφορά μας, 
συρρικνώνουν την κοινωνικότητά μας, οχυρώνουν τον πολίτη στην ιδιωτική του ζωή, τον απομακρύνουν από 
τον πλούτο του συλλογικού, θέτουν σε κίνδυνο την κοινωνική συνοχή. Συνεχής επιδίωξή μας είναι η 
δημιουργία αποτελεσματικού κράτους, που θα προσφέρει βελτιωμένες υπηρεσίες στον πολίτη.
Το ερώτημα λιγότερο ή περισσότερο κράτος δεν απασχολεί ιδιαίτερα τον πολίτη. Αποφασιστικής σημασίας 
είναι η ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρονται.

2. Ελεύθερος χρόνος

0 τρόπος ζωής μας, η καθημερινή μας λειτουργία, οι ανάγκες και η αντιμετώπισή τους, η κατοικία και το 
ευρύτερο δομημένο περιβάλλον, οι ανθρώπινες σχέσεις και επαφές, έχουν αλλάξει σημαντικά. Καινούργιες 
συνθήκες, καινούργιοι περιορισμοί έχουν αλλοιώσει και σ’ ορισμένες περιπτώσεις έχουν «στεγνώσει» τη 
ζωή μας και ιδιαίτερα τον ελεύθερο χρόνο μας, σε ατομική, οικογενειακή, φιλική, κοινωνική βάση.

Αξιοποιώντας τις νέες δυνατότητες που υπάρχουν, φιλοδοξούμε να προωθήσουμε σχεδιασμένα μια νέα 
αντίληψη για τη διαχείριση του ελεύθερου χρόνου μας. Με συγκεκριμένες δράσεις, μέτρα, υποδομές, 
κοινωνικούς θεσμούς, προγράμματα. Σ’ αυτή τη νέα πρόταση ζωής θα αξιοποιηθεί όλο το δυναμικό της 
χώρας. Οι δομές της πολιτείας, η αυτοδιοίκηση, οι οργανώσεις, οι πολίτες.

Βασικός χώρος για τη δημιουργική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου μας είναι ο ευρύτερος χώρος 
διαβίωσης, η γειτονιά με τη σύγχρονη μορφή της. Προς αυτή την κατεύθυνση ήδη υλοποιούνται 
προγράμματα προσέγγισης των πολιτών κάθε ηλικίας. Στόχος μας είναι η προσπάθεια αυτή, τα χρόνια που 
έρχονται, να λάβει κινηματικό πολιτιστικό χαρακτήρα.

Βασική μας επιδίωξη αποτελεί να εντοπίσουμε τις νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί και μέσα από την 
προσπάθεια ικανοποίησής τους να επιτύχουμε τη σφυρηλάτηση νέων κοινωνικών δεσμών - με κύριο άξονα 
το χτίσιμο της σύγχρονης γειτονιάς. Πιστεύουμε ότι η ανθρώπινη επικοινωνία και η κοινωνική αλληλεγγύης 
θα βοηθήσουν στην επίλυση των προβλημάτων του σημερινού πολίτη και θα αποτελόσουν τον αναγκαίο 
καταλύτη για τη σύσφιξη των ανθρώπινων σχέσεων που βρίσκονται σε ύφεση.

Οι παρεμβάσεις μας, προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, προϋποθέτουν τη δημιουργική συνεργασία 
των τοπικών κοινωνιών. Οι κοινωνίες αυτές θα αναλάβουν πρωτοβουλίες , θα υιοθετήσουν 
δραστηριότητες που θα φέρουν τους κατοίκους της κοινότητας πιο κοντά τον ένα με τον άλλο. 0α 
αναδείξουν και θα συζητήσουν τα κοινά ενδιαφέροντα. 0α φροντίσουν για την απάλειψη των διαχωριστικών 
γραμμών. Μόνο έτσι οι άνθρωποι θα κάνουν το πρώτο βήμα. 0α πλησιάσουν ο ένας τον άλλο και θα 
προσπαθήσουν μέσα από την κοινή δράση να δώσουν απαντήσεις σε κοινά προβλήματα και ανάγκες.



Αποφασιστική σημασία για την επιτυχία του όλου εγχειρήματος θα έχουν :

•  η πρόσκληση για γόνιμο διάλογο σε όλες τις κοινωνικές δυνάμεις προκειμένου να προβληματιστούν κφ 
να καταθέσουν τις απόψεις και τις ιδέες τους σχετικά με το θέμα

•  η οργάνωση νέων, ελκυστικών προγραμμάτων σε επίπεδο γειτονιάς.

•  η ενεργοποίηση των συνοικιακών συμβουλίων και των συμβουλίων περιοχής.

•  η ενίσχυση του ρόλου των εθελοντικών οργανώσεων.

•  η ευρηματική χρησιμοποίηση της υφιστάμενης υποδομής αλλά και η δημιουργία νέας - όπως η 
αξιοποίηση των αιθουσών σχολικών συγκροτημάτων και δημοτικών κτιρίων, η δημιουργία κέντρων 
ελευθέρου χρόνου , η παροχή κινήτρων για ενοποίηση ακαλύπτων χώρων και η δημιουργία 
κοινόχρηστων αιθουσών στις νέες πολυκατοικίες κ.α π.

Επιζητούμε·, την περαιτέρω ανάπτυξη προγραμμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού για όλους. Για το παιδί, το
νέο, τη γυναίκα, τον άνδρα, τον μεσήλικο, τον ηλικιωμένο, την οικογένεια, τους φίλους, τη γειτονιά.

•  Την ανάπτυξη προγραμμάτων στο χώρο εργασίας, στο σχολείο, στο χώρο της θητείας, για όλες τις 
ομάδες πληθυσμού.

•  Την επέκταση δυνατοτήτων δημιουργικής απασχόλησης, εκδρομών, κουβέντας, περιπάτου, συνύπαρξης.

•  Τη διαμόρφωση χώρων αναψυχής σε πόλεις, σε παραλίες, σε βουνά.

Ο ρόλος της τοπικής κοινωνίας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε αυτή τη νέα πρόταση ζωής είναι
αναντικατάστατος. Η συμμετοχή όλων σε αυτή τη νέα στάση ζωής είναι η φιλοδοξία μας.

4
Η ασφάλεια των 

πολιτών: 
προϋπόθεση 

ελευθερίας και 
ποιότητας ζωής

Η ελευθερία των πολιτών, η ελεύθερη, αυτόνομη και ανθρώπινη διαμόρφωση και βίωση της καθημερινής 
ζωής προϋποθέτει την ασφάλεια: το αίσθημα της προστασίας από τις απειλές αλλά και την εμπιστοσύνη 
στους θεσμούς και τα μέσα του κράτους δικαίου. Η ίδια η άσκηση των δικαιωμάτων προϋποθέτει την 
ασφάλεια. Η ανασφάλεια θίγει κατά πρώτο λόγο τους ασθενέστερους και δυναμιτίζει την κοινωνική συνοχή

1. Καταπολέμηση του εγκλήματος

Η Ελλάδα εξακολουθεί να είναι η ασφαλέστερη χώρα στην Ευρώπη. Ωστόσο η εγκληματικότητα και άλλες 
μορφές αντικοινωνικής συμπεριφοράς αποτελούν και για τη χώρα μας, όπως και για άλλες σύγχρονες 
κοινωνίες ένα κεντρικό πρόβλημα. Η καταπολέμηση του εγκλήματος, η εδραίωση του αισθήματος 
ασφάλειας στη γειτονιά και στην ύπαιθρο είναι στοιχεία της ποιότητας ζωής, είναι όρος της συνοχής της 
κοινότητας και ταυτόχρονα ενίσχυση των ασθενέστερων ομάδων του πληθυσμού, αυτών που θίγονται 
περισσότερο από το έγκλημα, αυτών που δεν μπορούν να "αγοράσουν την προστασία".



Οι δράσεις μας για την καταπολέμηση της εγκληματικότητας

1) Τιμωρία του καθημερινού εγκλήματος, εντατικοποίηση των ελέγχων και ενίσχυση της τεχνικής 
πρόληψης με την παρουσία των αστυνομικών στους δρόμους και σε περιοχές με υψηλούς δείκτες 
εγκληματικότητας ή σε περιοχές "υψηλού κινδύνου". Μέσα στο 1999 οι πεζές περιπολίες σχεδόν 
δεκαπλασιάστηκαν. Επεκτείνουμε την εφαρμογής του εθνικού σχεδίου αστυνόμευσης "Ασφαλείς 
Πόλεις", το οποίο δίνει έμφαση στις πεζές και εποχούμενες περιπολίες και περιλαμβάνει ενέργειες 
όχι μόνο για την καταστολή του εγκλήματος, αλλά και για την πρόληψή του. Ήδη έχουν οργανωθεί 
και λειτουργούν μικτές ομάδες περιπολιών στο σύνολο των αστυνομικών της Αθήνας και του 
Πειραιά αποτελούμενο από 730 πεζές περιπολίες, 820 περιπολικά και 130 μοτοσικλέτες. 
Λειτουργεί επίσης, σύστημα πεζών περιπολιών στα πολυσύχναστα σημεία όλων των πόλεων της 
επικράτειας

2) Καταπολέμηση των νέων μορφών του οικονομικού εγκλήματος που συχνά συνδέεται με άλλες 
μορφές παραβατικότητας. Οι μέθοδοι και οι μηχανισμοί μας εκσυγχρονίζονται ώστε να 
αντιμετωπιστούν οι νέες μορφές εγκληματικότητας που έχουν αναπτυχθεί λόγω των εξελίξεων των 
νέων τεχνολογιών.

3) Αντιμετώπιση του φαινομένου της λαθρομετανάστευσης στο πλαίσιο μιας σύγχρονης
μεταναστευτικής πολιτικής με την περαιτέρω ενίσχυση της φύλαξης των συνόρων και των ελέγχων 
των παρανόμων μεταναστών. Η Υπηρεσία Συνοριακής φύλαξης θα ενισχυθεί περαιτέρω 
προκειμένου να συμβάλει ουσιαστικά και στην αποτροπή του διασυνοριακού εγκλήματος.

4) Περιορισμό της εγκληματικότητας που συνδέεται με τα ναρκωτικά μέσω μιας λογικής,
αποτελεσματικής και ανθρώπινης πολιτικής. Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται στην πρόληψη και στη 
φύλαξη των σχολείων με την αυξημένη παρουσία της ΕΛΑΣ.

5) Αντιμετώπιση των φαινομένων βίας και παραβατικότητας των νέων σε συνδυασμό με πολιτικές 
πρόληψης και καταπολέμησης των αιτίων της παραβατικής συμπεριφοράς στις νεώτερες ηλικίες. 
Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η συνεργασία της ΕΛΑΣ με την Εισαγγελία Ανηλίκων, τις 
παιδοψυχιατρικές υπηρεσίες και τις υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας σε τοπικό επίπεδο.

6) Ειδική αντιμετώπιση των εγκλημάτων κατά των παιδιών και της ενδοοικογενειακής βίας. Εισάγεται 
ειδική νομοθεσία για τα εγκλήματα κατά των παιδιών με πρόβλεψη αυστηρότερων ποινών για τους 
δράστες ενώ προβλέπεται ειδική εκπαίδευση και υποδομή για την αντιμετώπιση περιστατικών βίας 
μέσα στην οικογένεια με την οργάνωση υπηρεσιών υποδοχής θυμάτων.

7) Ενταση και βελτίωση της καταπολέμησης του εθνικού και διασυνοριακού οργανωμένου 
εγκλήματος, ιδίως με την τοποθέτηση αξιωματικών- συνδέσμων στα Γραφεία Europol και Interpol 
και την κατάρτιση διμερών συμφωνιών αστυνομικής συνεργασίας με κράτη της Βαλκανικής και της 
Μεσογείου.

8) Αντιμετώπιση της παράνομης οπλοφορίας

9) Καταπολέμηση της διαφθοράς και της παράνομης απασχόλησης.



2. Αποτελέοματα και μέσα της πολιτικής ασφάλειας

Τα αποτελέσματα των προσπαθειών μας είναι σημαντικά. Ηδη καταγράφουμε σημαντική μείωση της 
εγκληματικότητας και αύξηση του αριθμού των εξιχνιάσεων. Ειδικότερα όπως προκύπτει από τα 
τηρούμενα στατιστικά στοιχεία εγκληματικότητας, υπάρχει σημαντική μείωση σε σχέση με το 1998 του 
αριθμού των διαπραχθέντων αδικημάτων της λεγάμενης "βαρειάς" εγκληματικότητας, όπως οι ληστείες που 
μειώθηκαν κατά 14% και ειδικά αυτές των Τραπεζών που μειώθηκαν κατά 54,24% οι ανθρωποκτονίες κατά 
3% και οι κλοπές - διαρρήξεις κατά 23%.

Η μείωση που σημειώθηκε τον τελευταίο χρόνο στα περισσότερα εγκλήματα αντικατοπτρίζει τη σημαντική 
προσπάθεια που γίνεται από την Αστυνομία, για την αντιμετώπιση της εγκληματικότητας. Αυτό όμως δεν 
μας εφησυχάζει. 0α εξακολουθήσουμε και θα εντείνουμε τις προσπάθειές μας στον τομέα αυτό με τη 
λήψη όλων των πρόσθετων αναγκαίων μέτρων.

Για την επίτευξη των στόχων μας επιχειρούμε ουσιαστικές τομές που αφορούν:

•  Τον οργανωτικό και λειτουργικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και 
τον εκσυγχρονισμό των μεθόδων και της τακτικής δράσης τους, ώστε να καταστούν περισσότερο 
αποτελεσματικές. Ενισχύουμε την αστυνομία με κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικά και σύγχρονα 
μέσα υποστήριξης ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες.

•  Την ίδρυση Αρχηγείου του Σώματος καθώς και περιφερειακών υπηρεσιών με αποφασιστικές 
αρμοδιότητες ώστε να επιτευχθεί η αναγκαία διοικητική και λειτουργική αυτοτέλεια της Ελληνικής 
Αστυνομίας και να ενισχυθεί η αποκεντρωμενή δράση της.

•  Την σύσταση Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων του Σώματος με κεντρική αποστολή τη διερεύνηση, 
εξιχνίαση και δίωξη σε όλη την επικράτεια των εγκλημάτων στα οποία εμπλέκονται αστυνομικοί.

•  Την ίδρυση Ινστιτούτου Αντεγκληματικής Πολιτικής, ενός ανεξάρτητου και ευρείας αποδοχής φορέα, ο 
οποίος απαντά στην κατεπείγουσα και επιτακτική ανάγκη αλλαγής του τρόπου προσέγγισης του 
εγκληματικού φαινομένου μέσα από την επιστημονική έρευνα και μελέτη, μέσα από την εκπόνηση μεσο- 
μακροπρόθεσμων προγραμμάτων από ειδικά καταρτισμένους ανθρώπους.

•  Την βελτίωση των σχέσεων Αστυνομίας - πολιτών με πρώτο βήμα τη λειτουργία Γ ραφείου Επικοινωνίας 
με τον Πολίτη, μιας υπηρεσίας κύριο έργο της οποίας είναι η παροχή ενημέρωσης και συμβουλευτικής 
υποστήριξης για θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, μέσω της τηλεφωνικής 
γραμμής 1890, σε όσους πολίτες το επιθυμούν. Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο της 
γενικότερης προσπάθειας για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

3. Η συμμετοχή της κοινωνίας στη δημιουργία συνθηκών ασφάλειας

Εγκαινιάσαμε μια νέα φιλοσοφία για τον τρόπο αντιμετώπισης της εγκληματικότητας που βασίζεται στην 
συνεχή πολυκλαδική συνεργασία της Αστυνομίας με τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς, ώστε να 
καταστεί κοινή συνείδηση ότι η μείωση της εγκληματικότητας αποτελεί υπόθεση όλων μας και όχι μόνο των 
διωκτικών μηχανισμών. Προσβλέπουμε στην ενίσχυση του ρόλου των τοπικών κοινωνιών και της τοπικής 
αυτοδιοίκησης στην περιστολή και τον έλεγχο κυρίως της μικρο-μεσαίας παραβατικότητας. Δηλώνουμε την 
απόλυτη αντίθεσή μας στις τακτικές της αυτοδικίας, του στιγματισμού και του αποκλεισμού των «υπόπτων» 
και των «διαφορετικών» από τη ζωή της κοινότητας και τις δραστηριότητες της.

Ενισχύουμε τον ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην περιστολή και τον έλεγχο κυρίως της “μικρο- 
μεσαίας” εγκληματικότητας με τη θέσπιση στους Δήμους και τις Κοινότητες των Συμβουλίων Πρόληψης 
Εγκληματικότητας που ομολογουμένως παρά την μικρή διάρκεια λειτουργίας τους εμφανίζουν σημαντική 
προσφορά. Ο θεσμός των Συμβουλίων Πρόληψης της Εγκληματικότητας σε συνδυασμό με τη δημιουργία



των Γραφείων Αστυνόμευσης σε όλες τις Αστυνομικές Δ/νσεις της χώρας είναι δύο ισχυρά μέσα για την 
εφαρμογή της "κοινοτικής αστυνόμευσης": μιας πολιτικής που προάγει την συναίνεση μεταξύ αστυνομίας, 
κοινότητας και κοινωνικών φορέων, μιας πολιτικής που ενθαρρύνει την ενεργητική συμμετοχή των πολιτών 
τόσο στην επεξεργασία, όσο και στην εφαρμογή της αντεγκληματικής πολιτικής.

Το ποινικό δίκαιο και η καταστολή δεν μπορούν να καταπολεμήσουν τα αίτια της εγκληματικότητας. Η δράση 
μας κατά της εγκληματικότητας συνοδεύεται από μία βαθιά παρέμβαση στην κοινωνία, προσανατολισμένη 
στην κοινωνική πολιτική, στην πολιτική απασχόλησης, στη συνοχή και τις αξίες του ανθρωπισμού. 
Επιδιώκουμε μια σκληρή πολιτική απέναντι στο έγκλημα και τις ποικίλες μορφές του αλλά και μια σκληρή 
πολιτική απέναντι στα αίτια του εγκλήματος όπως η ανεργία και ο κοινωνικός αποκλεισμός.

4. Ασφάλεια και ποιότητα ζωής

Οδική ασφάλεια

Στην εποχή μας που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κινητικότητα με τα επακόλουθα προβλήματα των 
συγκοινωνιακών και κυκλοφοριακών προβλημάτων η οδική ασφάλεια είναι κρίσιμο μέγεθος για την ποιότητα 
ζωής. Στόχος μας είναι ο περιορισμός των τροχαίων ατυχημάτων, η ανακούφιση των κυκλοφοριακών 
συνθηκών και η βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών, καθώς και η ευαισθητοποίηση των χρηστών των 
δρόμων.

Αναπτύσσουμε σε ετήσια βάση ειδικό πρόγραμμα αντιμετώπισης των τροχαίων ατυχημάτων με τον 
καθορισμό ποσοτικών και ποιοτικών στόχων:

1. Αύξηση του ποσοστού των ελέγχων ταχύτητας, αλκοτέστ, χρήσης παθητικών μέσων ασφάλειας (ζώνη, 
κράνος, μέσα συγκράτησης παιδιών) και γενικά παραβάσεων του Κ.Ο.Κ. που συμβάλλουν στην πρόκληση 
σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων.

2. Ενίσχυση των υπηρεσιών τροχαίας με ανθρώπινο δυναμικό και νέα μέσα. Το τελευταίο διάστημα 
η δύναμη της Τροχαίας έχει ενισχυθεί με 243 τροχονόμους

3. Αστυνόμευση σε εικοσιτετράωρη βάση καθ’ όλο το μήκος του εθνικού δικτύου.

4. Χρησιμοποίηση νέων μεθόδων αστυνόμευσης με καθιέρωση του μέτρου ελέγχου των επικινδύνων 
παραβάσεων με πληρώματα έμπειρων Τροχονόμων εποχούμενων σε αυτοκίνητα με συμβατικές 
πινακίδες και καθορισμό της "Παράβασης της εβδομάδας"

5. Επέκταση των προγραμμάτων αστυνόμευσης με την ονομασία "σεβασμός στο συμπολίτη μας",
(π.χ. απομάκρυνση των παράνομα σταθμευμένων οχημάτων) σε όλα τα αστικά κέντρα της χώρας.

6. Πραγματοποίηση κάθε χρόνο εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε όλους τους υπηρετούντες στις 
Υπηρεσίες Τροχαίας.

7. Ενημέρωση χρηστών δρόμων - οδών (πεζών - οδηγών - μαθητών) σε θέματα οδικής συμπεριφοράς και 
οδικής ασφάλειας (καμπάνιες, διαλέξεις, έντυπο υλικό).

Όλες αυτές οι προσπάθειες απέδωσαν καρπούς και ήδη για πρώτη φορά μέσα στη δεκαετία και ενώ 
αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των οχημάτων καταγράφεται μείωση των τροχαίων ατυχημάτων συνολικά 
κατά 3% ενώ στα θανατηφόρα η μείωση είναι ακόμη μεγαλύτερη και πλησιάζει το 5%.



Η καταπολέμηση των εγκλημάτων κατά του περιβάλλοντος με την άμεση και αποτελεσματική 
αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τον άνθρωπο, τη ζωή του και την περιουσία του η αντιμετώπιση 
των φυσικών καταστροφών αποτελούν πρωταρχικούς στόχους της πολιτικής μας. Το μέγεθος και η 
ιδιαιτερότητα αυτών των κινδύνων που προκύπτουν από τις φυσικές καταστροφές, τα βιομηχανικά και 
τεχνολογικά ατυχήματα, τις θεομηνίες και τις πυρκαγιές προσδιόρισε την πολιτική μας, την πρακτική μας, 
τις προτεραιότητές μας και την ευαισθησία μας στον τομέα αυτό.

Προωθούμε την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό του Πυροσβεστικού Σώματος. Οι τομείς στους 
οποίους θα δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή κατά την επόμενη τετραετία είναι:

1. Η ενίσχυση του Πυροσβεστικού Σώματος με νέο προσωπικό και υπηρεσίες. (Για το 2000 προβλέπεται η 
πρόσληψη 4000 εποχικών πυροσβεστών και διαγωνισμός για 800 νέους δόκιμους πυροσβέστες)

2. Η ενίσχυση του εξοπλισμού του Πυροσβεστικού Σώματος με προμήθεια πυροσβεστικών αεροσκαφών, 
ελικοπτέρων και οχημάτων

3. Η περαιτέρω ενίσχυση της ΕΜΑΚ, η συμβολή και το έργο της οποίας είναι πανθομολογούμενο, με την 
ίδρυση νέων μονάδων στα Ιωάννινα, την Κομοτηνή και το Ηράκλειο.

4. Η εφαρμογή νέου συστήματος επικοινωνιών για καλύτερο συντονισμό των επιχειρήσεων.

5. Η εφαρμογή μέτρων για την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Παραγωγή έντυπου ενημερωτικού υλικού, 
ραδιοφωνικών μηνυμάτων και τηλεοπτικών μηνυμάτων.

Τα μέτρα που έχουμε λάβει έως τώρα αποδίδουν, γεγονός που πιστοποιείται από την μείωση των καμένων 
δασικών εκτάσεων κατά 94% το 1999 σε σύγκριση με τον προηγούμενο χρόνο. Συνεχίζουμε τις 
προσπάθειές μας σε στενή συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και μαζικούς φορείς όπως Εργατικά 
Κέντρα και Συνεταιριστικές Ενώσεις ώστε να προωθήσουμε και να ενισχύουμε περαιτέρω την εθελοντική 
συμμετοχή στην πρόληψη και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών. Η προστασία του περιβάλλοντος είναι 
ένας τομέας που η ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών είναι κρίσιμη για την επίτευξη των στόχων μας.



Τα δικαιώματα του Πολίτη 
σε μια Κοινωνία Ελευθερίας
Αναθεώρηση χου Συντάγματος



Το γενικό 
πλαίσιο

Η  αντίληψη μας 
για τα δικαιώματα

Τα δικαιώματα των πολιτών αποτελούν ταυτόχρονα ένα στοιχείο ενότητας και μια δύναμη αλλαγής. Ένα 
στοιχείο ενότητας, διότι η συμφωνία γύρω από τις αξίες που εκφράζουν αποτελεί ένα από τα βασικά 
θεμέλια πάνω στα οποία στηρίζεται η δημοκρατία μας. Αλλά και μια δύναμη αλλαγής, διότι η εφαρμογή τους 
στην πράξη και με ίδιο τρόπο για όλους, επαναπροσδιορίζει διαρκώς την υφιστάμενη τάξη πραγμάτων 
σύμφωνα με πιο προωθημένες κοινωνικές ισορροπίες.

Το ΠΑΣΟΚ, από την πρώτη στιγμή, έθεσε τα δικαιώματα των πολιτών στο κέντρο του προγράμματος του,
συμβάλλοντας με καθοριστικό τρόπο στην ανάπτυξη της θεσμικής και κοινωνικής συνειδητοποίησης της 
σπουδαιότητάς τους.

Γνώμονας και στόχος της πολιτικής μας είναι “πρώτα ο πολίτης". Δεν θέλουμε ένα κράτος-κηδεμόνα. 
Επιδιώκουμε ένα "Κράτος των δικαιωμάτων", μια πολιτεία για τους πολίτες. Πολίτες που βρίσκονται στο 
επίκεντρο, ως προσωπικότητες που δρουν, συμμετέχουν αλλά και απολαμβάνουν τα αγαθά και τις 
υπηρεσίες μιας δημοκρατικής πολιτείας. Ο πολίτης δεν είναι μόνο αποδέκτης των κυβερνητικών πολιτικών, 
θέλουμε να συνδιαμορφώνει το γενικό συμφέρον, το παρόν και το μέλλον της χώρας, να εντάσσεται στην 
προοπτική της. Ενισχύουμε τη θέση των πολιτών στην κοινωνία, προστατεύοντας και διευρύνοντας τα 
δικαιώματα, ανασυγκροτώντας τη Διοίκηση και το Κράτος, ώστε να μπορούν να βασίζονται σ’αυτό όσοι 
έχουν ανάγκη.

Συστατικό στοιχείο μιας αναπτυγμένης δημοκρατίας είναι όχι μόνο ο σεβασμός αλλά και η ενίσχυση των 
δικαιωμάτων. Η δημιουργία μιας κοινωνίας που θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας εξαρτάται σε 
αποφασιστικό βαθμό από τη δυνατότητα των πολιτών να ασκούν στην πράξη τα θεμελιώδη δικαιώματά 
τους και με τον τρόπο αυτό να αυτοπροσδιορίζονται και να εξελίσσονται ως υπεύθυνες και αυτόνομες 
προσωπικότητες.

Η κοινωνική προστασία είναι ένα από τα θεμέλια της κοινωνικής συνοχής, χωρίς την οποία μια χώρα 
καταδικάζεται αναπόφευκτα σε κοινωνικά σχίσματα και συγκρούσεις που έχουν αρνητικές επιπτώσεις, 
τόσο στην οικονομία όσο και στις ατομικές και συλλογικές συμπεριφορές. Έχουμε στραμμένη την προσοχή 
μας στην αντιμετώπιση του "νέου κοινωνικού ζητήματος", στους πολίτες εκείνους που έχουν ιδιαίτερη 
ανάγκη βοήθειας, στους ανέργους, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τους αποκλεισμένους, τους οποίους το 
κράτος πρέπει να φροντίζει κατά προτεραιότητα.

Γνώρισμα μιας ισχυρής κοινωνίας είναι η ανεκτικότητα, η αναγνώριση του διαφορετικού και η αρμονική 
ένταξή του στο σύνολο. Επιδιώκουμε μια κοινωνία όπου ο καθένας έχει την ελεύθερη επιλογή των 
πεποιθήσεών του και αποδέχεται να απολαμβάνουν την ίδια ελευθερία και οι άλλοι. Επιδιώκουμε μία 
κοινωνία όπου κανείς δεν είναι αποκλεισμένος.

Σκοπός μας είναι να διαμορφωθεί μια άλλη σχέση κράτους και κοινωνίας στα ζητήματα αυτά. Μια σχέση που 
να βασίζεται στην αποτελεσματική λειτουργία του κράτους, αλλά και στην ενεργό συμμετοχή της κοινωνίας. 
Το κράτος δεν απεκδύεται των ευθυνών του. Αντίθετα καλείται να αντιμετωπίσει νέες προκλήσεις. 
Προκλήσεις που προκύπτουν από την παγκοσμιοποίηση, τις νέες μετακινήσεις, τις νέες τεχνολογίες, την 
αποδιάρθρωση παραδοσιακών αξιών και μορφών οργάνωσης και ζωής.

Έχουμε κατακτήσει και εδραιώσει ένα υψηλό επίπεδο δημοκρατίας. Δεν αρκούμαστε σε αυτό: στόχος 
μας είναι η διεύρυνση και η εμβάθυνσή της. Η "δημοκρατία του 2000" δεν είναι υπόθεση μόνο των 
πολιτικών φορέων και των θεσμών, είναι υπόθεση της κοινωνίας.

,



Πρώτα ο 
πολίτης: 

Ενίσχυση των 
δικαιωμάτων

Η κοινωνία των 
πολιτών, 

μια νέα κοινωνική 
δύναμη

Η εθελοντική δράση

Η δημοκρατία δεν απειλείται. Αποκτά όμως και αξιολογεί την ποιότητά της καθημερινά με μέτρο τα 
δικαιώματα των πολιτών. Προσανατολιζόμαστε στις απαιτήσεις της σύγχρονης πολιτικής που βασίζεται στη 
συμμετοχή, τη συνεργασία και τον διάλογο. Η Ελλάδα προσφέρει ένα επίπεδο προστασίας των ατομικών 
και κοινωνικών δικαιωμάτων που κινείται πάνω από το μέσο όρο των ευρωπαϊκών συνταγμάτων. Δεν 
αγνοούμε ωστόσο τα πρακτικά προβλήματα που υπάρχουν στην άσκηση τους. Καταγράφουμε την ελλιπή 
συμμετοχή, την άγνοια των δικαιωμάτων ή την παραίτηση από την άσκησή τους. Καταγράφουμε πρακτικές 
που αποθαρρύνουν ή εμποδίζουν τους πολίτες να απολαύσουν τα δικαιώματά τους.

Για αυτό οι παρεμβάσεις μας κατά τα τελευταία πέντε χρόνια επικεντρώνονται στη βελτίωση της θέσης του 
πολίτη και στη διασφάλιση της ανεμπόδιστης άσκησης και πραγμάτωσης των δικαιωμάτων. Κρίσιμες και 
ουσιαστικές τομές προς την κατεύθυνση αυτή υπήρξαν:

>  η ίδρυση του Συνήγορου του Πολίτη,
>  η ίδρυση της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
>  η ενίσχυση του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης

Πρόκειται για θεσμούς που λειτουργούν στο μεταίχμιο κοινωνίας και πολιτείας και η προστασία των 
δικαιωμάτων των πολιτών είναι το πρωταρχικό αντικείμενο της αρμοδιότητας τους.

Στηρίζουμε αυτούς τους θεσμούς και διαφυλάσσουμε την ανεξαρτησία τους ώστε να μπορούν να δρουν 
ως αμερόληπτοι ελεγκτές της εξουσίας, δημόσιας και ιδιωτικής αλλά και ως συμπαραστάτες του πολίτη. 
Στην επόμενη Βουλή ολοκληρώνεται η διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης που θα προσδώσει σ’ 
αυτές τις ανεξάρτητες αρχές συνταγματική κατοχύρωση, ώστε να λειτουργήσουν ως θεσμικές εγγυήσεις 
που περιβάλλουν το άτομο κατά την άσκηση των δικαιωμάτων του. Στην ίδια θεσμική πολιτική, της 
ενίσχυσης και επαύξησης της προστασίας των δικαιωμάτων, εντάσσεται και η ίδρυση της Εθνικής 
Επιτροπής για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και της Εθνικής Επιτροπής για τη Βιοηθική (ν. 2667/1998).

0 πολίτης του 2000 δεν είναι πλέον ο παρίας ή ο θεατής του πολιτικού συστήματος. Κάναμε γενναία 
βήματα και προσπαθούμε καθημερινά ώστε ο πολίτης να απεμπλακεί από το πλέγμα των πελατειακών 
σχέσεων και να συμμετέχει στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή του τόπου σε συνθήκες 
ελευθερίας, ισότητας και κοινωνικής αλληλεγγύης. Προσβλέπουμε σε υπεύθυνους και συνειδητούς 
πολίτες που έχουν ιδέες, απόψεις, προτάσεις και ασκούν κριτική για το περιεχόμενο και την εφαρμογή των 
αποφάσεων.

Η κυβέρνηση ενισχύει τους θεσμούς συμμετοχής, θεσπίζουμε και πραγματώνουμε νέες διαδικασίες 
διαβούλευσης με οργανωμένες και άτυπες ομάδες πολιτών για την επεξεργασία και λήψη των αποφάσεων 
που τους αφορούν, καθώς και διαδικασίες συναπόφασης για τοπικά ζητήματα, ώστε η αποκέντρωση και η 
ενίσχυση των αποκεντρωμένων κοινοτήτων να συνοδεύεται από τη μεγαλύτερη δυνατή αποκέντρωση των 
αποφάσεων.

Η σύγχρονη δημοκρατική πολιτεία ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις πρωτοβουλίες των πολιτών. Η 
κυβέρνηση χρειάζεται, εμπιστεύεται, συνεργάζεται με την κοινωνία των πολιτών. Με την πρόσφατη 
ψήφιση του νόμου για την ενίσχυση των μη κυβερνητικών οργανώσεων (Ν. 2731/99) καθώς και με το νόμο 
για την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας (ν. 2646/1998) αυτή η κυβέρνηση υπήρξε 
η πρώτη στην Ελλάδα που αναγνώρισε το "θεσμικό" ρόλο των εθελοντικών και μη - κυβερνητικών 
οργανώσεων, σε διάφορους τομείς της κοινωνικής και δημόσιας ζωής, στον τομέα της υγείας και πρόνοιας, 
στον τομέα της αναπτυξιακής βοήθειας και συνεργασίας, στον τομέα των υπηρεσιών προς τα παιδιά και 
τους νέους. Στόχος μας η αντιμετώπιση των προβλημάτων στη βάση τους, η συμμετοχή των πολιτών στη 
λύση τους, η ανάπτυξη της αλληλεγγύης, η ανάληψη ευθυνών από τους πολίτες, εν τέλει η ανανέωση της 
κοινωνίας των πολιτών και συνακόλουθα η ανανέωση της πολιτικής ώστε να εκπληρωθεί το αίτημα- στόχος 
"πρώτα ο πολίτης".



Αναζητούμε - μαζί με τους πολίτες - νέες μορφές συμμετοχής ώστε να συνδιαμορφώσουμε μία νέα 
καθημερινότητα. Δεν αποβλέπουμε μόνο στην ανάδειξη μορφών άμεσης δημοκρατίας ή στην αναβίωση 
παραδοσιακών κοινωνικών μορφών οργάνωσης και αλληλεγγύης, αλλά και στην κοινωνική και υλική 
ανανέωοη των γειτονιών, των πόλεων και των περιοχών της χώρας. Προστατεύουμε τα δικαιώματα για νο 
εξασφαλίσουμε την ποιότητα ζωής στην καθημερινότητα, τη βεβαιότητα ότι η καθημερινή ζωή των πολιτών 
αναπτύσσεται σε συνθήκες ελευθερίας, αξιοπρέπειας και ασφάλειας.

Για την επιτυχία της προσπάθειάς μας απαιτείται μια νέα πολιτική στράτευση από την πλευρά των πολιτών 
Η στράτευση αυτή τα τελευταία χρόνια εκδηλώνεται με τον εθελοντισμό σε πολλά και διαφορετικά πεδία 
(π.χ. πρόνοια για κατηγορίες προσώπων με ειδικές ανάγκες, δασοπροστασία, συμμετοχή στην πολιτική 
προστασία, εκμάθηση ελληνικών σε παιδιά μεταναστών, τήρηση της κυκλοφορίας έξω από τα σχολεία). Τα 
μέλη των εθελοντικών οργανώσεων είναι πάνω από όλα ενεργοί πολίτες. Η αύξηση των εθελοντικών 
κινήσεων αποδεικνύει ότι η κοινωνία μας έχει δυνατότητες να αντιδρά θετικά απέναντι σε νέα ή παλιά 
κοινωνικά προβλήματα. Ότι, σιγά-σιγά, διαμορφώνεται μια κοινωνία πολιτών με αίσθηση σεβασμού στον 
άλλο, αλληλεγγύη και αποτελεσματικότητα.

Η Πολιτεία δεν έχει σκοπό ούτε να χειραγωγήσει ούτε να υποκαταστήσει τις κινήσεις αυτές. Στόχος της 
είναι να άρει τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν και να τις ενισχύσει. Να προαγάγει ενεργητικά και να 
αξιοποιήσει τον εθελοντισμό, να διοχετεύσει προς τις εθελοντικές οργανώσεις μέρος της ενεργητικότητας 
και της δυναμικότητας που είναι διάχυτες στην κοινωνία αλλά παραμένουν αναξιοποίητες. Εκτός από την 
αναγνώριση εκ μέρους της Πολιτείας των εθελοντικών μη κερδοσκοπικών οργανώσεων ως συνομιλητών 
και συνεργατών της κατά την κατάστρωση και την εφαρμογή των πολιτικών της στους επιμέρους τομείς, 
η Πολιτεία προσανατολίζεται σ την:

V  ενθάρρυνση τέτοιων κινήσεων με δημόσιες οικονομικές ενισχύσεις και προσεκτικές φορολογικές 
ελαφρύνσεις.

>  την προβολή του έργου τους και τη θέσπιση ενός συστήματος αναγνώρισης της προσφοράς τους 
(βραβεία κλπ.)

>  την ενίσχυση αυτορρυθμιστικών ή ευέλικτων δημοσίων εποπτικών διαδικασιών έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνατή διαφάνεια.

Το θεσμικό υπόβαθρο για την πραγμάτωση των δικαιωμάτων υφίσταται και εμπλουτίζεται διαρκώς. Τα 
ατομικά δικαιώματα όμως μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους μόνο όταν οι πολίτες γνωρίζουν 
την ύπαρξή τους και έχουν συνείδηση της δυνατότητας να τα ασκήσουν. Τα δικαιώματα πρέπει να είναι 
ορατά. Η έλλειψη ενημέρωσης για τα δικαιώματα δεν προκαλεί μόνο έλλειμμα διαφάνειας. Δεν υποβιβάζει 
μόνο τον πολίτη σε "επαίτη" των ίδιων του των δικαιωμάτων. Απαξιώνει κάθε προσπάθεια για την ενίσχυση 
της κοινωνίας των πολιτών.
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Προστασία των πολιτών - καταναλωτών

Ο αυτοκαθορισμός των πολιτών, το δικαίωμα της αυτόνομης διαμόρφωσης των απόψεων και των 
επιλογών τους και των σχεδίων ζωής τους δεν διακυβεύεται μόνο από το κράτος. Στη σύγχρονη 
καταναλωτική κοινωνία ο πολίτης-καταναλωτής έχει πολλές επιλογές αλλά ταυτόχρονα είναι έκθετος και 
νοιώθει πολλές φορές απροστάτευτος απέναντι στα παντοδύναμα μέσα ενημέρωσης και επηρεασμού, 
στους μηχανισμούς της διαφήμισης, στην ανεξέλεγκτη παραγωγή, στην πληθώρα των προϊόντων και 
υπηρεσιών, που θέτουν συχνά σοβαρά ζητήματα - ακόμη και ως προς την υγεία και την ασφάλειά του.

Διασφαλίζουμε το ουσιαστικό δικαίωμα επιλογών ενός πληροφορημένου πολίτη - καταναλωτή. 
Οργανώνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα εγγύησης των δικαιωμάτων του που συγκροτείται από 
κανόνες αλλά και εργαλεία διαφάνειας και ελέγχου των μέσων μαζικής ενημέρωσης και των 
μηχανισμών παραγωγής, διάθεσης και διαφήμισης προϊόντων και υπηρεσιών, θωρακίζουμε τα δικαιώματά 
του με τη δημιουργία των προϋποθέσεων για την αποτελεσματική άσκησή τους.



Η καινοτόμος νομοθεσία για την προστασία του καταναλωτή (Ν. 2251/94) εισήγαγε ουσιαστικούς 
θεσμούς και μέσα προστασίας του καταναλωτή όπως

>  η συλλογική προστασία μέσω της συλλογικής αγωγής

>  η προστασία στις συμβάσεις από απόσταση ή από την παραπλανητική διαφήμιση,

>  η προστασία των καταναλωτών των ΔΕΚΟ,

> -  η συμμετοχή των καταναλωτικών οργανώσεων στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών και 
συνακόλουθα στη λήψη των αποφάσεων.

Πέντε χρόνια μετά (ν. 2741/99) ιδρύουμε και οργανώνουμε τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου Τροφίμων με 
σκοπό την χάραξη και η άσκηση συνολικής, συνεκτικής και συγκροτημένης πολιτικής στον τομέα του 
ελέγχου ποιότητας και την προστασία της υγείας, της ασφάλειας και των συμφερόντων του 
καταναλωτών. Ο ΕΦΕΤ, συγκεντρώνει τις κατεσπαρμένες σήμερα σε διάφορες υπηρεσίες 
αρμοδιότητες, δραστηριοποιείται σε ένα πεδίο πολύ σημαντικό για την ποιότητα ζωής των πολιτών: τον 
καθορισμό των προδιαγραφών ποιότητας των τροφίμων, την άσκηση των ελέγχων και επιβολή 
κυρώσεων. Οι πολίτες-καταναλωτές θα γνωρίζουν ποιος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των 
τροφίμων και θα συμμετέχουν μέσω των εκπροσώπων τους στη διοίκηση του φορέα αυτού.
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Διαφάνεια

Αγώνας κατά 
της διαφθοράς

Εκτός από τις θεσμικές και οργανωτικές προϋποθέσεις για την άσκηση των δικαιωμάτων η πολιτική μας τα 
επόμενα χρόνια επικεντρώνεται στην ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματα τους αλλά και στη 
βελτίωση του συστήματος της δικαστικής προστασίας των δικαιωμάτων αυτών. Οι χάρτες για τα 
δικαιώματα της καθημερινής ζωής, στον πολιτισμό, την ποιότητα ζωής δεν είναι διαφημιστικά φυλλάδια. 
Δεσμεύουν αυτούς που τους συντάσσουν, γίνονται ασπίδες προστασίας και εργαλεία συμμετοχής του 
πολίτη.

Εμμένουμε και εντείνουμε την προσπάθειά μας για την επίτευξη της διαφάνειας στην άσκηση της πολιτικής 
και τη διοικητική δράση. Διευρύνουμε και διευκολύνουμε την πρόσβαση του πολίτη στις πληροφορίες της 
διοίκησης ώστε να μπορεί να ελέγχει τους διοικούντες, να διαμορφώνει την άποψή του και να συμμετέχει 
ισότιμα στα κοινά. Δημιουργούμε τις συνθήκες για την εξασφάλιση της διαφάνειας όχι μόνο στις κρίσιμες 
περιοχές των δημόσιων έργων, των προμηθειών του Δημοσίου ή των MME αλλά σε όλες τις πτυχές της 
καθημερινής διοικητικής και κρατικής λειτουργίας. Η πολιτεία θα διευρύνει το ρόλο της δημόσιας σφαίρας 
με την έννοια της μεγαλύτερης διαφάνειας και εγγύτητας για τους πολίτες.

Με τις προτάσεις μας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση ολοκληρώνουμε το σύστημα των 
εγγυήσεων της εξωτερικής και εσωτερικής ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης. Αλλά η Δικαιοσύνη δεν είναι 
μόνο μια "εξουσία", είναι κυρίως μια "υπηρεσία", προς τον πολίτη. Γι’ αυτό αναπτύξαμε και συνεχίζουμε μια 
δραστήρια πολιτική υλικοτεχνικών υποδομών και μηχανοργάνωσης των Δικαστηρίων, ώστε το "δικαίωμα στη 
δικαιοσύνη" να πραγματώνεται σε ένα σύγχρονο και αξιοπρεπές περιβάλλον.

Η διαφάνεια και ο δημοκρατικός έλεγχος είναι μία από τις κρισιμότερες εγγυήσεις κατά της διαφθοράς. 
Αντιστεκόμαστε στη - συντηρητική, μίζερη και επικίνδυνη - αντίληψη ότι το "λάδωμα" είναι "εγγενής 
παθολογία της ελληνικής κοινωνίας", "συμπλήρωμα στο εισόδημα" ή "τρόπος να κάνεις τη δουλειά σου". 
Είναι παράνομη αλλά και αντικοινωνική συμπεριφορά. Έχει κόστος, οικονομικό και κοινωνικό. Παραβιάζει 
την αρχή της ισότητας, καταδικάζει τους αδύναμους σε μόνιμη αδυναμία να προβάλλουν και να 
διεκδικήσουν αυτά που δικαιούνται και λειτουργεί ως τροχοπέδη σε κάθε προσπάθεια εκσυγχρονισμού, 
εξορθολογισμού και αποτελεσματικότητας της διοικητικής λειτουργίας. Ο αγώνας κατά της διαφθοράς είναι 
μείζων άξονας της πολιτικής μας.
Στον αγώνα αυτό είναι απαραίτητη η ενεργή συμμετοχή των πολιτών, η σαφής αντίθεση και αντίστασή τους 
απέναντι σε αυτά τα φαινόμενα.



Πρόσθετες εγγυήσεις διαφάνειας

6
Τα δικαιώματα 
στην κοινωνία 

της πληροφορίας

Με το νόμο 2741/1999 θεσπίστηκε:
•  Ο υποχρεωτικός προληπτικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των συμβάσεων Κρατικών 

Προμηθειών και ανάθεσης υπηρεσιών ύψους άνω των 500 εκ. δρχ. καθώς και όλων των συμβάσεων 
Δημοσίων Εργων ύψους άνω του 1 δισ δρχ.

Με το νόμο 2741/1999 θεσπίστηκε:
•  Ο υποχρεωτικός έλεγχος των προδιαγραφών όλων των Κρατικών Προμηθειών ώστε αυτές να είναι 

διατυπωμένες με την αναγκαία γενικότητα για να μην περιορίζεται ο ανταγωνισμός.

Με το νόμο 2741/1999 θεσπίστηκε:
•  Η υποχρέωση συγκεντρωτικής δημοσίευση όλων των προκηρύξεων για Κρατικές Προμήθειες και 

δημόσια έργα σε ειδικό τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως.

Με το νόμο 2741/1999 θεσπίστηκε:
•  Η αντικατάσταση των εκπροσώπων των κομμάτων στις Επιτροπές Προμηθειών μεγάλης οικονομικής και 

τεχνολογικής αξίας - εάν αυτοί αποχωρήσουν ή αρνηθούν να μετάσχουν για οποιονδήποτε λόγο - από 
ανώτατους δικαστές, μέλη του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Οι νέες τεχνολογίες αποτελούν εργαλεία απελευθέρωσης των ανθρώπινων δυνατοτήτων. Τα "νέα μέσα" 
δεν σημαίνουν απλώς περισσότερα ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια. Σημαίνουν την - δυνάμει - απεριόριστη 
πρόσβαση στη γνώση και στην παγκόσμια, την χωρίς σύνορα ανταλλαγή της πληροφορίας και των ιδεών.
Οι νέοι δρόμοι της πρόσβασης και διάδοσης της πληροφορίας είναι μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για την 
ανάπτυξη αλλά και την κοινωνία των πολιτών. Η κοινωνία της πληροφορίας δεν είναι απλά ένα τεχνολογικό 
ή οικονομικό φαινόμενο. Είναι νέα μορφή οργάνωσης της κοινωνίας και της ζωής.

Οι πολίτες πρέπει να είναι υποκείμενα της διαδικασίας μετάβασης στην Κοινωνία της πληροφορίας και όχι 
αντικείμενα ή θεατές της ή απλοί καταναλωτές των εφαρμογών και των προϊόντων της. Η Κοινωνία της 
πληροφορίας δεν πρέπει να οδηγήσει σε ανισότητες και αναλφαβητισμούς σε διάκριση των πολιτών σε 
έχοντες πρόσβαση και γνώση και σε πληροφοριακά πληβείους. Η αρχή της ισότητας και το δικαίωμα στη 
συμμετοχή αποκτά στην Κοινωνία της Πληροφορίας μιας νέα διάσταση. Προσβλέπουμε και εργαζόμαστε για 
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της κοινωνίας της πληροφορίας ώστε να εξασφαλίσουμε την ισότητα 
των ευκαιριών.

Η πολιτεία εγγυάται και οργανώνει το δικαίωμα της πρόσβασης στα μέσα της επικοινωνίας και στη γνώση 
της χρήσης τους ("καθολική υπηρεσία"), το δικαίωμα του καθενός να έχει πρόσβαση σιην τεχνολογία, στα 
νέα μέσα, στο δίκτυο. Ενα πρώτο βήμα αποτελεί η διεύρυνση της επιμόρφωσης και της εξοικείωσης των 
πολιτών με τη γνώση, την κατανόηση και τη χρήση των νέων τεχνολογιών και υπηρεσιών επικοινωνίας 
και πληροφόρησης. Η αρχή γίνεται από το σχολείο: στόχος μας είναι μέχρι το τέλος του 2000 κάθε 
σχολείο να διαθέτει την απαραίτητα υποδομή και να συνδεθεί με το Διαδίκτυο. Το ΠΑΣΟΚ διασφαλίζει το 
δικαίωμα στην επικοινωνιακή συμμετοχή, ως θεμελιώδες κοινωνικό δικαίωμα του ανθρώπου.

Αξιοποιούμε τις δυνατότητες της Κοινωνίας της Πληροφορίας για να επανορθώσουμε ανισότητες, να
διευρύνουμε και να ενισχύσουμε την πληροφόρηση και την ισότιμη συμμετοχή στην (πραγματική και 
"εικονική") ζωή ευαίσθητων ομάδων του πληθυσμού όπως τα άτομα με ειδικές ανάγκες, για τα οποία 
προβλέπουμε ειδικές διευκολύνσεις για την πρόσβαση στη σχετική τεχνολογία, αλλά και πολιτών από 
απομακρυσμένες περιοχές της χώρας μας. Αξιοποιούμε τα νέα μέσα για να εκμηδενίσουμε αποστάσεις,
γεωγραφικές και αναπτυξιακές.

Τα δικαιώματα που ισχύουν στον off-line, στον πραγματικό κόσμο, θα διαφυλάσσονται και στην on-line, την



εικονική πραγματικότητα. Η ύπαρξη εγγυήσεων για την προστασία της ιδιωτικής ζωής και των δικαιωμάτων 
των πολιτών αφορούν τον δημοκρατικό χαρακτήρα της μεταβιομηχανικής εποχής. Μετά την ψήφιση του 
νόμου 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την 
λειτουργία της ανεξάρτητης Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων το ΠΑΣΟΚ αποσκοπεί στην 
πύκνωση του πλέγματος προστασίας με την εισαγωγή νέων ειδικών κανόνων π.χ. για την προστασία της 
ιδιωτικής ζωής και αξιοπρέπειας έναντι των MME, την προστασία της ιδιωτικότητας των καταναλωτών στο 
πλαίσιο της διαφήμισης και του ηλεκτρονικού εμπορίου. Οι νέες τεχνολογίες και δυνατότητες μπορούν να 
διευρύνουν τις δυνατότητες και τις επιλογές αλλά δεν θα συρρικνώσουν τα δικαιώματα και τη θέση των 
ατόμων, στις άμεσες προτεραιότητές μας εντάσσεται η κατοχύρωση των δικαιωμάτων των 
τηλεργαζομένων

L 7Δικαιώματα για 
όλους

Το επίπεδο προστασίας των δικαιωμάτων και εν τέλει η ποιότητα της δημοκρατίας κρίνεται με κριτήριο τη 
διασφάλιση των δικαιωμάτων για όλους. Η ιδέα και η προοπτική μιας χώρας που επιδιώκει τη διεύρυνση 
και την εμβάθυνση της δημοκρατίας, την ισόρροπη κοινωνική ανάπτυξη δεν μπορεί να συνυπάρξει με τον 
αποκλεισμό κοινωνικών ομάδων από την απόλαυση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ευχερειών.
Ο σεβασμός της διαφοράς, η αναγνώριση του δικαιώματος στη διαφορά, η ανοχή των διαφορετικών μορφών 
ζωής, στο βαθμό βέβαια που εντάσσονται στο πλαίσιο της συνταγματικής τάξης, είναι γνώρισμα του 
σύγχρονου κράτους δικαίου.
Οι αρχές που διέπουν την πολιτική μας είναι: η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής και το εθνικό 
συμφέρον, το κράτος δικαίου, η διασφάλιση των συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και 
ελευθεριών, ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των διεθνών υποχρεώσεων της χώρας, οι αρχές του 
ανθρωπισμού, η σαφής αντίθεσή μας σε ρατσιστικές αντιλήψεις και νοοτροπίες.

Η ενίσχυση της ανεκτικότητας, ο σεβασμός των μειονοτήτων, η ενίσχυση των δικαιωμάτων τους και των 
προϋποθέσεων της άσκησής τους είναι βασικοί άξονες της πολιτικής μας. Εκσυγχρονίζουμε την πολιτική 
μας για την ιθαγένεια, καθιερώνοντας ως βασικό κριτήριο για την απόκτησή της την πραγματική διάθεση και 
την αποδεδειγμένη ικανότητα του υποψηφίου για ένταξη στην ελληνική κοινωνία.
Η εθνική μας συνείδηση και περηφάνια δεν βασίζεται σε μία αντίληψη απομονωμένης και ξενόφοβης 
προσέγγισης αλλά στη βεβαιότητα που τρέφουμε για τη δημοκρατία και τον πολιτισμό μας.

8
Μεταναστευτική

πολιτική

Το μεγάλο μεταναστευτικό κύμα των τελευταίων χρόνων έθεσε την ελληνική πολιτεία μπροστά σε νέα 
δεδομένα και προβλήματα. Η εκ των πραγμάτων μετατροπή της χώρας μας σε χώρα υποδοχής 
μεταναστών έθεσε νέα ζητήματα για την κοινωνία και την πολιτεία. Η ελληνική κοινωνία σε γενικές 
γραμμές απορρόφησε τις εντάσεις και αποδέχτηκε τους ξένους χωρίς ιδιαίτερες ρήξεις και χωρίς να 
αναπτύξει ρατσιστικές νοοτροπίες και πρακτικές που παρατηρήθηκαν σε άλλες χώρες. Η ένταση του 
μεταναστευτικού φαινομένου καθιστά αναγκαία την διαμόρφωση μιας συνεκτικής μεταναστευτικής 
πολιτικής σε μακροπρόθεσμη βάση.

Αξονες και στόχοι της πολιτικής αυτής είνα ι:
1. Ο έλεγχος του μεταναστευτικού ρεύματος που συνίσταται στην αποτροπή της εισόδου παράνομων 

μεταναστών, σε πολιτικές αποθάρρυνσης της μετανάστευσης με τη δημιουργία κινήτρων παραμονής 
στις χώρες προέλευσης και τέλος στη διατήρηση του προσωρινού χαρακτήρα της μετανάστευσης.

2. Η δημιουργία προϋποθέσεων νόμιμης παραμονής, εργασίας και κοινωνικής ένταξης, θα
καταπολεμήσουμε την παράνομη απασχόληση αλλά θα αποτρέψουμε ταυτόχρονα την εκμετάλλευση 
της εργασίας των αλλοδαπών. Καθιερώνουμε και διευρύνουμε τα δικαιώματα αλλά και προσδιορίζουμε 
τις υποχρεώσεις των νόμιμων μεταναστών, ώστε να καταστεί δυνατή η ομαλή κοινωνική τους ένταξη.

Η ελληνική κοινωνία πρέπει να είναι μια κοινωνία όλων, μια κοινωνία για όλους, θα βοηθήσουμε αυτούς 
που ζουν και εργάζονται νόμιμα εδώ να συνεισφέρουν και να συμμετέχουν στην ανάπτυξη της ελληνικής 
κοινωνίας και οικονομίας.



Η πολιτική 
σημασία της 

αναθεώρησης του 
Συντάγματος

Η επόμενη Βουλή ως αναθεωρητική έχει την σπάνια πολιτική, θεσμική και ιστορική ευκαιρία να προβεί σε 
ένα ριζικό, εκτεταμένο και σε βάθος εκσυγχρονισμό του συνταγματικού μας πλαισίου. Η αναθεώρηση του 
Συντάγματος εισέρχεται πια στην τελική της φάση και πρόκειται να μεταβάλλει τη μορφή και το ειδικό βάρος 
μεγάλου αριθμού συνταγματικών διατάξεων.

Η ευθύνη που επωμίζεται η νέα Βουλή είναι τεράστια. Τεράστια είναι όμως και η δυναμική της 
πρωτοβουλίας αυτής. Το ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει με αίσθημα ιστορικής ευθύνης την αναθεώρηση και τη 
θεωρεί πρόσφορο πεδίο συνεννόησης των πολιτικών δυνάμεων της χώρας.

Οι στόχοι της Για το ΠΑΣΟΚ η συναινετική αναθεώρηση μπορεί να οδηγήσει σε μία συνολική αναβάθμιση των πολιτικών
αναθεωοησπο μας θεσίιών και ^  εικόνας που έχουν οι πολίτες για αυτούς. Οι άξονες που διέπουν την ανοικτή αυτή

μ  Λ  διαδικασία είναι οι ακόλουθοι:

1. Ενίσχυση της ελευθερίας των πολιτών και εκσυγχρονισμός του Κράτους Δικαίου

•  Κατοχυρώνονται νέα ατομικό δικαιώματα, προκειμένου να ανπμετωπισθούν απειλές που απορρέουν 
από την εξέλιξη της σύγχρονης τεχνολογίας, από την ανάδειξη ισχυρών κέντρων ιδιωτικής εξουσίας, 
από την κυρίαρχη θέση των μέσων ενημέρωσης και από τους μηχανισμούς που συνδέονται με την 
κοινωνία της πληροφορίας (ενίσχυση των εγγυήσεων της προσωπικής ασφάλειας, περιορισμοί ως προς 
τους βιοϊατρικούς πειραματισμούς, κατοχύρωση του δικαιώματος απάνπισης στα MME και της 
υποχρέωσης των MME για επανόρθωση, προστασία προσωπικών δεδομένων, ενίσχυση της προστασίας 
του απορρήτου των επικοινωνιών κ.ο.κ.).

•  Εξειδικεύονται και αποσαφηνίζονται κλασικά ατομικά δικαιώματα, ιδίως στα σημεία εκείνα που 
προκάλεσαν διχογνωμίες στη νομολογία, καθώς και δικαιώματα που αφορούν πολυάριθμες ειδικές 
κατηγορίες πολιτών, όπως οι δημόσιοι υπάλληλοι (δικαιώματα συνεταιρίζεσθαι και συλλογικής 
αυτονομίας δημοσίων υπαλλήλων).

•  Εισάγονται νέα μέτρα διαφάνειας και νέα μέτρα κοινωνικής ισορροπίας σε θέματα, όπως η προστασία 
του περιβάλλοντος (όπου κατοχυρώνεται ιδιαίτερο ατομικό δικαίωμα), οι απαλλοτριώσεις και ο 
καθορισμός χρήσεων γης.

2. Ολοκλήρωση της συνταγματικής κατοχύρωσης της ισότητας και του κοινωνικού κράτους

•  Αίρονται όλες οι εξαιρέσεις από την αρχή της ισότητας των δύο φύλων.

•  Εισάγεται ρητά η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου.

•  Ενισχύεται η συλλογική αυτονομία των κοινωνικών εταίρων σε όλα τα επίπεδα με στόχο να προωθούνται 
οι κοινωνικά συμφωνημένες λύσεις στα εισοδηματικά, εργασιακά, ασφαλιστικά κ.λ.π. θέματα.

•  Προστίθεται η υποχρέωση του κράτους να ασκεί ενεργό δημογραφική πολιτική.

3. Εναρμόνιση του ελληνικού Συντάγματος με τις προοπτικές της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης

Στην πορεία προς την Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση, στην οποία η Ελλάδα μετέχει ισότιμα και ενεργητικά,
διασφαλίζεται η θεσμική διευκόλυνση αυτής της ιστορικής προσπάθειας της χώρας. Ταυτοχρόνως
αποσαφηνίζονται πλήρως οι σχέσεις της εθνικής και της κοινοτικής έννομης τάξης, ενώ διασφαλίζονται τα
στοιχεία της εθνικής μας ταυτότητας.

4. Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του κοινοβουλευτικού μας συστήματος

•  Επιβάλλονται αυστηροί όροι διαφάνειας και ελέγχου στα οικονομικά των κομμάτων και των υποψηφίων 
βουλευτών.

•  Επιβάλλεται η σταθερότητα και η σαφήνεια των "κανόνων παιχνιδιού" ως προς το εκλογικό σύστημα.



•  Διευκολύνεται η συμμετοχή των αποδήμων Ελλήνων και των ετεροδημοτών στην πολιτική ζωή και τις 
εκλογικές διαδικασίες.

•  Εκσυγχρονίζονται με βάση της σημερινές συνθήκες τα κωλύμοτο και τα ασυμβίβαστα των βουλευτών.

•  Διευκολύνεται η ουσιαστικότερη κοι αποτελεσματικότερη λειτουργία της Βουλής, ιδίως στην άσκηση 
του νομοθετικού της έργου (αυτόνομη νομοθετική αρμοδιότητα των κοινοβουλευτικών επιτροπών, νέοι 
κανόνες ως προς τη συζήτηση και ψήφιση του προϋπολογισμού κ.ο.κ.).

5. Ανεξάρτητες Δημόσιες Αρχές και αρχή της συναίνεσης ως στοιχείο της δημοκρατικής αρχής

•  Διαμορφώνεται ένα συνταγματικό πλαίσιο λειτουργίας των Ανεξάρτητων Δημόσιων Αρχών.

•  Αναβαθμίζονται σε συνταγματικά όργανα το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, ο Συνήγορος του 
Πολίτη και η Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών.

•  Προτείνεται η αποσύνδεση της διαδικασίας εκλογής του Προέδρου της Δημοκρατίας (με αυξημένη 
πάντοντε πλειοψηφία) από την απειλή πρόωρης διάλυσης της Βουλής, έτσι ώστε να επιτυγχάνεται 
χωρίς τον κίνδυνο διάλυσής της η διαμόρφωση ευρύτερων πλειοψηφιών.

•  Η ποινική ευθύνη των Υπουργών παύει να είναι μηχανισμός στη διάθεση της εκάστοτε πλειοψηφίας και 
"απειλή" για την εκάστοτε μειοψηφία.

6. θέσπιση πρόσθετων εγγυήσεων για τη διαφάνεια και τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

•  Οι αρχές που διέπουν το ν. 2190/94 για τις προσλήψεις στο δημόσιο και τον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
αποκτούν πλέον συνταγματική ισχύ.

•  Ενισχύεται η αποκεντρωτική λειτουργία του κράτους.

•  Ολοκληρώνεται η συνταγματική προστασία όλων των βαθμών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

7. Ενίσχυση της εξωτερικής και εσωτερικής ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης

•  Με την ανασυγκρότηση του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου.

•  Με την εισαγωγή κανόνων και κριτηρίων για την επιλογή των προσώπων που στελεχώνουν τις 
κορυφαίες θέσεις της Δικαιοσύνης.

•  Με τον αποκλεισμό της δυνατότητας να κρίνουν οι ίδιοι οι δικαστές ζητήματα αποδοχών τους.

•  Με την εκλογίκευση της κατανομής της δικαιοδοσίας μεταξύ των επιμέρους κλάδων της δικαιοσύνης.

•  Με τον εκσυγχρονισμό αλλά και τη διαφύλαξη των αρχών που διέπουν το σύστημα δικαστικού 
ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων.

•  Με την απαγόρευση άσκησης διαιτητικών και διοικητικών έργων από τους δικαστές.



ΙΟ
Το ΠΑΣΟΚ 
προτείνει: 

Συνταγματική 
συμφωνία

Το ΠΑΣΟΚ προτείνει - και στην επόμενη Βουλή - προς τα κόμματα της αντιπολίτευσης τη σύναψη μας 
ευρείας συνταγματικής συμφωνίας που θα ολοκληρώσει τη συναινετική αναθεώρηση του Συντάγματος.
Η συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων δεν θα αφήσει να καταστεί το Σύνταγμα πεδίο στείρας 
κομματικής αντιπαράθεσης, αλλά θα καταστήσει την αναθεώρηση ευκαιρία για έναν ευρύ εκσυγχρονισμό 
και την ανανέωση των πολιτικών μας θεσμών στο κατώφλι του 21ου αιώνα. Το ΠΑΣΟΚ προτείνει μια τέτοια 
συνεννόηση, αν και, η ανάγκη αναθεώρησης των συνταγματικών διατάξεων έχει αποφασισθεί με ελάχιστες 
εξαιρέσεις από πλειοψηφία πολύ μεγαλύτερη των 180 ψήφων.

Το Σύνταγμά μας του 21ου αιώνα μπορεί να είναι το θεσμικό βάθρο και η πολιτική αφετηρία για μία 
Πολιτεία στην υπηρεσία του πολίτη, για έναν πολίτη ενεργό και ασφαλή, για ένα σύγχρονο και 
αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος, για μια Ελλάδα ισότιμο εταίρο στην προοπτική της ευρωπαϊκής 
ολοκλήρωσης, για μια πραγματικά ανεξάρτητη Δικαιοσύνη, για μια αποτελεσματική και αξιόπιστη δημόσια 
διοίκηση, για μια ισχυρή Τοπική Αυτοδιοίκηση.



Γία μια Δημόσια Διοίκηση 
στην υπηρεσία του πολίτη
Γία την ολοκλήρωση της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης



Η δημόσια 
διοίκηση στη 

νέα εποχή

Τα τελευταία χρόνια έγινε σημαντική δουλειά για τη μεταρρύθμιση των δομών της διοίκησης και τον 
εκσυγχρονισμό του κράτους. Σταθερός οδηγός στην προσπάθεια αυτή ήταν η αντίληψη του «κράτους- 
στρατηγείου».

Στο επίκεντρο κάθε προσπάθειάς μας βρίσκεται ο πολίτης και τα δικαιώματά του. ΓΤ αυτό η πρωταρχική 
αποστολή του κράτους συμπυκνώνεται σε ένα δίπτυχο: την εξασφάλιση της ισόρροπης απόλαυσης των 
δικαιωμάτων από όλους αλλά και τη διαρκή ενίσχυση της ελευθερίας για καθένα ξεχωριστά. Το κράτος δεν 
είναι, λοιπόν ούτε περιττός μηχανισμός για την κοινωνική ζωή μας που πρέπει να αποτραβηχτεί από 
παντού, ούτε απαραίτητο συμπλήρωμα κάθε κοινωνικής δραστηριότητας. Ο λόγος ύπαρξής του συνιστάται 
στην ενίσχυση της πρωτοβουλίας και της αυτονομίας των πολιτών.

Στο διάστημα που πέρασε, η αντίληψη του «κράτους - στρατηγείου» άρχισε να εμπεδώνεται. Αντίπαλός της 
ήταν οι παραδοσιακές δομές του υπερτροφικού ελληνικού κράτους, με κύριες δυσλειτουργίες αφενός τον 
συγκεντρωτισμό και αφετέρου τις πελατειακές εξαρτήσεις και την αδιαφάνεια, που οδηγούσαν είτε σε 
παρεμπόδιση της προόδου είτε σε αυταρχικές συμπεριφορές των οργάνων του προς τον πολίτη. Μια σειρά 
από καίριες πρωτοβουλίες έχουν αλλάξει ριζικά αυτή την εικόνα.

Πρώτον, πρωτοβουλίες που ενισχύουν την αποκέντρωση και την αυτοδιοίκηση:

> -  Η υλοποίηση του σχεδίου “ I. ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ” , που ενδυναμώνει τους οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού.

>  Η καθιέρωση του δευτέρου βαθμού Αυτοδιοίκησης, με την ίδρυση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, 
που έχουν πλέον διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια,

>  Η συγκρότηση και οργάνωση των Περιφερειών ως ενιαίων και αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων 
της κρατικής διοίκησης,

>  Ο περιορισμός του κεντρικού κράτους σε επιτελικό ρόλο.

Δεύτερον, μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν τη διαφάνεια στη λειτουργία της διοίκησης, τον έλεγχο και τη 
αποτελεσματικότητα της:

>  Το σύστημα προσλήψεων του ν. 2190/94 και η δημιουργία του ΑΣΕΠ ως εγγυητή της αμεροληψίας και 
της αξιοκρατίας,

>  Η θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Πολίτη και των Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης ως
θεσμών ελέγχου της Διοίκησης,

> ·  Το πρόγραμμα «Ποιότητα για τον πολίτη», με το οποίο καθιερώθηκαν μέτρα άμεσης επικοινωνίας και 
εξυπηρέτησης των πολιτών από τη Διοίκηση (τηλεφωνική αίτηση για μια σειρά πιστοποιητικών, π.χ. 
ληξιαρχικών πράξεων, φορολογικής ενημερότητας, στρατολογικής κατάστασης και ποινικού μητρώου, 
one stop shops κλπ).

>  Η καθιέρωση των συλλογικών διαπραγματεύσεων για του εργαζόμενους στο Δημόσιο.



Οι προκλήσεις της νέας εποχής

Ωστόσο, το έργο του διοικητικού εκσυγχρονισμού δεν σταματά εδώ. Σ’ όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, αλλά και ευρύτερα, αυξάνεται η πίεση για συνεχή βελτίωση των επιδόσεων της Δημόσιας 
Διοίκησης. Η πραγματική σύγκλιση του ελληνικού δημόσιου τομέα προς τα επίπεδα αποτελεσματικύτητας 
και ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών που ισχύουν στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στο νέο διεθνές περιβάλλον. Η συμμετοχή μας 
στην Ενωμένη Ευρώπη αλλά και στις διαδικασίες της παγκοσμιοποίησης με όρους ισοτιμίας απαιτεί την 
πλήρη ανάπτυξη των δημιουργικών δυνάμεων της κοινωνίας μας σε κάθε τομέα.
Δυνάμεις, που στο πρόσφατο ακόμη παρελθόν δρούσαν σε ένα ασφυκτικό πλαίσιο και εμποδίζονταν να 
αναπτυχθούν από μία καταθλιπτική γραφειοκρατία, πρέπει τώρα να απελευθερωθούν και να ενισχυθούν.
Το κράτος πρέπει να εξελιχθεί και εξελίσεται από «εχθρό» σε φίλο και συνεργάτη των ζωντανών 
δυνάμεων της κοινωνίας. Με άλλα λόγια, το ζητούμενο είναι οι πολίτες να νοιώσουν ότι ενισχύεται η 
ελευθερία τους. Αυτό επιβάλλει η νέα εποχή που ανοίγεται μπροστά μας και μόνον αυτό εγγυάται την 
πρόοδό μας.
Εύλογα προβάλλει λοιπόν το ερώτημα: μπορεί να δραστηριοποιηθούν οι ζωντανές δυνάμεις της κοινωνίας 
μας από μια Διοίκηση που ο πολίτης εξακολουθεί να θεωρεί συχνά τροχοπέδη στις πρωτοβουλίες του;
Η απάντηση είναι «ναι». Ναι, υπό την προϋπόθεση να οργανώσουμε τη δουλειά μας προς δύο κατευθύνσεις 
συμπληρωματικές μεταξύ τους: στροφή προς την αποτελεσματικότητα - στροφή προς τον πολίτη.

Η φάση της θέσπισης των αναγκαίων νομοθετημάτων για την ανασυγκρότηση των δομών της Διοίκησης 
έχει πια ολοκληρωθεί. Η εποχή που μας περιμένει πρέπει να διακρίνεται από τη δημιουργική ανάπτυξη των 
κρατικών πρωτοβουλιών και δράσεων με αποδέκτη τον πολίτη. 0 νέος θεσμικός εξοπλισμός πρέπει να 
αξιοποιηθεί γι’ αυτόν ακριβώς τον σκοπό. Σταθερή προσπάθειά μας είναι να ελέγχεται η απόδοση της 
διοίκησης σε κάθε επίπεδο δράσης της με κριτήριο την αντιμετώπιση των προβλημάτων των πολιτών. 
Σήμερα πρέπει να εμπνέει τις προσπάθειές μας ένα νέο σύνθημα: διαρκής μεταρρύθμιση στη Δημόσια 
Διοίκηση.

2

Ο πολίτης στο 
επίκεντρο της 

πολιτικής: 
Μια διαρκής 

μεταρρύθμιση

Στην τετραετία που έρχεται, η διαρκής μεταρρύθμιση στην οποία στοχεύουμε θα είναι μια αμφίδρομη 
διαδικασία. Προϋποθέτει τη δημιουργία σταθερών μηχανισμών διαβούλευσης με τους συλλογικούς φορείς, 
μακριά από την πεπατημένη των μονομερών διεκδικήσεων και της συντεχνιακής λογικής.
Επιβεβλημένη είναι γι’ αυτό, η καθιέρωση ενός μόνιμου ανοικτού διαλόγου με τη συμμετοχή σε αυτόν όλων 
των νομιμοποιουμένων φορέων της κοινωνίας. Προς την κατεύθυνση αυτή θεσπίζεται Εθνικό Συμβούλιο 
Στρατηγικής για τη Δημόσια Διοίκηση, στο οποίο μετέχουν εκπρόσωποι:

της Διοίκησης, των συνδικαλιστικών φορέων, φορέων συλλογικής εκπροσώπησης της ελληνικής κοινωνίας, 
παραγωγικών τάξεων, φορέων ειδικής τεχνογνωσίας (ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων) και 
ανεξάρτητες απ' τα πολιτικά κόμματα προσωπικότητες με ειδικές γνώσεις.

Το Εθνικό Συμβούλιο Στρατηγικής για τη Δημόσια Διοίκηση έχει ως αποστολή την εμπέδωση του εθνικού 
διαλόγου, τόσο σε κεντρικό όσο και σε αποκεντρωμένο, νομαρχιακό, επίπεδο, την υποβολή των προτάσεων, 
και την αξιολόγηση της αποτελεσματικής λειτουργίας της Διοίκησης.

Για μια αποκεντρωμένη Κρατική λειτουργία

Η αποκέντρωση των λειτουργιών του Κράτους δεν αποτελεί μόνο συνταγματική επιταγή, αλλά και 
απαραίτητη συνθήκη για τη συγκρότηση ενός σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους.

Ο περιορισμός του κεντρικού κράτους στον επιτελικό του ρόλο, η συγκρότηση και οργάνωση των 
Περιφερειών ως ενιαίων, αποκεντρωμένων διοικητικών μονάδων, η ουσιαστική στήριξη της Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης και η υλοποίηση του σχεδίου "ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ", αποτελούν τα βασικά σημεία της 
παρέμβασής μας σε αυτό το πεδίο.



Για την κατοχύρωση της δομής αυτής και την βελτίωση της λειτουργίας της προς όφελος του Έλληνα 
πολίτη προχωρούμε στις ακόλουθες κατευθύνσεις :

α) Ολοκλήρωση της περιφερειακής συγκρότησης του Κράτους

Προχωρούμε την οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων και των σχέσεων της Κεντρικής Διοίκησης, της
Περιφερειακής Διοίκησης και της Αυτοδιοίκησης και στην ενίσχυση του κάθε επιπέδου, ώστε να αναλάβει
τις νέες, αυξημένες του ευθύνες.

Στο περιφερειακό επίπεδο, προχωρούμε:

>  Στη συγκρότηση αποκεντρωμένων περιφερειακών υπηρεσιών πλησιέστερα στον πολίτη, σε νομαρχιακό 
ή παν-νομαρχιακό επίπεδο., καθώς και στη μελέτη για την ορθή επιλογή του επιπέδου συγκρότησης των 
περιφερειακών υπηρεσιών.

>  Στην αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της Περιφέρειας έτσι ώστε να ενταχθούν νέες αρμοδιότητες.

>  Στην αποκέντρωση αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών από τα Υπουργεία στις Περιφέρειες.

Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στην κατοχύρωση των αρμοδιοτήτων των δυο επιπέδων Αυτοδιοίκησης.

Γι αυτό προχωρούμε:

>  Στην ενίσχυση του ρόλου της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ως προς την άσκηση αρμοδιοτήτων για 
τοπικές υποθέσεις νομαρχιακού περιεχομένου, διαχωρίζοντας παράλληλα, τις κρατικές και τοπικές 
υποθέσεις νομαρχιακού επιπέδου.

>  Στην οριοθέτηση του πεδίου ευθύνης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων ως προς τις αρμοδιότητες 
και την εξουσία των Δήμων και Κοινοτήτων

>  Στην αυτοτέλεια των δύο βαθμών και την εφαρμογή της αρχής της επικουρικότητας.

β) Επικαιροποίηση του Δημοκρατικού Προγραμματισμού

Τα σημαντικά βήματα που έγιναν προς την κατεύθυνση του δημοκρατικού - αναπτυξιακού προγραμματισμού 
και το πλαίσιο που θεσπίστηκε με το ν.1622/86, είναι αναγκαίο να ολοκληρωθούν και να προσαρμοστούν 
στις νέες συνθήκες.

Η προτεινόμενη κατεύθυνση για το νέο θεσμικό πλαίσιο αναδεικνύει το περιφερειακό ως κυρίαρχο 
επίπεδο προγραμματισμού (επίπεδο σύγκλισης) με τη θεσμοθέτηση του Περιφερειακού Σχεδίου Ανάπτυξης 
και του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης.

Γ ια να αντεπεξέλθει η Περιφέρεια στον κομβικό της ρόλο, προχωρούμε στην αναβάθμιση των 
Περιφερειακών Ταμείων Ανάπτυξης, μέσα από την εξασφάλιση πόρων, τη στελέχωση με κατάλληλο 
επιστημονικό προσωπικό και την οργάνωση και μηχανοργάνωση των υπηρεσιών για την ανάπτυξη 
εφαρμογών για την παρακολούθηση εθνικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

Παράλληλα με το Περιφερειακό, συνυπάρχουν και συλλειτουργούν:

>  Το Εθνικό Επίπεδο, που καθορίζει τη στρατηγική της ανάπτυξης μέσα από το συνολικό αναπτυξιακό 
προγραμματισμό και τον ταμειακό προγραμματισμό

>  Το Νομαρχιακό Επίπεδο, ως ενδιάμεσο επίπεδο μεταξύ Περιφερειακού και Τοπικού

.



> -  Το Τοπικό Επίπεδο προγραμματισμού, εκ των κάτω, ως πλησιέστερο στους πολίτες. 

γ) Εποπτεία

Με τον ίδιο τρόπο που το Σύνταγμα κατοχυρώνει την αυτοτέλεια και την αυτοδυναμία της Αυτοδιοίκησης, 
επιβάλλει την άσκηση ουσιαστικής εποπτείας του Κράτους στους OTA, με στόχο την παράλληλη θωράκιση 
της αυτοτέλειας και της ελευθερίας δράσης και πρωτοβουλίας των OTA καθώς και των αρχών της χρηστής 
διοίκησης και της προστασίας των δικαιωμάτων των πολιτών.

Γι αυτό προχωρούμε:

>  Στην αναδιοργάνωση, αναβάθμιση και βελτίωση των διαδικασιών άσκησης της εποπτείας και ειδικότερα 
του ελέγχου νομιμότητας των πράξεων και κανονικότητας της οικονομικής διαχείρισης των OTA
πρώτου και δευτέρου βαθμού.

V  Στην αποσαφήνιση του θεσμικού πλαισίου που αφορά στις Δημοτικές Επιχειρήσεις, ώστε να 
ανταποκρίνονται στις σημερινές συνθήκες λειτουργίας των OTA.

Ειδικότερα για το προσωπικό των OTA προβλέπουμε

>  Απλούστευση και επιτάχυνση των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού στους πρωτοβάθμιους OTA.
Το ΑΣΕΠ θα έχει μόνο αρμοδιότητα ελέγχου των προκηρύξεων και των πινάκων κατάταξης, δηλαδή 
ελέγχου νομιμότητας. Οι διαγωνισμοί και οι λοιπές διαδικασίες προσλήψεων θα ενεργούνται με 
ευθύνη των ίδιων των OTA.

Επίσης προτείνεται ο αυστηρός περιορισμός των συμβάσεων ορισμένου χρόνου στις πραγματικές 
εποχιακές και έκτακτες ανάγκες των Δήμων και να ενθαρρυνθεί η κάλυψη των οργανικών θέσεων.

δ) Ποιότητα των υπηρεσιών που παοέγονται arque πολίτες

0 επιμερισμός των αρμοδιοτήτων και των ρόλων ανάμεσα στα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης δεν 
νοείται ως δημιουργία στεγανών, αλλά έχει νόημα μόνο στο μέτρο που δημιουργεί τις συνθήκες 
ουσιαστικής συνεργασίας μεταξύ τους, ώστε να δίνουν από κοινού αποτελεσματικές λύσεις στα 
προβλήματα των πολιτών. Γι αυτό ωθούμε τη δημιουργία ευέλικτων μηχανισμών εξυπηρέτησης.

2. Για μια Δημόσια Διοίκηση στόχων και αποτελεσμάτων

Πάγια αδυναμία του τρόπου λειτουργίας της Διοίκησης είναι ο ατελής τρόπος σχεδιασμού, αλλά και 
υλοποίησης των δημόσιων πολιτικών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους τομείς εκείνους όπου το κράτος δεν 
περιορίζεται σε έναν απλό ρυθμιστικό ρόλο, αλλά επιδιώκει με συγκεκριμένες πρωτοβουλίες να παρέμβει 
ενεργά στο οικονομικό και κοινωνικό πεδίο.

Για τη ριζική αντιμετώπιση αυτής της αδυναμίας, προωθούμε ένα μοντέλο κρατικής οργάνωσης, όπου οι 
αποφάσεις λαμβάνονται και οι πολιτικές εφαρμόζονται στο πλησιέστερο προς τον πολίτη και τις ανάγκες 
του επίπεδο.

α) Βελτίωση του συστήματος λήψης αποφάσεων και σύνδεσή του με τις απαιτήσεις της κοινωνίας

Η αποκέντρωση του συστήματος λήψης των αποφάσεων από την αποκλειστική ευθύνη της Κεντρικής 
Διοίκησης στις άλλες βαθμίδες Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, αποτελεί ουσιώδη προϋπόθεση για την 
αποτελεσματικότητα. Για να αποκεντρωθεί το σύστημα λήψης αποφάσεων, όχι μόνο θεσμικά, αλλά και 
ουσιαστικά, προωθούμε:

>  Την απλούστευση καιν συστηματοποίηση των αρμοδιοτήτων,



>  Την απλούστευση και συστηματοποίηση της νομοθεσίας,

>  Την εισαγωγή νέων παραμέτρων στη λήψη των αποφάσεων, όπως η ανάλυση κόστους-οφέλους, οι 
μελέτες κοινωνικών επιπτώσεων, τα κριτήρια ποιότητας,

> -  Την καθιέρωση μηχανισμών επικοινωνίας της Διοίκησης τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά με το 
; περιβάλλον της.

> ·  Την καθιέρωση μηχανισμών για να παρακολουθείται η εφαρμογή των πολιτικών. 

β) Επιδίωξη συγκεκριμένων και μετρήσιμων αποτελεσμάτων

Η Δημόσια Διοίκηση της χώρας μας εξακολουθεί να αποδίδει σημασία σχεδόν αποκλειστικά στην τήρηση 
της νομιμότητας. Αυτό μόλις τα τελευταία χρόνια άρχισε επιτέλους να αλλάζει. Είναι καιρός πλέον η τήρηοη 
της νομιμότητας να συνδυασθεί με την επιδίωξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Χρειάζονται λοιπόν 
κατάλληλα συστήματα ελέγχου και αξιολόγησης του κάθε έργου σε όλες τις φάσεις του, ώστε να 
διασφαλίζεται η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Κύρια μέσα για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι:

>  Η επεξεργασία κατάλληλων δεικτών αποδοτικότητας για κάθε τομέα πολιτικής και για κάθε έργο,

>  Η τακτική διενέργεια ελέγχων αποδοτικότητας,

> -  Η συγκριτική αξιολόγηση ομοειδών υπηρεσιών,

>  Η θεσμοθέτηση «συμβολαίων δράσης», με τα οποία το ύψος των πιστώσεων που διατίθενται ανά 
φορέα/υπηρεσία προσανατολίζεται στην αξιολόγηση της απόδοσής τους, σύμφωνα με προκαθορισμένα 
κριτήρια.

Για μια Δημόσια Διοίκηση καταρτισμένων στελεχών

Η ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης αποτελεί τον καθοριστικό παράγοντα για 
την επιτυχία της διοικητικής μεταρρύθμισης. Ο δημόσιος υπάλληλος καλείται να ασκήσει τα καθήκοντά του 
με γνώμονα την αποδοτικότητα. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της Δημόσιας Διοίκησης με ανθρώπινο 
δυναμικό που εγγυάται απτά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις ανάγκες των πολιτών.

α) Προγραμματισμός Ανθρώπινου Δυναμικού

Η έλλειψη συστηματικού προγραμματισμού του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί ένα από τα βασικά 
προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Γι’ αυτό πρέπει να προσδιορίσουμε με συγκεκριμένο τρόπο 
τις ανάγκες της Διοίκησης σε έμψυχο δυναμικό, και να διαμορφώσουμε ένα ενιαίο και ορθολογικό πρότυπο 
που να συνδέει τις προσλήψεις, την εξέλιξη των υπαλλήλων εντός της διοίκησης και τις αποχωρήσεις. Στην 
προοπτική αυτή προωθούμε:

>  Την εκπόνηση συστημάτων πρόβλεψης των αναγκών της δημόσιας διοίκησης σε έμψυχο δυναμικό,
ώστε να συγκροτηθεί ένα αξιόπιστο σύστημα προγραμματισμού των προσλήψεων, και

>  Τη συστηματική μελέτη της εξέλιξης των υπαλλήλων στα διάφορα επίπεδα της σταδιοδρομίας τους, 
έως τη στιγμή της αποχώρησής τους.

Επειδή τα αμέσως επόμενα χρόνια θα συνεχίσουμε με το υπάρχον ανθρώπινο δυναμικό, εστιάζουμε την 
προσοχή μας σε ειδικές παρεμβάσεις για την κινητοποίηση και την επιμόρφωσή του, ώστε να έχουμε άμεσα 
αποτελέσματα παράλληλα με την εισαγωγή μιας ολοκληρωμένης και μακρόπνοης πολιτικής Προγραμματισμού 
Ανθρώπινου Δυναμικού. Η πολιτική αυτή θα καθορίσει την ποιότητα της Διοίκησης στο μέλλον.



Είναι επιτακτική ανάγκη να συζητήσουμε πρόσφορες μεθόδους και πρακτικές, που επιτρέπουν την 
εμπέδωση νέων αξιών από τα στελέχη της Διοίκησης και τονώνουν την αίσθηση του καθήκοντος και της 
ευθύνης τους. Είναι ανάγκη να κινητοποιήσουμε δημιουργικά τον κόσμο της Διοίκησης.

Στο παρελθόν, η πολιτική των κινήτρων κατέληγε πάντοτε να ταυτίζεται με την επιδοματική ενίσχυση των 
δημοσίων υπαλλήλων και τις κάθε είδους παροχές. Σήμερα επιβάλλεται μια ριζική ανανέωση της πολιτικής 
αυτής, ώστε τα κίνητρα να συνδυάζονται με συγκεκριμένες ανάγκες. Σε πρώτη φάση ενισχύονται, έτσι, τα 
κίνητρα για τους υπαλλήλους των νησιώτικων και παραμεθόριων περιοχών. Επίσης προγραμματίζεται η 
εθελούσια έξοδος υπαλλήλων, σε τομείς όπου αυτό επιβάλλεται από την εξέλιξη  της τεχνολογίας. Είναι, 
ωστόσο, αναγκαία μια πιο ριζική πρωτοβουλία: πρέπει να ξεκινήσουμε αμέσως το διάλογο για τη σύνδεση 
των αποδοχών με τη συγκεκριμένη απόδοση του υπαλλήλου.

Η άλλη όψη της πολιτικής μας στον τομέα αυτόν είναι η επιμονή στην αξιολόγηση του έργου και της 
απόδοσης των δημοσίων υπαλλήλων. Προωθούμε γι’ αυτό την ίδρυση σώματος αξιολογητών της Δημόσιας 
Διοίκησης, καθώς και την ίδρυση ειδικών επιτροπών αξιολόγησης σε κάθε υπουργείο. Καθιερώνουμε νέο 
σύστημα κρίσης και επιλογής προϊσταμένων, με βάση την υπηρεσία σε θέσεις ευθύνης, τις εκθέσεις 
αξιολόγησης, τη συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, τις επιστημονικές δημοσιεύσεις, τη γνώση ξένων 
γλωσσών. Η επιλογή των γενικών διευθυντών γίνεται από όλο το φάσμα της Διοίκησης και του ευρύτερου 
δημόσιου τομέα, ενώ καθιερώνεται καθηκοντολόγιο και επεκτείνονται οι Ομάδες Διοίκησης Έργου.

γ) Βελτίωση της κατάρτισης

Αναμφισβήτητη είναι η συμβολή της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην επίτευξη των στόχων της 
διοικητικής μεταρρύθμισης. Η συνεχής εξέλιξη των γνώσεων και της τεχνολογίας επιβάλλει την 
αναζήτηση μέσων για τη διαρκή εκπαίδευση και κατάρτιση. Αυτό εξασφαλίζεται με την κατάλληλη 
αναμόρφωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, την ενίσχυση της διοικητικής 
εκπαίδευσης και τη συστηματικότερη διοργάνωση και εφαρμογή επιμορφωτικών προγραμμάτων.

0 εκσυγχρονισμός του συστήματος εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εστιάζεται κυρίως σε οργανωτικές και 
εκπαιδευτικές βελτιώσεις του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας διοίκησης, στη συνεχή και συστηματική 
καταγραφή των αναγκών της Διοίκησης, και στην προσαρμογή του περιεχομένου των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στις πραγματικές απαιτήσεις των υπηρεσιών.

Προωθούμε σταδιακά, ως υποχρεωτική προϋπόθεση διορισμού, τη φοίτηση στην Εθνική Σχολή Δημόσιας 
Διοίκησης, και προχωρούμε στην ίδρυση Σχολής στελεχών αυτοδιοίκησης, για την κατάρτιση και 
επιμόρφωση των αιρετών και μη στελεχών της.

Η εκπαίδευση και η επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων, η οποία γίνεται διαρκής, μέσω των 
περιφερειακών και νομαρχιακών πιστοποιημένων δομών κατάρτισης, θα είναι υποχρεωτική προϋπόθεση για 
την προαγωγή και την εξέλ ιξη  των υπαλλήλων.

Για μια Δημόσια Διοίκηση ανοιχτή και φιλική στους πολίτες

Για να γίνει πράξη η στρατηγική μας επιλογή που θέτει την εξυπηρέτηση των αναγκών της κοινωνίας ως 
πρώτη προτεραιότητα στη διοικητική δράση, κάθε μεταρρυθμιστική προσπάθεια έχει ως γνώμονα την
οπτική του πολίτη για τον οργανωτικό και λειτουργικό ανασχεδιασμό των δημοσίων υπηρεσιών. 0  πολίτης 
είναι τόσο χρήστης προϊόντων και υπηρεσιών όσο και υποκείμενο κατοχυρωμένων δικαιωμάτων, τα οποία 
εξειδικεύονται με θεσμικές πρωτοβουλίες άμεσου αποτελέσματος (Χάρτης Δικαιωμάτων Πολιτών, Κώδικας 
Διοικητικής Διαδικασίας).



Βασικός μας στόχος είναι η ανατροπή της αρνητικής εντύπωσης αλλά και των προκαταλήψεων που 
επικρατούν στις σχέσεις των πολιτών με τη Διοίκηση, με κατάλληλες παρεμβάσεις από την πρώτη τους 
επαφή.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού προχωρούμε:

> -  στη δημιουργία Κέντρων Διοικητικών Πληροφοριών, προσαρμοσμένων στις ιδιαιτερότητες της 
αποστολής και του ρόλου του κάθε επιπέδου διοίκησης και αυτοδιοίκησης, καθώς και στην ελεύθερη 
διάθεση πληροφοριών σε όλους τους πολίτες μέσω ηλεκτρονικών σημείων επικοινωνίας που θα
αναπτυχθούν σε δημόσιους χώρους,

> -  στη δημιουργία κατάλληλων πληροφοριακών συστημάτων και δικτύων συνεργασίας που περιορίζουν 
δραστικά τον όγκο των απαιτούμενων δικαιολογητικών και τις χρονικές καθυστερήσεις,

> στη γενίκευση της εξυπηρέτησης του πολίτη από μία μόνον υπηρεσία,

>  στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών με τη Διοίκηση,

>  στην απλοποίηση και ομογενοποίηση των εντύπων που χρησιμοποιούνται για τις διάφορες συναλλαγές 
και αιτήσεις προς τις δημόσιες υπηρεσίες,

> -  στη δημιουργία των απαραίτητων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των πολιτών και της Διοίκησης, ώστε, 
μέσα από διαρκή και αμφίδρομη επαφή, οι κοινωνικές ανάγκες να γίνονται πιο γρήγορα αντιληπτές στη 
Διοίκηση.

β) Διαφάνεια και κατοχύρωση των δικαιωμάτων των πολιτών

Η βελτίωση των συνθηκών μέσα στις οποίες ο πολίτης έρχεται σε πρώτη επαφή με τις δημόσιες υπηρεσίες 
δεν μπορεί από μόνη της να φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα μιας πιο ανοιχτής και φιλικής λειτουργίας της 
Διοίκησης. Αυτό θα γίνει μόνο αν ακολουθήσουν παρεμβάσεις που αφορούν τη διαφάνεια της δράσης της, 
καθώς και με την κατοχύρωση συγκεκριμένων δικαιωμάτων του πολίτη απέναντι στη Διοίκηση. 
Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι αυτοί, αναλαμβάνουμε πρωτοβουλίες γ ια :

>  την τυποποίηση των διαδικασιών ώστε ο συναλλασσόμενος με τις δημόσιες υπηρεσίες πολίτης να 
γνωρίζει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του,

> -  την ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες πρόσβασης που έχουν στις δημόσιες πληροφορίες 
και τις διευκολύνσεις που τους παρέχει η χρήση των νέων τεχνολογιών από τη Διοίκηση,

>  την διατύπωση ενδείξεων κόστους που συνδέονται με την προσφερόμενη υπηρεσία,

>  την διατύπωση εγγυήσεων για την ποιότητα των υπηρεσιών που αναμένουν οι πολίτες,

>  τη θέσπιση σαφών χρονικών ορίων στις απαντήσεις και ενέργειες των διοικητικών οργάνων, και

>  την ενημέρωση των πολιτών για τους μηχανισμούς προσφυγής και προστασίας που διαθέτουν 
προκειμένου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά τους.

Στόχος μας είναι η κατοχύρωση της διαφάνειας και των δικαιωμάτων του πολίτη μέσα από τη σύνταξη 
ενιαίων «Χαρτών Ποιότητας - Δικαιωμάτων των Πολιτών» και τη θέσπιση κινήτρων για τις υπηρεσίες που 
θα ανταποκρίνονται με τον προσφορότερο τρόπο.



Εγγενές στοιχείο των παραπάνω παρεμβάσεων, για να μη μείνουν στο επίπεδο των ευσεβών και των 
όμορφων διατυπώσεων, είναι ο συνεχής, τακτικός αλλά και συγκεκριμένος έλεγχος στη λειτουργία της 
Δημόσιας Διοίκησης.

γ) Συνεχής έλεγχος

Προχωρήσαμε με ιδιαίτερη αποφασιστικότητα τα τελευταία δύο χρόνια στην εισαγωγή συστημάτων ελέγχου 
στη Δημόσια Διοίκηση που λειτουργούσε επί χρόνια με σημαντικά ελλείμματα στην αντιμετώπιση της 
κακοδιοίκησης, της παρανομίας και της διαφθοράς. Πρόκειται για προβλήματα, η επικινδυνότητα των 
οποίων εντείνεται με τον πολλαπλασιασμό των κέντρων λήψεως αποφάσεων και των νέων δράσεων της 
Διοίκησης.

Πεποίθησή μας είναι ότι στον τομέα αυτόν η συνεργασία Πολίτη και Πολιτείας είναι σήμερα περισσότερο 
από ποτέ αναγκαία. Γι' αυτό δημιουργήσαμε συστήματα ελέγχου που στηρίζονται όχι μόνο στην 
πρωτοβουλία της ίδιος της Διοίκησης, αλλά και στην πρωτοβουλία των πολιτών.

Τα αποτελέσματα ήταν πολύ ικανοποιητικά. Η θεσμοθέτηση του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών 
Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), που διενεργεί εσωτερικούς ελέγχους, βοήθησε άμεσα στην ενεργοποίηση 
υγιών ανακλαστικών στη λειτουργία των δημοσίων υπηρεσιών. Παράλληλα, ο Συνήγορος του Πολίτη έχει 
από τα πρώτα του βήματα δώσει πολύ θετικά δείγματα γραφής, αποδεικνύοντας πόσο ήταν αναγκαία η 
ύπαρξη ενός θεσμού που δρα διαμεσολαβητικά ανάμεσα στη Διοίκηση και τον Πολίτη. Τέλος, κρίσιμη ήταν 
η συμβολή οργάνων, όπως το ΣΔΟΕ, αλλά και δικαστικών αρχών.

Στόχος είναι να συνεχίσουμε πιο συσπιματικά στη ίδια κατεύθυνση :

>  με την ενίσχυση των ελεγκτικών θεσμών, του Σώματος Επιθεωρητών - Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης, 
του Συνηγόρου του Πολίτη κλπ.,

>  με τη δημιουργία συντονιστικού οργάνου που θα έχει ως έργο την παρακολούθηση της συμμόρφωσης 
των υπηρεσιών στις λύσεις που προτείνουν τα ελεγκτικά όργανα για τις παθογένειες της διοίκησης.

Προωθούμε την αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών της Δημόσιας Διοίκησης ως όργανο εσωτερικού 
ελέγχου της Διοίκησης. Μ ε ενισχυμένες αρμοδιότητες, εξειδικευμένο προσωπικό και πόρους, με τη 
θεσμοθέτηση του ειδικού εισαγγελέα του Σώματος.

Για την επιτάχυνση των διαδικασιών πειθαρχικού ελέγχου, ιδρύουμε το Ανώτατο Πειθαρχικό Συμβούλιο 
Δημόσιας Διοίκησης. Επίσης προχωρούμε, μέσα από διάλογο, στην σύνταξη κώδικα δεοντολογίας για τους 
δημοσίους υπαλλήλους.

Για μία Δημόσια Διοίκηση στην Κοινωνία της Πληροφορίας

Η νέα εποχή για τη Διοίκηση συναρτάται άμεσα με την ικανότητά της να τολμήσει δυναμικά την είσοδό της 
στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Βασικοί στόχοι της πολιτικής μας στον τομέα αυτόν είναι:

>  η παροχή προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις υπηρεσιών υψηλής ποιότητας,
>  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας,
> ·  η διαφάνεια και ο έλεγχος της Διοίκησης,
>  η ένταξη της Ελλάδας και ιδίως των Περιφερειών της στον παγκόσμιο ηλεκτρονικό χώρο.

Για την επίτευξή τους έχουμε θεσμοθετήσει:

> -  την Εθνική Επιτροπή για την Κοινωνία της Πληροφορίας, ως ανώτατο όργανο διαβούλευσης και 
κοινωνικού διαλόγου,



>  το Παρατηρητήριο γιο την Κοινωνία της Πληροφορίας, ως όργανο μελέτης, τεκμηρίωσης και υποβολή 
προτάσεων προς την Πολιτεία, ^

>► το Συμβούλιο Πληροφορικής για την προώθηση της συνεργασίας δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

Για την προστασία του πολίτη από τους κινδύνους που ενέχει η χρήση, χωρίς τη γνώμη του, πληροφοριών 
που τον αφορούν, θεσμοθετήθηκε η αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

ΓΙα τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών έχουν προωθηθεί:

> ·  η ανάπτυξη και λειτουργία ολοκληρωμένων συστημάτων πληροφορικής, τα οποία υποστηρίζουν 
σημαντικές λειτουργίες των δημοσίων υπηρεσιών,

>  η κατάρτιση σημαντικού αριθμού στελεχών σε θέματα οργάνωσης και πληροφορικής

>  η υλοποίηση σημαντικών έργων γιο τη βελτίωση της υποδομής της πληροφορικής οτο Δημόσιο Τομέα, 
όπως : το έργο ΚΑΝΩΝ για την καθιέρωση προτύπων και μεθοδολογιών στα έργα πληροφορικής του 
Δημοσίου, και το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ για τη δημιουργία Εθνικού Δικτύου Δημόσιας Διοίκησης.

Ως επόμενο βήμα προγραμματίζουμε την εκπόνηση ενιαίου σχεδιασμού ανάπτυξης, λειτουργίας και 
αλληλοενημέρωσης των βάσεων πληροφοριακού υλικού της Δημόσιας Διοίκησης και τα έργα πληροφορικής 
«δεύτερης γενιάς», που θα συνδέσουν μεταξύ τους τα υφιστάμενα συστήματα και δίκτυα.

Τελικός μας στόχος είναι η εξυπηρέτηση του πολίτη μ ε:

>■ τη χρήση νέων μορφών επικοινωνίας, όπως Internet, έξυπνες κάρτες, κέντρα τηλεφωνικής 
εξυπηρέτησης (call centers),

> ελαχιστοποίηση προαποιτούμενων στην επικοινωνία του πολίτη με ηλεκτρονική διοκίνηση των 
πληροφοριών διαμέσου των δημοσίων υπηρεσιών,

> εξυπηρέτηση επαγγελματικών ομάδων, οι οποίες έχουν διαρκείς συναλλαγές με τις δημόσιες 
υπηρεσίες, όπως π.χ. λογιστικά και φοροτεχνικά γραφεία, δικηγόροι - συμβολαιογράφοι, εκτελωνιστές, 
μηχανικοί.

Για την ενθάρρυνση των αυτόνομων δράσεων των πολιτών

Η βαθμιαία απόσυρση του παρεμβατικού κράτους από καίριους τομείς της κοινωνίας καθώς και η κρίση των 
παραδοσιακών θεσμών κοινωνικής πρόνοιας έχει προκαλέσει στον πολίτη έλλειμμα κοινωνικής ασφάλειας. 
Πρόκειται για μια «σκιά» που υποθηκεύει την ανάπτυξη της προσωπικότητας και συνθλίβει την αυτονομία 
του. Το έλλειμμα αυτό μπορεί να καλύψει εν πολλοίς η ίδια η κοινωνία με τις δυνάμεις της. Η Διοίκηση 
καλείται λοιπόν να οργανώσει ένα σύστημα πρόσφορων εγγυήσεων και θετικών μέτρων για την καλύτερη 
άσκηση των δικαιωμάτων. Ειδικότερες πρωτοβουλίες ε ίν α ι:

>  η υποστήριξη πρωτοβουλιών κοινωνικής αλληλεγγύης,

>  η ενθάρρυνση των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων,

> η ενίσχυση πρωτότυπων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών,

>  η αξιοποίηση του εθελοντισμού μέσω διαδικασιών συμμετοχής στη διαβούλευση, τη χάραξη και την 
υλοποίηση πολιτικών.



Προς το 2004
Η Ελλάδα Επικράτεια Πολιτισμού 
Ο Ελληνικός Αθλητισμός



Ο πολιτισμός 
και η σύγχρονη 

Ελλάδα. 
Μια μεγάλη 

πρόκληση

Στη σημερινή μεταβιομηχανική εποχή ο πολιτισμός αποκτά στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και 
του «παγκόσμιου χωριού» ιδιαίτερο οικονομικό και κοινωνικό βάρος. Όσο μάλιστα προχωρά η διαδικασία της 
Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης τόσο μεγαλύτερη έμφαση δίδεται στον πολιτισμό και στην πολιτιστική πολιτική. 
Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους.

•  Στο γεγονός ότι στην εποχή του μαζικού πολιτισμού ο πολιτισμός διαποτίζει τα πεδία του ελεύθερου 
χρόνου και της ποιότητας ζωής και αγκαλιάζει όλο και περισσότερες πτυχές της καθημερινότητας 
πλατιών λαϊκών στρωμάτων.

•  Στο γεγονός ότι σήμερα πια στην εποχή της κοινωνίας της πληροφορίας, το πεδίο του πολιτισμού, στο 
οποίο συμπεριλαμβάνται και τα οπτικοακουστικά, συγκροτεί μια μεγάλη και ενδιαφέρουσα αγορά, 
προσφέρεται για την ανάπτυξη ποικίλων δραστηριοτήτων, την πραγματοποίηση επενδύσεων και τη 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Ο πολιτισμός δεν αποτελεί απλώς ένα από τα πολλά κεφάλαια της κυβερνητικής πολιτικής ούτε ένα από τα 
πολλά κονδύλια του κρατικού προϋπολογισμού. Ο πολιτισμός δεν αποτελεί ούτε πολυτέλεια, ούτε 
δευτερεύουσα και βοηθητική δραστηριότητα.
Ο πολιτισμός είναι κατ’ αρχάς η ίδια ιδιοσυστασία της συλλογικής μας ταυτότητας και μπορεί να παίξει 
ενεργό ρόλο στη διατήρηση της κοινωνικής συνοχής.
Επιπλέον, ειδικά για μια χώρα όπως η Ελλάδα, ο πολιτισμός είναι το συγκριτικό μας πλεονέκτημα, 
ο ζωτικός εθνικός όρος που συνδέεται με τη διεθνή εικόνα της χώρας αλλά και με την τουριστική 
βιομηχανία.

Οι πολιτικές που προωθεί το ΠΑΣΟΚ, ως σύγχρονο ευρωπαϊκό σοσιαλιστικό κόμμα στον τομέα του 
πολιτισμού διαπνέονται από τις εξής  αρχές:

•  Ο πολιτισμός εγγύηση της πολυφωνίας και της δημιουργικότητας
Σε μια σύγχρονη δημοκρατία η πολιτική πράξη είναι εκδήλωση ελευθερίας. Ο πολιτισμός δε, ακριβώς 
επειδή συνδέεται με την παραγωγή της ιδεολογίας και με την ενστάλαξη νοοτροπιών, δηλαδή με τη 
συλλογική συνείδηση της κοινωνίας και του έθνους μας, είναι το πεδίο όπου πρέπει κατεξοχήν να 
εξασφαλίζεται η πολυφωνία και ο πλουραλισμός, το πεδίο στο οποίο πρέπει κατεξοχήν να αποκρούεται 
κάθε καταθλιπτική ομοιομορφία.

•  Ο πολιτισμός παράγοντας κοινωνικής συνοχής
Το ζητούμενο μιας σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής για τον πολιτισμό είναι η κοινωνική συνοχή. 
Μόνο έτσι μπορεί να βρει κοινωνική αποδοχή η αφομοίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς, η 
δημιουργικότητα και η έμπνευση. Ο πολιτισμός είναι η ίδια η βάση του καθημερινού μας βίου. Δεν 
πρέπει συνεπώς να ταυτίζεται μόνο με μία στάση υψηλής πνευματικότητας, είτε αυτή αφορά στον 
δημιουργό είτε  αφορά στον χρήστη του πολιτιστικού προϊόντος.

•  Ο πολιτισμός δίαυλος επικοινωνίας μεταξύ των λαών
Σήμερα περισσότερο από ποτέ, η εθνική μας ταυτότητα δέχεται γόνιμα ερεθίσματα και προκλήσεις από 
την επαφή και την επικοινωνία με άλλους πολιτισμούς στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και 
των παγκοσμίων εξελίξεω ν. Αλλά και αντίστροφα: η ανάδειξη της ιδιαίτερης πολιτιστικής φυσιογνωμίας 
της χώρας και η τόνωση της συλλογικής μας αυτοπεποίθησης αποτελεί βασική προϋπόθεση για την 
ανάπτυξή μας στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης.
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Στα χρόνια που πέρασαν, οι πολιτικές που εφαρμόσαμε προσπάθησαν να αντιμετωπίσουν τις μεγάλες
αυτές προκλήσεις.

•  Μ ε τη δράση της Μελίνας στο Υπουργείο Πολιτισμού ο πολιτισμός βρέθηκε στο επίκεντρο της δημόσιας 
ζωής, νέα πνοή συνεπήρε τους δημιουργούς και το κοινό σε όλη την Ελλάδα.

•  Στη συνέχεια με τις εθνικές πολιτικές ανά τομέα δημιουργίας, την πολιτιστική αποκέντρωση και την 
Επικράτεια Πολιτισμού (ενιαίο δίκτυο τεχνών και πολιτιστικών θεσμών) τέθηκαν οι βάσεις για την 
καλύτερη οργάνωση της πολιτισμικής πολιτικής.

•  Μ ε τον Νόμο για τους θεσμούς, τα μέτρα και τις δράσεις πολιτιστικής ανάπτυξης, τη σύσταση της 
Εταιρείας Ανάδειξης και Προβολής της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και τα πολλά έργα του Β’ ΚΠΣ η 
προστασία των μνημείων άρχισε να οδηγεί στην «ολοκληρωμένη χρήση» τους, στη σύνδεσή τους με 
τον ζωντανό κοινωνικό περίγυρό τους σε κάθε περιοχή.

•  Με τους νέους πολιτιστικούς θεσμούς (εικαστικούς, κινηματογραφικούς, μουσικούς, λογοτεχνικούς, 
θεατρικούς κ.ο.κ.) και τα μεγάλα πολιτιστικά έργα (Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής 
Θεσσαλονίκης, Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Αθηνών, Πολιτιστικό και Συνεδριακό Κέντρο Βέροιας, 
περιφερειακά αρχαιολογικά μουσεία κλπ.) η χώρο προικίζεται με τις υποδομές που είναι απαραίτητες 
για την εγγύηση της πολιτιστικής δημιουργίας.

•  Μ ε τη συγκροτημένη πολιτική στους επιμέρους κλάδους (μέσω του Ελληνικού Κέντρου 
Κινηματογράφου, του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου, των κρατικών θεάτρων κλπ.) στηρίχθηκε η ελληνική 
δημιουργία, η οποία, τον τελευταίο καιρό, γνωρίζει σημαντική ανάπτυξη σε τομείς όπως ο 
κινηματογράφος, το βιβλίο κλπ.

Έχουμε διαμορφώσει συνολική αλλά και ανοικτή στρατηγική για την πολιτιστική ανάπτυξη της κοινωνίας 
μας. Στρατηγική που έχει ως στόχους

1. την εγγύηση της πολυφωνίας και της δημιουργίας,
2. τον περιορισμό των πολιτισμικών ανισοτήτων,
3. την προβολή της πολιτιστικής φυσιογνωμίας της χώρας.

Η στρατηγική αυτή εφαρμόζεται ήδη. Η ακόμα αποτελεσματικότερη προώθησή της όμως συνδέεται με τη 
μεγάλη ευκαιρία του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, που διαθέτει στον χώρο του πολιτισμού δημόσια 
κονδύλια ύψους 450 δισ. δραχμών για την περίοδο 2000-2006, δηλαδή σχεδόν 4 φορές περισσότερα από 
εκείνα που διατέθηκαν μέσω του Β'Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ποσά που είναι πρόκληση για τον ιδιωτικό 
τομέα τόσο με την επιχειρηματική του μορφή όσο και με τη μορφή των χορηγιών.

Η χώρα μας, μία χώρα με ανυπολόγιστους πολιτιστικούς θησαυρούς, εξακολουθεί, παρά τα σημαντικά 
βήματα που έχουμε κάνει, να παρουσιάζει σοβαρές ελλείψεις σε υποδομές τόσο στο κέντρο όσο και στην 
περιφέρεια. Υποδομές που είναι απαραίτητες προκειμένου να εξασφαλιστεί η πολυφωνία και δημιουργία. 
Ειδικότερες πρωτοβουλίες που θα ολοκληρωθούν είναι οι εξής:

•  Υποδομές σύγχρονης δημιουργίας
Είναι αναγκαία η στέγαση των νέων και των παλαιοτέρων θεσμών σύγχρονου πολιτισμού.
Τα περισσότερα έργα θα ενταχθούν στο Γ'Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης. Έτσι προβλέπονται:

> -  η ανέγερση του Εθνικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα,



> ·  η λειτουργία του Κρατικού Μουσείου Σύγχρονης Τέχνης στη Θεσσαλονίκη, για το οποίο 
εξασφαλίστηκε ήδη η συλλογή Κωστάκη,

>  η εξασφάλιση μόνιμης στέγης ή ο εκσυχρονισμός των κτιρίων των σημαντικότερων θεσμών των 
εικαστικών, μουσικών και παραστατικών τεχνών (ανέγερση νέου σύγχρονου κτιρίου της Εθνικής Λυρική 
Σκηνής, επέκταση της Εθνικής Πινακοθήκης, κτήριο για την Κρατική Σχολή Ορχηστρικής Τέχνης, 
εκσυγχρονισμός του Εθνικού Θεάτρου, Μουσείο Κινηματογράφου και Μουσείο Φωτογραφίας 
Θεσσαλονίκης κ.λ.π.),

>  η ολοκλήρωση των υφιστάμενων πολιτιστικών και συνεδριακών κέντρων (Μέγαρα Μουσικής Αθήνας και 
Θεσσαλονίκης) και η κατασκευή νέων σε πόλεις της περιφέρειας.

•  Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων
Ήδη βρίσκεται σε εξέλ ιξη  η αναβάθμιση των εν λειτουργία μεγάλων αρχαιολογικών χώρων και η 
απόδοση στο κοινό νέων χώρων. Στο πλαίσιο αυτό υλοποιείται και θα συνεχισθεί ένα ευρύ πρόγραμμα 
συντήρησης και ανάδειξης των ίδιων των μνημείων και των χώρων. Η έμφαση δίνεται στη δημιουργία 
υποδομών εξυπηρέτησης των επισκεπτών, καθώς και, ιδίως στους μεγάλους αρχαιολογικούς χώρους, 
στη λειτουργία κέντρων πληροφόρησης με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας.

Σπιν Ακρόπολη, πέρα από τα έργα αναστήλωσης που υλοποιούνται με ταχείς ρυθμούς, έχει ξεκινήσει η
διαδικασία για την ανέγερση του Νέου Μουσείου της Ακρόπολης στον χώρο του Μακρυγιάννη, με τρόπο
που να σέβεται τα ευρήματα των ανασκαφών.

•  Ανάπτυξη πολιτιστικών διαδρομών και συνολικών παρεμβάσεων
Σκοπός είναι η ανάπτυξη δικτύων και διαδρομών για τη συνολική προβολή του πολιτιστικού πλούτου μιας 
περιοχής σε όλη την ιστορική διάρκεια όπως

>  η μεγάλη πολιτιστική διαδρομή της Μακεδονίας (Δίον - Βεργίνα - Αιανή - Καστοριά - Πρέσπες - 
Έδεσσα - Όλυνθος - Στάγειρα - Ρεντίνα - Αμφίπολη - Φίλιπποι),

>  η διαδρομή Στα βήματα του Μ. Αλεξάνδρου (Βεργίνα - Δίον - Πέλλα - Πέτρε - Στάγειρα - Αμφίπολη - 
Φίλιπποι),

>  το ευρύ πρόγραμμα αναστήλωσης και ανάδειξης αρχαίων θεάτρων με σκοπό τη χρήση τους (π.χ.
Αργος, Δωδώνη, Φίλιππος, Δήλος, Μεγαλόπολη, θωρικό).

>  το πρόγραμμα Κάστρων Περίπλους, που ήδη υλοποιείται σε κάστρα της μεσαιωνικής περιόδου και 
στοχεύει στην δημιουργία ανοιχτών στο κοινό χώρων περιπάτων, αναψυχής και φιλοξενίας πολιτιστικών 
εκδηλώσεων.

•  Εκσυγχρονισμός μουσείων
Στα πλαίσια μιας συνεκτικής μουσειακής πολιτικής έχει ήδη ξεκινήσει ένα μεγάλο πρόγραμμα 
παρεμβάσεων με στόχο να μετατραπούν τα μουσεία σε χώρους ψυχαγωγίας, παιδείας και μάθησης 
αλλά και σε χώρους φιλοξενίας της σύγχρονης πολιτιστικής δραστηριότητας.

> -  Εκσυγχρονίζεται και επεκτείνεται το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο.

>  Για τα μεγάλα κεντρικά μουσεία (Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, Αρχαιολογικό Ηρακλείου, Εθνική 
Πινακοθήκη) βρίσκονται σε εξέλ ιξη  η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός της κτιριακής τους υποδομής, 
καθώς και μεγάλα προγράμματα επανεκθέσεων.

>  Τα νέα μεγάλα μουσεία (το Βυζαπινό Μουσείο της Αθήνας, το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού της 
Θεσσαλονίκης αλλά και τα Μουσεία Μυκηνών, Αιανής, Αβδήρων κ.λ,π.) διατίθενται πλήρως στην 
κοινωνική χρήση.



>  Τα μουσεία στους μείζονες αρχαιολογικούς χώρους (Δελφοί, Ολυμπία, Πέλλα, Δήλος κ.λ,π.) 
εκσυγχρονίζονται με βάση τις σημερινές μουσειακές αντιλήψεις.

> -  Τα περιφερειακά μουσεία εκσυγχρονίζονται και επεκτείνονται με στόχο την προβολή της διαχρονικής 
ιστορίας της κάθε περιοχής. Αναδεικνύεται ο εκπαιδευτικός χαρακτήρας τους, ενώ με τη δυνατότητα 
φιλοξενίας πολιτιστικών εκδηλώσεων γίνονται πόλος έλξης για τις τοπικές δημιουργικές δυνάμεις.

•  Σύνδεση της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας με την πολιτιστική κληρονομιά
Κεντρικός άξονας για την αξιοποίηση της μοναδικής στον κόσμο ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς 
είναι η σύνδεσή της με τη σύγχρονη πολιτιστική δημιουργία. Ειδικότερες δράσεις είναι:

>  Η σύνδεοη επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μνημείων (π.χ. αρχαία θέατρα) με σύγχρονα 
πολιτιστικά γεγονότα.

> ·  Η οργάνωση εκδηλώσεων για τη σύγχρονη ελληνική τέχνη στα μεγάλα μουσεία του εσωτερικού, αλλά 
και του εξωτερικού που φιλοξενούν ελληνικές συλλογές.

>  Η παραγωγή πολιτιστικών προϊόντων που εμπνέονται από συγκεκριμένες φάσεις της ιστορίας μας και 
απευθύνονται στους επισκέπτες της χώρας.

•  Ο πολιτισμός στην καθημερινότητα των πόλεων
Οι αστικές παρεμβάσεις συνιοτούν αναπόσπαστο τμήμα της πολιτιστικής μας πολιτικής. Η ανάδειξη των 
ευρημάτων των ανασκαφών στο Μετρά της Αθήνας αποτελεί εξαιρετικά επιτυχημένο βήμα. Στην ίδια 
κατεύθυνση προβλέπονται:

>  Η δημιουργία πολιτιστικών υποδομών όπως πολιτιστικά πολύκεντρα, συνεδριακά κέντρα, μικρά υπαίθρια 
και κλειστά θέατρα, μουσεία και χώροι τέχνης.

>  Η ολοκλήρωαη του Προγράμματος Ενοποίησης Αρχαιολογικών Χώρων στην Αθήνα και η υλοποίηση 
ανάλογων προγραμμάτων στη Θεσσαλονίκη και σε άλλα αστικά κέντρα, όπως η Θήβα, το Αργος, η 
Μυτιλήνη, η Μήλος, η Σάμος (Πυθαγόρειο), η Ρόδος, η Κως, τα Ιωάννινα.

•  Προώθηση της Πολιτιστικής Αποκέντρωσης
Το ΠΑΣΟΚ στόχευσε στην πολιτιστική αποκέντρωση μέσω της ίδρυσης και της ενίσχυσης ζωντανών
πολιτιστικών θεσμών στην περιφέρεια. Στο πνεύμα αυτό:

>  Η Επικράτεια Πολιτισμού εμπλουτίζεται με νέα έργα υποδομής σε όλη την περιφέρεια.

>  Ενισχύονται τα Δίκτυα Τεχνών (Δίκτυο Δημοτικών Κινηματογράφων, Δίκτυο Εικαστικών Εργαστηρίων, 
Δίκτυο χορευτικών μουσικών εκδηλώσεων κ.λ,π.) καθώς και τα ΔΗΠΕΘΕ.

>  Μ ε το πρόγραμμα Ο Πολιτισμός ταξιδεύει διευκολύνεται η επικοινωνία του κοινού της περιφέρειας με 
την πολιτιστική παραγωγή της Αθήνας.
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•  Άμεση προώθηση του Νόμου για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Είναι έτοιμο να κατατεθεί στη νέα Βουλή το σχέδιο νόμου για την Προστασία της Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. Βασικές αρχές του είναι ο εμπλουτισμός της προστασίας, η συμπληρωματικότητα των 
καθηκόντων της πολιτείας και των πολιτών και η ένταξη της προστασίας στον χωροταξικό και τον 
αναπτυξιακό σχεδίασμά.

•  Διεκδίκηση των Μαρμάρων του Παρθενώνα
Η προσπάθεια επαναπατρισμού των Μαρμάρων του Παρθενώνα θα συνεχιστεί με ακόμα μεγαλύτερη 
επιμονή. Όλο και μεγαλύτερο μέρος της βρεταννικής κοινής γνώμης αλλά και της διεθνούς κοινότητας 
τάσσεται υπέρ των ελληνικών θέσεων.

•  Ενίσχυση των πειραματικών και σύνθετων μορφών τέχνης
Η πολιτιστική δημιουργία δεν προχωρεί χωρίς πειραματισμούς και απαιτητικές προσπάθειες, μέσα από 
τις οποίες τροφοδοτούνται με νέες  ιδέες οι πιο συμβατικές μορφές πολιτιστικής δημιουργίας.
Στο πνεύμα αυτό κινείται η πολιτική επιχορηγήσεων με διαφάνεια και με γνώμονα την πολυφωνία και τη 
δίκαιη γεωγραφική διασπορά. Κυρίως όμως προωθείται και προβάλλεται η σύγχρονη ελληνική παραγωγή 
στο εξω τερικό και ενισχύεται η συμμετοχή Ελλήνων δημιουργών σε ευρύτερα διεθνή σχήματα.

•  Αναβάθμιση της καλλιτεχνικής παιδείας
Η εξασφάλιση ικανοποιητικής καλλιτεχνικής παιδείας είναι όρος αναγκαίος για την ανάδειξη νέων 
ταλέντων, αλλά και τη συμμετοχή στην πολιτιστική απόλαυση. Ήδη με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες 
της προηγούμενης τετραετίας έχουν γίνει σημαντικά βήματα, τα οποία θα συμπληρωθούν με:

>  την ίδρυση Ανώτατης Σχολής Κινηματογράφου,

>  τον εκσυγχρονισμού του συστήματος μουσικής παιδείας,

>  τη συστηματοποίηση των καλλιτεχνικών μαθημάτων στη Β’βάθμια εκπαίδευση

> -  την πύκνωση των ανταλλαγών μεταξύ εκπαιδευτικού συστήματος και δημιουργών κ.λ.π.

•  Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών: κοινωνία της πληροφορίας και του πολιτισμού
Οι νέες  τεχνολογίες παρέχουν ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία αλλά και τη διακίνηση του 
πολιτιστικού έργου. Ειδικότερα:

>  προωθείται η χρήση των νέων τεχνολογιών για την τεκμηρίωση της πολιτιστικής κληρονομιάς,

> -  εξασφαλίζεται η δυνατότητα ηλεκτρονικής πρόσβασης στα μουσεία και τις συλλογές τους,

>  αξιοποιούνται οι ν έες  τεχνολογίες για την προβολή της ελληνικής πολιτιστικής φυσιογνωμίας, καθώς και 
για την καλλιέργεια και την διάσωση της ελληνικής γλώσσας - ιδίως στον χώρο του απόδημου 
ελληνισμού,

>  προωθείται η δημιουργία και η διάθεση πολιτιστικών προϊόντων.

•  Περιορισμός των πολιτισμικών ανισοτήτων
Η λειτουργία θεσμών και υποδομών δεν αρκεί για να επιτευχθεί η πολιτιστική ανάπτυξη της 
ελληνικής κοινωνίας. Προκειμένου ο πολιτισμός να είναι προσιτός σε όλους όσοι το επιθυμούν, είναι 
απαραίτητη η ανάληψη μιας σειράς άλλων πρωτοβουλιών.

>  Προσέλκυση και ευαισθητοποίηση του κοινού
Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή είναι αναγκαία η οργανωμένη πολιτική προσέλκυσης και 
ευαισθητοποίησης των πολιτών - κυρίως των κοινωνικών στρωμάτων που αδυνατούν να συμμετάσχουν 
στην πολιτιστική διαδικασία.



>  Πολιτιστική και κοινωνική συνοχή
0 περιορισμός των πολιτισμικών ανισοτήτων απαιτεί την υιοθέτηση μέτρων που να διευκολύνουν τους 
οικονομικά ασθενέστερους καθώς και άλλες ειδικές κατηγορίες πληθυσμού (άνεργοι, παλιννοστούντες, 
μετανάστες).

>  Ενίσχυση της ερασιτεχνικής δημιουργίας
Τα χιλιάδες ερασιτεχνικά καλλιτεχνικά σχήματα, που λειτουργούν στη χώρα μας, αποτελούν όχι μόνο 
κύπαρα δημιουργίας, αλλά και αυτενέργειας και συμμετοχής στη δημόσια ζωή. Η ενθάρρυνση των 
σχημάτων αυτών κυρίως μέσω της δικτύωσης, της ενημέρωσης, της οργάνωσης ανταλλαγών κ.λ.π. 
συμβάλλει στην επιτυχία τους χωρίς να νεκρώνει τη φρεσκάδα τους.

>  Ενίσχυση των νεανικών μορφών τέχνης και δημιουργίας
Στο πεδίο του πολιτισμού υφαίνονται εξαιρετικά πυκνοί δεσμοί μεταξύ των νέων. Μ ε τον τρόπο αυτό η 
πολιτιστική διαδικασία δέχεται τη πνοή της ευρηματικότητας τους. Στο πλαίσιο αυτό συνεχίζεται η 
ενθάρρυνση της νεανικής δημιουργίας, ακόμα και των περιθωριακών μορφών της, χωρίς διάθεση 
κηδεμόνευσης, ακαδημαϊσμό ή υπεροψία. Ενισχύεται η παραγωγή έργων νέων καλλιτεχνών, 
αναπτύσσονται τα εκπαιδευτικά πολιτιστικά εκπαιδευτικά προγράμματα και δίκτυα (διάχυση του 
προγράμματος Μελίνα) με στόχο σε κάθε σχολείο να υπάρξει τουλάχιστον ένα πολιτιστικό γεγονός 
κάθε χρόνο κλπ.

•  Ενίσχυση του λαϊκού πολιτισμού
Ενθαρρύνονται οι πάμπολλες, ζωτικές και γοητευτικές όψεις του λαϊκού πολιτισμού μέσω εθνοτοπικών, 
λαογραφικών και άλλων σχετικών σωματείων και ομάδων που συντηρούν τη μνήμη, τη παράδοση και την 
γοητεία της λαϊκής δημιουργίας μέσω της μουσικής (βυζαντινής ή δημοτικής), των ενδυμασιών, του 
χορού κυρίως όμως μέσω της αγάπης προς τον λαϊκό πολιτισμό.

•  Ο πολιτισμός ως εργαλείο προώθησης της απασχόλησης
Ο πολιτισμός είναι από τους τομείς όπου δημιουργούνται ν έες  μόνιμες θέσεις εργασίας, όχι μόνο 
άμεσα με την ανάπτυξη και διάθεση του «πολιτισμικού προϊόντος», αλλά και έμμεσα με την ανάπτυξη 
παράλληλων δραστηριοτήτων, θέσεις για:

>  την προστασία της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς,

> -  την προώθηση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας σε όλους τους τομείς,

> -  την ανάπτυξη αποκεντρωμένων πολιτιστικών δράσεων, για την πολιτιστική ανάπτυξη των περιφερειών 
και τη σύνδεσή τους με τα μητροπολιτικά κέντρα,

>  την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση της κοινωνικής συνοχής,

>  την ανάπτυξη δραστηριοτήτων στην Κοινωνία της Πληροφορίας,

>  την ανάπτυξη νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, των οποίων η ζήτηση αυξάνεται συνεχώς.

•  Παρεμβάσεις στην αγορά του πολιτισμού
Ο πολιτισμός αποτελεί πεδίο σημαντικών οικονομικών επενδύσεων - ιδιαίτερα ο τομέας των 
οπτικοακουστικών μέσων. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να παραγνωρίζεται η ιδιαιτερότητά του ούτε να 
τίθεται σε κίνδυνο η πολυφωνία. Η θεσμοθέτηση ορισμένων κανόνων με στόχο την υγιή και διαφανή 
λειτουργία της αγοράς είναι αναγκαία. Ειδικώτερα προβλέπονται:

> -  η τόνωση με ν έες  ρυθμίσεις του θεσμού της χορηγίας,

>  η ενθάρρυνση των θεσμών αυτορρύθμισης της αγοράς (κανόνες δεοντολογίας),
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> -  η εξασφάλιση της προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών στις ν έες  συνθήκες της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας,

>  ο περαιτέρω εξορθολογισμός του συστήματος δημοσίων επιχορηγήσεων σε ιδιώτες αλλά και στους 
φορείς του Δημοσίου (εξειδίκευση και δημοσιοποίηση κριτηρίων κλπ.),

>  η ολοκλήρωση της ρύθμισης του ραδιοτηλεοπτικού τοπίου με την αδειοδότηση των ραδιοφωνικών και 
των τηλεοπτικών σταθμών και την προώθηοη κανόνων δεοντολογίας μέσω συναινετικών διαδικασιών.

Η ελληνική συμμετοχή στο ευρωπαϊκό πολιτιστικό οικοδόμημα και το διεθνές πολιτιστικό γίγνεσθαι, ιδίως 
λόγω της προνομιακής θέσης της χώρας στο απόθεμα της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, είναι 
πολύ μεγαλύτερη από αυτήν που δικαιολογεί το πληθυσμιακό μέγεθος και η οικονομική δύναμη της 
Ελλάδας, καθώς και η σημερινή εμβέλεια της ελληνικής γλώσσας. Στο σύμπαν του πολιτισμού η Ελλάδα 
είναι μία σημαντική δύναμη.
Στόχος μας είναι να υπενθυμίσουμε στη διεθνή κοινότητα τη σημασία του ελληνικού πολιτισμού 
διαχρονικά, να συνδέσουμε τη χώρα μας με σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα χωρίς εσωστρέφεια και 
αμυντικά συμπλέγματα και να προβάλλουμε με τρόπο συστηματικό τα ελληνικά πολιτιστικά αγαθά - αρχαία 
και σύγχρονα - στο εξωτερικό. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται από την άποψη αυτή:

>  Στις διεθνείς συνεργασίες και κοινές δράσεις όπως η συνδιοργάνωση εκθέσεων και συνεδρίων με 
μεγάλα μουσεία του εξωτερικού και έδρες ή κέντρα που ασχολούνται με τον ελληνικό πολιτισμό.

> -  Στη συστηματική ενίσχυση των εδρών νεοελληνικών σπουδών στο εξωτερικό καθώς και αρχαιολογικών 
και ιστορικών ινστιτούτων.

ν  Στη στήριξη της παρουσίας και του έργου των σύγχρονων δημιουργών. Στην ενίσχυση της κινητικότητας 
της ελληνικής καλλιτεχνικής παραγωγής μέσα από γεγονότα που θα αναδείξουν το σύγχρονο 
πολιτιστικό πρόσωπο της χώρας μας. Στην αξιοποίηση των καταξιωμένων ελλήνων καλλιτεχνών του 
εξωτερικού, τους οποίους στοχεύουμε να εντάξουμε σε μια κοινή προσπάθεια ανάδειξης του 
σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού.

>  Στην ένταξη στα Ευρωπαϊκά δίκτυα συμπαραγωγής που διεκδικούν σημαντικό μερίδιο της παγκόσμιας 
αγοράς.

>  Στην αξιοποίηση διεθνών θεσμών όπως η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου της Φρανκφούρτης του 2001, η 
οποία είναι αφιερωμένη στην Ελλάδα.

Η Πολιτιστική Ολυμπιάδα στοχεύει στην προβολή της Ελλάδας στο διεθνή χώρο ως ενός δυναμικού 
σύγχρονου πολιτιστικού πόλου μέσω μεγάλων πολιτιστικών γεγονότων την περίοδο 2000 - 2004, αλλά και 
μέσω της δημιουργίας ενός μόνιμου διεθνούς πολιτιστικού θεσμού υψηλού κύρους. Στόχος μας είναι 
η Πολιτιστική Ολυμπιάδα ως διεθνής πολιτιστικός θεσμός (μέσω του ομώνυμου διεθνούς ιδρύματος και με 
τη συνεργασία της ΔΟΕ και της ΙΙΝΕεΟΟ) να αποκτήσει μόνιμη σχέση με την Ελλάδα και πέραν του 2004. 
Από την άποψη αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία η ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας ως έδρας του διεθνούς 
αυτού θεσμού. Ειδικότερες κατευθύνσεις αποτελούν

[
>  η αναβάθμιση των Ολυμπιακών θεσμών (τελετή αφής της φλόγας, Ολυμπιακά Βραβεία, Ολυμπιακό 

Φεστιβάλ Νέων, Εκθέσεις γιά τους αρχαίους Ολυμπιακούς Αγώνες),

>  η καθιέρωση νέων πολιτιστικών θεσμών διεθνούς κύρους όπως οι Αγώνες Αρχαίου Δράματος, το



πρόγραμμα "Αρχή. Από τον λόγο στο Λογισμικό" για την αξιοποίηση της νέας τεχνολογίας για την 
ανάδειξη και διάδοση της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας, το Φεστιβάλ Τέχνης και Τεχνολογίας,

>  η ενίσχυση της συνεργασίας ελληνικών πολιτιστικών φορέων με αντίστοιχους του εξωτερικού,

> -  η πολιτιστική αποκέντρωση με τη διοργάνωση σημαντικών πολιτιστικών γεγονότων στην ελληνική 
περιφέρεια.

Ο αρχικός προϋπολογισμός της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας είναι ύψους 30 δις δραχμών.

Το 2004 ορόσημο 
για την Ελλάδα

Το 2004 είναι έτος ορόσημο για την Ελλάδα. Είναι το έτος που η Ελλάδα, η μικρότερη χώρα που 
διοργάνωσε Ολυμπιακούς Αγώνες, θα αποδείξει στην διεθνή κοινότητα το αληθινό της μέγεθος. Μ έγεθος 
αθλητικό, οργανωτικό, πολιτισμικό. Μ έγεθος ψυχής.

Το 2004 δισεκατομμύρια άνθρωποι από όλο τον κόσμο, στρέφουν την προσοχή τους στην Ελλάδα, στην 
Ολυμπία και στην Αθήνα. Το 2004 αναδεικνύει την Ελλάδα ως μία χώρα που μπορεί να διοργανώσει 
αθλητικά γεγονότα της κλίμακας των Ολυμπιακών Αγώνων. Μια χώρα ισχυρή, με διεθνές κύρος, με 
οικονομία που μπορεί να υποστηρίξει άμεσα και αποτελεσματικά τις ανάγκες ενός τεράστιου εγχειρήματος 
όπως οι Ολυμπιακοί Αγώνες.

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι η μεγάλη πρόκληση και η μεγάλη ευκαιρία να αποδείξουμε ότι η 
παρατεταμένη άνοιξη του ελληνικού αθλητισμού δεν είναι συγκυριακή. Να πανηγυρίσουμε τις επιτυχίες των 
αθλητών μας, που τα τελευταία χρόνια μας έχουν κάνει υπερήφανους με επιτυχίες που δύσκολα 
μπορούσαμε να φανταστούμε.

Η προετοιμασία μας για αυτό το κορυφαίο γεγονός στηρίζεται σε ένα συγκεκριμένο και δεσμευτικό 
πρόγραμμα που αξιοποιεί πλήρως όλο το αθλητικό δυναμικό της χώρας. Που αντιμετωπίζει του 
Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004 ως ένα έργο μείζονος εθνικής σημασίας με πολλαπλά και συμπληρωματικό 
οφέλη για την εθνική οικονομία, για την ενίσχυση της ανταγωνιστικής παρουσίας της χώρας μας στον 
ευρύτερο ευρωπαϊκό, μεσογειακό και βαλκανικό της περίγυρο και για τη διεθνή προβολή της Ελλάδας.
Που επαναπροσδιορίζει τους Ολυμπιακούς Αγώνες και αναδεικνύει τα Ολυμπιακά ιδεώδη.

Μ ε το Πρόγραμμά μας αξιοποιούνται τα συγκριτικά οφέλη των Ολυμπιακών Αγώνων. Δημιουργούνται 
130.000 ν έες  θέσεις εργασίας, αυξάνεται το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν κατά 1,5% ανά έτος μέχρι το 
2004 και κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δραχμές σε απόλυτους αριθμούς, αυξάνονται τα έσοδα της χώρας 
κατά 500 δις δρχ. μέχρι το 2004, ενισχύεται η ελληνική βιομηχανία και βιοτεχνία, ο τουρισμός, ο 
κατασκευαστικός τομέας, αναπτύσσονται ν έες  παραγωγικές δραστηριότητες.

•  Μ ε το πρόγραμμά μας υποδεχόμαστε με αξιώσεις, με υποδομές και ολοκληρωμένα προγράμματα, τους 
νέους επισκέπτες τις χώρας τόσο στο δεκαπενθήμερο των Ολυμπιακών Αγώνων όσο και για την 
δεκαετία μετά τους Αγώνες.

•  Με το πρόγραμμά μας στοχεύουμε, στα πλαίσια της προετοιμασίας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, 
να ανασυγκροτήσουμε χωροταξικά και οικιστικά την εικόνα και την λειτουργία του ευρύτερου 
μητροπολιτικού συγκροτήματος της Αθήνας, να ενισχύσουμε όλες τις περιφέρειες της χώρας και να 
ευαισθητοποιήσουμε αλλά και να ενεργοποιήσουμε τους πολίτες, τους νέους και τους απόδημους 
Έλληνες.

•  Μ ε το πρόγραμμα μας δίνουμε βαρύτητα στους Παραολυμπιακούς Αγώνες του 2004 και στην 
εξασφάλιση ισότιμων ευκαιριών για τα άτομα με ειδικές δεξιότητες.



Το Ολυμπιακό 
πρόγραμμα δράσης 

Ελλάδα 2004 
Αθήνα 2004 

Πολίτης και 2004

•  Μ ε το πρόγραμμά μας συνδέουμε ουσιαστικά τον πολιτισμό με τον αθλητισμό, αναδεικνύοντας μέοα 
από την Πολιτιστική Ολυμπιάδα Ολυμπιακά ιδεώδη αλλά και τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό.

•  Μ ε το πρόγραμμα μας επανατοποθετούμε την Ολυμπιακή Εκεχειρία, προβάλλοντας την ειρήνη ως 
ουσιαστική παράμετρο των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το Ολυμπιακό Πρόγραμμα Δράσης που έχει σχεδιασθεί και υλοποιείται διακρίνεται σε τρία
υποπρογράμματα:

ΑΘΗΝΑ 2004, το σύνολο των δράσεων που αφορούν την ευρύτερη περιοχή της πρωτεύουσας και
στοχεύουν στην λειτουργική και αισθητική της αναβάθμιση,

ΕΛΛΑΔΑ 2004, το σύνολο των δράσεων που αφορούν την περιφέρεια της Ελλάδας

ΠΟΛΙΤΗΣ και 2004, το σύνολο των δράσεων που θα φέρουν τον πολίτη στην Ελλάδα και στο εξωτερικό
κοντά στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στον Ολυμπισμό.

•  ΑΘΗΝΑ 2004: Οι Ολυμπιακοί Αγώνες εφαλτήριο για τη μετατροπή της πρωτεύουσας σε μητροπολιτικό 
κέντρο.
Ό λες οι Ευρωπαϊκές πόλεις με αφορμή διάφορα γεγονότα (Βαρκελώνη - Ολυμπιακοί Αγώνες, Βερολίνο- 
Νέα Πρωτεύουσα, Ρώμη -2000) εκσυγχρονίζονται, προχωρούν σε μεγάλες αστικές παρεμβάσεις, 
αναβαθμίζονται λειτουργικά και αισθητικά με στόχο να προσελκύσουν σύγχρονες δραστηριότητες και να 
παίξουν τον ρόλο μητροπολιτικών κέντρων. Η διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων 2004 αποτελεί 
μοναδική ευκαιρία για να αναβαθμιστεί η πρωτεύουσα λειτουργικά, αναπτυξιακά και αισθητικά και να 
καλύψει χρόνιες ελλείψεις της.

>  Δημιουργήσαμε το δίκτυο των Ολυμπιακών πόλων υπερτοπικής σημασίας που δεν εξαντλείται μόνο στις 
περιοχές στις οποίες θα φιλοξενηθούν Ολυμπιακά αγωνίσματα (Φαληρικός Όρμος, Φάληρο - περιοχή 
σημερινού Ιπποδρόμου, Σχοινιάς Μαραθώνα, περιοχή ΟΑΚΑ, Γαλάτσι) αλλά περιλαμβάνει και περιοχές 
που μέσα από τις παρεμβάσεις μας θα αλλάξουν πρόσωπο (Ρέντης, Δραπετσώνα, Ασπρόπυργος,
Σχιστό Κορυδαλλού, Ελαιώνας). Οι υπερτοπικοί αυτοί πόλοι μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων 
θα εξυπηρετούν συνδυασμένες λειτουργίες αθλητισμού, τουρισμού - αναψυχής, κοινωνικής 
αλληλεγγύης και πολιτισμού.

> -  θεσπίσαμε ειδική νομοθεσία με φροντίδα το περιβάλλον, βασισμένη σε επιστημονικό χωροταξικό 
σχεδίασμά, με μέριμνα για την πόλη του αύριο.

>■ Αποκλείσαμε μεταολυμπιακές χρήσεις (π.χ. καζίνα που δεν συνάδουν με το όραμα μας για αυτήν την 
πόλη ή που πιστεύουμε ότι δεν έχουν θέση σε αυτούς τους πόλους). Υιοθετήσαμε χαμηλούς 
συντελεστές δόμησης και ποσοστά κάλυψης, επιδιώκοντας να διαφυλάξουμε τις ελεύθερες εκτάσεις 
αυτής της πόλης.

>  Το 2001 ο Ιππόδρομος του Φαλήρου κλείνει. Το 2004 ο Φαληρικός Όρμος, ο όρμος των προσχώσεων, 
θα έχει δώσει την θέση του σε ένα πάρκο αναψυχής και πολιτισμού, έκτασης 340 στρεμμάτων, πάρκο 
που θα ενώνεται με τον χώρο του σημερινού ιπποδρόμου δημιουργώντας ένα ενιαίο πόλο 570 
στρεμμάτων. Το μέτωπο προς τη θάλασσα, αυτή την μεγάλη άγνωστη της Αθήνας, θα έχει 
αποκατασταθεί.

>  Το 2004 η παραλία του Άγιου Κοσμά έχει απαλλαγεί από τις χρήσεις που σήμερα απομακρύνουν
τον κάτοικο ή τον επισκέπτη από την θάλασσα, θα φιλοξενεί ένα νέο παράκτιο πάρκο και το Ολυμπιακό 
Κέντρο Ιστιοπλοΐας που μεταολυμπιακά θα λειτουργεί ως πόλος αναψυχής, τουρισμού και ναυταθλητισμού.

_______________________________________________________________________________________ .



>  Το 2004 ο υποβαθμισμένος βιότοπος του Σχοινιά θα είναι πάλι "ζωντανός" χάρις στο Ολυμπιακό Κέντρο 
Κωπηλασίας. 0  βιότοπος του Σχοινιά προστατεύεται με προεδρικό διάταγμα που είναι στο τελικό στάδιο 
επεξεργασίας

> -  Το 2004 στο Μαρκόπουλο θα φιλοξενείται το Ολυμπιακό Κέντρο και ο νέος Ιππόδρομος της Αθήνας σε 
μοντέρνες εγκαταστάσεις με φροντίδα για το περιβάλλον.

>  Το 2004 στις Λεκάνες Αχαρνών, σε μια περιοχή γεμάτη μπάζα, θα δεσπόζει το Ολυμπιακό Χωριό, το 
οποίο μετά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων θα λειτουργεί ως πρότυπος οικιστικός πυρήνας για 
τους δικαιούχους του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας. Ο απλός εργαζόμενος Έλληνας γίνεται έτσι ο 
πρώτος αποδέκτης των μεταολυμπιακών χρήσεων.

> -  Στο διάστημα μέχρι το 2004, αναβαθμίζεται και συμπληρώνεται μέσα από το πρόγραμμα έργων της 
Γ.Γ.Α. η αθλητική υποδομή της Αθήνας ώστε να ανταποκρίνεται στις Ολυμπιακές απαιτήσεις αλλά και 
στο όραμα μας για τους καλύτερους Ολυμπιακούς Αγώνες.

>  Στο πρόγραμμα "Αθήνα 2004" περιλαμβάνονται επίσης καίρια ζητήματα της πρωτεύουσας όπως η 
ανασυγκρότηση των αστικών και υπεραστικών μεταφορών, οι μεγάλες παρεμβάσεις μητροπολιτικού 
χαρακτήρα (άνοιγμα της πόλης στη θάλασσα, ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων κλπ.), η δημιουργία 
δικτύου πρασίνου, η αναβάθμιση των πλατειών της πόλης, καθώς και η ανάδειξη των πόλων 
υπερτοπικής σημασίας που θα εξυπηρετούν ολόκληρη την περιοχή της πρωτεύουσας.

•  ΕΛΛΑΔΑ 2004: Η περιφέρεια συμμετέχει ενεργά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004
Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του 2004 είναι εθνική υπόθεση και όχι υπόθεση μόνο του Λεκανοπεδίου της 
Απικής. Πλήθος δράσεων και προγραμμάτων φέρνουν τον κάθε Έλληνα και την κάθε Ελληνίδα κοντά 
στην προσπάθεια αυτή:

> -  Με τη διοργάνωση της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας σ’ όλη τη χώρα.

>  Μ ε την υλοποίηση του Ολυμπιακού Προγράμματος εκπαίδευσης σε επίπεδο επικράτειας, σε κάθε 
σχολείο.

> -  Με την πραγματοποίηση προολυμπιακών αθλητικών γεγονότων σε πόλεις της περιφέρειας.

>  Μ ε τη φιλοξενία των επισκεπτών για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε ένα μεγάλο "τόξο" πέραν την 
Απικής.

>  Μ ε την προβολή και την αξιοποίηση όλων των τουριστικών προορισμών εντός αλλά και εκτός της 
Απικής. Με την διοργάνωση των αγώνων ποδοσφαίρου στην Θεσσαλονίκη, την Πάτρα, τον Βόλο και το 
Ηράκλειο.

>  Μ ε τη δημιουργία Ολυμπιακών προπονητικών κέντρων σε πολλές πόλεις της Ελλάδος. Στα κέντρα 
αυτά θα φιλοξενηθούν οι Ολυμπιακές αποστολές όλων των χωρών για την προετοιμασία τους πριν το 
2004.

> -  Με την κατασκευή αθλητικών έργων και προπονητηρίωνν στην περιφέρεια με στόχο την υποστήριξη της 
ολυμπιακής προετοιμασίας και την καλλιέργεια του Ολυμπιακού Πνεύματος.

>► Μ ε την αναβάθμιση των πυλών εισόδου της χώρας.

>  Ειδικό πρόγραμμα υλοποιείται ήδη για την Αρχαία Ολυμπία με στόχο την προβολή της ως Παγκόσμιο 
Κέντρο των Ολυμπιακών Αγώνων. Η ανάπλαση του αρχαιολογικού χώρου, η δημιουργία Μουσείου 
Ολυμπιακών Αγώνων, η ανάδειξη της Αρχαίας Ολυμπίας ως έδρας της Πολιτιστικής Ολυμπιάδας,



Π διοργάνωση του Ολυμπιακού Φεστιβάλ Νέων στην Αρχαία Ολυμπία κάθε 4 έτη αναδεικνύουν την 
σημασία που προσδίδεται στη διαχρονική αξία της κοιτίδας του Ολυμπισμού.

•  Πολίτες και 2004: Πληροφόρηση - Κινητοποίηση - Προβολή
Συνοδεύουμε την διοργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων με ένα πρόγραμμα επικοινωνίας με σκοπό την 
ευρεία και σωστή πληροφόρηση, τη συμμετοχή και κινητοποίηση των πολιτών, την προβολή για την 
Αθήνα και την Ελλάδα μέσα από το έργο που σχεδιάζεται και επιτελείται.
Η πολιτική μας στοχεύει στη συνεχή ενημέρωση για όλα τα στάδια προετοιμασίας, στην ενεργοποίηση 
των νέων, στην συμμετοχή των αποδήμων Ελλήνων, στον εθελοντισμό, στην προβολή των Ολυμπιακών 
ιδεωδών στους Έλληνες και τους ξένους, στην προβολή μιας διαφορετικής αντίληψης για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνων εποχή και τέλος στην προβολή της Ελλάδας του 21ου αιώνα.

ΙΟ
Η άνοιξη 

του Ελληνικού 
αθλητισμού

Η Ελλάδα στις μέρες μας έχει καθιερωθεί ως μία από τις μεγάλες αθλητικές δυνάμεις. Η παγκόσμια αυτή 
αναγνώριση είναι αποτέλεσμα των λαμπρών εμφανίσεων των Ελλήνων αθλητών αλλά και των εθνικών 
ομάδων σε κορυφαίους διεθνείς αγώνες σε πολλά αθλήματα.

Μετάλλια και διακρίσεις σε Ολυμπιακούς Αγώνες και σε παγκόσμια και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα 
δικαιώνουν την αθλητική μας πολιτική και θέτουν τον ελληνικό αθλητισμό στην τροχιά του 2004.

Για να φτάσουμε στα σπουδαία επιτεύγματα των αθλητών και των ομάδων μας, χρειάστηκε μακρόχρονος 
προγραμματισμός, προσεκτικός σχεδιασμός, αυστηρός έλεγχος και διαρκής προσπάθεια.

•  Αθληση για όλους
Πρώτο βήμα σε αυτή μας την πορεία ήταν η εφαρμογή της άθλησης για όλους ως απόρροια της 
φιλοσοφίας και της πολιτικής θέσης ότι ο αθλητισμός δεν μπορεί να είναι προνόμιο ολίγων και 
προνομιούχων. Μέσω Προγραμμάτων Μαζικής Άθλησης που απευθύνονται στο παιδί, στη γυναίκα, στα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, στους ενήλικες και είναι στελεχωμένα με εξειδικευμένους επιστήμονες, 
εμπλουτισμένα με ν έες  ιδέες και με διευρυμένους κατά "κοινωνική ομάδα" αποδέκτες σε συνεργασία 
με 650 φορείς σ’ όλη την Ελλάδα τα ευεργετήματα της άθλησης προσφέρονται σε εκατοντάδες 
χιλιάδες άτομα.
Το συνολικό πρόγραμμα για την μαζική άθληση έχει ετήσιο προϋπολογισμό πάνω από 2,2 δις δρχ.
Η μαζική άθληση αποτελεί εκτός των άλλων τη δεξαμενή με την οποία τροφοδοτείται ο αγωνιστικός 
αθλητισμός. Η σύνδεση αυτή επιτυγχάνεται και πραγματοποιείται με έναν ειδικό σχεδίασμά που 
περιλαμβάνει:

•  Πρόγραμμα ταλέντων
Αφορά επιλογή ταλαντούχων παιδιών από τα δημοτικά σχολεία με εποπτεία της Γ.Γ.Α., που 
καθοδηγούνται από ειδικευμένους επιστήμονες και, στη συνέχεια, σε συνεργασία με τις αθλητικές 
ομοσπονδίες, γυμνάζονται και εξειδικεύονται σε διάφορα αθλήματα και αγωνίσματα.

•  Τάξεις αθλητικής διευκόλυνσης (Τ.Α.Δ.)
Πρόκειται για τά ξεις μαθητών σε αθλητικά σχολεία που έχουν δημιουργηθεί πανελλαδικά για όλα 
σχεδόν τα αθλήματα.

•  Προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες
Η μαζική άθληση περιλαμβάνει και προγράμματα για άτομα με ειδικές ανάγκες. Η Γ.Γ.Α. συνεργάζεται 
με τις ομοσπονδίες και τα σωματεία των ατόμων αυτών ενισχύοντας την προσπάθεια τους για διεθνείς 
αγώνες και την Παραολυμπιάδα του 2004. Υπάρχουν 1137 τμήματα αθλουμένων αυτής της κατηγορίας 
με εντυπωσιακές επιδόσεις σε διεθνείς διοργανώσεις.



•  Σωματειακός αθλητισμός
Το οικοδόμημα του ελληνικού αθλητισμού είναι στέρεα θεμελιωμένο στο σωματείο. Στο κύπαρο αυτό 
του αθλητισμού μας, αλλά και στην ανεκτίμητη προσφορά των εθελοντών διοικητικών παραγόντων 
οφείλει πολλά η ανάπτυξη και η άνθιση του αθλητισμού μας. Η οικονομική ενίσχυση των σωματείων από 
τη Γ.Γ.Α. είναι δεδομένη και αποφασιστική. Το κόστος για την ενίσχυση του σωματειακού αθλητισμού 
ανέρχεται σε 6 δις. δρχ.

•  Αθλητικοί χώροι
Ένας από τους στόχους μας είναι η εύρυθμη λειτουργία των αθλητικών χώρων. Η Ελλάδα είναι η μόνη 
χώρα της Ευρώπης που εξακολουθεί να στηρίζει οικονομικά τη λειτουργία των αθλητικών 
εγκαταστάσεων σε όλη την επικράτεια. Την τελευταία τριετία έχουν κατασκευαστεί δεκάδες κλειστά 
γυμναστήρια, πολλά ανοικτά γήπεδα, ενώ έχουν εξοπλιστεί και βελτιωθεί πανελλαδικά ένα πλήθος 
αθλητικών χώρων.

•  Αγωνιστικός αθλητισμός
Στον αγωνιστικό αθλητισμό βασική προτεραιότητα έχει η καθιέρωση της διαρκούς συνεργασίας με 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις της Πολιτείας με τις ομοσπονδίες των διαφόρων αθλημάτων. Στηρίζεται η 
επιστημονική βοήθεια, η παρουσία και η συμμετοχή εκπροσώπων στα διεθνή αθλητικά όργανα, η 
γενναία οικονομική βοήθεια των Ομοσπονδιών, η Ολυμπιακή προετοιμασία.
Βασικό μέλημα της Πολιτείας ο υψηλός αθλητισμός. Για πρώτη φορά εξασφαλίστηκαν από τις δημόσιες 
επενδύσεις 2 δις αποκλειστικά για την προετοιμασία νέων αθλητών στη πορεία τους για τους 
Ολυμπιακούς Αγώνες.
Στον τομέα της επιστημονικής στήριξης ενθαρρύνονται οι συνεργασίες των ομοσπονδιών και συλλόγων 
με εργομέτρες, ψυχολόγους, διαιτολόγους, ορθοπεδικούς, φυσιοθεραπευτές και άλλους ειδικούς 
επιστήμονες, ώστε οι αθλητές με τη βοήθεια των προπονητών να φθάνουν στη μεγιστοποίηση του 
αποτελέσματος.
Συγχρόνως, με τη δημιουργία και τη λειτουργία του διεθνώς αναγνωρισμένου εργαστηριακού κέντρου 
αντιντόπινγκ κοντρόλ στο Ο.Α.Κ.Α., ελέγχονται με αυστηρό τρόπο οι ιατροφαρμακευτικές ενισχύσεις 
ώστε να περιφρουρείται η διαδικασία που οδηγεί στην πραγματοποίηση υψηλών αθλητικών στόχων.
Το Υφυπουργείο Αθλητισμού είναι σε ουσιαστική επικοινωνία με τις Ομοσπονδίες, ενώ υπάρχει ρητή 
εντολή τα ποσά των επιχορηγήσεων να διοχετεύονται σε παραγωγικές διαδικασίες.
Το συνολικό ύψος της επιχορήγησης των Ομοσπονδιών ανήλθε για το 1999 στο ποσό των 15 
δισεκατομμυρίων δραχμών και αποτελεί εντυπωσιακή πρωτοπορία για τα παγκόσμια δεδομένα.

•  Αθλητικά κέντρα
Το επιτυχές αποτέλεσμα η πολιτεία το επιβραβεύει και στα πρόσωπα των αθλητών και προπονητών με 
αθλητικά κίνητρα, που προβλέπουν για τους πρωταθλητές που διακρίνονται, οικονομικές επιβραβεύσεις 
που φθάνουν το ποσό του 1 δις και επαγγελματική αποκατάσταση στις Ένοπλες Δυνάμεις, στα Σώματα 
Ασφαλείας, αλλά και είσοδο στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καθώς και προσλήψεις στο δημόσιο.

•  Σχολικός και στρατιωτικός αθλητισμός
Στο σχολείο και στις Ένοπλες Δυνάμεις λειτουργούν σε συνεργασία με Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και 
Υπουργείο Παιδείας επιτροπές που σχεδιάζουν και προβαίνουν σε ενέργειες ουσιαστικής στήριξης των 
μαθητών και Στρατιωτών αθλητών.



Από το 1996 μέχρι σήμερα έχουν εκτελεσ τεί και εκτελούνται σημαντικά νέα έργα, μικρά και μεγάλα όποιο 
επίσης έχουν διατεθεί μεγάλα ποσά για την συντήρηση - επισκευή και ανακατασκευή υπάρχουσων ^ 

Αθλητικά έργο αθλητικών εγκαταστάσεων.

•  Τα σημαντικότερα έργα που έχουν παραδοθεί για χρήση είναι:
8 κλειστά γυμναστήρια συνολικής δαπάνης 2 δις
2 κλειστά κολυμβητήρια συνολικής δαπάνης 3,4 δις 
2 ανοικτά κολυμβητήρια συνολικής δαπάνης 1 δις
13 κατασκευές χλωροτάπητων συνολικής δαπάνης 1 δις
14 ελαστικοί τάπητες στίβου συνολικής δαπάνης 1 δις
15 συμπληρωματικά έργα σε στάδια συνολικής δαπάνης 0,9 δις.
Ολοκληρώνονται και παραδίδονται για εντός του 2000
11 Κλειστά γυμναστήρια συνολικής δαπάνης 2,6 δις 
4 ανοικτά κολυμβητήρια συνολικής δαπάνης 1,6 δις.

•  Το σημαντικότερο έργο που ουσιαστικά ξεκίνησε το 1996 και ήδη έχει ολοκληρωθεί είναι το Κλειστό 
Γυμναστήριο του ΠΑΟΚ. Ένα υπερσύγχρονο κλειστό γυμναστήριο 8.000 θέσεων με βοηθητικούς 
χώρους καθώς και χώρους για την εξυπηρέτηση και διακίνηση θεατών και οχημάτων. Η δαπάνη του 
έργου ανήλθε στο ποσό των 12,5 δις δρχ.

•  Ένα ακόμη σημαντικό αθλητικό έργο, η δημοπράτηση του οποίου έχει ήδη ολοκληρωθεί, είναι το μεγάλο 
Κλειστό Γυμναστήριο στη θέρμη Θεσσαλονίκης.

•  Η συνολική δαπάνη που διατέθηκε από τη Γ.Γ.Α. για την κατασκευή αθλητικών έργων ανά έτος είναι:

>► 1996 14,3 δις 
>► 1997 16,4 δις 
>► 1998 14,8 δις 
>  1999 20,85 δις

1 2  Μπροστά μας έχουμε τη διαρκώς εναλλασσόμενη αθλητική πραγματικότητα, τις ν έες  απαιτήσεις των
καιρών, τη μεγάλη πρόκληση του 2004 στη χώρα μας.

Προς το 2004 Οι επιτυχίες του ελληνικού αθλητισμού επιβάλλουν μια διαρκή επαγρύπνηση και δεν επιτρέπουν κανένα 
εφησυχασμό.
ΓΓ αυτό στην πορεία προς το 2004 έχουμε ένα φιλόδοξο και λεπτομερειακό σχεδίασμά σε όλα τα επίπεδα 
του αθλητικού γίγνεσθαι και το εντυπωσιακό ξεκίνημα, που έχει καταγραφεί, βεβαιώνει για την επιτυχία των 
υψηλών μας στόχων.

Αυτός ο σχεδιασμός περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

•  Εργα υποδομής και ανάπτυξης σ’ όλη την περιφέρεια.
Πρόκειται για το πρόγραμμα “ΕΛΛΑΔΑ 2004” . Διακόσια δισεκατομμύρια δραχμές θα διατεθούν 
πανελλαδικά σε 51 νομούς της χώρας προκειμένου να αυξηθούν θεαματικά οι χώροι άθλησης και να 
αναβαθμιστούν καθώς και να επεκταθούν υφιστάμενες αθλητικές υποδομές, 
θέλουμε την άθληση ακόμα πιο κοντά στον πολίτη, 
θέλουμε τους χώρους άρτια εξοπλισμένους για τον αθλητή.
Στα έργα του προγράμματος αυτού περιλαμβάνονται:

>  Μεγάλα έργα εθνικής και αναβαθμισμένης περιφερειακής σημασίας όπως το μεγάλο κλειστό 
Γυμναστήριο στην θέρμη Θεσσαλονίκης, το Παναθηναϊκό Στάδιο και το μεγάλο κλειστό Γυμναστήριο 
Κομοτηνής, το μεγάλο κλειστό Γυμναστήριο Ιωαννίνων, το μεγάλο κλειστό Ηρακλείου στην Αλικαρνασσό 
και άλλα.



>  Η υλοποίηση μεγάλου αριθμού άλλων έργων όπως ανοικτά κολυμβητήρια - προπονήτρια, ελαστικοί 
τάπητες στίβων, χιονοδρομικά κέντρα, κέντρα προετοιμασίας αθλητών, χλοοτάπητες ποδοσφαιρικών 
γηπέδων, μικρά κλειστά γυμναστήρια, αίθουσες γυμναστικής και βαρέων αθλημάτων, ναυταθλητικές 
εγκαταστάσεις.

Για την υποστήριξη των αθλητικών υποδομών σε επίπεδο Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και για τη 
συντήρηση των αθλητικών υποδομών προκειμένου να εξασφαλιστεί η λειτουργία τους για την κάλυψη των 
απαιτήσεων των Αθλητικών Ομοσπονδιών και των προγραμμάτων που επιτελούνται κάθε χρόνο, θα διατεθεί 
από την Γ.Γ.Α. στο ίδιο χρονικό διάστημα το ποσό των 40 δισεκατομμυρίων από το Πρόγραμμα Δημοσίων 
Επενδύσεων.

•  Εργα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες
Τα έργα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει η Γ.Γ.Α. για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι δύο κατηγοριών.

> -  Τα νέα έργα το κλειστό Γυμναστήριο της Αρσης Βαρών, το κλειστό της Πάλης, το κλειστό της 
Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης και Γ υμναστικής το Ολυμπιακό Κέντρο Χόκεϋ και τα Κέντρα 
Ραδιοτηλεόρασης και Γραπτού Τύπου και Στόχος είναι κάθε άθλημα να έχει το δικό του Εθνικό 
Ολυμπιακό κέντρο.

>  Οι συμπληρώσεις, αναβαθμίσεις και ολοκληρώσεις, υφισταμένων υποδομών με κυριότερα έργα το 
Παγκρήτιο Στάδιο Ηρακλείου, το Πανθεσσαλικό Στάδιο Νέας Ιωνίας Βόλου, το Κέντρο Αντισφαίρισης του 
Ο.Α.Κ.Α., οι ανακαινίσεις του Ο.Α.Κ.Α. του Σ.Ε.Φ., του Καυτατζόγλειου στη Θεσσαλονίκη, του 
Πελοποννησιακού Σταδίου Πάτρας κ.λ.π.

>  Τέλος, στο ίδιο πρόγραμμα, η Γ.Γ.Α. έχει αναλάβει να αναβαθμίσει και να συμπληρώσει για τις ανάγκες 
των Ολυμπιακών Αγώνων σαράντα περίπου προπονητήρια για όλα τα αθλήματα.

•  Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς φορείς
Ανεξάρτητα από τα έργα θα επιχορηγηθούν στην πορεία για το 2004 για τις δραστηριότητές τους και 
την εξασφάλιση της παραγωγικής τους διαδικασίας:

>  Οι Αθλητικές Ομοσπονδίες με 60 δισεκατομμύρια.

> -  Το κόστος λειτουργίας των Εθνικών και Δημοτικών Σταδίων και των Κολυμβητηρίων του Ο.Α.Κ.Α. και του 
Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας, που ανέρχεται στο ποσό 55 δις δρχ.

> -  Ο σωματειακός αθλητισμός με 25 δις δρχ.

>  Ο μαζικός αθλητισμός με 10 δις δρχ.

>  Οι επιβραβεύσεις των διακριθέντων αθλητών με 5 δις δρχ.

>  Οι διοργανώσεις Παγκοσμίων και Ευρωπαϊκών πρωταθλημάτων με 2 δις δρχ.

>  Τέλος για την υποστήριξη της Ολυμπιακής προετοιμασίας θα διατεθούν 8 δις δρχ από το Πρόγραμμα 
των Δημοσίων Επενδύσεων.

Οι οικονομικές επενδύσεις στον αθλητισμό και ο Εθνικός Σχεδιασμός Αθλητικής Δράσης είναι τα βασικά 
στοιχεία της αθλητικής μας πολιτικής που οδήγησαν τον ελληνικό αθλητισμό σε περίοπτη διεθνή θέση και 
τον κατέταξαν στις μεγάλες παγκόσμιες αθλητικές δυνάμεις.
Οι προοπτικές είναι εξαιρετικά ευοίωνες για μια εξίσου εντυπωσιακή συνέχεια και στη μεγάλη πρόκληση 
των Ολυμπιακών αγώνων του 2004.
Ο ελληνικός αθλητισμός θα δώσει εντυπωσιακό παρόν τρέχοντος γρηγορότερα από κάθε φορά.



Η Ελλάδα στην Ευρώπη 
και στον κόσμο
Μια ισχυρή και ισότιμη Ελλάδα



Ο κόσμος 
αλλάζει. Η νέα 

θέση της 
Ελλάδας

Ελλάδα και Ελληνισμός στέκονται μπροστά στο νέο αιώνα με ελπίδες και αισιοδοξία. Επιδιώκουμε να 
διασφαλίσουμε μια ολοένα ισχυρότερη και πιο σύγχρονη Ελλάδα που θα διαθέτει όλα τα μέσα, πολιτικά, 
οικονομικά, τεχνολογικά, διαπραγματευτικά για την υπεράσπιση της ανεξαρτησίας, της ακεραιότητας, της 
ασφάλειας, της δημοκρατίας και της ευημερίας των Ελλήνων. Τη διαρκή μεγιστοποίηση στόχων, 
επιδιώξεων και συμφερόντων του Ελληνισμού.

Ο 21ος αιώνας εισέρχεται με ορμή. Η σημασία του χρόνου μεγαλώνει. Η ταχύτητα με την οποία 
προσαρμόζεται και αξιοποιεί ένα εθνικό κράτος τις ν έες  πραγματικότητες αποτελεί καθοριστικό σημείο 
ισχύος του.
Η παγκοσμιοποίηση αποτελεί ένα πεδίο ευκαιριών και νέων δυσκολιών. Η συμμετοχή σε διεθνείς και 
περιφερειακές οργανώσεις, όπως είναι ιδιαίτερα η Ευρωπαϊκή Ενωση, αλλά και το ΝΑΤΟ και η 
Διαβαλκανική Συνεργασία αποτελούν αποτελεσματικά διεθνή πλαίσια αναβαθμισμένης παρουσίας της 
Ελλάδας στις νέες συνθήκες που διαμορφώνονται στον πλανήτη μας.

Στη σημερινή εποχή η πρόοδος και η ασφάλεια ενός κράτους και του λαού που εκπροσωπεί γίνεται πλέον 
πολυσύνθετη, δεν περιορίζεται αποκλειστικά στην άμυνα. Ο πολιτισμός και οι αξίες ενός έθνους, η 
οικονομική ανάπτυξη, η προστασία του περιβάλλοντος, η μόρφωση του πληθυσμού και η έγκαιρη αφομοίωαη 
και διάδοση των νέων τεχνολογιών, η διασύνδεση εθνικού κράτους και διασποράς - μετανάστευσης, το 
εξελισσόμενο κράτους δικαίου και ευμάρειας, αποτελούν στοιχεία ισχύος και ασφάλειας. Η εξωτερική μας 
πολιτική τα συνεκτιμά και τα αξιοποιεί. Στηρίζεται συγχρόνως και σε μια πολιτική αυξημένης αποτρεπτικής 
ικανότητας απέναντι σε κάθε εξωτερική επιβουλή.

Στην εποχή των μεγάλων αλλαγών και προσαρμογών, απαιτείται, ταυτόχρονα, σταθερόπιτα σε αξίες και 
αρχές. Η Ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια πολιτική διάδοσης και στήριξης των αρχών της δημοκρατίας 
και του σεβασμού του διεθνούς δικαίου, της διεύρυνσης και ανάπτυξης των ανθρωπίνων και κοινωνικών 
δικαιωμάτων, της δημοκρατικής διακυβέρνησης του διεθνούς συστήματος. Είναι μια πολιτική που έχει ως 
αφετηρία της τον σεβασμό των συνόρων και της εδαφικής ακεραιότητας όλων. Της αταλάντευτης 
υπεράσπισης των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων. Είναι μια εξωτερική πολιτική αρχών, ηθικής και δικαίου.

Η Ελληνική εξωτερική πολιτική είναι σταθερά προσανατολισμένη στα μεγάλα διεθνή προβλήματα της 
εποχής μας, όπως είναι η αποκατάσταση της σταθερότητας σε περιφερειακές εστίες κρίσης, η προστασία 
του πλανήτη μας, ο δημοκρατικός έλεγχος των επιτευγμάτων των νέων τεχνολογιών και της διασποράς 
πυρηνικών όπλων, η καταπολέμηση της παγκόσμιας πείνας και φτώχιας. Συμβάλλει με όλες της τις 
δυνάμεις στην υπέρβασή τους.

Η Ελληνική εξωτερική πολιτική είναι μια εθνικά υπερήφανη πολιτική που αξιοποιεί όλα τα μέσα και εργαλεία 
προκειμένου να αναβαθμίσει τον διεθνή ρόλο και την παρουσία της χώρας στην περιοχή που επηρεάζει τα 
πιο άμεσα γεωπολιτικά και γεωοικονομικά της συμφέροντα. Οι περιοχές της Ευρώπης, των Βαλκανίων και 
της Μεσογείου συνιστούν το τρίγωνο άμεσης δράσης και παρουσίας της χώρας. Περιοχές στις οποίες και 
με δικές μας πρωτοβουλίες θα πρέπει να διασφαλίζεται η ειρήνη, η ασφάλεια, η φιλία των λαών και η 
οικονομική ανάπτυξη και συνεργασία. Η Ελλάδα θα συνεχίσει να παίρνει μέτρα και πρωτοβουλίες για την 
επίτευξη αυτών των στόχων.

Η Ελλάδα είναι χώρα ευρωπαϊκή, βαλκανική και μεσογειακή, μια χώρα με έναν τεράστιο ανθρώπινο 
πλούτο, την διασπορά. Με την πολύπλευρη εξωτερική της πολιτική η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αξιοποίησε 
αυτήν την τριπλή περιφερειακή ταυτότητα της χώρας.



Η Ελλάδα αποτελεί τη μεγάλη, πλέον δύναμη ειρήνης, σταθερότητας, ευμάρειας στην περιοχή ως ενεργό 
μέλος όλων των μεγάλων διεθνών οργανισμών και ως η μόνη χώρα της περιοχής που συμμετέχει στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ. Η Ελλάδα συνδέει τα εθνικά της συμφέροντα με την προοπτική 
αναβάθμισης -δηλαδή με το κοινό συμφέρον- όλης της περιοχής. Γνωρίζει να διαχειρίζεται περιφερειακές 
κρίσεις. Συμβάλλει ενεργά στη λύση διεθνών και περιφερειακών προβλημάτων.

Η σημερινή Ελλάδα απέκτησε με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ διεθνές κύρος και αξιοπιστία. Είναι η ισχυρή 
και ισότιμη Ελλάδα.

Το ΠΑΣΟΚ μακριά από τυχοδιωκτισμούς και άσκοπες περιπέτειες, διασφαλίζει τα εθνικά συμφέροντα, και 
αξιοποιεί προς όφελος της χώρας τους υπάρχοντες συσχετισμούς ισχύος. Δρα δραστήρια ώστε να 
αλλάζουν αυτοί συνεχώς υπέρ της Ελλάδας. Ουδείς πλέον μπορεί να κάνει ευρωπαϊκή πολιτική, πολιτική 
στα Βαλκάνια και την Νοτιοανατολική Ευρώπη χωρίς να ακούσει την ισχυρή και υπεύθυνη φωνή της 
Ελλάδας.
Η Ελλάδα είναι δύναμη επιρροής, ειρήνης και δημοκρατίας.

Η πρωτοβουλία της Ελλάδας για την ολυμπιακή εκεχειρία δίνει το στίγμα της σύνδεσης της ελληνικότητας 
και της παράδοσης με τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου.

Η Ευρωπαϊκή πορεία της Ελλάδας, επιβεβαίωσε ότι το ΠΑΣΟΚ διαθέτει μια εμπνευσμένη, τολμηρή και 
αποφασιστική εθνική ευρωπαϊκή πολιτική. Χάρη σ’ αυτή, η Ελλάδα συμμετέχει στην πιο προωθημένη 
περιφερειακή ολοκλήρωση. Έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να συμμετέχει και να συνδιαμορφώνει την 
πολιτική της «γηραιός ηπείρου» σε όλους τους κρίσιμους για το μέλλον του κόσμου και της χώρας τομείς, 
όπως είναι η ανάπτυξη, η νομισματική και οικονομική ολοκλήρωση, η έρευνα και η τεχνολογία, η ασφάλεια, η 
ευρύτερη περιφερειακή ολοκλήρωση. Το γεγονός ότι η Ελλάδα είναι το μόνο μέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στην ευρύτερη περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης και της Ανατολικής Μεσογείου της δίνει ν έες  
δυνατότητες, αλλά και υποχρεώσεις.

2 .

Τα νέα 
δεδομένα

Οι παράμετροι που είναι καθοριστικής σημασίας για τα πλαίσια της ελληνικής εξω τερικής πολιτικής στο 
ξεκίνημα του επόμενου αιώνα διαμορφώνονται ως εξής:

1. Η ένταξη της Ελλάδας στο Ευρώ θα της προσφέρει ν έες  θεσμικές και πολιτικές προϋποθέσεις ως 
κύρια παράμετρο του πλαισίου και των στόχων της εξω τερικής πολιτικής.

2. Η γεωγραφική θέση της χώρας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης, σε μια περιοχή με αφανείς ή εμφανείς 
συγκρουσιακές δυναμικές, συνδέεται και με δυνατότητες υπέρβασης των συγκρουσιακών αυτών τάσεων 
και εγκαθίδρυσης προτύπων συνεργασίας και περιφερειακής ολοκλήρωσης. Εγκαθίδρυση για την οποία 
συστηματικά δραστηριοποιήθηκε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ. Το Σύμφωνο Σταθερότητας για τις 
βαλκανικές χώρες δείχνει το δρόμο.

3. Οι τάσεις ισχυροποίησης του διεθνούς δικαίου και των διεθνών οργανισμών - οικονομικών και 
πολιτικών - στη διαμόρφωση των διεθνών σχέσεων και προσδιορισμού του πεδίου συμπεριφοράς και 
δράσης των κρατών ως μελών του διεθνούς συστήματος.

4. Η πορεία των ελληνοτουρκικών σχέσεων εξακολουθεί ν ’ αποτελεί παράγοντα ανασφάλειας και 
διαρκούς εγρήγορσης παρά τη θεαματική βελτίωσή τους.

5. Η πορεία του Κυπριακού και της ένταξκης της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ενωση αποτελεί ζήτημα 
εθνικής προτεραιότητας.



6. Οι νέοι κίνδυνοι, απειλές και προβλήματα που έχουν εμφανισθεί που επηρεάζουν και αφορούν και στην 
Ελλάδα όπως αυτά της παράνομης μετανάστευσης, διακίνησης ναρκωτικών, όπλων.

7. Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες διαμόρφωσης, διαχείρισης και προβολής της εξωτερικής 
πολιτικής, στόχων και αιτημάτων στα πλαίσια της παγκοσμιοποιημένης οικονομίας. Η μεταβολή αυτή 
προκαλείται σε σημαντικό βαθμό από την ανάδειξη νέων επικοινωνιακών μέσων και δυνατοτήτων 
άσκησης πολιτικής όπως είναι οι τεχνολογίες πληροφόρησης, το Διαδίκτυο (ΙηΐΘΠΊβί, επικοινωνιακή 
ολοκλήρωση, κ.α.).

Η ένταξη της Ελλάδας στο ενιαίο νόμισμα/Ευρώ, που προϋποθέτει αταλάντευτη συνέχιση της μέχρι σήμερα 
πολιτικής, θα οριοθετήσει σε σημαντικό βαθμό το πλαίσιο και τις συνθήκες ανάπτυξης του διεθνούς ρόλου 
της Ελλάδας. Με την ένταξη της Ελλάδας στο ενιαίο νόμισμα, Ευρώ, η Ελλάδα θα έχει διασφαλίσει τη θέση 
της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο ευρύτερο διεθνές σύστημα ως μια ισχυρή χώρα ανάμεσα στις 
περισσότερο αναπτυγμένες χώρες της υφηλίου. 0α ενισχύσει ακόμη περισσότερο:

>  τις θεσμικές προϋποθέσεις για την πλήρη και ενεργό συμμετοχή της στην ενοποιητική διαδικασία της 
Ευρώπης, τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και διαμόρφωσης πολιτικής,

> ·  τις πολιτικές προϋποθέσεις για την προστασία της εθνικής της ανεξαρτησίας, κυριαρχίας και εθνικής 
ασφάλειας,

V  τις οικονομικές προϋποθέσεις για την παραπέρα βελτίωση της ευημερίας και της ποιότητας ζωής του 
ελληνικού λαού.

3
Κρίσιμο ζήτημα

Κρίσιμο ζήτημα για την επίτευξη αυτών των στόχων είναι πως θα πορευτούμε μετά την ένταξη της 
Ελλάδας στην ΟΝΕ. Ποιους όρους δυνατοτήτων, ωφελημάτων αλλά και υποχρεώσεων θα έχουμε ως 
πλαίσιο δράσης την επόμενη μέρα. Γι’ αυτό και η επόμενη ημέρα θα εξαρτηθεί από τη μεγάλη 
διαπραγμάτευση που θα ξετυλιχτεί πριν την ένταξη μας στην ΟΝΕ, στους επόμενους μήνες. Γι’ αυτή την 
μεγάλη διαπραγμάτευση η Ελλάδα πρέπει να είναι πολιτικά πανίσχυρη. Αυτό σημαίνει ο λαός να έχει δώσει 
νωπή εντολή στην κυβέρνησή του, ο λαός να έχει επιλέξει εκείνη την κυβέρνηση που πιστεύει ότι μπορεί 
να φέρει τα καλύτερα αποτελέσματα σε μια τέτοια διαπραγμάτευση.

4
Στόχοι και 

περιεχόμενο 
της εξωτερικής 

πολιτικής

Με αφετηρία την εμπεδωμένη θέση της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους θεσμούς όπως το 
ΝΑΤΟ, ως ισχυρή χώρα-μέλος του εσωτερικού πυρήνα διαμόρφωσης πολιτικής και λήψης αποφάσεων, η 
ελληνική εξωτερική πολιτική θα διευρύνει το περιεχόμενό της και τους στόχους της αντίστοιχα με τη θέση, 
το επίπεδο ανάπτυξης, τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα. Η νέα ελληνική 
εξωτερική πολιτική οφείλει να είναι:

^ πολυθεματική στους στόχους,

V  πολυκεντρική στο πεδίο ανάπτυξής της,

^  πολυεπίπεδη στα μέσα και μηχανισμούς υλοποίησής της.

Βασικός στόχος της εξωτερικής πολιτικής είναι η μεγιστοποίηση των εθνικών συμφερόντων μέσω της 
ανάδειξης της χώρας σε υπολογίσιμη δύναμη ειρήνης και σταθερότητας, ανάπτυξης και συνεργασίας στο 
ευρωπαϊκό και περιφερειακό σύστημα. Η ισχυρή Ελλάδα παραμένει σύνθημα και οδηγός μας.

Στη βάση των παραπάνω δεδομένων και εκτιμήσεων, οι στόχοι και προτεραιότητες της ελληνικής 
εξωτερικής πολιτικής συνοψίζονται στο παρακάτω πεντάπτυχο:



α) Διαρκής κατοχύρωση της ασφάλειας της χώρας.

β) Προώθηση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης, σύμφωνα με τις αξίες και τις αρχές που θέλουμε για την 
Ευρώπη του 21ου αιώνα.

γ) Ανάπτυξη περιφερειακού και διεθνούς ρόλου της Ελλάδας, ως δύναμης ειρήνης, ανάπτυξης, 
συνεργασίας, ιδιαίτερα στη Ν.Α. Ευρώπη.

δ) Αντιμετώπιση νέων προκλήσεων και κινδύνων για τη χώρα,

ε) Προώθηση του οικονομικού και πολιτιστικού ρόλου και των σχέσεων της Ελλάδας. Ενίσχυση της 
δημιουργικότητας του ευρύτερου ελληνισμού.

5
Κατοχύρωση 
ασφάλειας - 

Τουρκία, Κύπρος

Η πολιτική μας διέπεται από την πίστη και την προσήλωση στην ειρήνη, τη σταθερότητα και τις αρχές της 
διεθνούς ασφάλειας, θεωρεί την ασφάλεια και την προστασία των νόμιμων εθνικών δικαιωμάτων εσωτερική 
μας υπόθεση μη διαπραγματεύσιμη. Έχει χαρακτήρα μη επιθετικό και ενεργητικό, επεκτείνοντας τις 
αμυντικές συνεργασίες στο πλαίσιο της πολιτικής διευρυμένης ασφάλειας και των συμμάχων μας. Δεν 
αποκτά ούτε χρησιμοποιεί όπλα μαζικής καταστροφής. Δε διστάζει να διαφοροποιήσει τις πηγές 
εξοπλισμού, λαμβάνοντας υπόψη την αμυντική αποτελεσματικότητα και τα συνολικά συμφέροντα της χώρας. 
Επιδιώκει την ενίσχυση και συμμετοχή, όπου είναι εφικτό, στις διαδικασίες προώθησης συλλογικών 
συστημάτων ασφάλειας, συνεργασίας και ειρηνικής διευθέτησης διεθνών διαφορών, συνειδητοποιώντας ότι 
η ασφάλεια μιας είναι κάτι ευρύτερο της εδαφικής ακεραιότητας.

Κρίσιμα ζητήματα εθνικής σημασίας. Οι σχέσεις με την Τουρκία και η δίκαιη επίλυση του Κυπριακού 
προβλήματος. Για την Τουρκία, η βασική θέση μας είναι γνωστή. Η Ελλάδα "δεν διεκδικεί τίποτα, αλλά και 
δεν παραχωρεί απολύτως τίποτα". Η δημιουργία σχέσεων συνεργασίας με τη χώρα αυτή είναι απόλυτα 
επιθυμητή ως μέρος της ευρύτερης διαδικασίας για τη σταθερότητα και την ανάπτυξη της περιοχής. Αλλά η 
ανάπτυξη της συνεργασίας θα πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του σεβασμού των αρχών του διεθνούς δικαίου 
και συνθηκών. Για το πρόβλημα της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας είναι πάντοτε ανοικτή η οδός της 
παραπομπής στο Διεθνές Δικαστήριο.

Υποστηρίζουμε τον Ευρωπαϊκό προσανατολισμό της Τουρκίας με την προϋπόθεση του σεβασμού από την 
Τουρκία των αρχών και προϋποθέσεων της Ένωσης. Αυτό αποτελεί μέρος της στρατηγικής για την 
ενίσχυση της εθνικής μας ασφάλειας. Γιατί μια Τουρκία δημοκρατική και Ευρωπαϊκή αποτελεί παράγοντα 
σταθερότητας και συνεργασίας στην περιοχή και για την Ελλάδα.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν κάνει ένα βήμα προς την σωστή κατεύθυνση. Το ΠΑΣΟΚ αρνείται την 
λογική του «βλέπουμε και κάνουμε» και ανέλαβε τολμηρές πρωτοβουλίες προκειμένου να επηρεάσει την 
ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας.

Με τις αποφάσεις του Ελσίνκι δέσμευσε την Τουρκία να αποδεχτεί το Διεθνές Δίκαιο και το Δικαστήριο 
της Χάγης ως μηχανισμό επίλυσης του ζητήματος της υφαλοκρηπίδας.

Με τις αποφάσεις στο Ελσίνκι η Τουρκία απέκτησε τη δυνατότητα να υιοθετήσει έναν ουσιαστικό 
ευρωπαϊκό προσανατολισμό, αρκεί να ανταποκριθεί στα ευρωπαϊκά πρότυπα του κράτους δικαίου και της 
κοινοβουλευτικής δημοκρατίας, της μη κατοχής εδάφους τρίτης χώρας, της μη χρήσης απειλών και βίας σε 
βάρος κρατών μελών της Ένωσης και άλλων υποψήφιων κρατών.

Η ευρωπαϊκή ωρίμανση της Τουρκίας δεν είναι ούτε εύκολη, ούτε μονόδρομος. Η Ελλάδα θεωρεί επιτυχία 
της ότι η χώρα αυτή θα τεθεί σε ευρωπαϊκή τροχιά - παρακολούθηση, βοήθεια και αξιολόγηση. Ομως, θα



χρειασθεί πολύ εργασία, διπλωματική ικανότητα, αποφασιστικότητα ώστε να επιτευχθεί μια τέτοια πορεία 
έτσι όπως έχει σχεδιασθεί από την Ε.Ε.

Επιλέξαμε να μετακινήσουμε τις ελληνοτουρκικές σχέσεις στο πλέον θετικό για την Ελλάδα πεδίο. 
«Κοινοτικοποιήσαμε» στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τα θέματα αυτά θέτοντας ταυτόχρονα και τις χώρες. 
μέλη της Ε.Ε. προ των διεθνών τους ευθυνών.

Στο διάστημα που πέρασε προωθήθηκαν εννιά συμφωνίες για σημαντικά θέματα συνεργασίας ανάμεσα 
στις δύο χώρες, θέματα που δεν αφορούν κυριαρχικά δικαιώματα αλλά συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός 
θετικού κλίματος. Στις προτεραιότητες της τετραετίας εντάσσεται και η επίλυση του προβλήματος της 
υφαλοκρηπίδας σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο.

6
Προώθηση της 

ευρωπαϊκής 
ενοποίησης για 

την Ευρώπη που 
θέλουμε

Με την είσοδό της στην οικονομική και νομισματική ένωση (ΟΝΕ) και στο Ευρώ, η Ελλάδα θα 
έχει ολοκληρώσει με επιτυχία μια διαδικασία εμπέδωσης της θεσμικής και πολιτικής της 
θέσης στο σύστημα των αναπτυγμένων, δημοκρατικά οργανωμένων, τεχνολογικά και 
επιστημονικά εξελιγμένων χωρών με προοπτικές επίτευξης σταθερών ρυθμών προόδου σ’ 
όλους τους τομείς. 0α έχει επίσης οριοθετήσει την παρουσία της στο διεθνές σύστημα ως 
ενεργός και "συνεισφέρουσα δύναμη", ικανή να αντιμετωπίσει την πρόκληση της 
παγκοσμιοποίησης και την επανάσταση της γνώσης και πληροφοριών.

Η ελληνική εξωτερική πολιτική θα διαμορφώνεται σε μεγάλο βαθμό και θα προωθείται με την 
ενεργό δραστηριοποίηση της Ελλάδας στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε συνάρτηση 
με την ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) της 
Ενωσης.

Αναγνωρίζοντας ότι η εμβάθυνση της Ευρωπαϊκής ενοποίησης σε υπερεθνικές βάσεις και 
αρχές ισότητας, αλληλεγγύης και συνοχής ανταποκρίνεται και εξυπηρετεί τα ελληνικά 
συμφέροντα, η Ελλάδα θα εργασθεί ενεργά και συστηματικά προς την κατεύθυνση αυτή. 
Ως ειδικότερες επιδιώξεις θέτει:

1. την ανάπτυξη της ευρωπαϊκής αμυντικής ταυτότητας σε αυτόνομη βάση προκειμένου η Ε.Ε. 
να διαδραματίσει αποτελεσματικότερο ρόλο στην πρόληψη και διαχείριση κρίσεων, 
προστασία των συνόρων και εμπέδωση της σταθερότητας και ειρήνης,

2. την προώθηση της κοινωνικής διάστασης της Ένωσης και την παραπέρα ενίσχυση των 
διαρθρωτικών πολιτικών. Ιδιαίτερο βάρος δίνει η Ελλάδα στην καταπολέμηση της ανεργίας 
και της εγκληματικότητας,

3. τον εκδημοκρατισμό των θεσμών της Ε.Ε.,

4. τη διεύρυνση της Ε.Ε. και την ενταξιακή προοπτική της Κύπρου,

5. τη διαμόρφωση της Ευρωπαϊκής Κοινωνίας των πολιτών με πολιτικές που θα φέρνουν την 
Ένωση πιο κοντά στους λαούς και τις περιφέρειες της Ευρώπης.

Η Ελλάδα συμμετέχει τη περίοδο αυτή μεθοδικά και συστηματικά στη διαδικασία αναθεώρησης 
της Συνθήκης, όπως έκανε και στην προηγούμενη διακυβερνητική διάσκεψη. Σε αντίθεση με τις 
διαπραγματεύσεις της ΝΔ στο Μάαστριχ, όπου η χώρα δεν επέβαλε καμιά κοινοτική πολιτική 
προς όφελος της, στο Αμστερνταμ διασφαλίστηκε η δημιουργία νέων προοπτικών για την 
Ελλάδα. Έγιναν βήματα προκειμένου να αποκτήσει ένα πιο δημοκρατικό και κοινωνικό πρόσωπο 
η ένωση. Ενισχύθηκε η θεσμική θέση της χώρας σ’ αυτή. Ας μην ξεχνάμε ότι η Συνθήκη του 
Αμστερνταμ εγγυάται την εδαφική ακεραιότητα και τα σύνορα των κρατών μελών, ενώ 
καθιερώνει ειδική πολιτική για τα νησιά.



Στη Διακυβερνητική Διάσκεψη για τη μεταρρύθμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία ξεκίνησε τις εργασίες 
της τον Φεβρουάριο 2000, η Ελλάδα στοχεύει αφενός στην ενίσχυση της Ένωσης με την ανάδειξη του 
δημοκρατικού και κοινωνικού της χαρακτήρα και αφετέρου στην ενίσχυση της θέσης του ρόλου της 
Ελλάδας ως χώρας-μέλους της Ένωσης. Για το σκοπό αυτό, ο Πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης έστειλε 
υπόμνημα με τις θέσεις και απόψεις της χώρας στα κράτη-μέλη και όργανα της Ένωσης.

Ειδικότερα, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση των Συνθηκών και η μεταρρύθμιση της Ενωσης 
αποτελούν επιτακτική ανάγκη, προκειμένου η Ένωση να αντιμετωπίσει την ιστορική πρόκληση της νέας 
διεύρυνσης με ένα ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό χωρών από την πρώην Ανατολική Ευρώπη και τη Μεσόγειο. 
Χωρίς την αναθεώρηση και προσαρμογή του θεσμικού οικοδομήματος και των διαδικασιών λήψης 
αποφάσεων, η διευρυμένη Ευρωπαϊκή Ενωση θα οδηγηθεί σε αδυναμία διαμόρφωσης πολιτικής και 
λήψης αποφάσεων.
Η αναθεώρηση αποτελεί όμως και μια ευκαιρία, προκειμένου να ενισχυθεί ο δημοκρατικός και κοινωνικός 
χαρακτήρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την υιοθέτηση μέτρων, πολιτικών και ρυθμίσεων, που θα φέρουν 
την Ένωση πλησιέστερα προς τον Ευρωπαίο πολίτη και θα απαντούν στα καθημερινά προβλήματα της 
ευρωπαϊκής κοινωνίας. Στη λογική αυτή, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η Διακυβερνητική Διάσκεψη θα πρέπει να 
συμπεριλάβει στην ημερήσια διάταξή της όχι μόνο θέματα θεσμικού χαρακτήρα, αλλά και ζητήματα που 
ενδιαφέρουν άμεσα τον ευρωπαίο πολίτη, όπως για την ενίσχυση της απασχόλησης, της συνοχής, την 
προστασία των καταναλωτών, την ασφάλεια των τροφίμων, τον αθλητισμό, την κοινωνία της γνώσης, κ.ά.

Γ ια τη θεσμική μεταρρύθμιση, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι η αναθεώρηση θα πρέπει να συμβάλλει στην 
ισχυροποίηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των θεσμών της με προοπτική την οικοδόμηση γνήσιας 
Πολιτικής Ένωσης, στην ενδυνάμωση των αρχών πάνω στις οποίες στηρίζεται, όπως της ισότητας των 
κρατών, της δημοκρατίας, της αλληλεγγύης και της συνοχής. Η αναθεώρηση δεν θα πρέπει να οδηγήσει 
στην ανατροπή βασικών και ιστορικά δικαιωμένων ισορροπιών όπως ανάμεσα στις μεγαλύτερες και 
μικρότερες χώρες μέλη, ισορροπίες που διασφάλισαν την επιτυχία του συστήματος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ως Ένωσης λαών και κρατών.

Σε ότι αφορά τα κύρια θέματα της θεσμικής μεταρρύθμισης, η Ελλάδα υποστηρίζει την ενίσχυση του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τη διατήρηση της αρχής της ισότιμης παρουσίας όλων των κρατών μελών στα 
όργανα της Ένωσης.

Έτσι για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πάγια ελληνική θέση είναι ότι κάθε κράτος-μέλος θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα τοποθέτησης Επιτρόπου ως προϋπόθεση για την αποτελεσματική και νομιμοποιημένη δράση της 
Επιτροπής. Η Επιτροπή θα πρέπει να συνεχίσει να κατέχει κεντρική θέση στο θεσμικό σύστημα της 
Ένωσης, ως θεσμός που εκφράζει το γενικό συμφέρον και διασφαλίζει ζωτικές διακρατικές και διαθεσμικές 
ισορροπίες. Η Ελλάδα υποστηρίζει επίσης τη διατήρηση των βασικών ισορροπιών στην κατανομή των 
ψήφων ανάμεσα στις μικρότερες και μεγαλύτερες χώρες-μέλη στο Συμβούλιο της Ένωσης.

Σε ότι αφορά τους τρόπους λήψης αποφάσεων, η Ελλάδα υποστηρίζει ότι θέματα ζωτικού και 
συνταγματικού ενδιαφέροντος, όπως και θέματα που συνδέονται με την αμυντική πολιτική της Ένωσης, θα 
πρέπει να παραμείνουν στον κανόνα της ομοφωνίας για τη λήψη αποφάσεων. Για ορισμένα άλλα θέματα 
μπορεί να εξετασθεί η θέσπιση της ειδικής πλειοψηφίας ταυτόχρονα με τη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων μέσω της "διαδικασίας συναπόφασης".

Η Ελλάδα υποστηρίζει ακόμη την αναμόρφωση των άλλων θεσμών της Ένωσης (Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, 
Επιτροπής Περιφερειών, Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής), καθώς και την αναγνώριση ρητής νομικής 
προσωπικότητας στην Ένωση. Η Ελλάδα πιστεύει τέλος, ότι θα πρέπει να αποφευχθεί η θέσπιση 
ρυθμίσεων που θα αλλοίωναν τη συνοχή και ενότητα του θεσμικού, πολιτικού και οικονομικού συστήματος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή που θα οδηγούσαν σε "Ένωση πολλαπλών ταχυτήτων".
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Ανάπτυξη του 
περιφερειακού 

διεθνούς ρόλου

Είμαστε παράγοντας ειρήνης, σταθερότητας, συνεργασίας και ανάπτυξης στα Βαλκάνια, 
σταθερά προσηλωμένοι στη νομιμότητα, το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Ως μόνη 
χώρα με τη διπλή ταυτότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Βαλκανικής αγωνιζόμαστε για την 
προσέγγιση των Βαλκανικών κρατών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συμβάλλουμε αποφασιστικά 
στη διαβαλκανική συνεργασία σε πολυμερές και διμερές επίπεδο. Πρωτοστατούμε σε 
ειρηνευτικές και διαμεσολαβητικές πρωτοβουλίες στις υπάρχουσες εστίες κρίσεων. 
Προωθούμε σχέδια επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας στις βαλκανικές χώρες.

Ένας από τους κύριους στόχους της εξωτερικής της πολιτικής θα είναι η ανάπτυξη του 
πολιτικού και οικονομικού ρόλου της Ελλάδας στην περιοχή της Ν.Α. Ευρώπης με βασική 
επιδίωξη να συμβάλλει στη σταθερότητα, δημοκρατία, ευημερία και ενσωμάτωση των χωρών 
της περιοχής στο ευρωπαϊκό σύστημα. Η Ελλάδα θα εργασθεί ειδικότερα προκειμένου να 
εξασφαλίσει τη βαθμιαία ένταξη όλων των χωρών της περιοχής της Ν.Α. Ευρώπης στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το σκοπό αυτό, υποστήριξε και θα υποστηρίξει την άμεση έναρξη 
ενταξιακών διαπραγματεύσεων με τη Βουλγαρία και Ρουμανία, τη διαμόρφωση μιας ειδικής 
πολιτικής απέναντι στις χώρες των Βαλκανίων, την ουσιαστική προώθηση μιας δημοκρατικής 
ανασυγκρότησής τους. Η εφαρμογή του Συμφώνου Σταθερότητας αποτελεί τη βάση για την 
περαιτέρω άσκηση πολιτικής. Συγχρόνως στηρίζει τις προσπάθειες προσέγγισης των 
βαλκανικών χωρών στο ΝΑΤΟ.

Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τάχθηκε και τάσσεται υπέρ της επανένταξης μιας δημοκρατικής 
Γιουγκοσλαβίας στη διεθνή κοινότητα. Επιδιώκει τη συστηματική ανάπτυξη καλών σχέσεων 
γειτνίασης με τη FYROM και την Αλβανία, μακριά από εθνικισμούς και αλυτρωτισμούς. Αποδίδει 
ιδιαίτερη σημασία στην ανάπτυξη των ελληνοβουλγαρικών και ελληνορουμανικών σχέσεων.

Παράλληλα θα επιδιωχθεί η παραπέρα ενίσχυση των σχέσεων της Ελλάδας με όλες τις χώρες 
του ΟΣΕΠ, της Μεσογείου, Μ. Ανατολής, τη Ρωσία, αλλά και άλλες περιοχές και χώρες της 
υφηλίου (Κίνα, Αφρική, Λ. Αμερική). Για το σκοπό αυτό θα αξιοποιήσει τις ιστορικά καλές 
σχέσεις που έχει με αυτές τις χώρες, την ισχυρή πολιτισμική κοινή κληρονομιά με πολλές απ’ 
αυτές, καθώς και τη θεσμική της θέση ως μέλος της Ε.Ε. και τα πλεονεκτήματα που απορρέουν 
απ’ αυτή.

Η Ελλάδα θα επιδιώξει να ενισχύσει τη θέση της σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς και fora 
όπως το ΝΑΤΟ, ο ΟΗΕ, ΟΑΣΕ.

Οι παραδοσιακοί και συμμαχικοί δεσμοί με τις Η.Π.Α. και τον Καναδά και η συνεργασία μέσω 
της ενίσχυσης των δημοκρατικών θεσμών, ελευθερίας ιδεών, οικονομικής και κοινωνικής 
συνεργασίας και ανάπτυξης πρέπει να συνεχιστεί.

Η συνεργασία με Ρωσία, χώρες Ευξείνου και Βορείου και Νοτίου Καυκάσου θεωρείται 
απαραίτητη λόγω της υπάρξεως των αγωγών αερίου και πετρελαίου αλλά και της υπάρξεως 
Ελληνισμού σε αυτές τις περιοχές.

Η παρουσία μας στην ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή, η ελληνική μεσογειακή 
διάσταση και πρωτοβουλίες ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά και η Ευρωπαϊκή 
πρωτοβουλία στο Μεσανατολικό αποτελούν προτεραιότητά μας. Το θέμα του Ισλαμικού 
Πολιτιστικού Κέντρου Αθηνών, με ίδρυση τεμένους θα ολοκληρωθεί.

Ενόψει του 2003, που αποτελεί το ορόσημο για την πλήρη δραστηριοποίηση της Ευρωπαϊκής 
Ασφάλειας και Αμυνας, η Ελλάδα θα πρέπει να έχει δυναμική παρουσία στις εξελίξεις.
Η Ελληνική Προεδρεία της ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του ίδιου χρόνου, αποτελεί μια ακόμη 
πρόκληση για τη διεθνή παρουσία της χώρας μας.



Τα θέματα διεθνούς τρομοκρατίας, δεσμεύσεων εις βάρος ελληνικών αμυντικών προδιαγραφών (μικρά 
όπλα, νάρκες, κώδικας συμπεριφοράς για εξαγωγές συμβατικών όπλων, κλπ.) θα μας απασχολήσουν 
περισσότερο. Επίσης, το διεθνικό έγκλημα και η διακίνηση ναρκωτικών, διότι η χώρα μας ευρίσκεται σε 
«σταυροδρόμι» μεταφορών και εμπορίου.

Η διεύρυνση του ΝΑΤΟ, η πρωτοβουλία αμυντικών δυνατοτήτων, η νέα δομή διοικήσης της συμμαχίας όπως 
θα εξελιχθεί (υποπεριφερειακό στρατηγείο Λαρίσης-Τυρνάβου), η Συνθήκη Συμβατικών Δυνάμεων στην 
Ευρώπη, όλα τα θέματα του ΟΑΣΕ τα οποία καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα θα πρέπει να αναβαθμιστούν, 
ιδιαιτέρως στους θεσμούς, στις διαδικασίες, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στις μειονότητες, διότι 
αποτελούν ελληνικά θέματα ζωτικής σημασίας.

Η αναβάθμιση της προστασίας του περιβάλλοντος σε πολυμερές ή διμερές πλαίσιο αποτελεί στόχο της 
Ελλάδας ιδιαίτερα επειδή στη Βουλγαρία (Κοσλοντούι) και ενδεχομένως στην Τουρκία (Ακκουγιού) 
έχουμε ανοικτά θέματα.

Η Ολυμπιακή εκεχειρία και το υπό ίδρυση Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας απαιτούν κάθε δυνατή 
ενίσχυση συνδυασμένη με την προετοιμασία της συμμετοχής μας στους Ολυμπιακούς του 2000 στο Σίδνεϋ 
και ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων των Αθηνών του 2004. Η αθλητική διπλωματία πρέπει να πρωθηθεί με 
γνώμονα τα συμφέροντά μας.

8 Οι στόχοι, το περιεχόμενο και το πεδίο της εξωτερικής πολιτικής θα διευρυνθούν προκειμένου να 
αντιμετωπισθούν οι νέοι κίνδυνοι και απειλές για τη χώρα. Έτσι στη νέα agenda της εξωτερικής πολιτικής

Αντιμετώπιση 
προκλήσεων - 

κινδύνων

θα καταλάβουν κεντρική θέση τα θέματα της λαθρομετανάστευσης, παράνομης διακίνησης όπλων, 
ναρκωτικών, η προστασία του περιβάλλοντος, η ρύθμιση θεμάτων που συνδέονται με την επικοινωνιακή 
ολοκλήρωση. Τα νέα αυτά θέματα θα αποτελέσουν συστηματικά αντικείμενο της ανάπτυξης των 
διακρατικών σχέσεων στο μέλλον.

9
Προώθηση 

οικονομικού /  
λιτιστικού ρόλου

Η εξωτερική πολιτική θα αποκτήσει εντονότερο οικονομικό περιεχόμενο. Η προώθηση των οικονομικών 
σχέσεων της χώρας, η ανάπτυξη των εξαγωγών, εμπορίου, τουρισμού και, κυρίως, η ανάπτυξη της 
«πολιτιστικής διπλωματίας» θα αποτελέσουν κεντρικούς άξονες της νέας εξωτερικής πολιτικής της 
χώρας.

ΙΟ Στις εθνικές μας επιδιώξεις συστρατεύεται ολόκληρο το ενεργό δυναμικό του ελληνισμού της διασποράς, 
που ενδυναμώνει την προσπάθεια που καταβάλλει η Ελληνική Πολιτεία για την ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Το παγκόσμιο 
δίκτυο του 

ελληνισμού

Με δική μας πρωτοβουλία έγιναν βήματα εθνικής συνεννόησης και συσπείρωσης του απόδημου 
ελληνισμού.

Πέντε ήταν τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν προκειμένου να αξιοποιηθεί καλύτερα η παρουσία των 
αποδήμων στις χώρες κατοικίας τους και να βελτιωθούν οι προοπτικές τους.

Το πρώτο ήταν η καλύτερη οργάνωση και επαφή του με το εθνικό κέντρο. Αποφασιστικός ήταν ο ρόλος 
του Συμβουλίου Αποδήμου Ελληνισμού. Η ενίσχυση των δεσμών και της λειτουργικότητας των ελληνικών 
«λόμπι».

Το δεύτερο ήταν η βελτίωση των διμερών σχέσεων της Ελλάδας με χώρες όπου ζουν και εργάζονται 
προκειμένου να κατοχυρωθούν τα συμφέροντά του.

1 6 3

Το τρίτο ήταν η στήριξη των Ελλήνων που ζουν σε περιοχές με ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες, όπως σε 
πολλές δημοκρατίες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.



II
Τα μέσα της 
εξωτερικής 

πολιτικής - Νέες 
μορφές 

διπλωματίας

12
Οι ισχυρές 

ένοπλες 
δυνάμεις

Το τέταρτο ήταν η προώθηση της συνολικής πολιτικής της κυβέρνησης με την οποία διασφαλίζονται 
καλύτερες συνθήκες επιστροφής (παράδειγμα χαρακτηριστικό, η δημιουργία κλιμακίου για τους 
παλιννοστούντες). Σ’ αυτά τα πλαίσια ψηφίστηκε ο ειδικός νόμος για τους παλιννοστούντες, που δίνει λύστ 
σ’ όλο το φάσμα των προβλημάτων μας.

Το πέμπτο, η στήριξη της νέας γενιάς των αποδήμων. Όλα αποδεικνύουν ότι με την πολιτική του ΠΑΣΟΚ, ( 
απόδημος ελληνισμός όχι μόνον δεν πρόκειται να σβήσει, αλλά η δυναμική του συνεχώς θα αυξάνεται.

Τέλος, το αυξανόμενο διεθνές κύρος της χώρας βρίσκει αντανάκλαση και στην καθημερινότητα των 
μεταναστών μας.

Ο βασικός μας στόχος για την επίτευξη του οποίου πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας και να 
επιταχύνουμε το βηματισμό μας είναι η γρήγορη και συστηματική ολοκλήρωση του παγκόσμιου δικτύου 
του ελληνισμού, που θα διασφαλίσει εθνικά, αναπτυξιακά, πολιτισμικά, την αναβάθμιση της θέσης του 
στον παγκόσμιο και ευρωπαϊκό χώρο.

Στη διαμόρφωση και εφαρμογή της νέας εξωτερικής πολιτικής, θα αξιοποιηθούν με νέους πιο 
αποτελεσματικούς τρόπους τα ήδη υπάρχοντα μέσα, ενώ θα εισαχθούν και νέα μέσα, μηχανισμοί και 
διαδικασίες. Ειδικότερα:

V  θα αναβαθμισθούν οι υπηρεσίες εξωτερικών σχέσεων των υπουργείων.

V  θα ενεργοποιηθεί ακόμα πιο συστηματικά ο Ελληνισμός ως ενεργός και δυναμική παρουσία στην 
υφήλιο.

^  θα ενθαρρυνθούν οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί και θεσμοί της κοινωνίας των πολιτών να 
αναπτύξουν ευρύτερο ρόλο στο χώρο της εξωτερικής πολιτικής.

^  θα χρησιμοποιηθούν ευρύτερα τα νέα επικοινωνιακά μέσα και τεχνολογίες (ΙπΙεπιβί κλπ.).

Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας είναι η θεμελιώδης προϋπόθεση 
για την άσκηση μιας εξωτερικής πολιτικής, ειρήνης και σταθερότητας. Μιας πολιτικής που αποτρέπει 
κάθε κίνδυνο και καθιστά την Ελλάδα ισχυρό και ισότιμο παράγοντα. Παρά τις κοσμογονικές αλλαγές που 
σημειώθηκαν στο παγκόσμιο σύστημα, την ανάδειξη της Ελλάδας σε πρότυπο χώρας ταχείας οικονομικής 
ανασυγκρότησης μ’ ένα νέο ρόλο στα Βαλκάνια, παράγοντα ειρήνης, σταθερότητας και συνεργασίας, η 
διατήρηση και η ενίσχυση της αμυντικής θωράκισης της χώρας παραμένει προτεραιότητα.
Η αποτρεπτική ικανότητα της χώρας με την υλοποίηση του εξοπλιστικού προγράμματος, τη διαρκή 
αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού των Ενόπλων Δυνάμεων, τη συμμετοχή στο ΝΑΤΟ και στις 
ειρηνευτικές πρωτοβουλίες, θα συνεχίσουν να είναι γνώμονας της πολιτικής μας. Στο πλαίσιο αυτό:

•  Έχει προγραμματισθεί να αρχίσουν οι διαδικασίες αναθεώρησης της ήδη υφιστάμενης Μελλοντικής 
Δομής των Ενόπλων Δυνάμεων σύμφωνα με τα νέα δεδομένα, με 1 δετή προοπτική (2000-2015).

•  Μελετάται η θεσμοθέτηση στις Ε.Δ. δύο επιπέδων προσωπικού (επαγγελματικού - θητείας).

•  Βρίσκεται σε εξέλιξη νομοθετική ρύθμιση για τους θεσμούς του «επαγγελματία στρατιώτη», Εθελοντή 
Πενταετούς Υποχρέωσης (ΕΠΥ) και Εθελοντή Μόνιμης θητείας (ΕΜΘ).

Βρίσκονται σε εξέλιξη οι διαδικασίες αναθεώρησης του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Αμυντικού Εξοπλισμού περιόδου 2001-2005.



•  Έχει προγραμματισθεί η εκπόνηση και εφαρμογή νέων προγραμμάτων που αφορούν τη βελτίωση των 
όρων θητείας όπως:
- η αυτόματη επιλογή και κατανομή των οπλιτών στους Κλάδους των Ε.Δ.
- η καθιέρωση μικρής διάρκειας τιμητικής άδειας στους οπλίτες του Σρατού Ξηρός των παραμεθορίων 
περιοχών.

•  Οι Ένοπλες Δυνάμεις θα συνεχίσουν να συμμετέχουν και να συντρέχουν με προσωπικό, υλικά εφόδια 
και μέσα στην αποτροπή, όπου είναι δυνατόν, και στην αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών που 
προκαλούνται από φυσικά και τεχνικά αίτια (πυρκαγιές, πλημμύρες, χιονοπτώσεις, σεισμοί, καταστροφές 
φραγμάτων, θανατηφόρες επιδημίες κλπ.).

Η Ελλάδο είναι σήμερα μια χώρα ισχυρή που υπολογίζεται διεθνώς όχι μόνο για το παρελθόν και την 
ιστορία της, αλλά και για το παρόν και το μέλλον της, το μέλλον της που έχουμε τώρα τη δύναμη και τα 
μέσα να διαμορφώσουμε εμείς όπως θέλουμε. Το μέλλον μιας χώρας που βρίσκεται σε ηγετική θέση στο 
περιφερειακό υποσύστημα στο οποίο ανήκει, σε κεντρική θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ανοιχτή δυναμική 
και ενεργό παρουσία στο διεθνές σύστημα. Η ισχυρή Ελλάδα, η Ελλάδα με κύρος, με φωνή που μπορεί να 
επηρεάζει εξελίξεις πέρα από τα σύνορά της, που διασφαλίζει την ειρήνη και τα κυριαρχικά δικαιώματά 
της θα ’ναι και πάλι σημαία μας στην επόμενη τετραετία.
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