
Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 30
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ 

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ

ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

ΕΚΤΊΜΗΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΙ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΝΕΩΝ

Για τα προγράμματα και τις δράσεις που υλοποιούνται ήδη ή πρόκειται να 

αρχίσουν σύντομα, έχουν ήδη διατεθεί ή προ βλέπεται να διατεθούν 

περίπου 425 δισ. δρχ. Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται ή έχουν θέσεις 

για 1.150.000 νέους περίπου. Τα προηγούμενα στοιχεία αναφέρονται στο 

1999, με εξαίρεση τον τομέα της Απασχόλησης, όπου καλύπτεται η περίο

δος μέχρι και το τέλος του 2000, Στα σύνολα αυτά δεν περιλαμβάνονται οι 

δράσεις στον τομέα της εκπαίδευσης, καθώς σε αυτές αφιερώνεται ουσιαστικά 

το σύνολο του προϋπολογισμού του Υπουργείου Παιδείας σε συνδυασμό με κοι

νοτικούς πόρους. Επίσης, δεν περιλαμβάνονται οι δαπάνες εκείνες τομέων όπως
:

η υγεία και η κοινωνική ασφάλιση, που είναι αδύνατο να επιμεριστούν 

στους νέους αλλά τους αφορούν ως τμήμα του: συνολικού πληθυσμού. Αναλυ

τικό, οι σχετικές εκτιμήσεις κατά τομέα είναι οι ακόλουθες:

ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ 

ΔΑΠΑΝΗ (Εκατομμύρια)

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ
ΝΕΟΙ

Απασχόληση 300.000 200.000

Νεανική επιχειρηματικότητα 9.350 35.000

Νέόι στην περιφέρεια - Νέοι αγρότες 100.000 118.000

Υγ^ία 5.000 10.000

Συμμετοχή των νέων στα κοινά 200 200.000

Πλήροφόρηση 5.400 50.000

Ελεύθερος χρόνος, νεανική δημιουργία και 
πολιτισμός

1.850 440.000

Δράση κατά του κοινωνικού αποκλεισμού 2.000 10.000

Δικαιώματα των παιδιών και των νέων 100 -

Αθλητισμός 2.000 75.000

A J 42 € ^1/



Η πλήρης ανάπτυξη των προηγούμενων προγραμμάτων και δράσεων, καθώς 

και η υλοποίηση των υπολοίπων, θα οδηγήσουν σε διπλασιασμό τουλάχιστον 

της χρηματοδότησης και των διαθέσιμων θέσεων για νέους.
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ΜΗΝΑΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Δεκέμβριος • Ελεύθερος Χρόνος Νεανική Δημιουργία και 
Πολιτισμός - Club 15-29, πανελλήνια λέσχη 
φιλίας και αλληλεγγύης (Υπ. Πολιτισμού, 
ΓΓΝΓ)

• Κώδικας Δεοντολογίας για τα παιδιά στο 
MME (Υπ. Πολιτισμού, ΓΓΝΓ)

• Πολυπολιτισμικό Φεεσπβάλ στο Γκάζι

• Επίσκεψη οργανώσεων νεολαίας (ΕΣΥΝ) 
στην Κύπρο

« Κοινωνικός τουρισμός γιο νέους

• Διάλογος μεταξύ ΕΣΥΝ και 
ΓΓΝΓ

• 2 Περιφερειακές Συναντήσεις

Ιανουάριος • Εκκαθάριση νομοθεσίας από αναχρονιστικές 
διατάξεις για παιδιά και νέους (Υπ, Δικαιοσύ
νης, ΓΓΝΓ, Ίδρυμα Τσάτσου)

• Νέοι καταναλωτές, ειδικός νόμος για το παιδί 
καταναλωτή, εκστρατεία για την έξυπνη κα
τανάλωση (Υπ. Ανάπτυξης, ΓΓΝΓ, ΕΡΤ)

• Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρωτοβου
λιών των Νέων (ΕΠΥΠΝ)

• Συνάντηση 40 νέων πολιτικών των Βαλκανί- 
ων στην Αθήνα.....- — ............................ —

• Συνεδρίαση της οργανωτικής επιτροπής της 
Biennale Νέων Καλλιτεχνών της Ευρώπης και 
της Μεσογείου στην Αθήνα, όπου αναγγέλ
λεται η ανάληψη της διοργάνωσης του 2003 
από την Ελλάδα

• Συνάντηση του Πρωθυπουρ
γού με εκπροσώπους μη κυ
βερνητικών οργανώσεων από 
όλη την Ελλάδα

• 2 Περιφερειακές Συναντήσεις

Φεβρουάριος • 1999: Έτος Νεανικής Επιχειρηματικότητας, 
Εγκαίνια Θυρίδων Επιχειρηματικότητας σε Α 
θήνα και Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωση του 
προγράμματος ενίσχυσης (Υπ. Ανάπτυξης 
Υπ. Εργασίας ΓΓΝΓ)

• Προπαρασκευαστική συνάντηση για το Βαλ
κανικό Φεστιβάλ Νεολαίας

• Συνάντηση του Πρωθυπουρ
γού με νέους που δεν ονήκουν 
σε οργανώσεις (νέοι εθελοντές 
νέοι που διοκρίνονται σε διά
φορους τομείς νέοι με ειδικές 
ανάγκες κλπ)

• 2 Περιφερειακές Συναντήσεις

Μάρτιος • Δημόσιο Σύστημα Πληροφόρησης των Νέ
ων: Αναγγελία της ίδρυσης δύοΠ ολύκε*  
ντρων Πληροφόρησης Νέων στην Αθήνα και 
στη Θεσσαλονίκη (Όλα τα Υπουργεία)

• Συνεδρίαση της Διυπουσνικάα Enrroonrtc νια

• Έρευνα τάσεων στο χώρο της νέας γενιάς • 3 Περιφερειακές Συναντήσεις

τη Νεολαία με θέμα τα δικαιώματα των παι
διών και των νέων. Εκστρατεία με τίτλο 
"Πρώτα τα Παιδιά"



Απρίλιος • Θεσμικός Νόμος για τη νεανική συμμετοχή: 
χρηματοδότηση, συνδιαχείριση πόρων, δι
καιώματα, δημοτικά συμβούλια νέων

• Διορκές φεστιβάλ νέων δημιουργών: έναρξη 
λειτουργίας δύο μόνιμων χώρων παρουσία
σης νεανικής δημιουργίας στην Αθήνα και ε 
νός στη Θεσσαλονίκη

• 2 Περιφερειακές Συναντήσεις

Μ ά ιο ς • Εκστρατεία για την προστασία των παιδιών 
και των νέων από τροχαία ατυχήματα: κυ
κλοφορία κή αγωγή, σχολικός τροχονόμος, 
πρώτες βοήθειες, μέτρα για την ασφαλέστε- 
ρη χρήση μοτοσικλέτας και αυτοκίνητου

• Η Πόλη των Νέων: χώρος στοχασμού και 
έρευνας αλλά και καλλτεχνικής δημιουργίας 
και πολτπσπκής έκφρασης αποκλειστικά α 
φιερωμένος στους νέους

• 2 Περιφερειακές Συναντήσεις

Ιούνιος ·■ Αθλητισμός και Ολυμπιάδα 2004: άθληση για 
όλους αναπτυξιακός αθλητισμός καταπολέ
μηση της β ία ς  νεονικό δίκτυο εθελοντών για 
την Ολυμπιάδα 2004

• Εθελοντισμός: μια νέο μορφή πολίτικης και 
κοινωνικής συμμετοχής
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