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ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Περιφερειακή ανάπτυξη -  Σύγκλιση περιφερειών

Ολοκλήρωση του στόχου έως άνοιξη 2002, πριν τις νομαρχιακές εκλογές

Στόχοι: Βελτίωση των φτωχότερων περιφερειών (Ηπειρος)
Δείκτης ανισότητας ελληνικών περιφερειών 
Απόσταση ελληνικών -  ευρωπαϊκών περιφερειών 
Δείκτες κατανομή Γ’ ΚΠΣ 
Ενίσχυση Γ ενικής Γ ραμματείας Περιφέρειας

2. Βελτίωση θέσης ανταγωνιστικότητας Ελλάδας
Κάθε χρόνο να ανεβαίνει στη σειρά κατάταξης (Σήμερα 32η)

Στόχος : βελτίωση συγκεκριμένων δεικτών που καθορίζουν την θέση 
κάθε χώρας.

3. Αποκρατικοποίηση όλων των ΔΕΚΟ 

Εως το τέλος του 2001

Στόγος : Να μην υπάρχει καμία ΔΕΚΟ ή δημόσια τράπεζα, η οποία να 
μην έχει μετοχοποιηθεί, ή να μην έχει συνάψει συμφωνία με 
στρατηγικούς επενδυτές.

4. Εξυπηρέτηση του πολίτη

• Δεσμεύσεις κρίσιμων δημοσίων υπηρεσιών για τον χρόνο περάτωσης 
υποθέσεων (πολεοδομία, εφορία, δικαιοσύνη, πιστοποιητικά κ.λ.π.)

• Διεύρυνση Συνηγόρου Πολίτη στον τομέα της Υγείας
• Επιτροπές Προστασίας Καταναλωτή στον τομέα των Ασφαλιστικών 

Εταιρειών και των Τραπεζών

5. Μεταρρυθιιίσεις στην Υγεία

• Ανάδειξη μερικών πρότυπων πόλων νοσοκομειακής περίθαλψης π.χ. 
Θεσσαλονίκη, Λάρισα, Λεκανοπέδιο με τα νέα νοσοκομεία.



• Αστικά κέντρα υγείας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη
6. Απασγόληση και επιγειρη ιιατικότητα

Στην απασχόληση πρέπει να θέσουμε εφικτούς στόχους διετίας, τους 
οποίους να υπερκαλύψου με. Παράδειγμα:

• Τέλος 2001: +75.000 νέες θέσεις εργασίας
• Τέλος 2002: +150.000

Με τον ίδιο τρόπο θα προβάλουμε την δημιουργία νέων επιχειρήσεων

7. Κοινωνικό κράτος
Ο κοινωνικός προϋπολογισμός των 45 τρις. δραχ. πρέπει να 
κατανεμηθεί σε ετήσια βάση και να αναδειχθεί ο προορισμός του

8. Ισγυοή Ελλάδα: Άνοιξη 2003
Η προεδρία της ΕΕ την άνοιξη 2003 σε συνδυασμό με το κλείδωμα 
της Ολυμπιακής προετοιμασίας, να αποτελέσει την ευκαιρία εξάμηνης 
ανάδειξης της χώρας μας σε ένα ευρωπαϊκό πρότυπο ανάπτυξης και 
πολιτισμού



Επικοινωνιακές αιχμές τετραετίας 
Γενικό 4ετίας -  Πρώτα ο Πολίτης

Η προηγούμενη 4ετία χαρακηρίστηκε με τον γενικό στόχο της ΟΝΕ. Τον 
ρόλο αυτόν καλείται να παίξει τώρα το σύνθημα «πρώτα ο πολίτης». 
Εκτιμώ ότι το διάστημα ως την ένταξη στην ΟΝΕ (Δεκέμβριος 2000) πρέπει 
να αξιοποιηθεί για να εκπονηθεί ένα λεπτομερές σχέδιο ενεργειών με γενικό 
τίτλο «πρώτα ο πολίτης», το οποίο να καλύτπει την περίοδο ως τους 
Ολυμπιακούς αγώνες, αναλυόμενο σε επιμέρους στόχους και τομείς. Για να 
γίνει αυτό με επιτυχία, πρέπει όμως να δοθεί ένα πιο συγκεκριμένο ιδεολογικό 
περιεχόμενο στο σύνθημα «πρώτα ο πολίτης», το οποίο να περιέχει 
δικαιώματα αλλά και υποχρεώσεις του πολίτη στο πλαίσιο της ενεργού 
κοινωνίας. Επίσης να μπεί η έννοια των ποσοτικών στόχων-δεσμεύσεων για 
συγκεκριμένα θέματα -  που άπτονται καθημερινών και άλλων θεμάτων -  μαζί 
με μηχανισμούς καταγραφής και παρακολούθησης.

Στόχος είναι να μπορεί να παρουσιαστεί ένα συνεκτικό πρόγραμμα στην 
κοινή γνώμη αμέσως μετά την ένταξη στην ΟΝΕ.

Επιμέρους θέματα:
> Εκσυγχρονισμός Δημοσίου -  Κυβέρνησης. Πρόγραμμα στις αρχές του 

2000.
> Κοινωνικό Κράτος. Συζήτηση για το ασφαλιστικό ταυτόχρονα με

συζήτηση για μείζονες πρωτοβουλίες επέκτασης κοινωνικών
πρωτοβουλιών. Γενική γραμμή Τα προνόμια βαρύνουν τους 
οφελούμενους. Δεν πρέπει να γίνονται εμπόδιο στην εξυπηρέτηση των 
πραγματικών αναγκών’ —Συζήτηση διαρκεί από Μάρτιο 2001 -
Σεπτέμβριο 2001 (Ψήφιση νομοσχεδίου). Προετοιμασία αρχίζει από 
καλοκαίρι 2000.

> Μεταρρύθμιση Υγείας . Νομοθέτημα Καλοκαίρι 2001- τέλη του 2001
(Παράλληλα και μετά το ασφαλιστικό). Ως τότε θα πρέπει να έχει γίνει 
σημαντική (και μετρήσιμη) πρόοδος σε θέματα διαχείρισης-
καθημερινότητας τα οποία να προβληθούν στην αρχή του διαλόγου για το 
νομοθέτημα.

Ως το καλοκαίρι του 2002 θα πρέπει να έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος σε 
τέσσερα θέματα, τα οποία να παρουσιαστούν σαν Μείζονα Περιφεριακή 
πολιτική (αντίβαρο σε Ολυμπιακούς Αγώνες):
1. Ανασυγκρότηση Υπαίθρου
2. Μεγάλα έργα -  Γ’ΚΠΣ
3. Κοινωνία της πληροφορίας
4. Καποδιστριακοί δήμοι -  απτές αποδείξεις της προστιθέμενης αξίας των 

νέων δήμων.

2003 -  Ελληνική Προεδρία - πρέπει να προγραμματιστεί επίτευγμα
Κοινωνική Ευρώπη; Διεύρυνση; Απασχόληση; Γήρανση; Θεσμικά;

Τέλη 2003 - Πολιτισμός Μάρμαρα
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΤΕΤΡΑΕΤΙΑ


