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Η Ελλάδα

κάτω από τα τριάντα.

Η Ελλάδα 

της νέας γενιάς.

Ένας κόσμος 

με μεγάλες προσδοκίες 

και απαιτήσεις, 

αλλά και μεγάλες ανάγκες.

Ένας κόσμος δημιουργίας 

και ευαισθησίας.

Η νέα γενιά 

της Ελλάδας.

Τώρα στην πρώτη θέση.

Με ένα σύνθετο 

πρόγραμμα δράσης, 

σχεδιάζεται 

και εφαρμόζεται 

μια ολοκληρωμένη πολιτική 

για τους νέους.
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ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ

ο  ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
Ελλάδα και οι έλληνες κάτω 
από τα τριάντα. Η Ελλάδα της 
νέας γενιάς. Ένας κόσμος δη

μιουργίας και ευαισθησίας, με μεγά
λες προσδοκίες και απαιτήσεις, αλλά 
και μεγάλες ανάγκες.

Το πρόγραμμα δράσης της κυβέρ
νησης «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 30 — Η 
ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ», επιχει
ρεί να συγκροτήσει μια σφαιρική και 
ολοκληρωμένη πολιτική για 
τους νέους, που αφορά όλους τους 
τομείς της πολιτικής, κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής και της κυβερνητι
κής δραστηριότητας. Πρόκειται για 
ένα εθνικό σχέδιο δράσης για τη νέα 
γενιά, ευρύ και ταυτόχρονα συγκε
κριμένο, που δεν προσπαθεί να εντυ
πωσιάσει αλλά να δημιουργήσει και 
να πείσει με συγκεκριμένα αποτελέ
σματα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται στον 
κόσμο των νέων και των παιδιών. 
Στους νέους της διπλανής πόρτας, της 
καθημερινότητας, στη μεγάλη σιωπη
λή πλειοψηφία που απέχει χωρίς πά
ντα να αδιαφορεί. Στους νέους της 
δράσης, της ενεργού συμμετοχής και 
των εθελοντικών πρωτοβουλιών, που 
δίνουν νέο περιεχόμενο στην έννοια 
της κοινωνίας των πολιτών. Αλλά και 
στους νέους της ζώνης του λυκόφω- 
τος, που κινδυνεύουν από τον κοινω
νικό αποκλεισμό, που ωθούνται στο 
περιθώριο της κοινωνικής ζωής.

Η αδιαμφισβήτητη άνοδος του επι
πέδου ζωής και η εδραίωση των θε
μελιωδών πολιτικών και κοινωνικών 
δικαιωμάτων στη σύγχρονη Ευρώπη, 
μας κάνουν πολλές φορές να μην 
αναγνωρίζουμε το βάθος και να υπο
βαθμίζουμε την ουσία των προ
βλημάτων που σήμερα απασχολούν 
τα αγόρια και τα κορίτσια της χώρας 
μας. Παρά την κυριαρχία του κατα
ναλωτισμού και την εξασφάλιση των 
βασικών βιοτικών αναγκών της μεγά
λης πλειοψηφίας των νέων, επικρατεί

έντονη ανασφάλεια για το μέλλον, 
καταγράφεται δε μια εν δυνάμει πε
ριθωριοποίηση μεγάλων τμημάτων 
της νέας γενιάς: Η ανεργία που πλήτ
τει ιδιαίτερα τους νέους, το νέο περι
βάλλον στην αγορά εργασίας, η αλ
λαγή στο ρόλο της οικογένειας, η 
αποξένωση που επιβάλει η ζωή στη 
σύγχρονη πόλη, ο έντονος ανταγωνι
σμός από την παιδική ηλικία, η κοι
νωνία της πληροφορίας και το 
Internet, η διάδοση του Aids και οι 
επιπτώσεις στην κοινωνική ζωή, η 
εξάρτηση από ναρκωτικά, τον καπνό 
ή το αλκοόλ, ακόμη και τα τροχαία 
ατυχήματα, αποτελούν μόνο μερικές 
από τις νέες καταστάσεις που καλού
μαστε να αντιμετωπίσουμε. Υπάρχει 
λοιπόν λόγος και έδαφος για την 
ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης πολι
τικής για τη νέα γενιά.

Βέβαια, είναι καιρός να εγκαταλεί- 
ψουμε το μύθο της ενιαίας νεολαίας. 
Σήμερα, στην εποχή της υπερδιαφο- 
ροποίησης, υπάρχουν πολλές νεο
λαίες, με διαφορετικά προβλήματα 
και ανάγκες, ποικίλες στάσεις και 
αξίες. Οι νέες και οι νέοι αναφέρο- 
νται σε επιμέρους κατηγορίες, ομά
δες και κοινότητες, θεωρώντας μάλι
στα σημαντική τη διαφορά που τις 
χωρίζει. Ωστόσο, αν και πολλοί μίλη
σαν για διαφορετικές «φυλές» των 
νέων, η πολλαπλότητα τρόπων και 
αξιών δεν σημαίνει ούτε χάος ούτε 
αντιπαλότητα. Αντίθετα μάλιστα: αν 
κάτι χαρακτηρίζει τη νέα γενιά στη 
συντριπτική της πλειοψηφία είναι ο 
σεβασμός του άλλου, η ανεκτικότητα 
και η αλληλεγγύη. Περισσότερο από 
ποτέ οι νέοι απορρίπτουν το φανατι-
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σμό και την αδιαλλαξία, αναζητώντας 
ένα πλαίσιο αρχών και αξιών που να 
επιτρέπει σε όλους, αλλά και στον 
καθένα χωριστά, να αναπτύξει την 
προσωπικότητά του. Άλλωστε, πέρα 
από τις διαφοροποιήσεις αυτές, 
υπάρχουν συμφέροντα που είναι 
κοινά σε όλους τους νέους της χώ
ρας μας αλλά και μια ουσιώδης προ
σέγγιση μεταξύ τους, στο επίπεδο 
ορισμένων θεμελιωδών αξιών. Έτσι, 
μια πολιτική που απευθύνεται σε 
όλους τους νέους και τις νέες, μπορεί 
να βασισθεί στο σεβασμό των κοινών 
αξιών της ελευθερίας, της ισότητας 
και της κοινωνικής αλληλεγγύης.

Γι’ αυτό, το Πρόγραμμα απευθύνε
ται ταυτόχρονα στο σύνολο αλλά και 
τις επιμέρους ομάδες και κατηγορίες 
των νέων της χώρας μας, σε όλους 
μαζί και τον καθένα χωριστά, επιδιώ
κοντας να αναφερθεί στο όλον και 
όχι μόνο στο μέρος, επιχειρώντας να 
αντιμετωπίσει τις ανάγκες όλων των 
νέων ανθρώπων.

ΑΞΙΩΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΕΙΑ

Ο ι κοινές αξίες όλων των νέων 
δεν παραπέμπουν σε ευχολό
για, αλλά διαμορφώνουν 

αξιώσεις απέναντι στην Πολιτεία. Οι 
νέοι περιμένουν από την Πολιτεία να 
τους εξασφαλίζει και με θετικές 
πράξεις, το πλέγμα εκείνο των ευχε
ρειών και των ευκαιριών που είναι 
απαραίτητο ώστε ο καθένας να μπο
ρεί να δώσει στη ζωή του περιεχόμε
νο και ουσία.

Η νέα γενιά απορρίπτει τις παρα
δοσιακές και αγκυλωμένες μορφές 
πολιτικής και κοινωνικής δράσης, την 
ξύλινη γλώσσα, την επιβολή, την 
αναποτελεσματικότητα, την αναξιο- 
πιστία. Όσο και αν οι νέοι μοιάζουν 
να βρίσκονται σε μια κατάσταση 
απάθειας και ατονίας, υποταγμένοι 
στην κουλτούρα της κατανάλωσης και 
της αγοράς, στη λογική ενός κατανα
λωτικού κομφορμισμού, δεν μπορεί 
να αρνηθεί κανείς ότι υπάρχει στο 
νεολαιίστικο κόσμο μια αυξημένη 
διαθεσιμότητα για συμμετοχή, για 
την επαναθεμελίωση των αξιών της 
κοινωνικής συμβίωσης σε δημοκρατι
κή και προοδευτική κατεύθυνση.

ί



Πίσω από το «αφήστε με ήσυ
χο!» κρύβεται η αξίωση των νέων να 
επιλέγουν χωρίς κηδεμονεύσεις και 
προστατευτισμούς, η έφεσή τους για 
πρωτοβουλία. Αναζητούν πράγματι οι 
νέοι, και συχνά βρίσκουν, τους τρό
πους να συνεισφέρουν στην κοινωνι
κή πρόοδο μέσα από μια νέα, έντιμη 
και περισσότερο ουσιαστική συλλογι- 
κότητα.

Η νέα γενιά αποτελεί το σημαντι
κότερο ανθρώπινο πόρο για την
ανάπτυξη, και ταυτόχρονα έναν πα
ράγοντα κλειδί για την κοινωνική 
πρόοδο και αλλαγή. Η επένδυση 
στη νέα γενιά, αποτελεί για κάθε κοι
νωνία επένδυση στο μέλλον. Και για 
το λόγο αυτό, οι αξιώσεις από την πο
λιτεία για την εφαρμογή μιας ολο- 
κλη ρωμένης πολιτικής για τη νέα γε
νιά, δεν αποτελούν αίτημα μόνο των 
νέων, αλλά αίτημα της κοινωνίας και 
αναγκαιότητα των καιρών.

ΚΑΘΟΛΙΚΗ
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι νέοι, η μεγαλύτερη και πιο 
ευαίσθητη κοινωνική ομάδα, 
χρειάζονται την ενεργό υπο

στήριξή μας για να κάνουν το μεγά
λο άλμα από το προστατευμένο πε
ριβάλλον της οικογένειας στην ανοι
χτή κοινωνία και την αγορά. Από την 
εξάρτηση της παιδικής ηλικίας, στην 
ενήλικη αυτονομία.

Το Πρόγραμμα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ 
ΑΠΟ ΤΑ 30 -  Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ 
ΘΕΣΗ», είναι ένα σχέδιο άμεσης δρά
σης. Αποσκοπεί στην καθολική κινη
τοποίηση των δυνάμεων της πολιτείας 
και της κοινωνίας, με στόχο μια 
Ελλάδα φιλική για τη νέα γενιά.

Το Πρόγραμμα κινητοποιεί πρώτ’ 
απ’ όλα την Πολιτεία. Μέσα από 
αποτελεσματικές διαδικασίες σχεδια- 
σμού και συντονισμού, οι ανάγκες των

νέων μπαίνουν στην καθημερινή 
ατζέντα των αποφάσεων σε όλα τα 
επίπεδα.

Στοχεύουμε επίσης στην κινητοποί
ηση των δυνάμεων της κοινωνίας 
των πολιτών, σε μια δημιουργική 
εταιρική σχέση με το κράτος. Με βά
ση την αρχή της επικούρικότητας, 
παρακάμπτουμε την άγονη γραφειο
κρατία και επενδύουμε στους ευαι
σθητοποιημένους πολίτες και τις ορ
γανώσεις τους που ξέρουν και μπο
ρούν να συμπράξουν στη διαμόρφω
ση μιας σύγχρονης πολιτικής για τη 
νέα γενιά.

Στοχεύουμε, τέλος, στην κινητοποί
ηση των ίδιων των νέων. Ξέροντας 
ότι η φωνή των νέων κάποτε δεν είναι 
ευχάριστη για τις κυβερνήσεις, πά
ντοτε όμως είναι χρήσιμη για τον τό
πο, εργαζόμαστε για να δημιουργή
σουμε μια ισχυρή νεανική συνιστώσα 
στη ζωή της χώρας.

Οι νέοι, είναι πρωταγωνιστές και 
όχι μόνο αποδέκτες της πολιτικής γι’ 
αυτούς. Η ολοκληρωμένη πολιτική για 
τη νέα γενιά, μιλάει πρώτ’ απ’ όλα τη 
γλώσσα των νέων.

ΤΟ ΘΕΤΙΚΟ ΚΕΚΤΗΜΕΝΟ

Τ ο Πρόγραμμα, βασίζεται σε
έναν ήδη σημαντικό απολο
γισμό της κυβερνητικής πολι

τικής για τη νέα γενιά, σε ένα ευρύ 
φάσμα παρεμβάσεων: Παιδεία, απα
σχόληση, νέοι αγρότες, κατάρτιση, 
δράση κατά της χρήσης ουσιών, πολι
τισμός, μαζί με τις πρωτοβουλίες για 
τη συμμετοχή των νέων, τα δικαιώμα
τα, την πληροφόρηση και τον ελεύθε
ρο χρόνο, συνιστούν το θετικό κε- 
κτημένο στο οποίο βασίζεται το Πρό
γραμμα «Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 30 -  
Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ».

Ενδεικτικά, μπορεί να αναφέρει 
κανείς:

* Την εκπαιδευτική μεταρρύθμι
ση που βρίσκεται σε εξέλιξη, με την 
εφαρμογή της δέσμης μέτρων για μια 
παιδεία ανοιχτών οριζόντων, για την 
εκπαίδευση του 2000. Το Ενιαίο Λύ
κειο, το άνοιγμα της τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, το νέο σύστημα αξιολό
γησης των μαθητών, τα Προγράμμα
τα Σπουδών Επιλογής, το Ανοικτό Πα

νεπιστήμιο, η διαπολιτισμική εκπαί
δευση, αποτελούν σημαντικές τομές 
που θα συμβάλουν ουσιαστικά στον 
εκσυγχρονισμό της ελληνικής εκπαί
δευσης, αλλάζοντας το εκπαιδευτικό 
τοπίο.

• Τις παρεμβάσεις για την ενίσχυ
ση της απασχόλησης των νέων, με 
την εφαρμογή σημαντικών προγραμ
μάτων την τριετία 1998 — 2000, στη 
διάρκεια της οποίας περίπου 200.000 
άνεργοι νέοι θα μπορέσουν να ωφε
ληθούν. Τα προγράμματα αυτά συμ
βάλλουν στην προώθηση της απα
σχόλησης μέσω της επαγγελματικής 
κατάρτισης, της πρακτικής άσκησης, 
της επιδοτούμενης απασχόλησης για 
την πλήρη ένταξη στην αγορά εργα
σίας ή την επιδότηση για τη δημιουρ
γία επιχείρησης.

• Τη λήψη μέτρων για τους νέους 
αγρότες, με τα οποία δίνονται ση
μαντικά κίνητρα, μέσω φορολογικών 
απαλλαγών, επιδοτήσεων, προγραμ
μάτων επαγγελματικής κατάρτισης, 
διευκολύνσεων για τις αγροτικές κα
τασκευές, ελαφρύνσεων στο κόστος 
παραγωγής και άλλα.

• Το σχεδίασμά και την εφαρμογή 
εθνικής πολιτικής για την πρόληψη 
και την αντιμετώπιση της ουσιοε- 
§άρτησης, με δράσεις ευαισθητο- 
ποίησης, με την εκπαίδευση στελε
χών πρόληψης και τη δημιουργία κέ
ντρων πρόληψης σε κάθε νομό, με 
την ενεργοποίηση της νομαρχιακής 
και τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, 
την ενίσχυση θεραπευτικών προ
γραμμάτων, την εφαρμογή εναλλα
κτικών θεραπευτικών προσεγγίσεων 
και προγραμμάτων υποκατάστασης, 
στο πνεύμα ενός θεραπευτικού πλου
ραλισμού, αλλά και την δημιουργία 
κέντρου άμεσης βοήθειας με πολλα
πλές υπηρεσίες για χρήστες που δεν 
εντάσσονται σε κάποιο θεραπευτικό 
πρόγραμμα.

• Την επέκταση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων στον τομέα του πολι
τισμού και τη θέσπιση σειράς μέ
τρων ενίσχυσης των νέων δημιουρ
γών.
• Την εφαρμογή ενός συνόλου ειδι
κών πολιτικών για τη νέα γενιά,
με την ανάπτυξη του δικτύου των Κέ
ντρων Πληροφόρησης Νέων, προ-
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γραμμάτων οικονομικής ενίσχυσης 
οργανώσεων νέων, προγραμμάτων 
κινητικότητας, διεθνών ανταλλαγών 
και εθελοντισμού, καθώς και την επέ
κταση των προγραμμάτων πολιτιστι
κής εμψύχωσης μέσα και έξω από το 
σχολείο.

• Την έντονη δραστηριοποίηση της 
χώρας σε διεθνές επίπεδο, στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΟΗΕ και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης, αλλά και την 
υπογραφή της διαβαλκανικής συμ
φωνίας συνεργασίας για τη νεότητα, 
έτσι ώστε η Ελλάδα να κατατάσσεται 
πλέον στις πιο δραστήριες κυβερνή
σεις σε θέματα νέας γενιάς.

Αυτό ακριβώς το θετικό κεκτημένο 
μας επιτρέπει τώρα να προσδώσουμε 
μια προστιθέμενη α§ία στις επιμέ- 
ρους πολιτικές, μέσα από τη συνολικο- 
ποίησή τους, την ανάπτυξη συνεργειών 
και συμπράξεων, αλλά και την ανάλη
ψη νέων καινοτόμων πρωτοβου
λιών.

ΤΡΕΙΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
τίθενται τρεις βασικοί στόχοι, 
στην επίτευξη των οποίων τεί

νουν οι προσπάθειες και τα μέτρα που 
αποφασίζονταί:

* Περισσότερες ευκαιρίες για 
τους νέους στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση, την κοινωνική και οικο
νομική ζωή, τον πολιτισμό.

• Συμμετοχή των νέων στα κοι
νά. Ενίσχυση της συμμετοχής και της 
εκπροσώπησης των νέων στο πολιτικό 
σύστημα, ενίσχυση του εθελοντισμού, 
ανάδειξη της νέας γενιάς σε ισότιμο 
και δυναμικό κοινωνικό εταίρο.
• Αυτονομία των νέων. Δημιουρ
γία των προϋποθέσεων ώστε οι νέοι, 
ανάλογα με την ηλικία τους, να έχουν 
τα εφόδια για να μετέχουν στην κοι
νωνική ζωή ως αυτόνομες προσωπικό
τητες.

Αυτοί οι τρεις στόχοι, και τα μέτρα 
πολιτικής για την επίτευξή τους, 
εντάσσονται στο παγκόσμιο πρό
γραμμα δράσης για τη νέα γενιά 
προς το 2000 και εξής, που εφαρμό
ζεται στο πλαίσιο του Οργανισμού 
Ηνωμένων Εθνών, με βασικό στόχο 
την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εθνι

κών πολιτικών στον τομέα της νεότη
τας. Ταυτόχρονα, το Πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται στις παροτρύνσεις 
του Συμβουλίου της Ευρώπης και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα αυ
τόν.

Ο Π ΡΩ ΤΟ Σ Σ Τ Ο Χ Ο Σ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ - 
ΟΧΙ ΜΟΝΟ ΠΑΡΟΧΕΣ!

Στόχος της κυβέρνησης, δεν είναι 
να πει μεγάλα λόγια ή να χαϊδέψει 
αυτιά. Η Πολιτεία είναι εδώ για να 
δώσει στους νέους, όχι άκριτες πα
ροχές, αλλά περισσότερες ευκαι
ρίες, δυνατότητες που προσφέρο- 
νται, αλλά απαιτούν την προσπάθεια 
και την συμβολή των νέων για να 
αξιοποιηθούν. Αυτός είναι και ο πρώ
τος, μεγάλος στόχος του Προγράμμα
τος.

Πραγματικά, η εποχή μας, έχει 
πολλές απαιτήσεις από τους νέους, 
αλλά λίγες ευκαιρίες γι’ αυτούς. 
Απαιτήσεις για υψηλού επιπέδου 
κατάρτιση, εξειδίκευση, καινοτομία, 
παραγωγικότητα, ανταγωνιστικότη
τα. Απαιτήσεις για νέες ιδέες, ποιότη
τα και δημιουργικότητα. Την ίδια 
στιγμή όμως, οι ευκαιρίες λιγο
στεύουν. Στην αγορά εργασίας, πα
ραμένει η απειλή της ανεργίας, της 
υποαπασχόλησης και της ετεροαπα
σχόλησης. Η οικονομία μοιάζει πολ
λές φορές εχθρική στο νέο επιχειρη
ματία και το νέο επαγγελματία. Το 
εκπαιδευτικό σύστημα, είναι εξ ορι
σμού επιλεκτικό, χωρίς πάντοτε να 
προσφέρει επαρκείς εναλλακτικές 
διεξόδους.

0 στόχος λοιπόν για μας, είναι: 
Περισσότερες ευκαιρίες για 
τους νέους στην εκπαίδευση, την 
απασχόληση, την επιχειρηματικότη
τα, την κοινωνική και οικονομική 
ζωή, με την δημιουργία ενός πλέγμα
τος υποστηρικτικών μέτρων και δο
μών. Να ξέρουν οι νέοι μας, ότι θα 
έχουν τις ευκαιρίες να δοκιμάσουν 
και να δοκιμαστούν. Ότι δεν υπάρχει 
αδιέξοδο, αλλά προσπάθεια που 
φέρνει πρόοδο και ανταμοιβή. Ότι 
δεν υπάρχουν κλειστές πόρτες. Ότι, 
επιτέλους, δεν μπορεί να υπάρχει 
αποτυχία ή αδιέξοδο στην εφηβεία ή 
στα είκοσι τόσα χρόνια ενός ανθρώ

που, πριν καν ξεκινήσει και δοκιμα
στεί.

Κάτι τέτοιο, θα ήταν αποτυχία όλων 

μας.

Ο Δ ΕΥΤ ΕΡ Ο Σ Σ Τ Ο Χ Ο Σ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Οι νέοι είναι εκείνοι που κατ’ εξο
χήν ενδιαφέρονται για τα προβλή
ματα του «μακροΰ χρόνου».
Εκπροσωπούντο μακροπρόθεσμο 
συμφέρον της χώρας, ενδιαφέρονται 
για το μεθαύριο του τόπου και της 
γενιάς τους, όχι για το χθες, όχι μόνο 
για το σήμερα. Γι’ αυτό το λόγο, σε 
μια εποχή μεγάλων αλλαγών όπως η 
σημερινή, η ενίσχυση της πολιτικής 
και κοινωνικής συμμετοχής των νέων 
και της εκπροσώπησής τους στο πολι
τικό σύστημα, βοηθά τη χώρα να 
κερδίσει το στοίχημα του 21ου αιώνα. 
Την ίδια στιγμή, η καταπολέμηση της 
απάθειας και της ιδιώτευσης, μπορεί 
να δώσει νέα ποιότητα και δυναμισμό 
στο δημοκρατικό πολίτευμα.

Ωστόσο, σήμερα, η φωνή των νέ
ων δεν ακούγεται. Οι νέοι, σε αντίθε
ση με άλλες κοινωνικές ομάδες, ακόμη 
και συντεχνίες ή ομάδες συμφερό
ντων, απουσιάζουν από τον διάλογο 
που διεξάγεται και θα καθορίσει, σε 
ένα βαθμό, την πορεία της χώρας, 
παρ’ όλο που οι συνέπειες αλλά και το 
κόστος των αποφάσεων τους αφορούν 
άμεσα. Ο εκφυλισμός του φοιτητικού 
και σπουδαστικού κινήματος, η κρίση 
στις σχέσεις των νέων με την πολιτική 
και τις παραδοσιακές μορφές συλλογι
κής δράσης (όπως τα συνδικάτα και οι 
σύλλογοι) συνέβαλαν στο φαινόμενο 
αυτό.

Από την άλλη όμως πλευρά, ανα
πτύσσεται τα τελευταία χρόνια ένας 
εντυπωσιακός αστερισμός από
δραστήριες και ζωντανές πρωτοβου
λίες και μη κυβερνητικές οργανώσεις 
νέων, μικρότερες ή μεγαλύτερες, με

εθελοντικό χαρακτήρα και πολιτικό, 
κοινωνικό ή συνδικαλιστικό προσα
νατολισμό. Πρόκειται για το νέο κί
νημα των νέων, που βρίσκεται 
στους αντίποδες των παραδοσιακών 
αγκυλώσεων και φέρνει έναν και
νούργιο αέρα στη συλλογική δράση 
των νέων.

Η χώρα, η πολιτική, η κοινω
νία, χρειάζονται τους νέους.
Χρειάζονται τη συμμετοχή τους, την 
πρόταση και την αμφισβήτησή τους, 
σε έναν δημιουργικό διάλογο για την 
οικοδόμηση της Ελλάδας του 21ου αι
ώνα. Γι’ αυτούς τους λόγους, η Πολι
τεία οφείλει να καταβάλλει κάθε προ
σπάθεια για να διευκολύνει την αυτό
νομη πολιτική και κοινωνική 
συμμετοχή των νέων, για να δήμι
ου ργηθούν στέρεες δομές νεανικής 
συμμετοχής και έκφρασης σε τοπικό 
και εθνικό επίπεδο.

Στην προοπτική αυτή, η πρωτοβου
λία των πολιτικών και κοινωνικών ορ
γανώσεων νέων της χώρας μας να 
ιδρύσουν το Εθνικό Συμβούλιο των 
Νέων, μπορεί να καλύψει σε σημα
ντικό βαθμό το έλλειμμα της πολιτικής 
αντιπροσώπευσης της νέας γενιάς.

Αν θέλουμε να είμαστε σε επαφή 
με το μέλλον, η νέα γενιά, πρέπει να 
είναι παρούσα στην πολιτική, την οι
κονομική, την κοινωνική ζωή της χώ
ρας.

Ο Τ Ρ ΙΤ Ο Σ  Σ Τ Ο Χ Ο Σ
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Τα παιδιά και οι νέοι, για μεγάλο 
διάστημα μέχρι την πλήρη αυτονό
μησή τους, εξαρτώνται πολλαπλά
από τον κόσμο των ενηλίκων. Στην οι
κογένεια και το σχολείο, στην καθη
μερινή ζωή, στα περιουσιακά δικαιώ
ματα και σε πολλούς άλλους τομείς.

Η χειραφέτηση των νέων, ανά
λογα με την ηλικία τους, αποτελεί 
στόχο υψηλής προτεραιότητας. Η 
εξασφάλιση βασικών δικαιωμάτων, 
όπως η υγεία, η εργασία, η κατοικία, 
δίνει τη δυνατότητα στους νέους να 
μετέχουν αυτόνομα στην κοινωνι
κή και οικονομική ζωή, ζώντας με 
αξιοπρέπεια και δημιουργικότητα. Ει
δικά η ανεργία, η υποαπασχόληση ΒΑ
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και οι δυσκολίες πρόσβασης στην 
αγορά εργασίας, θίγουν καίρια την 
αυτονομία των νέων, υπονομεύοντας 
την ολοκλήρωσή τους ως προσωπικό
τητες.

Η αξία της αυτονομίας, όμως, είναι 
επίσης μεγάλη και για την παιδική 
ηλικία. Ισοδυναμεί με τα εφόδια που 
πρέπει να έχει κάθε παιδί, για να 
αναπτύξει μια ισχυρή προσωπικότητα 
βάσει της οποίας θα διαμορφώνει τις 
επιλογές του στην καθημερινή ζωή, 
αλλά ταυτόχρονα θα είναι σε θέση να 
αντιταχθεί σε κάθε παραβίαση θεμε
λιωδών δικαιωμάτων του ή κάθε μορ
φής εκμετάλλευση.

ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ:
ΜΙΑ ΝΕΑ ΙΔΕΑ,
ΜΙΑ ΑΑΑΗ ΣΤΑΣΗ ΖΩΗΣ

Η υποστήριξη και η ανάπτυξη 
του εθελοντικού κινήματος, 
αποτελεί θεμελιώδη παράμε

τρο του Προγράμματος και της πολιτι
κής μας για τη νέα γενιά. Γιατί ο σύγ
χρονος εθελοντισμός αποτελεί μια ρι
ζοσπαστική εμπειρία ζωής, αλλη
λεγγύης, κοινωνικής υπευθυνότητας, 
πειραματισμού και προσωπικής ολο
κλήρωσης.

Σήμερα, ο εθελοντισμός εμφανίζε
ται ως μια νέα μορφή πολιτικής και 
κοινωνικής συμμετοχής, πέρα από 
τις παραδοσιακές μορφές συμμετοχής 
στα κόμματα και στις συνδικαλιστικές 
οργανώσεις. Κατά βάθος, ο εθελοντι
σμός είναι μία νέα μορφή πολιτικής, 
που εκφράζει το ευγενέστερο νόημά 
της.

Αναπτύσσονται ραγδαία πολλές 
μορφές εθελοντισμού: 0 κοινωνικός 
εθελοντισμός, ο διεθνής, ο περιβαλλο
ντικός και ο πολιτιστικός εθελοντισμός, 
ακόμη και ο εθελοντισμός πολιτικής 
άμυνας, είναι μερικές μόνο από τις 
μορφές που συναντώνται. Ζούμε λοι
πόν την απαρχή ενός νέου, σύνθετου

φαινομένου, που ήδη βρίσκεται πολύ 
μακριά από τον παλιό φιλανθρωπικό 
εθελοντισμό.

Το σύγχρονο πρόσωπο του εθελο
ντισμού που αναδεικνύεται στην επο
χή μας, έχει πολλαπλό ενδιαφέρον:

• Πρώτον, γιατί ο εθελοντισμός απο
κτά ριζοσπαστικά χαρακτηριστι
κά και συνιστά μορφή άμεσης πα
ρέμβασης και συμμετοχής των πολι
τών, ειδικά των νέων, στο κοινωνικό 
και πολιτικό γίγνεσθαι.

• Δεύτερον, γιατί ο εθελοντισμός συ- 
νιστά μια νέα μορφή κοινωνικής 
αλληλεγγύης, πιο ενεργητική και 
περισσότερο αποτελεσματική από τις 
παραδοσιακές μορφές.

• Τρίτον, γιατί ο εθελοντισμός απο
τελεί την καταλληλότερη μέθοδο για 
την ανάπτυξη ενός δημιουργικού, 
αποτελεσματικού και ανταγωνιστικού 
κοινωνικού κράτους. Η σπατάλη 
πόρων σε ατελέσφορους γραφειο
κρατικούς μηχανισμούς, αντικαθί
σταται από την ενίσχυση των εθελο
ντικών οργανώσεων, που συμπληρώ
νουν δημιουργικά τις παρεχόμενες 
υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους.

• Τέταρτον, γιατί ο εθελοντισμός και 
γενικότερα ο κοινωνικός, μη κερδο
σκοπικός τομέας της οικονομίας, 
μπορεί να δημιουργήσουν μεγάλο 
φάσμα ειδικοτήτων και νέων θέσε
ων απασχόλησης, σε μια εποχή 
που η διαρθρωτική ανεργία αυξάνε
ται.

0 σύγχρονος εθελοντισμός, είναι 
ένα ανοιχτό στοίχημα για όλους. Για 
τους νέους, που είναι φύσει και θέ
σει πρωταγωνιστές στην ανάπτυξη 
του εθελοντισμού και καλούνται να 
υπερβούντον ατομισμό, την απομό
νωση, την απάθεια. Αλλά και για την 
Πολιτεία, που πρέπει να ξεπεράσει 
τα παραδοσιακά στερεότυπα οργά
νωσης του κοινωνικού κράτους και να 
αντιμετωπίσει θετικά τη νέα προοπτι
κή.

13 ΤΟΜΕΙΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

Τ ο Πρόγραμμα οριοθετεί 13 το
μείς προτεραιότητας, στο πλαί
σιο των οποίων αναπτύσσεται 

σύνολο ενεργειών και δράσεων, που

συνιστά μια ολοκληρωμένη πολιτική 
για τη νέα γενιά. Οι τομείς προτεραιό
τητας, είναι: 
ι. Παιδεία
2. Απασχόληση
3. Νεανική επιχειρηματικότητα.
4. Νέοι στην περιφέρεια-Νέοι αγρό

τες
5. Υγεία
6. Συμμετοχή των νέων στα κοινά
7. Πληροφόρηση
8. Ελεύθερος χρόνος, νεανική δημι

ουργία και πολιτισμός
9. Δράση κατά του κοινωνικού απο

κλεισμού
ιο. Δικαιώματα των παιδιών και των 

νέων
ιι. Αθλητισμός -  Ολυμπιάδα 2004 
12. Ποιότητα ζωής
13- Η πολιτική για τη νέα γενιά στην 

Ευρώπη και τον κόσμο

ΜΕΣΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Τ ο Πρόγραμμα, καθιερώνει την 
πολιτική για τη νεολαία ως ένα 
διακριτό τομέα της κυβερ

νητικής πολιτικής. Για την αποτελε
σματική εφαρμογή του απαιτείται 
πρώτ’ απ’ όλα η συγκεκριμένη δέ
σμευση όλων των φορέων που είναι 
συναρμόδιοι για την υλοποίησή του. 
Αυτή τη δέσμευση υποδηλώνει η συμ
μετοχή έξι Υπουργείων στο Πρόγραμ
μα, υπάτηνεποπτείατου Πρωθυπουρ
γού.

Τα βασικά μέσα για την εφαρμογή 
του Προγράμματος, συνοψίζονται στα 
ακόλουθα:
• Διυπουργική συνεργασία και
συντονισμός των φορέων που είναι 
αρμόδιοι για την υλοποίηση συγκε
κριμένων δράσεων.

• Κατάρτιση του Ετήσιου Σχεδί
ου Δράσης για τη Νέα Γενιά, στο 
οποίο αποτυπώνονται ορατοί και 
χρονικά προσδιορισμένοι στόχοι.

• Διάλογος, συνδιαχείριση και συ- 
ναπόφαση με τις μη κυβερνητικές 
οργανώσεις των νέων, κοινωνικούς 
και επιστημονικούς φορείς, στο πλαί
σιο της αρχής της επικουρικότη- 
τας.
• Συνεργασία και σύμπραξη με τους 
διεθνείς οργανισμούς που εργά

ζονται για την πολιτική για τη νεότη
τα, ιδιαίτερα με τον ΟΗΕ (World 
Program of Action to the Year 2000 
and beyond), την UNESCO, το Συμ
βούλιο της Ευρώπης, το Διεθνές Γρα
φείο Εργασίας και τη FEANTSA. Επί
σης, καθοριστική είναι η συμμετοχή 
της Ελλάδας σε διεθνή δίκτυα και εκ
στρατείες για τη νέα γενιά, όπως για 
παράδειγμα η εκστρατεία «Μια φωνή 
για τα παιδιά και τους νέους» στο 
πλαίσιο της Διακυβερνητικής Διάσκε
ψης.

Το Πρόγραμμα, εφαρμόζεται σε 
δύο επίπεδα:
* Σε εθνικό επίπεδο, με την ανά
ληψη πρωτοβουλιών και μέτρων κε
ντρικού χαρακτήρα.

* Σε εοπικό επίπεδο, με τη συνερ
γασία της νομαρχιακής και της τοπι
κής αυτοδιοίκησης.

Κεντρική ιδέα του Προγράμματος, 
είναι η ανάπτυξη των μέγιστων δυνα
τών συνεργειών μεταξύ των φορέων 
του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και 
των κοινωνικών οργανώσεων, με 
στόχο την ολοκληρωμένη πολιτι
κή για τη νέα γενιά.

Η ΑΡΧΗ ΤΗΣ 
ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΤΗΤΑΣ

κυβέρνηση, για την εφαρ
μογή του Προγράμματος, 
αναγνωρίζει την κοινωνική 

αξία της λειτουργίας των οργανώσε
ων των νέων, ως έκφραση ελευθε
ρίας, πολυφωνίας, συμμετοχής και 
αλληλεγγύης. Για το λόγο αυτό, προ
ωθεί την ανάπτυξή τους και ενισχύει 
τον ρόλο τους, διαφυλάσσοντας ταυ
τόχρονα την αυτονομία τους.

Κάτω από το πρίσμα αυτό, ανα
πτύσσει τις δραστηριότητές της σύμ
φωνα με την αρχή της επικουρικό- 
τητας, δηλαδή:

α) Θέτει στη διάθεση των οργανώ
σεων των νέων τα απαραίτητα οικονο
μικά, νομικά και ανθρώπινα μέσα για 
την πραγματοποίηση πρωτοβουλιών 
και δραστηριοτήτων υπέρ των νέων,

β) Η Πολιτεία αναλαμβάνει η ίδια
την υλοποίηση σχετικών πρωτοβου
λιών στους τομείς εκείνους όπου, λό
γω της φύσης, του εύρους ή των απο-
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τελεσμάτων της προβλεπόμενης δρά
σης, η παρουσία του κράτους κρίνε- 
ται αναντικατάστατη.

ΤΑΜΠΛΟΪΝΤ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
Ή «ΨΙΛΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»...

Σ τις αρχές της δεκαετίας του 
’8ο, τέθηκαν τα θεμέλια μιας 
ουσιαστικής και πρωτοπορια

κής πολιτικής για τη νεότητα στη χώ
ρα μας, με τη σύσταση θέσης Υφυ
πουργού Νέας Γενιάς, που μετεξελί
χθηκε σε μια ολοκληρωμένη δομή, τη 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Δεκαπέντε χρόνια μετά, λίγο πριν 
τη νέα χιλιετία, ανοίγουμε έναν και
νούργιο κύκλο. Με το Πρόγραμμα «Η 
ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΑ 30 -  Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΘΕΣΗ», επιδιώκουμε μια 
επανάσταση του μέτρου, του έργου, 
της συνέπειας, της ουσίας, της αλή
θειας. Δεν θέλουμε μια «ταμηλόι- 
ντ» πολιτική για τους νέους. Μας 
ενδιαφέρουν τα «ψιλά γράμματα». 
Δεν μας απασχολεί το «φαίνεσθαι» 
αλλά το «Είναι». Επιδίωξή μας είναι οι 
αποτελεσματικές παρεμβάσεις ου
σίας, με την ενσωμάτωση μέτρων για 
τη νεολαία στην «κεντρική πολιτική» 
της χώρας.

Γι’ αυτό η κυβέρνηση, προτείνει 
και εφαρμόζει ολοκληρωμένη δέ
σμη πολιτικών και παρεμβάσε
ων για τη νέα γενιά, επιφέροντας 
αποφασιστική τομή στον τρόπο που 
μέχρι σήμερα αντιμετωπίζεται η νεο
λαία από την πολιτεία. Από σήμερα η 
πολιτική για τους νέους τίθεται στην 
καθημερινή ατζέντα ολόκληρης 
της κυβέρνησης, όλων των υπουργεί
ων και των οργανισμών. Για τα μικρά 
και μεγάλα προβλήματα, σε εθνικό 
και τοπικό επίπεδο, με συνεργασία, 
μέθοδο και σύστημα, κάνουμε πράξη 
την Ολοκληρωμένη Πολιτική για τους 
νέους.

Βέβαια, πάντοτε —ίσως— θα υπάρ
χουν εκείνοι που αναζητούν το «με
γάλο επικοινωνιακό κόλπο», το «μα
γικό σύνθημα» που δήθεν θα συ- 
νεπάρει με μιας τη νεολαία. Πρόκει
ται γ ι’ αυτούς που θεοποιούν την ει
κόνα της πολιτικής, χωρίς να προτεί
νουν κάτι για την ουσία της. Είναι μια 
αντίληψη, που ουσιαστικά αντιμετω

πίζει τους νέους ανθρώπους σαν 
ανώριμους ιθαγενείς, που αρκεί ένα 
φανταχτερό καθρεφτάκι για να
εντυπωσιαστούν ή ένα αναλώσιμο 
όραμα για να πιστέψουν.

Αλλά, ευτυχώς, τα αγόρια και τα 
κορίτσια της εποχής μας είναι πολύ 
περισσότερο υποψιασμένα και απορ
ρίπτουν εξ ορισμού τέτοιες 
αντιλήψεις.

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ 
ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ 

Ρ  η ι .  χουμε αίσθηση του χρέους
της πολιτείας απέναντι στη νέα 

« « ι  γενιά. Οφείλουμε περισσότερες 
ευκαιρίες στους νέους, οφείλουμε να 
εξασφαλίσουμε έμπρακτα το πλέγμα 
εκείνο των ευχερειών που είναι απα
ραίτητο ώστε καθένας να μπορεί να 
ζήσει τη ζωή του με αξιοπρέπεια, δη
μιουργικά κι ευτυχισμένα.

Έχουμε όμως ταυτόχρονα απαιτή
σεις από τους νέους, που εκτός από 
δικαιώματα, έχουν και ευθύνες. 
Οφείλουν οι νέοι να συμβάλουν στην 
πρόοδο της χώρας, με το λόγο και τον 
αντίλογό τους, τη δουλειά και τη φα
ντασία τους, με την τόλμη και τη δή
μιου ργικότητά τους. Πρόκειται για 
ένα χρέος απέναντι στη χώρα, τη γε
νιά τους αλλά και τον ίδιο τους τον 
εαυτό.

Λέξεις-κλειδιά είναι η αλληλεγ
γύη, η δημιουργικότητα, η ευαισθη
σία, η ποιότητα, η ισότητα, ο σεβα
σμός, η αξιοπρέπεια, η φιλία. Όσο κι 
αν αυτά ηχούν πολύ γενικά ή πολύ 
αόριστα, βρίσκουμε τους τρόπους να 
μετουσιώσουμε τις αρχές και τις έν
νοιες, σε μέτρα πολιτικής, εφαρμόσι
μα και ορατά.

Η κυβέρνηση, προτείνει μια νέα 
διάσταση στην πολιτική για τους νέ
ους. Στόχος, να βρεθεί η νέα γενιά 
στο προσκήνιο. Να αποτελέσει ισότι
μο, δημιουργικό και δυναμικό κοινω
νικό εταίρο, στην προσπάθεια για 
μια ισχυρή Ελλάδα. Από σήμερα, τα 
θέματα των νέων, είναι στην ημερή
σια διάταξη για όλες τις αποφάσεις 
που καλούμαστε να πάρουμε. Είμαστε 
έτοιμοι να κριθούμε γι’ αυτές τις 
αποφάσεις, και όχι για την αδράνεια 
ή την παραίτηση που μέχρι σήμερα 
κυριαρχεί.
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13 ΤΟΜΕΙ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ )



ΠΑΙΔΕΙΑ
ΣΤΟ  ΡΥΘΜΟ
ΤΗ Σ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ
Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ

ούμε στην εποχή που η πα
γκοσμιοποίηση της αγοράς, οι 
τεχνολογικές εξελίξεις, η επα

νάσταση στις επικοινωνίες και το πέ
ρασμα από την κοινωνία της πληρο
φορίας στην κοινωνία της γνώσης, 
αποτελούν κορυφαίες προκλήσεις για 
τη χώρα μας και το μέλλον της.

Οι προκλήσεις αυτές, μπορούν να 
αντιμετωπισθούν μόνο αν προετοιμα
στούμε κατάλληλα. Για να δημιουρ
γήσουμε υποδομή, πρέπει να χτίσου
με ένα σύστημα εκπαίδευσης που θα 
προσαρμόζεται έγκαιρα και αποτελε
σματικά στις απαιτήσεις του διεθνούς 
περιβάλλοντος και θα δημιουργεί πο
λίτες με βαθιά γνώση και δεξιότητες 
συμβατές με τις ανάγκες της κοινω
νίας και της οικονομίας.

ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΡΑ  
ήμερα, οφείλουμε να προχω
ρήσουμε αποφασιστικά σε 
πραγματικές τομές σε όλες τις 

βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συ
στήματος, προκειμένου να δημιουρ
γήσουμε ένα ανοικτό εκπαιδευτικό 
σύστημα, με ισχυρά ανταγωνιστικά 
πλεονεκτήματα.

Η Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση 
στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές:
• Στην παροχή δημοκρατικής πρω- 
τίστως εκπαίδευσης.

• Στην παροχή ίσων ευκαιριών και 
την άρση των ανισοτήτων.

• Στην παροχή δωρεάν και δημό
σιας εκπαίδευσης.

• Στην υιοθέτηση εκπαίδευσης με 
επίκεντρο τον άνθρωπο και σεβασμό 
στη γλώσσα και την πολιτιστική μας 
παράδοση.

• Στο να παρέχει τη δυνατότητα στο 
νέο άνθρωπο να κατανοεί και να αντι
μετωπίζει τις συνεχείς μεταβολές του 
διεθνούς περιβάλλοντος, ώστε να 
αναπτύσσεται ελεύθερα μέσα σ’ αυτό.

• Στη συνεχή ποιοτική αναβάθμιση 
της παιδείας των πολιτών και την 
ανάπτυξη των ικανοτήτων τους.

• Στη διεύρυνση των δυνατοτήτων 
επιλογής του πολίτη.

Έτσι, καθιερώνεται ένα σύστημα 
διευρυμένων επιλογών που θα παρέ
χει ολοκληρωμένη και πολύπλευρη 
γνώση, θα καλλιεργεί την ευαισθησία 
και την κριτική σκέψη, θα αναδεικνύ- 
ει κλίσεις και δεξιότητες, θα διαμορ
φώνει πολίτες ικανούς να ανταποκρι- 
θούν στις προκλήσεις του 21ου αιώνα.

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΔΡΑΣΗΣ
το παραπάνω πλαίσιο, εντάσ
σονται σειρά ενεργειών και 
μέτρων, που συνιστούν ολο

κληρωμένη πολιτική για την υλοποίη
ση μιας μεταρρύθμισης μακράς πνοής 
στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  I
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν 
μπορεί παρά να ξεκινά από την πρώ
τη βαθμίδα εκπαίδευσης, αυτήν της 
νηπιακής αγωγής, ανταποκρινόμενη 
στην αναγκαιότητα διασφάλισης ενός 
χώρου αγωγής όπου το νήπιο θα 
μπορεί να αναπτύσσει τις ικανότητές 
του, να ανακαλύπτει νέες και να μα
θαίνει να ζει σε μια ομάδα.

Στο πλαίσιο αυτό, τομή στην προ- 
σχολική αγωγή αποτελεί η εισαγωγή 
του θεσμού του Ολοήμερου Νηπια
γωγείου, για παιδιά από 4"6 ετών, με 
στόχο:

α) Την αναβάθμιση της νηπιακής 
αγωγής, ώστε να αντιμετωπισθούν οι 
ανισότητες που υπάρχουν πριν την 
μετάβαση του παιδιού στην Υποχρε
ωτική Εκπαίδευση.

β) Την ενίσχυση του ρόλου της κρατι
κής μέριμνας, προκειμένου να μειω
θούν οι μορφωτικές—κοινωνικές δια
κρίσεις, καθώς και
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γ) Την εξυπηρέτηση των εργαζόμε
νων γονέων.

Ήδη από το 1998 λειτουργούν ιβο 
Ολοήμερα Νηπιαγωγεία, με προοπτι
κή περαιτέρω ανάπτυξης του θεσμού.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  2
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Βασική αρχή για την υλοποίηση 
της εκπαιδευτικής μεταρρύθμισης 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, απο
τελεί η προσαρμογή του εκπαιδευτι
κού συστήματος στις επιταγές της 
σύγχρονης κοινωνίας, η εξασφάλιση 
της συνέχειας και ενότητας στις 
σπουδές Δημοτικού — Γυμνασίου — 
Λυκείου, η δημιουργική αξιοποίηση 
του ελεύθερου χρόνου του μαθητή 
και η προσαρμογή του σχολείου στις 
απαιτήσεις της σύγχρονης οικογένει
ας.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 2.1
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Προγραμματισμός της σταδιακής 
λειτουργίας του Δημοτικού Σχολείου 
ως Ολοήμερου, προσβλέποντας σ’ 
ένα σχολείο το οποίο ακολουθεί τους 
ρυθμούς οργάνωσης και τις απαιτή
σεις της σύγχρονης κοινωνίας και οι
κογένειας και παρέχει στο μαθητή τη 
δυνατότητα να αξιοποιήσει τον ελεύ
θερο χρόνο του μαθαίνοντας, δημι
ουργώντας, διασκεδάζοντας.

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΕΝΙΑΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΣΠΟΥΔΩΝ (ΕΠΠΣ)

Οι εκπαιδευτικές βαθμίδες δεν 
αντιμετωπίζονται πλέον αποσπασμα
τικά αλλά ενιαία, εξασφαλίζοντας τη 
συνέχεια, την ενότητα και την συ- 
μπληρωματικότητα στα Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών Δημοτικού -  
Γυμνασίου -  Λυκείου.

δευτικούς για μαθητές με μαθησιακές 
δυσκολίες, ώστε το σχολείο να αντα- 
ποκρίνεται στο αίτημα των ίσων ευ
καιριών στη μόρφωση και στις επιτα
γές της εξατομικευμένης διδασκα
λίας.

ΜΕΤΡΟ 2,4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

Εισαγωγή Προγραμμάτων Δημι
ουργικής Απασχόλησης, που υλοποι
ούνται από ειδικά επιμορφωμένους 
εκπαιδευτικούς και παρέχουν έναν 
εναλλακτικό τρόπο απασχόλησης των 
μαθητών στο χώρο του σχολείου, τις 
ώρες που οι γονείς δεν έχουν ακόμα 
επιστρέφει από την εργασία τους.

ΜΕΤΡΟ 2.5
ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ

Καθιέρωση και λειτουργία σχολεί
ων «Δεύτερης Ευκαιρίας» που δίνουν 
τη δυνατότητα σε νέους πάνω από 18 
ετών να επανέλθουν και να ολοκλη
ρώσουν την υποχρεωτική εκπαίδευ
ση.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  3
ΛΥΚΕΙΟ

Λύκειο σύγχρονο, ενταγμένο στο 
συνολικό πλαίσιο της εκπαιδευτικής 
μεταρρύθμισης, σημαίνει Λύκειο που 
παρέχει στέρεες βάσεις γενικής παι
δείας, εισάγει νέα σύγχρονα μαθή
ματα, αναβαθμίζει το ρόλο του εκπαι
δευτικού, στηρίζεται σε σύγχρονο δη
μιουργικό και ευχάριστο τρόπο διδα
σκαλίας, με το μαθητή να κρίνει, να 
αξιολογεί, να αναλύει, να συνθέτει.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 3.1 
ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ

ΜΕΤΡΟ 2.3
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

Εισαγωγή προγραμμάτων Ενισχυτι- 
κής Διδασκαλίας, η οποία παρέχεται 
από ειδικά καταρτισμένους εκπαι

Δημιουργία του ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ. 
Έχει ως στόχο να απορροφήσει στα
διακά όλους τους τύπους Λυκείου που 
λειτουργούν σήμερα, αποτελώντας 
μια εκπαιδευτική και παιδαγωγική 
πρόταση, η οποία ανταποκρίνεται 
στο αίτημα των ίσων ευκαιριών στη

μόρφωση, της μείωσης των διαχωρι- 
στικών γραμμών μεταξύ των διαφό
ρων τύπων Λυκείου και της αποτελε
σματικότερης αξιοποίησης των ικα
νοτήτων, κλίσεων και ενδιαφερόντων 
των μαθητών. Έτσι:

α) Η Β' τάξη περιλαμβάνει τρεις κα
τευθύνσεις: θεωρητική, θετική και 
Τεχνολογική.

β) Στην Γ' τάξη, σε καθεμία από τις 
τρεις κατευθύνσεις δίνεται επιπλέον η 
δυνατότητα επιλογής ενός αριθμού 
μαθημάτων για την ανάπτυξη των ιδι
αίτερων κλίσεων των μαθητών.

ΜΕΤΡΟ 3.2
ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Η αξιολόγηση των μαθητών, αποτε
λεί αναπόσπαστο μέρος της διδακτι
κής διαδικασίας.

Το νέο σύστημα αξιολόγησης προ
βλέπει:

α) Στην Α' τάξη του Λυκείου —η οποία 
είναι τάξη προσανατολισμού των μα
θητών- παράλληλα με την κατάχτηση 
των νέων γνώσεων, την αναπλήρωση 
των ελλείψεων που πιθανόν να υπάρ
χουν από το Γυμνάσιο.

β) Στην Β' τάξη του Λυκείου, εξετάζο
νται επτά από τα μαθήματα (4 υπο
χρεωτικά και 3 επιλογής) σε Νομαρ
χιακό επίπεδο. Τα θέματα αυτά έχουν 
μεγαλύτερη βαρύτητα στην εξαγωγή 
του μέσου όρου παραγωγής. Τα γρα
πτά διορθώνονται από τους καθηγη
τές του σχολείου και από εξωτερικούς 
βαθμολογητές, που δεν γνωρίζουν 
την ταυτότητα του μαθητή. Τα υπόλοι
πα μαθήματα εξετάζονται στο σχολείο 
από επιτροπή 2 εκπαιδευτικών.

γ) Στην Γ' τάξη ισχύουν όσα εφαρμό
ζονται στη Β' Λυκείου, αλλά τα θέμα
τα είναι κοινά σε εθνικό επίπεδο. 
Στους τελειόφοιτους του Ενιαίου Λυ

κείου, απονέμεται απολυτήριο με 
βαθμό που προκύπτει από τους σταθ
μισμένους μέσους όρους των μαθη
μάτων της Β' και Γ' Λυκείου.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  4
ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την εφαρμογή της εκπαιδευτι
κής μεταρρύθμισης στο χώρο της τρι
τοβάθμιας εκπαίδευσης, γίνεται 
πραγματικότητα ο στόχος για ανώτε
ρες σπουδές, χωρίς ηθική, ψυχική 
ταλαιπωρία και οικονομική εξόντωση. 
Στην πράξη οι πύλες των ιδρυμάτων 
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανοίγουν 
διάπλατα για όλους τους αποφοίτους 
του λυκείου.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 4.1
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ

Καταργούνται οι Γενικές Εξετάσεις 
το 2000. Η τριτοβάθμια εκπαίδευση 
ανοίγει τις πόρτες της στους αποφοί
τους του Ενιαίου Λυκείου.

ΜΕΤΡΟ 4.2 
ΝΕΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Δημιουργούνται, έως το 2000, ηο 
νέα πανεπιστημιακά τμήματα δυνα
μικότητας 18.500 φοιτητών. Οι 85.000 
θέσεις που θα προσφέρονται το 2000 
υπερκαλύπτουν τον αριθμό αποφοί
των του Λυκείου, που θα επιθυμούν 
να συνεχίσουν τις σπουδές τους στην 
τριτοβάθμια εκπαίδευση.

ΜΕΤΡΟ 4.3
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Δημιουργούνται 30 Προγράμματα 
Σπουδών Επιλογής στα ΑΕΙ/ΤΕΙ. Η ει
σαγωγή σε αυτά γίνεται βάσει συ
στήματος μορίων. Τα Προγράμματα 
Σπουδών Επιλογής είναι ανοικτά σε 
όλους τους πολίτες κάθε ηλικίας.

ΜΕΤΡΟ 4.4
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Εισάγεται ο θεσμός της δια βίου 
κατάρτισης και της εκπαίδευσης από
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απόσταση, με τη λειτουργία του Ελλη
νικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

ΜΕΤΡΟ 4.5
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αναβαθμίζονται οι προπτυχιακές 
και μεταπτυχιακές σπουδές.

ΜΕΤΡΟ 4.6
ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

Προωθείται η ανάπτυξη σύγχρονης 
υλικοτεχνικής υποδομής, σε βιβλιο
θήκες, δίκτυα πληροφόρησης κ.λ.π., 
σε ΑΕΙ και ΤΕΙ.

ΜΕΤΡΟ 4.7
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ

Επιτυγχάνεται η καλύτερη σύνδεση 
εκπαίδευσης και παραγωγής μέσω 
της αναβάθμισης των ήδη λειτουρ- 
γούντων ειδικών γραφείων.

ΜΕΤΡΟ 4.8 
ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Επεκτείνεται ο θεσμός της πρακτι
κής άσκησης φοιτητών/σπουδαστών 
σε παραγωγικές μονάδες.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  5
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Οι τεχνολογικές αλλαγές και εξελί
ξεις, οι μεταβολές στην οργάνωση 
της εργασίας, η απαίτηση όλο και 
υψηλότερων προσόντων για την 
εξεύρεση θέσης εργασίας, καθιστούν 
αναγκαία την επαναθεμελίωση ολό
κληρου του συστήματος της τεχνικής 
και επαγγελματικής εκπαίδευσης στη 
χώρα μας.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 5.1
ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Εισάγεται μάθημα Τεχνολογίας σε 
όλες τις τάξεις του Γυμνασίου και 
στην Α' Λυκείου.

ΜΕΤΡΟ 5.2
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ

Ιδρύονται τα Τεχνικά Επαγγελματι
κά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ), που ανήκουν 
στη Δευτεροβάθμια μεταγυμνασιακή 
εκπαίδευση και στα οποία εισάγονται 
οι κάτοχοι απολυτηρίου Γυμνασίου 
χωρίς εξετάσεις. Βασικοί στόχοι των 
ΤΕΕ, είναι η παροχή σύγχρονης 
επαγγελματικής κατάρτισης, καθώς 
και η οριζόντια διασύνδεσή τους με 
το Ενιαίο Λύκειο ώστε να είναι δυνατή 
η μετάβαση του μαθητή από το ένα 
στο άλλο, εφόσον το επιθυμεί.

ΜΕΤΡΟ 5.3 
ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΑ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

Αναμορφώνονται τα προγράμματα 
σπουδών των Δημοσίων ΙΕΚ, με έμφα
ση στις αναγκαίες κατά τόπο ειδικότη
τες.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  6
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Ο επαγγελματικός προσανατολι
σμός δεν περιορίζεται στην πληρο
φόρηση γύρω από την αγορά εργα
σίας, αλλά καθοδηγεί και υποστηρίζει 
τους μαθητές στις επιλογές τους.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 6.1
ΙΔΡΥΕΤΑΙ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

Το Κέντρο στελεχώνεται με ειδι
κευμένο προσωπικό (ψυχολόγους, 
κοινωνιολόγους κ.λ.π.). Δημιουργού- 
νται 7ο περιφερειακά κέντρα σε όλη 
την Ελλάδα και 200 γραφεία σε σχο
λεία όλης της χώρας, που συνδέονται 
ηλεκτρονικά μεταξύ τους.

ΜΕΤΡΟ 6.2
ΠΡΟΩΘΕΙΤΑΙ Η ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ 
1.500 ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ - ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ, 
ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ 
ΣΥΓΧΡΟΝΟΥ ΕΝΤΥΠΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  7
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Απαντώντας στο αίτημα για μια εκ
παίδευση δημοκρατική που θέτει ως 
επίκεντρο τον κάθε πολίτη χωριστά 
και υπηρετεί τις ανάγκες και τις απα
ντήσεις του, η εκπαιδευτική μεταρ
ρύθμιση στρέφεται με ιδιαίτερο σε
βασμό και φροντίδα στα άτομα με ει
δικές ανάγκες.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 7,1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ 
ΤΗΣ ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΤΡΙΕΤΙΑΣ,
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ 
ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ,
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΤΡΟ 7.2
ΕΝΙΣΧΥΕΤΑΙ, ΜΕΣΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ, ΜΕ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ 
ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΤΡΟ 7.3
ΘΕΣΜΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΘΕΣΕΙΣ 
ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 
ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  8
ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ - 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με την εισαγωγή των ακόλουθων 
μέτρων, επιχειρείται η ομαλή ένταξη 
αλλοδαπών, παλιννοστούντων, Τσιγ
γάνων και μουσουλμάνων μαθητών 
στον κοινωνικό ιστό, μέσα από κύκλο 
εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων που

1 σχεδιάστηκε με σεβασμό στα ιδιαίτε
ρα πολιτιστικά χαρακτηριστικά τους 
και προσαρμόστηκε στις ειδικές μορ
φωτικές ανάγκες τους.

Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιούνται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 8.1
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΡΟ 8.2
ΔΡΟΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ 
ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ, 
ΤΣΙΓΓΑΝΟΠΑΙΔΩΝ ΚΑΙ 
ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΟΠΑΙΔΩΝ

ΜΕΤΡΟ 8.3
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ 
ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 8.4
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ 1998 
ΤΩΝ 8 ΠΡΩΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  9
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Για το ευρύτερο άνοιγμα του σχο
λείου στον πολιτισμό και την κοινω
νία, για ένα σχολείο σύγχρονο που 
στηρίζει και ενισχύει τη μαθητική 
συμμετοχή, υλοποιούνται και τα ακό
λουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 9.1
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΓΩΓΗΣ 
ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΚΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 9.2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

ΜΕΤΡΟ 9.3
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 9.4
ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗΣ
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ΜΕΤΡΟ 9.5
ΙΔΡΥΣΗ 500 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ 
ΠΙΛΟΤΙΚΑ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗ ΧΩΡΑ

ΜΕΤΡΟ 9.6
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΕΤΡΟ 9.7
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ

ΜΕΤΡΟ 9.8
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ 
ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 9.9 
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ

ΜΕΤΡΟ 9.10
ΓΕΝΙΚΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
«ΜΕΛΙΝΑ» ΚΑΙ «ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΥΤΕΡΗΣ 
ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
ΣΤΗ ΜΑΧΗ 
ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ
Η ΕΥΗ Μ ΕΡΙΑ  ΤΗ Σ  
ΕΠΟΜ ΕΝΗΣ ΓΕΝ ΙΑΣ

Η επιτυχία ή αποτυχία όλων των 
πολιτικών, στο τέλος, αξιολο
γείται με κριτήριο την ευημε

ρία των επόμενων γενιών. Εάν δηλα
δή έχουν δημιουργηθεί οι συνθήκες 
ώστε η επόμενη γενιά να ευημερεί, 
να είναι σε θέση να διατηρήσει και 
να αναπτύξει το τεχνολογικό και οι
κονομικό δυναμικό και να μπορεί να 
αντιμετωπίσει τις νέες προκλήσεις.

Οι νέοι, στο όνομα των οποίων 
παίρνουμε τις περισσότερες αποφά
σεις, είναι σήμερα, η ομάδα που 
πλήττεται αναλογικά περισσότερο 
από τους περιορισμούς και τις αδυ
ναμίες του οικονομικού συστήματος. 
Στο σύνολο των ανέργων της χώρας, 
το 59%  είναι νέοι ηλικίας 15—29 ετών.

Είναι αυτοί που βιώνουν, πριν ξε
κινήσουν, την «εμμένουσα ανεργία 
ανάπτυξης» που οφείλεται σε διαρ
θρωτικά προβλήματα της αγοράς 
εργασίας και συγκεκριμένα, στην 
αναντιστοιχία δημιουργίας θέσεων 
εργασίας και ανέργων και την ανα- 
ντιστοιχία των δεξιοτήτων των ανέρ
γων με τα ποιοτικά χαρακτηριστικά 
των θέσεων εργασίας που δημιουρ- 
γούνται.

Έχοντας κατανοήσει ότι η νεο
λαία αποτελεί σημαντικό παρά
γοντα για την ανταγωνιστικότη
τα της Εθνικής Οικονομίας, ει
σάγουμε νέα ποιοτική λογική και μια 
νέα διαρθρωτική πολιτική:

* Δημιουργούμε μια δραστήρια 
κοινωνία στην οποία υπάρχει ευρύ
τερη κατανομή εισοδήματος και στην 
οποία κάθε νέος θα αισθάνεται ικα
νός να συμβάλλει όχι μόνο στην πα
ραγωγή αλλά στην ανάπτυξη της κοι
νωνίας γενικά,

* Δημιουργούμε μια δραστήρια 
κοινωνία που θα έχει την ικανότητα 
να προσφέρει επαρκώς στους νέους

της τα «συλλογικά» αγαθά -εκ π α ί
δευση, απασχόληση, υγεία, κοινωνι
κή προστασία- και να προσαρμόζε
ται εύκολα.

Με στόχο τις περισσότερες ευ
καιρίες για τους νέους στην κα
τάρτιση, την απασχόληση, την επι
χειρηματικότητα, την αυτοαπασχόλη
ση, την οικονομική και κοινωνική 
ζωή, υλοποιούμε ολοκληρωμένη 
στρατηγική παρεμβάσεων

* στο σύστημα εκπαίδευσης και κα
τάρτισης, και

* στη μετάβαση των νέων από το 
σχολείο στην εργασία με τη δημιουρ
γία πλέγματος υποστηρικτικών μέ
τρων, θεσμών και δομών

ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ  ΕΝΕΡΓΟ ΖΩΗ

Με στόχο την ένταξη των Νέ
ων στην Ενεργό Ζωή προω
θούμε ενεργητικές πολιτικές 

που καλύπτουν μεγάλο φάσμα ενερ
γειών για την αποτελεσματική επαγ
γελματική κατάρτιση και την προώθη
ση της απασχόλησης των νέων. Ειδι
κότερα, οι ενέργειες αφορούν:

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  I
ΝΕΟΛΑΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ- 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΕΤΡΟ 1.1
ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ι.ι.ι Σύνδεση του σχολείου με την 
αγορά εργασίας, αύξηση των ευκαι
ριών πρόσβασης και περιορισμός των 
πρόωρων εκροών από το εκπαιδευτι
κό σύστημα, στο πλαίσιο της εκπαι
δευτικής μεταρρύθμισης

ι.ι.2 Αναπροσαρμογή του προ
γράμματος σπουδών στη δευτερο
βάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση 
καθώς και τους κυριότερους φορείς 
αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
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Προγράμματος Εκπαίδευσης 
και Αρχικής Επαγγελματικής Κα
τάρτισης ( επεαεκ).

1.1.3 Προγράμματα επαγγελματικής 
κατάρτισης για ενήλικες νέους χωρίς 
αναγνωρισμένα τυπικά και ουσιαστι
κά προσόντα σε Ινστιτούτα Επαγ
γελματικής Κατάρτισης.

ι.ΐ·4 Ενίσχυση του Οργανισμού 
Επαγγελματικής Εκπαίδευση και 
Κατάρτισης για την αναμόρφωση -  
αναβάθμιση των προγραμμάτων 
σπουδών και των επαγγελματικών ερ
γαλείων.

1.1.5 Ανασυγκρότηση και λει
τουργία του Εθνικού Κέντρου Πι
στοποίησης (ΕΚΕΠΙΣ) που συμβάλλει 
στην αναβάθμιση του συστήματος 
επαγγελματικής κατάρτισης.

ι.ι.ό Προγράμματα κατάρτισης ή 
προκατάρτισης για νέους με ανε
παρκή προσόντα. Το 1998, τα προ
γράμματα απασχολούν δ.οοο νέους.

ι.ι.7 Προγράμματα εναλλασσόμε
νης εκπαίδευσης (Σχολές Μαθη
τείας) σε αποφοίτους υποχρεωτικής 
εκπαίδευσης ηλικίας 15—19 ετών και 
20-24 ετών. Το πρόγραμμα για το
1998, απορρόφησε 20.000 νέους.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ- 
ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ι.2.ι Προγράμματα Συμπληρωματι
κής Εκπαίδευσης Αποφοίτων Α.Ε.Ι — 
Τ.Ε.Ι.

ι.2.2 Προγράμματα για ανέργους 
στο Εθνικό Σκέλος της Συνεχιζόμενης 
Κατάρτισης από ΚΕΚ. Στη διετία 
1998—99. το πρόγραμμα απορροφά 
32.οοο ανέργους.

1.2.3 Περιφερειακά Προγράμματα 
Κατάρτισης. Προβλέπεται να απορ
ροφήσουν θο.οοο νέους μέσα στη 
διετιά 1998—1999-

1.2.4 Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας. 

ι.2·5 Ανοικτό Πανεπιστήμιο

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  1
ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ

ΜΕΤΡΟ 2.1
ΝΕΟ ΞΕΚΙΝΗΜΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΑΝΕΡΓΟ ΝΕΟ

2.1.1 Πρόγραμμα επιχορήγησης
επιχειρήσεων για την κατάρτιση- 
επανακατάρτιση ή απόκτηση εργα
σιακής εμπειρίας ή απασχόληση ή 
αυτοαπασχόληση νέων ηλικίας 20-27 
ετών. Μέχρι το 2000 θα έχουν καλυ
φθεί οι ανάγκες 200.000 νέων έως 27 
ετών (50.000 το 1998 και Ι44·000 έως 
το 2θθθ).

2.1.2 Προγράμματα απόκτησης 
εργασιακής εμπειρίας (stage)
νέων πτυχιούχων ΑΕΙ και TEL Προβλέ- 
πεται να απασχολήσουν 4·θοο νέους 
μέσα στη διετία 1998—1999-

2.1.3 Ενέργειες και ολοκληρωμένες 
καινοτόμες παρεμβάσεις προσανατο
λισμού, κατάρτισης και επαγγελματι
κής ένταξης νέων ηλικίας 16-24 ετών 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο της 
Κοινοτικής Πρωτοβουλίας 
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ-ΑΞΟΝΑΣ 
Y O U T H S T A R T » .

2.1.4 Απασχόληση νέων επιστημό
νων στο πλαίσιο του Προγράμματος 
«Κ Α Π Ο Δ ΙΣΤ Ρ ΙΑ Σ» . Το πρόγραμμα 
προβλέπεται να απασχολήσει 2.500 
νέους επιστήμονες μέσα στη διετία 

1998—1999-

2.1.5 Επέκταση της ασφάλισης -π α 
ροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλ
ψης σε όλους τους εγγεγραμμένους 
άνεργους νέους έως 29 ετών.

2.1.6 Προγράμματα επιχορήγησης 
επιχειρήσεων για την απασχόληση 
μακροχρόνια ανέργων μεγαλύτερων 
των 28 ετών για συμμετοχή σε επιδο
τούμενα προγράμματα ΟΑΕΔ,επανα- 
κατάρτισης/απόκτησης εργασιακής 
εμπειρίας/συμμετοχής στο πρόγραμ
μα Σύνδεσης Κατάρτισης Απασχόλη
σης.

2.1.7 Πρόγραμμα Εργασιακής Επα
νένταξης «Κυψέλη Εργασιακής 
Επανένταξης» σε περιοχές που αντι

μετωπίζουν αυξημένα προβλήματα 
ανεργίας λόγω συρρίκνωσης ή ανα
διάρθρωσης των επιχειρήσεων με 
στόχο την πλήρη επανένταξη στην 
αγορά εργασίας.

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΕΝΕΡΓΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ 
ΤΗΣ ΑΠΑΣΧΟΑΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

2.2.ι Κάρτα Απασχόλησης με εναλ
λακτικές χρήσεις (κατάρτιση/απα- 
σχόληση/επιδότηση ανεργίας) για 
απασχολούμενους νέους και νέους 
άνεργους.

2.2.2 Δημιουργία Κέντρων Προώ
θησης της Απασχόλησης που θα πα
ρέχουν πληροφόρηση, εξατομικευ- 
μένη συμβουλευτική υποστήριξη, 
επαγγελματικό προσανατολισμό και 
τοποθετήσεις ανέργων σε κενές θέ
σεις. Προβλέπεται π ολοκλήρωση 20 
ΚΠΑ έως το τέλος του 1998 και 28 έως 
το τέλος του 1999-

2.2.3 Γραφεία Διασύνδεσης για την 
εύρεση εργασίας και την υλοποίηση 
πρακτικής άσκησης φοιτητών.

2.2.4 Λειτουργία του Εθνικού Πα
ρατηρητηρίου Απασχόλησης με δρα
στηριότητες όπως η τεκμηρίωση, 
ανάλυση και πρόβλεψη των μεγεθών 
της αγοράς εργασίας, καθώς και π 
υποστήριξη των υπηρεσιών απασχό
λησης.

2.2.5 Λειτουργία του Εθνικού Ινστι
τούτου Εργασίας με δραστηριότητες 
εξειδικευμένες μελέτες της αγοράς 
εργασίας, τις εξελίξεις στην επαγγελ
ματική εκπαίδευση και κατάρτιση και 
την προώθηση των Τοπικών Συμφώ
νων Απασχόλησης.

2.2.6 Εκσυγχρονισμός του Εθνικού 
Κέντρου Επαγγελματικού Προσανα
τολισμού με στόχο την χάραξη ενιαί
ας πολιτικής επαγγελματικού προσα
νατολισμού τόσο στο πλαίσιο του 
σχολείου, όσο και στο πλαίσιο της 
λειτουργίας της αγοράς εργασίας.

2.2.7 Προγράμματα Σύνδεσης Κα- 
τάρτισης-Απασχόλησης σε συνεργα
σία με επιχειρήσεις που αφορούν την 
κατάρτιση νέων ανέργων. Το πρό
γραμμα προβλέπεται να απασχολή
σει 14.000 νέους ανέργους, μέσα στη

διετία 1998—1999. με υποχρεωτική 
πρόσληψη του ι/3 των καταρτιζόμε
νων.

2.2.8 Δράσεις για την επαγγελμα
τική ένταξη νέων ερευνητών που 
εντάσσονται στο Πρόγραμμα Ενίσχυ
σης Ερευνητικού Δυναμικού, τις Υπο
τροφίες Προσανατολισμένης Έρευνας 
και το Πρόγραμμα ΔΙΑΥΛΟΣ για τη 
γνωριμία μεταπτυχιακών φοιτητών με 
τις επιχειρήσεις.

2.2.9 Σχέδια Προώθησης Ατόμων 
που πλήττονται περισσότερο από την 
ανεργία (νέοι, γυναίκες κ.α) και Σχέ
δια Προσαρμογής του Ανθρώπινου 
Δυναμικού στις Τεχνολογικές Μετα
βολές, μέσω των Κοινοτικών Πρωτο
βουλιών «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» και 
«ADAPT».

ΜΕΤΡΟ 2.3
ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 
ΠΟΥ ΘΑ ΑΙΕΥΚΟΛΥΝΟΥΝ 
ΤΗΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ

2.3-  1 Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλη
σης που αφορούν συμφωνίες των κοι
νωνικών εταίρων, διασφαλίζουν την 
υπάρχουσα απασχόληση, δημιουρ
γούν 3·οοο περίπου νέες θέσεις ερ
γασίας στην Α' πιλοτική φάση εφαρ
μογής τους και καταπολεμούν την 
ανεργία αξιοποιώντας την τοπική δυ
ναμική.

2.3- 2 Γραφεία Ενημέρωσης Εργοδο
τών και Εργαζομένων για τη διάχυση 
της πληροφόρησης, την αντιμετώπιση 
της ανεργίας και την αύξηση της 
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσε
ων.

ΜΕΤΡΟ 2.4
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ 
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

2-4-1 Πρόγραμμα επιχορήγησης 
ιο.οοο νέων ελεύθερων επαγγελμα- 
τιών ηλικίας 20-27 ετών. Προβλέπε- 
ται να απορροφήσει ιο.οοο νέους μέ
σα στο 1998.

2.4- 2 Πρόγραμμα επιχορήγησπς 
νέων ελεύθερων επαγγελματιών μα
κροχρόνια ανέργων ηλικίας άνω των 
28 ετών. Προβλέπεται να απορροφή
σει 2.οοο νέους μέσα στο 1998.
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ΜΕΤΡΟ 2.5
ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 
ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ

2- 5-1 Πρόγραμμα απασχόλησης 
ανέργων στον τομέα της κοινωνικής 
μέριμνας και διευκόλυνση του οικο
γενειακού περιβάλλοντος μέσω του 
Προγράμματος «ΒΟ Η Θ ΕΙΑ  ΣΤΟ  
ΣΠΙΤΙ».

2.5-2 Απασχόληση ανέργων σε 
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς για
παιδιά εργαζομένων με βάρδιες και 
διακεκομμένο ωράριο. Προβλέπεται 
η λειτουργία 100 νέων βρεφονητια- 
κών σταθμών εντός του 1999-

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  3
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΧΗΣ 
- ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Προγράμματα που υλοποιούνται 
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ
γράμματος «ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΟΡΑ 
ΕΡΓΑΣΙΑΣ» και της Κοινοτικής Πρωτο
βουλίας «ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ» -  Άξονες 
HORIZON και INTEGRA και αφορούν:

α) την κατάρτιση 9·7'2 Ατόμων με 
Ειδικές Ανάγκες, κυρίως με κινητι
κά προβλήματα και προβλήματα αι
σθητηρίων οργάνων,

β) την κατάρτιση 12.422 μετανα
στών, ηαλιννοστούντων και προ
σφύγων με δημιουργία 2.οοο θέσε
ων ενδιάμεσης απασχόλησης και 
άμεσης απορρόφησης του 50% των 
καταρτιζομένων,

γ) την οικονομική και κοινωνική 
ένταξη και επανένταξη 5·°οο περί
που φυλακισμένων, αποφυλακι
σμένων, νέων με παραβατική συ
μπεριφορά,
δ) την οικονομική και κοινωνική 
ένταξη και επανένταξη 4-394 ατόμων 
με γλωσσικές, θρησκευτικές και 
πολιτισμικές ιδιαιτερότητες
(τσιγγάνοι, πομάκοι),

ε) την οικονομική και κοινωνική 
ένταξη και επανένταξη 4·5θο ατόμων 
αποθεραπευμένων πρώην χρη
στών ναρκωτικών ουσιών.

ΜΕΤΡΟ 3.2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΡΓΟΔΟΤΩΝ ΓΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ 
ΑΤΟΜΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ 
ΣΕ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ

Ειδικότερα, καταρτίστηκαν πέντε 
προγράμματα επιχορήγησης εργο
δοτών για την απασχόληση ατόμων 
απεξαρτημένων, αποφυλακισμένων 
ατόμων, ατόμων στα οποία έχουν 
επιβληθεί αναμορφωτικά μέτρα ή 
ποινικός σωφρονισμός, νεαρών παρα
βατών κ.α.

Έτσι μέσα στο 1998. εντάχθηκαν 
στη λειτουργία των παραπάνω προ
γραμμάτων 290 άτομα.

3.

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΠ ΙΧΕ ΙΡΗ Μ Α ΤΙΚΟ ΤΗ ΤΑ ,
ΑΥΤΟ ΑΠ ΑΣΧΟ ΑΗ ΣΗ
Σ την Ελλάδα, όπως και στην Ευ

ρωπαϊκή Ένωση και σε όλο τον 
κόσμο, δημιουργούνταιπια 

πολύ λιγότερες θέσεις εργασίας από 
τον αριθμό των ανέργων. 0 αριθμός 
των νέων ανθρώπων που προσπαθούν 
να απελευθερώσουν και να χρησιμο
ποιήσουν την ενέργειά τους χωρίς 
αποτέλεσμα, συνεχώς αυξάνει.

Η υπέρβαση εης απλής αριθμη
τικής, απαιτεί τον επαναπροσδιορι
σμό των δεδομένων. Την εξεύρεση 
εναλλακτικών, συμπληρωματικών μέ
σων και πολιτικών που θα βοηθήσουν 
τους νέους που δεν έχουν ευκαιρίες, 
να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησή 
τους, να απελευθερώσουν τη δυναμι
κή τους ενέργεια και να εκπληρώσουν 
τις φιλοδοξίες τους συνεισφέροντας 
στον εαυτό τους και στην κοινότητα.

Απαιτεί τον εηαναπροσανατολι- 
σμό της αντίληψης για την απα
σχόληση.

Η ΣΙΩΠΗΡΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ

Κάθε χρόνο, οι ενήλικες που απο
φασίζουν να ξεκινήσουν ιδιωτική 
δραστηριότητα στην Ευρωπαϊκή Ένω
ση και τις Η.Π.Α., είναι περισσότεροι 
από αυτούς που αποφασίζουν να πα
ντρευτούν. Αρκετοί ξεκινούν δεύτερη 
δουλειά, ως τρόπο έκφρασης της δη
μιουργίας και διοχέτευσης της ενέρ- 
γειάς τους.

Η τάση αυτή δεν είναι τυχαία. Οι 
αυτοαπασχολούμενοι είναι σήμερα, 
η κοινωνική ομάδα που, σε σχέση με 
τους άλλους εργαζόμενους, παρου
σιάζει τα μεγαλύτερα ποσοστά προ
σωπικής ικανοποίησης και αισθάνεται 
τη μεγαλύτερη υπερηφάνεια και 
αγάπη για τη δουλειά που κάνει. Εί
ναι αυτοί που πιστεύουν ότι η δουλειά 
τους είναι δημιουργική, αποδοτική, 
έχει πρόκληση και νόημα.

Βρισκόμαστε λοιπόν, μπροστά σε

μια σιωπηρή επανάσταση που ει
κάζεται ότι θα επηρεάσει τον 21ο αι
ώνα, όσο και η βιομηχανική τον 20ο 
και ίσως περισσότερο. Η κοινωνία, 
βρίσκει μόνη της τη νέα ισορροπία 
στις νέες συνθήκες. Και οι περισσότε
ρες κυβερνήσεις, συνειδητοποιώντας 
ότι βρίσκονται μπροστά σε μια νέα 
πηγή οικονομικής ανάπτυξης, 
ενισχύουν την τάση αυτή.

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΙΝΑΙ ΟΜΟΡΦΟ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις, εί
ναι ακόμη η ραχοκοκαλιά της ευρω
παϊκής οικονομίας. Από το τέλος του 
Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το 50% των 
καινοτομιών προήλθε από μικρές επι
χειρήσεις ενώ το 95% των «επανα
στατικών» καινοτομιών —από τις Ακτί
νες X στην ταχεία αλλαγή λαδιών και 
από τα fast food και τη διανομή κατ’ 
οίκον στα microcomputers— προήλθε 
από μικρές νέες επιχειρήσεις.

Σήμερα, αποτελούν το 9° %  των μο
νάδων και απασχολούν το 70% του 
εργατικού δυναμικού. Είναι ο τομέας 
που δημιουργεί και διατηρεί τις πε
ρισσότερες θέσεις εργασίας. Σε πε
ριόδους ανάπτυξης, οι μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις δημιούργησαν ποσοστι
αία διπλάσιες θέσεις εργασίας από το 
μέσο όρο και σε περιόδους ύφεσης, 
έχασαν θέσεις σε ποσοστό μικρότερο 
του ι/4 του μέσου όρου.

Στην Ελλάδα, το 50% των νέων θέ
σεων εργασίας δημιουργείται από μι
κρές ( ι—5 άτομα) νέες επιχειρήσεις.

■

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΕΧΕΙ ΜΕΛΛΟΝ

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 
επίσης ο κύριος πελάτης, προμηθευ
τής και υπεργολάβος των μεγάλων 
επιχειρήσεων. Η παγκοσμιοποίηση 
της οικονομίας ανέτρεψε το παραδο
σιακό μοντέλο της καθετοποιημένης 
παραγωγής. Σήμερα, γύρω από τις 
μεγάλες επιχειρήσεις ανθίζει μεγάλος 
αριθμός μικρών ευέλικτων μονάδων, ΕΝ
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που συμμετέχουν όλο και περισσότε
ρο στπν οικονομική ανάπτυξη.

Οι μικρές επιχειρήσεις παροχής 
υπηρεσιών, αντιπροσωπεύουν το με
γαλύτερο αριθμό απασχολούμενων 
σε όλη την Ευρώπη.

Δεν θα πρέπει επίσης να παραβλέ- 
ψουμε ή να αγνοήσουμε, το βασικό 
ρόλο που θα παίξουν στο μέλλον οι 
μικρές τοπικές μονάδες κοινωνι
κής οικονομίας, οι επιχειρήσεις 
του Τρίτου Τομέα. Οι αναπτυσσόμε
νες παγκοσμίως τοπικές επιχειρήσεις 
κοινωνικών υπηρεσιών με δραστη
ριότητες όπως η φροντίδα των παι
διών, οι κατ’ οίκον υπηρεσίες, τα το
πικά μέσα μαζικής μεταφοράς, η 
διαχείριση αποβλήτων, η διατήρηση 
του πρασίνου και η βελτίωση των δη
μόσιων χώρων κ.λ.π.

Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ

Η δημιουργία και ανάπτυξη μικρών 
τοπικών επιχειρήσεων, προωθεί την 
τοπική και εθνική οικονομική ανά
πτυξη, δημιουργεί θέσεις εργασίας, 
ανακουφίζει τη φτώχεια και βοηθάει 
τις μη προνομιούχες ομάδες, ειδικό
τερα τους νέους και τις γυναίκες.

Η δημιουργία και ανάπτυξη μικρών 
τοπικών επιχειρήσεων από νέους, δη
μιουργεί απασχόληση για τους νέους, 
προωθεί την καινοτομία και την ανά
πτυξη, παράγει πολύτιμα προϊόντα 
και υπηρεσίες, δίνει στους νέους την 
ευκαιρία για συμμετοχή και σύνδεση 
με την κοινότητα, τους δημιουργεί το 
αίσθημα ότι ανήκουν κάπου και είναι 
χρήσιμοι, τους βοηθάει να δώσουν 
διέξοδο στην ενεργητικότητά τους και 
τις δυνατότητές τους, να αναπτύξουν 
νέες δεξιότητες και να αποκτήσουν 
αξίες και πολύτιμες εμπειρίες.

0 τομέας των μικρών τοπικών επι
χειρήσεων έχει δυναμική προοπτική 
και μπορεί να ωθήσει την τοπική 
ανάπτυξη.

Η πολιτεία χρειάζεται τον ενθου
σιασμό, την ενεργητικότητα και τη 
δυναμική των νέων ανθρώπων για να 
προωθήσει τον τομέα αυτό.

Οι νέοι χρειάζονται την υποστήριξή 
μας για να κερδίσουν το στοίχημα με 
τη φαντασία τους.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάσαμε μέ
τρα πολιτικής για την προώθηση της 
αυτοαπασχόλησης και της επι
χειρηματικότητας των νέων ως
μέσου προώθησης της τοπικής ανά
πτυξης, αλλά και ως τρόπου έκφρα
σης των ατομικών ταλέντων και δυνα
τοτήτων.

Δεν είναι πολιτική που στοχεύει 
μόνο στη μείωση των ποσοστών 
ανεργίας. Είναι πολιτική που εηανα- 
προσανατολίζει την απασχόλη
ση από αγώνα αύξησης των δεξιοτή
των, σε αγώνα δημιουργίας, έκφρα
σης και απελευθέρωσης της δυναμι
κής των νέων ανθρώπων.

Είναι μια πρόκληση που πρέπει να 
την αντιμετωπίσουμε όλοι: οι νέοι, οι 
εκπαιδευτικοί θεσμοί, η πολιτεία, η 
κοινωνία και ο επιχειρηματικός κό
σμος.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Τ ο 1999 αποτελεί την αφετηρία 
μιας πολιτικής που θα προσπα
θήσει να προωθήσει το επιχει

ρηματικό πνεύμα στους νέους, να ενι- 
σχύσει την επιχειρηματική παιδεία και 
να υποστηρίξει τους νέους που θα 
τολμήσουν να αναλάβουν δεσμεύσεις 
και κινδύνους για να εκφράσουν τη 
δήμιουργικότητά τους και να ενισχύ- 
σουν την οικονομική μας ανάπτυξη. 
Μιας πολιτικής που τοποθετεί την επι
χείρηση και την αυτοαπασχόληση στο 
πλαίσιο της εκπαίδευσης, της κατάρτι
σης, των βιομηχανικών σχέσεων, της 
ανάπτυξης δεξιοτήτων, της απόκτησης 
εργασιακών εμπειριών και των άλλων 
ευκαιριών εργασιακής εξειδίκευσης.

Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάσαμε ένα 
πρόγραμμα ενίσχυσης της νεανικής 
επιχειρηματικότητας με τέσσερις βα
σικούς άξονες:

α) Την ενίσχυση του επιχειρηματικού 
πνεύματος και της επιχειρηματικής 
παιδείας
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β) Την παροχή κινήτρων για τη δημι
ουργία και την ανάπτυξη επιχειρήσε
ων

γ) Την υποστήριξη των νέων επιχει
ρηματιών και ελεύθερων επαγγελμα- 
τιών

δ) Τη διαμόρφωση φιλικού εξωτερι
κού περιβάλλοντος για τις νέες επι
χειρήσεις

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  I
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Η Ελλάδα είναι χώρα που παρου
σιάζει πολύ υψηλό ποσοστό αυτοαπα
σχόλησης, σχεδόν 51% του ενεργού 
πληθυσμού.

Με τις επιταχυνόμενες αλλαγές 
στις επιχειρήσεις, την παγκοσμιοποί
ηση των αγορών και την εισβολή των 
νέων τεχνολογιών, οι εργοδότες δεν 
θα μπορούν πια να στηρίζονται σε 
μια παραδοσιακή εργατική δύναμη 
που θα παρέχει όλες τις δεξιότητες 
που χρειάζονται. Οι ελεύθεροι επαγ- 
γελματίες, κυρίως σε τομείς εξειδι- 
κευμένης παροχής υπηρεσιών, είναι 
η ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγο
ρία «εκτάκτων» εργατών στην αγορά 
εργασίας.

Σύμφωνα με τις τάσεις αυτές, τα 
επόμενα χρόνια, ένας στους τρεις
σημερινούς νέους θα είναι αυτοαπα
σχολούμενος.

Τους νέους αυτούς οφείλουμε να 
τους στηρίξουμε, ενισχύοντας από 
νωρίς, από το σχολείο ακόμη, την 
ανάπτυξη πνεύματος επιχειρηματικής 
δραστηριότητας και ανάληψης κινδύ
νων και να τους προετοιμάσουμε κα
τάλληλα για την επιχειρηματική 
ατομική δραστηριότητα.

Με τις κατάλληλες παρεμβάσεις 
στην κοινωνία και την εκπαίδευση, 
να αναπτύξουμε σε όλους τους νέους 
και σε αυτούς που θα τολμήσουν και 
σε αυτούς που δεν θα τολμήσουν, το 
πνεύμα της επιχειρηματικότητας:

* την προδιάθεση για δημιουργικό
τητα

* την αφοσίωση σε ιδέες και ιδανικά

* την ανάληψη κινδύνων

* την υπευθυνότητα στις αποφάσεις 
τους

* τη συνεργατικότητα στη λύση προ
βλημάτων

Τα προγράμματα που σχεδιάσαμε 
για την ενίσχυση του επιχειρηματι
κού πνεύματος και της επιχειρηματι
κής παιδείας, αφορούν δράσεις προ
ώθησης και διάδοσης της επιχειρη
ματικότητας στους νέους και την κοι
νωνία, και παρεμβάσεις σε όλες τις 
εκπαιδευτικές βαθμίδες.

ΜΕΤΡΟ 1.1
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΠΝΕΥ
ΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Οι δράσεις διάδοσης της νέας αντί
ληψης και προώθησης της επιχειρη
ματικότητας, εστιάζονται στην ευαι- 
σθητοποίηση των νέων, της κοινωνίας 
και των κοινωνικών εταίρων και στην 
προβολή και δημιουργία θετικών 
προτύπων. Ειδικότερα, προωθούνται 
οι ακόλουθες πρωτοβουλίες:

ι.ι.ι Κίνητρα συμμετοχής των νέων, 
όπως πανελλήνιοι διαγωνισμοί και 
απονομές βραβείων και προβολή προ
τύπων των νέων και των επιτυχημένων 
επιχειρηματιών σε εθνικό επίπεδο.

1.1.2 Εκδόσεις πληροφόρησης και 
διάδοσης, παραγωγή οπτικοακουστι- 
κών μέσων και εκδηλώσεις ευαισθη- 
τοποίησης σε όλη τη χώρα με τη συμ
μετοχή των νέων, των γονέων, των 
εκπαιδευτικών, των κοινωνικών εταί
ρων και των τοπικών φορέων.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Οι παρεμβάσεις επιχειρηματικής 
εκπαίδευσης έχουν κυρίως δύο στό
χους:

α) την ανάπτυξη των επιχειρηματι
κών δεξιοτήτων με παιδαγωγικές με
θόδους που ενισχύουν την υπευθυνό
τητα, τη λήψη αποφάσεων και την 
πρωτοβουλία

β) την εκμάθηση των βασικών αρχών 
διοίκησης επιχειρήσεων, manage
ment και ανάπτυξης επιχειρήσεων.

Ειδικότερα, προωθούνται οι ακό
λουθες πρωτοβουλίες:
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ι.2.ι Παιδαγωγικές και διδακτικές 
δράσεις όλες τις βαθμίδες της εκπαί
δευσης και της κατάρτισης με σκοπό 
να ενθαρρύνουν την επιχειρηματικό
τητα των νέων, να αναπτύξουν τις 
ατομικές τους δεξιότητες και να διδά
ξουν τις βασικές αρχές διοίκησης και 
οργάνωσης.

ι.2.2 Ενίσχυση των δομών επαγ
γελματικού προσανατολισμού με μο
νάδες και μηχανισμούς συμβουλευτι
κής και προώθησης της επιχειρηματι
κότητας και των επιχειρηματικών 
πρωτοβουλιών.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  2
ΚΙΝΗΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Η πρόσβαση σε πηγές χρηματοδό
τησης κεφαλαίων εκκίνησης και λει
τουργίας των επιχειρήσεων είναι 
εξαιρετικά δύσκολη για τους νέους, 
ιδιαίτερα για τους νέους άνεργους.

Η έλλειψη εμπειρίας, εμπράγματων 
εγγυήσεων και γενικότερης εμπιστο
σύνης προς τους νέους, αποθαρρύνει 
τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με 
αποτέλεσμα είτε να αποτρέπεται η 
έναρξη επιχειρήσεων από νέους είτε 
να δήμιουργούνται οικονομικές μο
νάδες με περιορισμένη κεφαλαιουχι
κή δυνατότητα, προβλήματα ρευστό
τητας και κατά συνέπεια μικρή βιωσι
μότητα.

Για τη στήριξη των νέων επιχειρη
ματιών στην εξασφάλιση πόρων, σχε
διάσαμε μέτρα άμεσων και έμμεσων 
παροχών τα οποία περιλαμβάνουν:

ΜΕΤΡΟ 2.1
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ ΔΗΜΟΥΡΓΙΑΣ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

2.ι.ι Παροχή οικονομικών ενισχύ
σεων για τη δημιουργία μικρών τοπι
κών επιχειρήσεων από νέους επιχει
ρηματίες και ελεύθερους επαγγελμα- 
τίες και ειδικές επιδοτήσεις σε νέους 
επιχειρηματίες για την πρόσληψη νέ
ων εργαζομένων.

2.1.2 φορολογικά κίνητρα για τους 
υποψήφιους νέους επιχειρηματίες 
και τις νέες επιχειρήσεις στα πρώτα 
χρόνια λειτουργίας τους.

Η εμπειρία των αναπτυξιακών νό
μων έχει αποδείξει ότι η παροχή φο
ρολογικών κινήτρων είναι αποτελε
σματικότερη από την πολιτική περιο
ρισμένων οικονομικών ενισχύσεων, 
ιδίως για τις μικρές και νέα επιχειρή
σεις.

Τα φορολογικά κίνητρα για τους 
νέους επιχειρηματίες, σχεδιάζονται 
σύμφωνα με τη λογική των αναπτυ
ξιακών νόμων με στόχο να διευκολύ
νουν τη λειτουργία και την ανάπτυξή 
τους τα πρώτα χρόνια.

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ

Σε συνεργασία με τα χρηματοπι
στωτικά ιδρύματα, σχεδιάζουμε τρό
πους για την αντιμετώπιση του προ
βλήματος της ευκολότερης πρόσβα
σης των νέων επιχειρηματιών στα 
προϊόντα τους οι οποίοι αφορούν:

2.2.ι Διευκολύνσεις στη λήψη δα
νείων

2.2.2 Διευκολύνσεις στη χρήση των 
νέων χρηματοδοτικών εργαλείων

2.4 ·3 Εισαγωγή ευέλικτων χρημα
τοδοτικών προγραμμάτων σε συν
δυασμό με τη συστηματική παροχή 
συμβουλών για την υποστήριξη των 
νέων επιχειρηματιών.

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  3
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΑΜΑΤΙΩΝ

Οι νέοι επιχειρηματίες, οι ελεύθε
ροι επαγγελματίες, οι νέοι που έχουν 
μια καλή επιχειρηματική ιδέα, πολύ 
συχνά, μετά από ένα αγώνα για την 
εξεύρεση των σχετικών πληροφοριών 
και οδηγιών, είτε παραιτούνται από 
την ιδέα, είτε ξεκινούν μόνοι τους 
χωρίς καμία οδηγία και συμβουλή.

Χωρίς προετοιμασία και καθοδήγη
ση, αντιμετωπίζουν τα σημαντικά 
προβλήματα των πρώτων ετών λει
τουργίας (χρηματοοικονομικά, δια
χειριστικά, πρόσβασης στην αγορά 
κ.λ.π.) με αποτέλεσμα να θέτουν σε 
κίνδυνο την επιβίωση της οικονομικής 
τους δραστηριότητας. Δεν είναι τυ
χαίο ότι από το δεύτερο έως το πέμπτο
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έτος, σχεδόν οι μισές νέες επιχειρή
σεις διακόπτουν τη λειτουργία τους.

Για την υποστήριξη της έναρξης και 
της λειτουργίας των νέων επιχειρήσε
ων, ενισχύσαμε τις υπάρχουσες δομές 
και θεσμούς και σχεδιάσαμε ένα πλαί
σιο υποστηρικτικών μέτρων και υποδο
μών που συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ

3.1.1 Ανάπτυξη δικτύου «Θυρίδων 
Επιχειρηματικότητας» όπου θα παρέ
χεται επαγγελματική συμβουλευτική 
υποστήριξη, επαγγελματικός προσα
νατολισμός, αξιολόγηση και ανάπτυξη 
ατομικών δυνατοτήτων καθοδήγηση 
στο χρηματοπιστωτικό σύστημα και 
τον επιχειρηματικό σχεδίασμά και 
επαγγελματική κατάρτιση στους μελ
λοντικούς δημιουργούς επιχειρήσεων.

3.1.2 Δημιουργία Κέντρων Νέων 
Επιχειρηματιών, από τοπικούς φορείς 
πανελλαδικά. Πρόκειται για δομές 
ευαισθητοποίησης, πληροφόρησης, 
παροχής συμβουλών και διευκολύν
σεων στους νέους επιχειρηματίες.

3.1.3 Δημιουργία νέων Θερμοκοιτί
δων Νέων Επιχειρήσεων και Τεχνολο
γικών Πάρκων

Η εξεύρεση ενός χώρου ασφαλούς 
και προσιτού που θα παρέχει επιπλέ-

ί ον και τις απαραίτητες υποδομές και 
υποστήριξη είναι το ζητούμενο για 
κάθε νέο επιχειρηματία, ιδίως για 
αυτούς που τολμούν να ξεκινήσουν 
επιχειρήσεις τεχνολογικής βάσης.

ΜΕΤΡΟ 3.2
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
HATH ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

3.2.1 Παρατηρητήριο για τις νέες 
MME το οποίο θα παρακολουθεί την

[ εξέλιξή τους

3.2.2 Προγράμματα κατάρτισης, 
workshops, παροχή συμβουλευτικών 
υπηρεσιών, δημιουργία μητρώου 
συμβούλων για νέους επιχειρηματίες 
από συνταξιούχους του δημοσίου και 
του ιδιωτικού τομέα και εκπαιδευμέ
νους νέους επιστήμονες.

3.2.3 Δημιουργία Συνδέσμων Νέων

I

 Επιχειρηματιών και διασύνδεσή τους

με τα ευρωπαϊκά δίκτυα, διοργάνωση 
αποστολών νέων επιχειρηματιών στο 
εξωτερικό για ανταλλαγή εμπειριών με 
νέους επιχειρηματίες άλλων χωρών.

3.2.4 Καθιέρωση εκθέσεων των 
προϊόντων νέων επιχειρηματιών, 
ετήσιου διεθνούς forum και διευκό
λυνση νέων επιχειρηματιών για συμ
μετοχή σε εκθέσεις στην Ελλάδα και 
το εξωτερικό.

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  4
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΦΙΛΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Το μη δομημένο ορθολογικά επι
χειρηματικό περιβάλλον, επηρεάζει 
αρνητικά και πολλές φορές εμποδίζει 
την δημιουργία και ανάπτυξη των 
επιχειρήσεων, δημιουργώντας βάρη 
δυσβάστακτα κυρίως στις μεσαίες και 
μικρές μονάδες.

ΜΕΤΡΟ 4.1
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Δημιουργία TASK FORCE που θα 
διερευνήσει το πλαίσιο διοικητικών 
και γραφειοκρατικών διαδικασιών 
και θα προτείνει τη θέσπιση διοικητι
κών διευκολύνσεων έναρξης και αρ
χικής λειτουργίας επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων νέων.

ΜΕΤΡΟ 4.2.
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΩΝ

4.2.1 Ενθάρρυνση των μεγάλων 
επιχειρήσεων για «εξωτερίκευση» 
ορισμένων εσωτερικών λειτουργιών 
και την ανάληψη ενεργότερου ρόλου 
στη διαμόρφωση ενός νέου επιχειρη
ματικού πνεύματος.

4.2.2 Εκστρατεία ευαισθητοποίησης 
όλων των εμπλεκομένων φορέων, σχε
τικά με τις ιδιαιτερότητες και τα προ
βλήματα που αντιμετωπίζουν οι μικρές 
νέες επιχειρήσεις από ένα πολύπλοκο 
νομικό και διοικητικό περιβάλλον.



4. ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ
περιφερ; ΙΑ
ΝΕΟΙ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΜΙΑ Θ ΕΤΙΚΗ  Σ Κ ΕΨ Η : 
ΚΑΤΟ ΙΚΟ Ι ΤΗ Σ  
ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Η ζωή στην ύπαιθρο και η ελλη
νική γεωργία αλλάζουν με 
ταχείς ρυθμούς.

Οι αλλαγές στις συνθήκες ανταγω
νισμού, στις μεθόδους καλλιέργειας, 
στις αντιλήψεις για το περιβάλλον, 
αλλά και στις ανάγκες των αγροτικών 
κοινοτήτων έχουν δημιουργήσει ανα
κατατάξεις στα συστήματα διανομής 
καθώς και εμπορίας και στους ρυθ
μούς και τον τρόπο διάρθρωσης του 
κοινωνικού ιστού, με τις ανάλογες οι
κονομικές και κοινωνικές συνέπειες 
για την ελληνική γεωργία και την 
ύπαιθρο γενικότερα.

Όλες οι αλλαγές όμως, υποθάλπουν 
τη μεγάλη πρόκληση για τους νέ
ους της υπαίθρου. Την πρόκληση να 
παραμερίσουν τις αδυναμίες τους, να 
αξιοποιήσουν τις δυνάμεις τους και 
να εκμεταλλευτούν τις εξαιρετικές 
ευκαιρίες που υπάρχουν για γεωργι
κά προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής 
ποιότητας και εξειδίκευσης.

Εντούτοις, οι νέοι της υπαίθρου αι
σθάνονται σήμερα σαν πολίτες δεύ
τερης κατηγορίας και ως ένα βαθμό, 
δεν έχουν άδικο. Τα πολιτιστικά πρό
τυπα, όπως προβάλλονται από τα 
MME, εξιδανικεύουν την αστική—κα
ταναλωτική ψυχαγωγία και τους δη
μιουργούν αίσθημα στέρησης, το 
οποίο τις περισσότερες φορές δεν 
έχει πραγματικό αντίκρισμα.

την ενεργό συμμετοχή της νεολαίας 
της υπαίθρου στην ανάπτυξη του 
αγροτικού τομέα σε όλα τα επίπεδα 
(παραγωγής, τυποποίησης, βελτίωσης 
γενετικού υλικού, εισαγωγής νέων τε
χνολογιών κ.λ.π.) και την παράλληλη 
ανάπτυξη της υπαίθρου σε επίπεδο 
φυσικού και πολιτισμικού περιβάλλο
ντος.

Με έναν τέτοιο προσανατολισμό, οι 
ενέργειες και τα μέτρα πολιτικής θα 
πρέπει να σχεδιαστούν, τόσο στο 
πλαίσιο ενός πολυλειτουργικού γεωρ
γικού τομέα, όσο και στο πλαίσιο μιας 
ολοκληρωμένης βιώσιμης ανάπτυξης 
της υπαίθρου, προς δύο κατευθύν
σεις:

α) τη στήριξη των νέων για την αποτε
λεσματική ανάπτυξη των οικονομικών 
τους δραστηριοτήτων τόσο ως γεωρ
γών όσο και ως κάτοικων της υπαί
θρου.

β) την ανάδειξη και ενίσχυση των 
πλεονεκτημάτων της ζωής στην ύπαι
θρο, των πολιτιστικών και πολιτισμι
κών προτύπων της αγροτικής ζωής 
και της ενσωμάτωσης ενός υγιούς πε
ριβαλλοντικού προσανατολισμού.

ΥΛΟΠΟΙΟΥΜ ΕΝΕΣ ΚΑΙ 
Α Μ ΕΣΑ  ΣΧΕΔ ΙΑΖΟ Μ ΕΝ ΕΣ 
ΕΝ ΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑ Ι Μ ΕΤΡΑ

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  I
ΚΙΝΗΤΡΑ ΑΝΑΡΞΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ

ΜΕΤΡΟ Μ
ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ 
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ Κ.Α.Ν. (Ε.Ε.) 950/97

ι.ι.ι. Εφάπαξ πριμοδότηση πρώτης 
εγκατάστασης.

1.1.2. Χαμηλότοκα δάνεια για δα
πάνες πρώτης εγκατάστασης

Η ολοκληρωμένη πολιτική παρέμ
βαση για τους νέους της υπαίθρου θα 
πρέπει να έχει δύο τελικούς στόχους:

1.1.3. Ενισχύσεις για επενδύσεις σε 
επιλέξιμες εκμεταλλεύσεις με βάση 
ένα σχέδιο βελτίωσης.
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1.1.4 Αυξημένη εξισωτική αποζη
μίωση

» ’

W  I

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΔΑΝΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΕΙΣ

ι.2.ι Συμπληρωματικά χαμηλότοκα 
δάνεια πρώτης εγκατάστασης.

ι.2.2 Επιδότηση επιτοκίου για συ
μπληρωματικές δαπάνες που απαι
τούν τα σχέδια βελτίωσης.

ι.2·3 Επιδότηση επιτοκίου δανείων 
μη επιλέξιμων εκμεταλλεύσεων.

1.2.4 Ενισχύσεις για επενδύσεις 
στους μερικής απασχόλησης νέους 
αγρότες.

1.2.5 Επιδότηση επιτοκίου δανείων 
για αγορά γης.

1.2.6 Επιδότηση επιτοκίου δανείων 
για αγροτική στέγαση.

ι.2.7 Δάνεια για μεταβιβάσεις υπο
θηκευμένων στην ATE αλιευτικών 
σκαφών.

1.2.8 Δάνεια για μεταβιβάσεις υπο
θηκευμένων στην ATE ακινήτων.

ΜΕΤΡΟ 1.3
ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ 
ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ 
ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ

ι.3·ΐ Κάλυψη αμοιβών μηχανικών.

ι.3-2 Κατάργηση κρατήσεων και 
λοιπών επιβαρύνσεων.

1.3-3 Μείωση υποχρεωτικών εισφο
ρών στο ΙΚΑ.

1-3-4 Κάλυψη δαπανών για τη σύ
σταση εταιρειών ομαδικής καλλιέρ
γειας.

1-3-5 Κάλυψη αμοιβών δικηγόρων 
και συμβολαιογράφων κατά τη μετα
βίβαση λόγω ένταξης σε πρόωρη συ- 
νταξιοδότηση.

ΜΕΤΡΟ 1.4
ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ
ΣΤΑ ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟ ΠΟΣΟΣΤΩΣΕΙΣ
ΣΤΗΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ,
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΚΑΠΝΟΥ, ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ 
ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΤΟΜΑΤΑΣ

ΜΕΤΡΟ 1.5 
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

1.5-  1 Φορολογικές εκπτώσεις από το 
γεωργικό εισόδημα.

1.5.2 Φοροαπαλλαγές στο γεωργικό 
εισόδημα.

1.5- 3 Τριπλασιασμός αφορολόγη
των ποσών.

1.5-  4 Απαλλαγή από το φόρο κλη
ρονομιάς και μεταβίβασης γεωργικής 
εκμετάλλευσης σε νέο αγρότη.

1.5.6 Απαλλαγή από το φόρο μετα
βίβασης κληρονομικών μεριδίων σε 
νέους αγρότες.

1.5- 7 Απαλλαγή από το φόρο αγο
ράς αγροτικών ακινήτων.

1.5.8 Απαλλαγή από το φόρο κλη
ρονομιάς δωρεάς και μεταβίβασης 
για τη δημιουργία βιώσιμης γεωργι
κής εκμετάλλευσης.

ΜΕΤΡΟ 1.6
ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΑΜΟΝΗ 
ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 
ΣΤΗΝ ΥΠΑΙΘΡΟ

ι.6.ι Μετατροπή του ΟΓΑ σε Ταμείο 
Κύριας Ασφάλισης.

1.6.2 Σύσταση Εταιρείας Αξιοποίη
σης Αγροτικής Γης-Τράπεζα Γης-Ανα- 
δασμοί.

1.6.3 Μητρώο αγροτών και αγροτι
κών εκμεταλλεύσεων.

1.6.4 Μέτρα για τη μείωση του κό
στους παραγωγής.

1.6.5 Θέσπιση της χρηματοδοτικής 
μίσθωσης (leasing).

ι.6.6 Αναδιάρθρωση ποικιλιών και 
καλλιεργειών — βιολογικές καλλιέρ
γειες -  ονομασία προελεύσεως.

1.6.7 Θέσπιση νέου νόμου για τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς.

1.6.8 Προώθηση βασικής και εφαρ
μοσμένης έρευνας.

1.6.9 Υποχρεωτική θητεία γεωπό
νων και κτηνιάτρων σε αγροτικές πε
ριοχές.

ι.6.ιο Σύσταση Οργανισμού Πιστο
ποίησης και Επίβλεψης Γεωργικών 
Π ροϊόντων.

ι.6.ιι Ενημέρωση για ευαισθητο- 
ποίηση των τοπικών δημόσιων και

ιδιωτικών φορέων για την εφαρμογή 
των μέτρων και την διευκόλυνση των 
νέων αγροτών.

1.6.12 Δράσεις ενημέρωσης των νέ
ων αγροτών (ημερίδες, οδηγοί, 
work-shops, φυλλάδια).

1.6.13 Διερεύνηση και προτάσεις 
για απλούστευση των διοικητικών και 
γραφειοκρατικών διαδικασιών.

1.6.14 Σύσταση μονάδων πληροφό
ρησης, ενημέρωσης και συμβουλευ
τικής.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.1
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ, 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ, ΕΠΕΚΤΑΣΗ, 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ 
(ΚΑΝ.Ε.Ε. 866/90)

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ, ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 
ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ 
ΚΑΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΕΤΡΟ 2.3
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΙΚΡΩΝ ΑΓΡΟΤΟΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.4
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 
ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΠΙΚΑ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΧΕΔΙΑ

ΜΕΤΡΟ 2.5
ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΜΙΚΡΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, 
ΑΠΟ ΜΟΝΙΜΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ 
ΟΡΕΙΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

ΜΕΤΡΟ 2.6 
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ 
ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  3
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΘΕΣΜΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ 
ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ «ΔΗΜΗΤΡΑ»

ΜΕΤΡΟ Μ
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΤΡΟ 3.3
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ 
ΜΕ ΤΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΜΕΤΡΟ 3.4 
ΚΑΘΙΕΡΩΣΗ
«ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ»

ΜΕΤΡΟ 3.5
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ 
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΑΓΡΟΤΩΝ

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  4
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 4.1
ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

Η απογοήτευση από το είδος και 
την ποιότητα των παρεχόμενων υπη
ρεσιών και η δυσκολία πρόσβασης σε 
αυτές είναι από τα μεγαλύτερα πα
ράπονα των νέων της υπαίθρου.

Η βελτίωση των συγκοινωνιών θα 
αυξήσει τις δυνατότητες κινητικότη-
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τας των νέων προς την εργασία, την 
εκπαίδευση και την ψυχαγωγία. Οι 
καλύτερες υποδομές επικοινωνίας 
(τηλεφωνικές συνδέσεις, κεραίες κι
νητής τηλεφωνίας κ.λ.π.) διευκολύ
νουν την πρόσβαση στην πληροφο
ρία, την ψυχαγωγία και τη δημιουρ
γική απασχόληση (Ιηϊβτηεϊ, λήψη τη
λεοπτικών σταθμών, δυνατότητες τη- 
λεκατά ρτισης).

Οι νέοι της υπαίθρου θα έχουν ευ
κολότερη πρόσβαση στα αγαθά και 
τις υπηρεσίες και θα αισθάνονται ότι 
το κράτος είναι κοντά τους και νοιά
ζεται γι αυτούς ισόποσα με τους νέ
ους των πόλεων.

ΜΕΤΡΟ 4.2
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 
που αναπτύσσονται σταδιακά σε όλη 
την Ελλάδα θα στεγάζονται σε χώ
ρους πολλαπλών νεανικών δραστη
ριοτήτων. Εκεί οι νέοι θα πληροφο
ρούνται για τις δυνατότητες συμμετο
χής τους σε προγράμματα πολιτιστι
κά, ευρωπαϊκά, κατάρτισης και γενι
κότερα για θέματα που τους ενδιαφέ
ρουν, θα έρχονται σε επαφή με τις 
νέες τεχνολογίες (in(o cafe, τηλεκα- 
τάρτιση, οπτικοακουστικό forum νέ
ων), θα επικοινωνούν μεταξύ τους, 
θα ψυχαγωγούνται και θα αναπτύσ
σουν δημιουργικές δραστηριότητες.

ΜΕΤΡΟ 4.3
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
«ΥΙΟΘΕΤΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ»

Το πρόγραμμα ενισχύει σχέδια 
δράσης των μαθητικών κοινοτήτων 
και των μαθητικών περιβαλλοντικών 
ομίλων σύμφωνα με τα οποία «υιοθε
τούν» οικολογικά ευαίσθητες περιο
χές και αρχαιολογικούς χώρους και 
συμμετέχουν στην προστασία και 
διαχείρισή τους.

Το πρόγραμμα θα επεκταθεί σε

όλα τα σχολεία της χώρας και θα 
προσδιοριστούν οι τρόποι επέκτασής 
του και στις ομάδες νέων της περιφέ
ρειας που δεν συμμετέχουν σε μαθη
τικές κοινότητες.

ΜΕΤΡΟ 4.4
ΛΕΣΧΗ ΦΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ- 
Ο-ΙΙΒ 15-29

Το ξΙπό 15—29 είναι μια πανελλήνια 
λέσχη φιλίας και αλληλεγγύης των 
νέων που δεν συμμετέχουν σε οργα
νώσεις. Παρέχει πληροφόρηση και 
διευκολύνσεις για τη συμμετοχή στα 
προγράμματα για τον ελεύθερο χρό
νο των νέων που οργανώνουν οι δη
μόσιοι φορείς. Η Κάρτα Μέλους του 
ξΙπά -Κάρτα Νέω ν- προσφέρει προ
νόμια, κυρίως πολιτιστικού χαρακτή
ρα, όπως θεατρικά εισιτήρια, δωρεάν 
είσοδο σε Μουσεία, εκπτώσεις στους 
κινηματογράφους κ.λ.π.

Βασική λειτουργία του Οίσό 15—29 
είναι τα διαπροσωπικά προγράμματα 
και δράσεις που φέρνουν σε επαφή 
τους νέους μεταξύ τους, όπως ανταλ
λαγές υπηρεσιών, τράπεζα χρόνου, 
δουλειά σε διακοπές, κοινή συμμετο
χή σε προγράμματα και δημιουργι
κές δραστηριότητες κ.λ.π.

ΜΕΤΡΟ 4.5
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

Σε συνεργασία με τους δήμους, τις 
νομαρχίες, τους τοπικούς αναπτυξια
κούς φορείς και τις οργανώσεις νέων, 
δημιουργούνται δράσεις και δομές 
πληροφόρησης και διάδοσης των Ευ
ρωπαϊκών προγραμμάτων στα οποία 
μπορούν να συμμετέχουν οι νέοι 
όπως:

α) ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ, που 
αφορά τις διμερείς ή πολυμερείς 
ανταλλαγές ομάδων νέων διαφόρων 
κρατών—μελών και την ενίσχυση των 
πρωτοβουλιών νέων με ευρωπαϊκή 
διάσταση,

β) Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΕΩΝ, που δίνει στους νέους 
ι8—25 ετών τη δυνατότητα να παρέ
χουν εθελοντική υπηρεσία 6—12 μηνών 
σε κράτος-μέλος της Ε.Ε και να απο
κτήσουν εργασιακή εμπειρία.

ΥΓΕΙΑ
ΜΕ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ

ΠΡΟΛΗΨ Η, ΕΝΗΜ ΕΡΩΣΗ, 
ΕΥΑΙΣΘ ΗΤΟ ΠΟ ΙΗΣΗ

Σ το χώρο της υγείας, κάθε
δράση πρόληψης με την πα
ροχή ορθής και έγκυρης ενη

μέρωσης και ευαισθητοποίησης, έχει 
βαρύνουσα σημασία. Η εθνική πολι
τική πρόληψης καταρτίζεται για ένα 
ευρύ φάσμα ζητημάτων όπως το κά
πνισμα, η χρήση ουσιών, η στοματική 
υγεία, η σωστή διατροφή, οι μέθοδοι 
αντισύλληψης, τα καρδιαγγειακά νο
σήματα, και η ψυχική υγεία. Η πολιτι
κή αυτή εναρμονίζεται με τους κανό
νες που θέτει η Παγκόσμια Οργάνωση 
Υγείας.

Σημαντικό στοιχείο της πρόληψης 
είναι η σωστή ενημέρωση και εκπαί
δευση στο σχολείο στο πλαίσιο της 
τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και στον 
ευρύτερο κοινωνικό χώρο. Επίσης η 
ενεργοποίηση όλων των κοινωνικών 
δυνάμεων, η ανάπτυξη της ικανότη
τας των ανθρώπων για διάλογο και η 
ευαισθητοποίηση, ιδιαίτερα σε προ
βλήματα των οποίων η αιτία ανάγεται 
σε κάποια προσωπική κρίση ή/και 
στην κοινωνική παθολογία (ουσιοε
ξάρτηση, αλκοολισμός κ.λ.π).

Ειδικότερα, η πολυπλοκότητα του 
προβλήματος της εξάρτησης από ψυ- 
χοδραστικές ουσίες, μας επιβάλλει 
την πολλαπλότητα των παρεμβάσεων 
στο επίπεδο της πρωτογενούς, δευτε
ρογενούς και τριτογενούς πρόληψης.

Η σωστή πρόληψη δεν αποσκοπεί 
στην ενίσχυση φόβων, προκαταλή
ψεων και στερεοτύπων. Δεν εξαντλεί
ται στην ενημέρωση για τη φαρμακο
λογική δράση των ουσιών. Αντίθετα 
θέτει ως βασικούς στόχους:

α) Την ανίχνευση των γενεσιουρ
γών παραγόντων του περιβάλλοντος 
που οδηγούν ένα άτομο στη χρήση 
ουσιών.

β) Την έγκαιρη αναγνώριση συ
μπεριφορών που θα οδηγήσουν στην 
εγκατάσταση της εξάρτησης σε άτο

μα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου: εφήβους, άνεργους, φτω
χούς, μειονότητες.

Υ) Τη βελτίωση της ποιότητας της 
ζωής για την μείωση φαινομένων 
εξάρτησης ανάμεσα σε νέους αν
θρώπους.

δ) Τη διαμόρφωση θετικής στάσης 
ζωής, μέσα από μια διαδικασία συ
ναισθηματικής ωρίμανσης, καλλιέρ
γειας και ενδυνάμωσης των ατομικών 
ικανοτήτων των νέων.

ε) Την ανάπτυξη σοβαρού προ
βληματισμού πάνω στο θέμα και 
την ενίσχυση της ικανότητας των αν
θρώπων και των κοινωνικών ομάδων 
για διάλογο με τη διάλυση μύθων και 
προκαταλήψεων και την κάλυψη 
γνωστικών ελλείψεων.

Τα προγράμματα πρωτογενούς και 
δευτερογενούς πρόληψης χρήσης 
ουσιών απευθύνονται στο ευρύ κοινό, 
και σε μαθητικό και νεανικό πληθυ
σμό, καθώς και σε ομάδες υψηλού 
κινδύνου. Τα προγράμματα τριτογε- 
νούς πρόληψης σε αποθεραπευμέ
νους στο στάδιο κοινωνικής επανέ
νταξης για την αποφυγή του κινδύ
νου υποτροπής. Κινούνται σε διαφο
ρετικούς άξονες που αλληλοσυμπλη- 
ρώνονταί:

α) Πληροφόρηση 

β) Εκπαίδευση 

γ) Αγωγή Υγείας 

δ) Κοινωνική επανένταξη

0 Οργανισμός κατά των Ναρκωτι
κών (ΟΚΑΝΑ) έχει την ευθύνη του 
σχεδιασμού, της προώθησης, του 
διυπουργικού συντονισμού και της 
εφαρμογής της Εθνικής Πολιτικής 
σχετικά με την πρόληψη. Επίσης, στις 
αρμοδιότητές του εντάσσεται και η 
μελέτη του προβλήματος της ουσιοε
ξάρτησης σε εθνικό επίπεδο, η παρο
χή έγκυρης και αξιόπιστης πληροφο
ρίας και η ευαισθητοποίηση του κοι
νού. Τέλος, η ίδρυση και αποτελε- ΥΓ
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σματικτί λειτουργία των κέντρων 
πρόληψης της ουσιοεξάρτησης, των 
θεραπευτικών μονάδων και προ
γραμμάτων και κέντρων κοινωνικής 
-επαγγελματικής επανένταξης. Με 
έγκριση του ΟΚΑΝΑ οι δράσεις αυτές 
διευρύνονται με τη συνεργασία και 
άλλων δημόσιων φορέων και μη κυ
βερνητικών οργανισμών.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  I
ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΜΕΤΡΟ Μ
ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΡΙΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 
ΔΡΑΣΗΣ (1997- 1999)

Ίδρυση και λειτουργία 83 Κέντρων 
πρωτογενούς πρόληψης της ουσιοε
ξάρτησης σε επίπεδο νομών, υγειο
νομικών περιφερειών και δήμων. 
Έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα 26 
κέντρα πρόληψης στην υγειονομική 
περιφέρεια Αττικής και 57 κέντρα 
πρόληψης στις υγειονομικές υπηρε
σίες στην υπόλοιπη Ελλάδα.

Ήδη έχουν συσταθεί 27 κέντρα 
πρόληψης σε όλη την Ελλάδα.

0 σκοπός της λειτουργίας των κέ
ντρων πρόληψης, είναι η πραγματο
ποίηση δράσεων πρωτοβάθμιας πρό
ληψης στην τοπική κοινότητα με:

α)τη σταθερή επιστημονική στήριξη 
και παροχή εκπαιδευτικού και ενημε
ρωτικού υλικού

β) τη συστηματική επιστημονική και 
οικονομική εποπτεία των δράσεων 
πρωτοβάθμιας πρόληψης.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

ι.2.ι Σύσταση κέντρου εκπαίδευσης 
για την πρόληψη της χρήσης των 
ναρκωτικών και την προαγωγή της 
υγείας.

ι.2.2 Εκπαίδευση στελεχών πρόλη
ψης προερχόμενων από την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση για τη στελέχωση κέ
ντρων πρόληψης της περιοχής τους. 

ι.2.3 Πρόγραμμα εκπαίδευσης στε

λεχών πρόληψης στους φοιτητές 
στρατιωτικών σχολών. Η ετήσια έκθε
ση σχετικά με την κατάσταση του 
προβλήματος των ναρκωτικών στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (1995 -  '997) έχει 
καταδείξει ότι η παρέμβαση στο 
στρατό είναι ένας από τους βασικούς 
στόχους προγραμμάτων πρωτογε
νούς πρόληψης, ειδικά σε χώρες με 
υποχρεωτική θητεία. Το συγκεκριμέ
νο πρόγραμμα καταρτίζεται ειδικά 
για φοιτητές στρατιωτικών σχολών 
και στοχεύει στην ανάπτυξη συγκρο
τημένης και ενιαίας δράσης πρόλη
ψης χρήσης ουσιών στο στρατό, μέσα 
από την εκπαίδευση στελεχών πρό
ληψης που θα μπορούν να προβαί
νουν σε έγκαιρη και ουσιαστική αντι
μετώπιση του προβλήματος, αλλά κυ
ρίως να παρεμβαίνουν πριν εμφανι- 
σθεί το σύμπτωμα της χρήσης ή της 
εξάρτησης.

ι.2.4 Προγράμματα εκπαίδευσης 
πτυχιούχων κοινωνικών επιστημών ως 
στελεχών θεραπείας της τοξικοεξάρ- 
τησης.

1.2.5 Εκπαίδευση έμπειρων στελε
χών πρόληψης με στόχο την οργάνω
ση προγραμμάτων στο χώρο του σχο
λείου.

ΜΕΤΡΟ 1.3
ΕΚΔΟΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Παραγωγή επιστημονικού ενημε
ρωτικού υλικού που απευθύνεται σε 
νεαρά άτομα, γονείς, εκπαιδευτικούς, 
επαγγελματίες, δημοσιογράφους, 
στρατιωτικούς, σε εξαρτημένα άτομα 
και το ευρύτερο κοινό. Ειδικότερα:

ΐ-3-ΐ Εκπαιδευτικό υλικό για εκπαι
δευτικούς της Δευτεροβάθμιας εκπαί
δευσης: Εργαλείο δουλειάς με το 
οποίο εκπαιδευτικοί με την κατάλλη
λη επιμόρφωση, μπορούν να εφαρ
μόσουν πρόγραμμα πρόληψης της 
χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών σε 
μαθητές, στο πλαίσιο προγραμμάτων 
αγωγής υγείας που θεσμοθετούνται 
από το υπουργείο Υγείας. Το πρό
γραμμα βασίζεται σε σύγχρονες με
θόδους ενεργητικής μάθησης, προ- 
τρέποντας τον εκπαιδευτικό να ανα- 
λάβει ένα νέο ρόλο για την προώθη
σης κλίματος εμπιστοσύνης, κατα
νόησης και συνεργασίας στην τάξη.

ι.3·2 Εκπαιδευτικό υποστηρικτικό 
υλικό για μαθητές

1-3-3 Εκπαιδευτικό υλικό για γονείς: 
Εργαλείο δουλειάς για επαγγελματίες 
του χώρου της ψυχικής υγείας και για 
στελέχη πρόληψης που εργάζονται 
στην κοινότητα. Η θεματολογία και η 
μεθοδολογία που προτείνεται στο υλι
κό, αξιοποιείται στο πλαίσιο παρεμ
βάσεων σε ομάδες γονέων. Στόχος 
του υλικού είναι η ευαισθητοποίηση 
των γονέων σε βασικούς τομείς που 
συντελούν αποφασιστικά στην ψυχο- 
κοινωνική υγεία των παιδιών τους.

ΜΕΤΡΟ 1.4
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

1-4-1 Εκπαιδευτικά προγράμματα 
γονέων.

1-4-2 Εκπαιδευτικά προγράμματα 
για την Ελληνική Αστυνομία.

1-4-3 Εκπαιδευτικά προγράμματα 
για δικαστές.

1-4-4 Ανοιχτή τηλεφωνική γραμμή 
για εκπαιδευτικούς.

1-4-5 Κινητή μονάδα ενημέρωσης, 
για την ενημέρωση σε γονείς, μαθη
τές, εκπαιδευτικούς, τη συμβουλευτι
κή σε ομάδες υψηλού κινδύνου, την 
ενημέρωση στις ένοπλες Δυνάμεις, 
την ενημέρωση κοινωνικά αποκλει
σμένων ομάδων.

ΜΕΤΡΟ 1.5 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΝΕΩΝ

Τα προγράμματα στοχεύουν στη 
θεωρητική και βιωματική εκπαίδευση 
εφήβων για την ισχυροποίηση της 
προσωπικότητας ενάντια στις αρνητι
κές πιέσεις του περιβάλλοντος που 
πιθανολογείται ότι θα οδηγήσουν στη 
χρήση ουσιών.

1-5-1 Στο επίπεδο της πρωτογενούς 
πρόληψης:

α) Εφαρμογή προγραμμάτων εκπαί
δευσης από ομηλίκους.

β) Προγράμματα στο σχολείο.

γ) Ανάπτυξη χώρων δημιουργικής 
έκφρασης για την ενδυνάμωση της 
προσωπικότητας.

1-5-2 Στο επίπεδο Δευτερογενούς 
πρόληψης, παρέχονται Υπηρεσίες 
συμβουλευτικής για νέους που ανή
κουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου. 
Ήδη εφαρμόζεται πιλοτικό Πρόγραμ
μα «Πρόληψης και έγκαιρης παρέμ
βασης για εφήβους» που παραπέ- 
μπονται από τα δικαστήρια Ανηλίκων 
επειδή βρίσκονται στη πρώιμη φάση 
εμπλοκής με εξαρτησιογόνες ουσίες. 
Παρεχόμενες υπηρεσίες:

α) Συμβουλευτική και ψυχολογική 
υποστήριξη εφήβων και γονέων σε 
ατομικό και ομαδικό επίπεδο.

β) Ατομικές και ομαδικές δημιουργι
κές δραστηριότητες και κοινωνική δι
κτύωση των νέων με αντίστοιχες υπη
ρεσίες συμβουλευτικής.

1-5-3 Στο επίπεδο Τριτογενούς πρό
ληψης:

α) Λειτουργία κέντρων κοινωνικής 
επανένταξης με υπηρεσίες για την 
εύρεση επαγγελματικής απασχόλη
σης, την παροχή νομικών υπηρεσιών, 
την κατάρτιση προγραμμάτων δημι
ουργικής απασχόλησης.

β) Επαγγελματική κατάρτιση για τους 
συμμετέχοντες σε μονάδες προγραμ
μάτων υποκατάστασης.

ΜΕΤΡΟ 1.6
ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

ι.6.ι Συνεργασία με την Παγκόσμια 
Οργάνωση Υγείας και τον ΟΗΕ -  Συμ
μετοχή στην Ειδική Σύνοδο του ΟΗΕ 
για το πρόβλημα των ναρκωτικών 
στον κόσμο.

1.6.2 Συμμετοχή στην ομάδα 
Pompidou. Η ομάδα λειτουργεί στο 
πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης 
και βασίζεται στη διυπουργική συ
νεργασία για τον περιορισμό της 
χρήσης και τη μείωση της διακίνησης 
των ναρκωτικών.

1.6.3 Συμμετοχή στην ομάδα Δου
βλίνου. ΥΓ
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ι .6.4 Ανάπτυξη διακρατικών συ
νεργασιών για την εφαρμογή ευρω
παϊκών προγραμμάτων

1.6.5 Κοινοτικό πρόγραμμα δράσης 
για την πρόληψη της τοξικομανίας 
(1996-2000), εντός του πλαισίου δρά
σης στον τομέα της Δημόσιας Υγείας.

ι.6.6 Συμμετοχή δημοσίων και 
ιδιωτικών φορέων στην ευρωπαϊκή 
εκστρατεία ευαισθητοποίησης για την 
πρόληψη χρήσης ουσιών: « Ευρωπαϊ
κή Εβδομάδα Πρόληψης».

1.6.7 Συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Κέ
ντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών 
και Τοξικομανίας (ΕΜΟϋϋΑ) που 
εδρεύει στη Λισσαβώνα, μέσω της 
χρηματοδότησης του Ελληνικού Κέ
ντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρη
σης για τα ναρκωτικά και την Τοξικο
μανία (ΕΚΤΕΠΝ).

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  2
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΚΑΙ ΑΛΚΟΟΛ

ΜΕΤΡΟ 2,1 
ΚΑΠΝΙΣΜΑ

Η πρωτογενής πρόληψη χρήσης 
νομίμων ουσιών και του εθισμού σε 
αυτές αποτελεί αντικείμενο σοβαρού 
προβληματισμού. Στατιστικές δεί
χνουν ότι ο μέσος όρος ηλικίας για 
την έναρξη του καπνίσματος είναι τα 
12 χρόνια. Θεαματική είναι η αύξηση 
νεαρών καπνιστών 12 — 17 ετών που 
ορίζεται σε ποσοστό 38% . Παιδιά και 
έφηβοι υιοθετούν τη συνήθεια παρα- 
βλέποντας τις προειδοποιήσεις για τις 
αρνητικές επιπτώσεις του καπνίσμα
τος

Κρίνεται έτσι αναγκαία η ανάπτυξη 
σειράς πρωτοβουλιών που περιλαμ
βάνουν:

2.1.1 Σχεδίασμά και εφαρμογή ελ
κυστικών προγραμμάτων ευαισθητο-

ωρίμανση των νέων για την αλλαγή 
συμπεριφορών που θέτουν σε κίνδυ-

ΜΕΤΡΟ 3.2
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού 
σε συνεργασία με τους φορείς ψυχι
κής υγείας, της εκπαίδευσης και ειδι
κών της επικοινωνίας, που θα παρέ
χει στον εκπαιδευτικό τα εφόδια για 
εξατομικευμένες προσεγγίσεις, κα
θώς και για τη μετάδοση επαρκούς 
γνώσης στους μαθητές για το θέμα 
αυτό.

ποίησης και επικοινωνιακής πολιτι
κής, στους αντίποδες ακραίων ή 
υστερικών αντιλήψεων που τελικά 
έχουν αντίθετα αποτελέσματα από τα 
επιδιωκόμενα.

2.1.2 Αντικαπνιστικά φεστιβάλ και 
εκδηλώσεις νέων με αθλητικές, καλλι
τεχνικές εκδηλώσεις και την ευρεία 
συμμετοχή μαθητών

2.1.3 Ενημερωτικά προγράμματα, 
για την κινητοποίηση εφήβων ενά
ντια στο ενεργητικό και παθητικό κά
πνισμα

2.1.4 Νομοθετικές και γενικότερα 
κανονιστικές παρεμβάσεις, όπου κρί- 
νεται αναγκαίο (διαφήμιση προϊό
ντων καπνού, κάπνισμα σε δημόσιους 
χώρους κ.λ.π.).

ΜΕΤΡΟ 2.2 
ΑΛΚΟΟΛ

2.2.ι Σχεδιασμός και εφαρμογή ελ
κυστικών προγραμμάτων ευαισθητο- 
ποίησης και επικοινωνιακής πολιτι
κής.

2.2.2 Ενέργειες πρόληψης της χρή
σης αλκοόλ σε συνδυασμό με την 
οδήγηση και τα τροχαία ατυχήματα.

2.2.3 Προγράμματα σωματικής 
αποτοξίνωσης (ναλτρεξόνη), με βρα
χεία νοσηλεία και μετανοσοκομειακή 
παρακολούθηση.

2.2.4 Δημιουργία συμβουλευτικών 
σταθμών για αλκοολικούς — Λειτουρ
γία τηλεφωνικής γραμμής όλο το 
24ωρο.

2.2.5 Προγράμματα κοινωνικής 
επανένταξης.

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  3
ΠΡΟΛΗΨΗ TOY AIDS

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΠΡΟΛΗΨΗ TOY AIDS
ΜΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΟΜΗΛΙΚΟΥΣ

Ενεργός συμμετοχή συνομηλίκων 
στην εκπαίδευση προαγωγής της 
υγείας και της HIV πρόληψης, με στό
χο την ενημέρωση, αλλά και την 
ενεργοποίηση του νοητικού δυναμι
κού και την ψυχοσυναισθηματική

ΜΕΤΡΟ 3.3
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Εξειδικευμένη ψυχοκοινωνική πα
ρέμβαση σε θέματα AIDS, όπως:

α) Τηλεφωνική γραμμή για την πα
ροχή συμβουλευτικής και ψυχολογι
κής υποστήριξης.

β) Συμβουλευτική ενημέρωσης και 
πρόληψης.

γ) Ψυχολογική στήριξη, 

δ) Παροχή κοινωνικών υπηρεσιών.

ΜΕΤΡΟ 3.4
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΛΥΨΗΣ 
ΑΝΑΓΚΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ 
TOY AIDS ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ

Πρόγραμμα του ΟΚΑΝΑ, σκοπός 
του οποίου είναι η παροχή υπηρε
σιών πρώτων βοηθειών και η πρόλη
ψη διάδοσης νοσημάτων όπως το 
AIDS, με παρεχόμενες υπηρεσίες:

α) Κινητής μονάδας πρώτων βοηθει
ών

β) Εξωτερικών παθολογικών ιατρείων 
και οδοντιατρείου

γ) Τηλεφωνικής γραμμής SOS

δ) Προγραμμάτων δουλειάς στο δρό
μο (street work)

ΜΕΤΡΟ 3.5
ΠΑΡΟΧΗ ΑΝΤΙΡΕΤΡΟΪΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 
ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΤΑΜΕΙΑ

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  4
ΣΧΟΛΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Προώθηση της υγείας στο σχολείο, 
με παρεμβάσεις όπως:

α) Οργάνωση και λειτουργία αυτοτε
λούς γραφείου σχολικής υγείας σε 
κάθε περιφέρεια της χώρας
(ν .2519/97).

β) Διενέργεια εξετάσεων και εμβο
λιασμών, παρακολούθηση και εφαρ
μογή προγραμμάτων πρόληψης, 
αγωγής και προαγωγής υγείας και 
ψυχοκοινωνικής στήριξης.

γ) Εποπτεία χώρων εκπαίδευσης από 
άποψη τήρησης κανόνων δημόσιας 
υγείας, και τήρηση ατομικής κάρτας 
υγείας του μαθητή.

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  5
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ 
ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΜΕΤΡΟ 5.1
ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΟΥ ΑΙΦΝΙΔΙΟΥ 
ΘΑΝΑΤΟΥ ΝΕΩΝ ΑΠΟ ΚΑΡΔΙΟΠΑΘΕΙΕΣ

Πρόγραμμα για την πρόληψη αιφ
νίδιων θανάτων των νέων λόγω κλη
ρονομικών νοσημάτων καρδιάς, το 
ποσοστό των οποίων θεωρείται σήμε
ρα υψηλό, ενώ ένα σημαντικό τμήμα 
του νεανικού πληθυσμού είναι ευπα
θές ή με προδιάθεση. Το πρόγραμμα 
κινείται στους άξονες διάγνωση , θε
ραπεία, πρόληψη, έρευνα και ενι
σχύει τη συστηματική δράση που έχει 
ξεκινήσει με την επιστημονική ευθύ
νη του Ελληνικού Ιδρύματος Καρδιο
λογίας και της Καρδιολογικής Κλινι
κής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Πε
ριλαμβάνει δράσεις όπως:

α) Διεξαγωγή διαγνωστικών ελέγχων 
σε ομάδες υψηλού κινδύνου

β) Εκπαίδευση -  αγωγή υγείας εκ
παιδευτικών, γυμναστών, γονέων που 
έρχονται σε επαφή με νέους καθημε
ρινά, ώστε προειδοποιητικά συμπτώ
ματα να μην περνούν απαρατήρητα.

γ) Δημιουργία κέντρου αναφοράς 
για τη συγκέντρωση πληροφοριών 
πάνω στο νεανικό αιφνίδιο θάνατο.

δ) Δημιουργία χάρτη της χώρας που 
καταγράφει δημογραφικά το πρό-



βλήμα σπανίων κληρονομικών νοση
μάτων σε μειονότητες και κλειστές 
κοινωνίες.

ε) Κινητή μονάδα διαγνωστικού ελέγ
χου που θα προσφέρει τη δυνατότητα 
άμεσης παρέμβασης, με σκοπό τον 
διαγνωστικό έλεγχο και την πρόληψη.

ΜΕΤΡΟ 5.2
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Για την ενημέρωση και ευαισθητο
ποίησα των νέων σε θέματα υγείας, 
αναπτύσσεται σειρά δράσεων, όπως:

α) Έκδοση έντυπου και οπτικοακου- 
στικού υλικού και παραγωγή ραδιο
τηλεοπτικών μηνυμάτων για την υιο
θέτηση υγιούς τρόπου ζωής, π.χ. με 
θέμα το κάπνισμα, το αλκοόλ, τη στο
ματική υγεία, τη σωστή διατροφή, 
την πρόληψη της μεσογειακής αναι
μίας, αλλά και την αντιμετώπιση κα
ταστάσεων άγχους (μαθησιακών δυ
σκολιών).

β) Διοργάνωση διαλέξεων, εκθέσεων 
και ενημερωτικών συναντήσεων με 
νέους

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  6
ΜΕΙΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ

Ο περιορισμός των ατυχημάτων 
στο δρόμο αποτελεί προτεραιότητα, 
τόσο για την Ελλάδα, όσο και για την 
Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία ψήφισε το 
πρόγραμμα: «Προώθηση της οδικής 
ασφάλειας στις χώρες της ΕΕ -  Πρό
γραμμα για την περίοδο 1997 -  
2010».

Στο πόρισμα «Για τα τροχαία ατυ
χήματα και την οδική ασφάλεια στην 
Ελλάδα» της διακομματικής κοινο
βουλευτικής επιτροπής που συστάθη- 
κε για τη μελέτη του προβλήματος 
(Βουλή των Ελλήνων, Μάιος 1996), 
επισημαίνονται η οξύτητα του προ
βλήματος και οι κοινωνικές, οικονο
μικές, πολιτικές, πολιτιστικές και 
εθνικές προεκτάσεις.

Η οδική ασφάλεια πρέπει να απο
τελεί κυρίαρχο στοιχείο κάθε κυβερ
νητικής πολιτικής που θα στοχεύει 
στην πρόληψη. Για μια αποτελεσματι
κή πολιτική, απαιτείται συνδυασμός

μέτρων και δράσεων σε πολλά επίπε
δα, αφού η πρόληψη ατυχημάτων 
αφορά τόσο τη σωστή εκπαίδευση 
του χρήστη ενός οχήματος, όσο και 
τη διαμόρφωση και συντήρηση της 
κατάλληλης οδικής υποδομής και πε
ριβάλλοντος.

Θέση μας είναι ότι η εκπαίδευση 
των χρηστών για τη πρόληψη των 
ατυχημάτων πρέπει να ξεκινά από 
την πρώιμη παιδική ηλικία και να συ
νεχίζεται μέχρι την ενηλικίωση, με 
στόχο την καλλιέργεια συνείδησης 
κυκλοφοριακής αγωγής, και την από
κτηση αξιών, δεξιοτήτων και συμπε
ριφορών.

ΜΕΤΡΟ 6.1
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΗ ΑΓΩΓΗ 
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

6.ι.ι Ειδική διαμόρφωση ανοιχτών 
χώρων — πάρκων για την πραγματο
ποίηση προγραμμάτων κυκλοφορια- 
κής αγωγής με τη μορφή παιχνιδιού.

6.1.2 Σχολικός τροχονόμος σε κάθε 
σχολείο.

6.1.3 Εκπαιδευτικά προγράμματα 
κυκλοφοριακής αγωγής προσαρμο
σμένα σε παιδιά, από το νηπιαγωγείο

6.1.4 Συστηματική συνέχιση της εκ
παίδευσης στο σχολείο, σχετικά με 
την κυκλοφοριακή αγωγή και τις 
πρώτες βοήθειες.

6.1.5 Έλεγχος του περιβάλλοντος 
χώρου σχολείων ως προς τις προδια
γραφές οδικής ασφάλειας.

σχουν σε μια ιδιότυπη διαδικασία 
κοινωνικοποίησης και ένταξης σε 
κοινωνικές ομάδες. Για το λόγο αυτό 
συνδέεται συχνά με αντικοινωνικά 
φαινόμενα.

Απαιτείται έτσι, μια συγκροτημένη 
πολιτική ευαισθητοποίησης ενάντια 
στην χωρίς όρους και όρια χρήση της 
μοτοσυκλέτας, δηλαδή τόσο την 
ασφαλή χρήση της , όσο και τη δημι
ουργία θετικών κοινωνικών προτύ
πων. Δράσεις που αναπτύσσονται στο 
πλαίσιο μιας τέτοιας πολιτικής είναι:

6.2.ι Εκδηλώσεις -  συναντήσεις 
ευαισθητοποίησης.

6.2.2 Λειτουργία εργαστηρίων κα
τάρτισης στη μηχανική της μοτοσυ
κλέτας, μέσα από τα οποία θα δίνεται 
η δυνατότητα διαμόρφωσης μιας 
κουλτούρας γύρω από την μοτοσυ- 
κλέτα (τέτοια εργαστήρια λειτουρ
γούν ήδη με επιτυχία για νέους που 
εκδηλώνουν παραβατική συμπεριφο
ρά κατά τη χρήση της μοτοσυκλέτας).

6.2.3 Κατάρτιση προγραμμάτων 
αξιοποίησής της χρήσης μοτοσυκλέ
τας για κοινωνική συμμετοχή και 
προσφορά π.χ. πυροπροστασία σε 
δασικές εκτάσεις.

6.2.4 Υιοθέτηση υψηλών ποιοτικών 
προδιαγραφών ασφαλείας του προ
στατευτικού κράνους.

ΜΕΤΡΟ 6.2
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ

Η μοτοσυκλέτα αποτελεί το μέσο 
που περισσότερο από κάθε άλλο συν
δέεται με τις κοινωνικές αναπαρα
στάσεις και τα πρότυπα ζωής που 
διαμορφώνουν οι ν έο ι. Η μοτοσυκλέ
τα ενσωματώνει ιδέες, αρχές και ιδα
νικά των νέων.

Είναι γνωστό πως κατά το στάδιο 
διαμόρφωσης της προσωπικότητας 
τους, οι περισσότεροι νέοι δεν χρησι
μοποιούν τη μηχανή τους ως μέσο 
μετακίνησης, αλλά ως ελκυστικό και 
πρόσφορο μέσο για να συμμετά-

ΜΕΤΡΟ 6.3
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

6.3-  1 Διερεύνηση της καθιέρωσης 
του μέτρου συνοδευτικής οδήγησης 
για την απόκτηση εμπειρίας. Πρόκει
ται για μέτρο ευρύτατα διαδεδομένο 
στο εξωτερικό που αφορά τη δυνατό
τητα οδήγησης κατά την εκμάθηση 
και πριν την απόκτηση διπλώματος με 
τη συνοδεία έμπειρου οδηγού, με 
στόχο τη σταδιακή εξοικείωση με το 
μέσο.

6.3- 2 Επικοινωνιακή εκστρατεία για 
την ασφαλή χρήση αυτοκινήτου.

6.3.3 Ευαισθητοποίηση για τους 
κινδύνους χρήσης ουσιών και αλκοόλ 
πριν την οδήγηση.



ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΑ ΚΩΙΝΑ

ΤΟ ΝΕΟ ΚΙΝΗΜΑ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η κρίση στις σχέσεις των νέων 
με την (παραδοσιακή) πολιτι
κή, συνυπάρχει με την αυξη

μένη διαθεσιμότητα των νέων για πε
ρισσότερο ενεργητική συμμετοχή τους 
στην κοινωνική ζωή, κυρίως σε τοπικό 
επίπεδο.

Η διαθεσιμότητα αυτή αποτυπώνε- 
ται στον αυξανόμενο αριθμό τοπικών 
ή θεματικών μη κυβερνητικών ορ
γανώσεων νέων, που αναπτύσσο
νται με εντυπωσιακό ρυθμό και πα
ρουσιάζουν μεγάλο βαθμό ενεργο
ποίησης και υψηλό επίπεδο ποιότητας 
στις παρεμβάσεις τους.

Στο νέο αυτό κύμα συμμετοχής των 
νέων στα κοινά, το ενδιαφέρον τους 
συγκεντρώνεται στο «κοινωνικό», 
όπου υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατό
τητες αυτοπροσδιορισμού και αυτο
νομίας.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η κυβέρνηση αναπτύσσει ολο
κληρωμένη δέσμη πρωτοβου
λιών και μέτρων για την ενί

σχυση της πολιτικής και κοινωνικής 
συμμετοχής των νέων.

Συγκεκριμένα, αναπτύσσονται οι 
ακόλουθες ενέργειες και μέτρα:

ΕΝΕΡΓΕΙΑ I
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΠΕΙΘΟΥΣ
ΚΑΙ ΚΙΝΗΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Μέσω της Γενικής Γραμματείας Νέ
ας Γενιάς, ήδη από το 1997 οργανώ
νεται μια πανελλήνια εκστρατείας 
πειθούς και κινήτρων για την ενίσχυ
ση της συμμετοχής των νέων, και τη 
δημιουργία δομών νεολαίας (σύλλο
γοι, άτυπες ομάδες, πρωτοβουλίες

κ.λ.π.), ιδιαίτερα δε δικτύων οργα
νώσεων νέων. Στο πλαίσιο της εκ
στρατείας αυτής, αναπτύσσονται τα 
ακόλουθα μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1.1
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΗ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ 
1998-  2000

Επικοινωνιακή εκστρατεία προβο
λής του προτύπου του ενεργού και 
αλληλέγγυου νέου πολίτη, στην κοι
νωνία των πολιτών. Με κεντρικό σύν
θημα «ΜΑΖΙ ΤΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΟΛΑ!» 
οργανώνεται πανελλήνια εκστρατεία, 
με τη χρήση έντυπων καταχωρήσε- 
ων, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών 
μηνυμάτων και έντυπου υλικού.

Ήδη, η εκστρατεία έχει ξεκινήσει 
με την δημοσίευση καταχωρήσεων 
για τον εθελοντισμό στον ημερήσιο 
και περιοδικό τύπο, ενώ ακολουθούν 
δημοσιεύσεις για τη συμμετοχή, τη
λεοπτικά μηνύματα, κινηματογραφι
κή διαφήμιση κ.λ.π.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την 
ενίσχυση της συλλογικότητας των νέ
ων, ιδιαίτερη σημασία έχει η υποστή
ριξη και η οικονομική ενίσχυση των 
οργανώσεων και των συλλογικών 
πρωτοβουλιών των νέων. Η ενίσχυση 
των δραστηριοτήτων των ίδιων των 
νέων, αποτελεί και το ισχυρότερο κί
νητρο για την ανάπτυξη της συλλογι- 
κότητας.

Η δημόσια χρηματοδότηση, από 
πελατειακή σχέση μετατρέπεται σε
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εργαλείο ενίσχυσης της συμμετοχής 
των νέων. Στο πλαίσιο αυτό:

α) Εφαρμόζεται το Ειδικό Πρόγραμμα 
Υποστήριξης Πρωτοβουλιών των Νέων 
της Γενικής Γραμματείας Νέας Γενιάς. 
Ειδικότερα, με δημόσια ανοικτή πρό
σκληση, καλούνται σε τακτά διαστή
ματα οι ενδιαφερόμενοι φορείς να 
υποβάλουν προτάσεις για κάθε εί
δους νεανικές δράσεις. Οι προτάσεις 
αξιολογούνται με τη συμμετοχή των 
ίδιων των οργανώσεων των νέων, και 
με βάση την αξιολόγηση αυτή χρη
ματοδοτείται μεγάλος αριθμός νεανι
κών σχεδίων σε όλη την Ελλάδα.

β) Συντονίζεται η διαδικασία χρημα
τοδότησης οργανώσεων και πρωτο
βουλιών νέων από όλα τα Υπουργεία 
και τους οργανισμούς που αναπτύσ
σουν τέτοια δραστηριότητα.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΡΡΟΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ 
ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Με αντικειμενικό σκοπό τη δημι
ουργία πρακτικών και αναγνωρίσι
μων δυνατοτήτων συμμετοχής των 
νέων, αναπτύσσονται οι ακόλουθες 
δράσεις:

ΜΕΤΡΟ 2.1
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΝΕΩΝ

Οι νεανικές οργανώσεις και γενι
κότερα οι συλλογικές μορφές οργά
νωσης όπως τουλάχιστον τις γνωρί
σαμε μέχρι σήμερα, πάσχουν κυρίως 
σε τρία σημεία: Από γιγαντισμό, από 
κομματισμό ή παραταξιοποίηση, από 
έλλειψη συγκεκριμένου στόχου και 
περιεχομένου στη δράση τους.

Η ίδρυση δικτύων οργανώσεων με 
συγγενείς θεματικές, αποτελεί τη 
σύγχρονη απάντηση, το νέο σχέδιο 
για την ανάπτυξη της συμμετοχής στο 
πλαίσιο μιας νέας, έντιμης συλλογι- 
κότητας. Η λειτουργία δικτύων, χωρίς

να θίγει την αυτονομία κάθε οργά
νωσης ή ομάδας που μετέχει σ’ αυτά, 
επιτρέπει την επικοινωνία, τον κοινό 
σχεδίασμά, την ανάληψη μεγάλων 
πρωτοβουλιών και την επίτευξη ορα
τών αποτελεσμάτων, ανάλογα με τους 
σκοπούς του κάθε δικτύου.

Ήδη έχουν συγκροτηθεί πέντε δί
κτυα οργανώσεων νέων (περιβαλλο
ντικών οργανώσεων, πολιτιστικών 
οργανώσεων, δημοτικών συμβου
λίων, οργανώσεων για την ευρωπαϊ
κή προοπτική, οργανώσεων για τα 
ανθρώπινα δικαιώματα) με τη συμμε
τοχή σχεδόν 200 οργανώσεων απ’ 
όλη την Ελλάδα.

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΝΕΑΝΙΚΟΥ 
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Η πολιτική στον τομέα αυτόν έχει 
ως κατευθυντήρια ιδέα την καλλιέρ
γεια και τη διάδοση στον κόσμο της 
νεολαίας μιας νέας αντίληψης για την 
ιδιότητα του πολίτη.

Ήδη, με τη σχετική νομοθετική 
πρωτοβουλία του Υπουργείου Υγείας, 
τίθενται για πρώτη φορά στην Ελλάδα 
οι βάσεις για την ανάπτυξη συστήμα
τος θετικής προστασίας των εθελοντι
κών δραστηριοτήτων, με παράλληλη 
διασφάλιση της ποιότητας των προ- 
σφερομένων υπηρεσιών.

Ειδικότερα για τους νέους, ο εθε
λοντισμός τείνει να καταστεί νέα 
μορφή κοινωνικής και πολιτικής 
εμπειρίας, έξω από τα παραδοσιακά 
σχήματα συλλογικής δράσης. Τούτο 
επιβεβαιώνεται μεταξύ άλλων, από 
την αύξηση της συμμετοχής των νέων 
σε εθελοντικές δραστηριότητες και 
ιδίως από την εντυπωσιακή διαθεσι- 
μότητά τους να λάβουν μέρος σε τέ
τοιες δραστηριότητες (ευρήματα που 
πιστοποιήθηκαν και από έρευνα για 
την πολιτική και κοινωνική συμμετο
χή των νέων της Γενικής Γραμματείας 
Νέας Γενιάς), καθώς επίσης και από 
το αυξημένο ενδιαφέρον που δεί
χνουν για την συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
«Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία 
(ΕΝ/θ), που αποτελεί το μεγαλύτερο σε 
διεθνή κλίμακα πρόγραμμα διακρα
τικού εθελοντισμού.

Γ "

Στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών της 
για τη θετική προστασία του νεανικού 
εθελοντισμού, ενισχύονται προγράμ
ματα εθελοντικής εργασίας νέων σε 
πανελλήνια κλίμακα, τα οποία ανα
λαμβάνουν να υλοποιήσουν εθελοντι
κές οργανώσεις.

ΜΕΤΡΟ 2.3
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Είναι πλέον ανάγκη, να λειτουργή
σει και στη χώρα μας ένα αντιπρο
σωπευτικό Εθνικό Συμβούλιο των ορ
γανώσεων Νέων (ΕΣΥΝ), που θα συ
γκεντρώνει ως μέλη του τον μεγαλύ
τερο δυνατό αριθμό μη—κυβερνητι
κών οργανώσεων νέων, δηλαδή τις 
νεολαίες των πολιτικών κομμάτων, 
συνδικαλιστικές οργανώσεις νέων, 
κοινωνικές οργανώσεις νέων, περι
βαλλοντικές οργανώσεις νέων, οργα
νώσεις νέων που δραστηριοποιούνται 
σε θέματα προάσπισης των ανθρωπί
νων δικαιωμάτων, κ.λ.π.

Η Κυβέρνηση, σεβόμενη την αυτο
νομία των οργανώσεων νέων και 
εμπιστευόμενη την αυτορρυθμιστική 
τους ικανότητα, δεν προχώρησε στην 
ίδρυση του ΕΣΥΝ δια νόμου, αλλά 
έθεσε τις οργανώσεις νέων προ των 
ευθυνών τους, ζητώντας από αυτές να 
παραμερίσουν τις διαφορές τους —οι 
οποίες καθυστέρησαν την ίδρυση του 
ΕΣΥΝ για περισσότερα από δέκα χρό
ν ια - και να συμφωνήσουν σε ένα 
καταστατικό με δημοκρατικές αρχές 
αποτελεσματικής λειτουργίας. Το 
ΕΣΥΝ, πρέπει να αποτελέσει ένα εθνι
κό δίκτυο συνεργασίας των οργανώ
σεων των νέων, και όχι άλλη μία 
γραφειοκρατική, πυραμιδική δομή 
κατά τα χρεοκοπημένα πρότυπα του 
παρελθόντος.

Με την παρότρυνση της Γ ενικής 
Γραμματείας Νέας Γενιάς, πραγματο
ποιήθηκαν πολλές συναντήσεις εργα 
σίας μεταξύ των οργανώσεων νέων 
που κατέληξαν επιτυχώς με τη σύνα
ψη συμφωνίας για το περιεχόμενο 
του καταστατικού του ΕΣΥΝ και την 
σύγκληση της πρώτης Γενικής Συνέ
λευσής του, το Νοέμβριο του 1998· Η 
Κυβέρνηση, συνεπής στη θέση που 
είχε εξαρχής, δεν παρεμβαίνει στα 
εσωτερικά ζητήματα του ΕΣΥΝ, αλλά

ενδιαφέρεται μόνο για τη μεγαλύτε
ρη δυνατή αντιπροσωπευτικότητα του 
θεσμού και την αποτελεσματικότερη 
προώθηση εκ μέρους του των δικαιω
μάτων, των συμφερόντων και των 
προσδοκιών των νέων στη χώρα μας. 
Γι’ αυτό είναι έτοιμη να θεσμοθετήσει 
αρμοδιότητες του ΕΣΥΝ, συμβουλευ- 

: τικού, γνωμοδοτικού αλλά και συν- 
διαχειριστικού χαρακτήρα, σε ό,τι 
αφορά το σχεδίασμά και την εφαρ
μογή πολιτικών για τη νεολαία, κα
θώς και να υποστηρίξει, να χρηματο
δοτήσει και να ενισχύσει με κάθε 
τρόπο τη λειτουργία του, χωρίς να θί
γεται ο αυτόνομος και αυθυπόστατός 

: του χαρακτήρας.

ΜΕΤΡΟ 2.4
ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η καταξίωση του τοπικού επιπέδου, 
ως προνομιακού χώρου συνάντησης 
μεταξύ θεσμών και κοινωνίας, δεν 
εξαντλείται στην αποκέντρωση των 
δημοσίων λειτουργιών αλλά επεκτεί- 
νεται και στην ανάληψη αρμοδιοτή- 

! των δημοσίου χαρακτήρα από άλλα 
υποκείμενα και θεσμούς, εκτός του 
παραδοσιακού συστήματος της τοπι
κής διοίκησης. Τα Δημοτικά Συμβού
λια Νεολαίας είναι ένας θεσμός που 
δήμιουργήθηκε «από τα κάτω», με 
την πρωτοβουλία των νέων των τοπι
κών κοινωνιών, που βρήκαν αρωγό 
στην προσπάθειά τους αυτή τη Γενική 
Γραμματεία Νέας Γενιάς.

Ήδη έχουν ιδρυθεί γύρω στα 30 
Δημοτικά Συμβούλια Νεολαίας σε 
ολόκληρη τη χώρα, τα οποία έχουν 
να επιδείξουν αξιόλογο έργο στον το
μέα των πολιτικών για τη νεολαία και 

: της μύησης των νέων στις πολιτικές 
λειτουργίες και τις δημοκρατικές δια
δικασίες.

Σημαντική προϋπόθεση για την 
εδραίωση και την περαιτέρω ανάπτυ
ξη του θεσμού των Δημοτικών Συμ
βουλίων Νεολαίας είναι η νομοθετική 
αναγνώρισή τους, σύμφωνα με τις 
αρχές του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τη 
συμμετοχή των νέων πολιτών στην 
τοπική ζωή, λαμβάνοντας παράλληλα 
υπόψη και τα δεδομένα της ελληνικής 
εμπειρίας.

45
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ΜΕΤΡΟ 2.5
ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

Στο πλαίσιο ενός θεσμικού νόμου 
για τη νεότητα, που ψηφίζεται και 
ισχύει για να εναρμονιστεί και η 
Ελλάδα με την πρακτική πολλών 
προηγμένων κρατών, α) προβλέπο- 
νται συγκεκριμένες αρμοδιότητες δη
μοσίου χαρακτήρα του Εθνικού Συμ
βουλίου των Νέων, β) ρυθμίζεται το 
καθεστώς δημόσιας χρηματοδότησης 
των οργανώσεων των νέων, γ) θεσπί
ζεται πλαίσιο λειτουργίας τοπικών 
(δημοτικών ή νομαρχιακών) συμβου
λίων νέων.

ΜΕΤΡΟ 2.6 
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ,
Ο ΜΗΝΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Η επέτειος της εξέγερσης του Πο
λυτεχνείου, έχει οριστεί ως η «ημέ
ρα της ελληνικής νεολαίας».

Δυστυχώς, η επέτειος του Πολυτε
χνείου εξελίσσεται σε υπόθεση που 
αφορά όλο και λιγόεερους νέους.

Με σκοπό την προβολή του σύγ
χρονου προσώπου της ελληνικής νέ
ας γενιάς, το Νοέμβριο κάθε χρόνου, 
η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, σε 
συνεργασία με τις οργανώσεις των 
νέων, αναλαμβάνει την πρωτοβουλία 
για την δημιουργία ενός σύνθετου 
γεγονότος για την ελληνική νεολαία.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ 
ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ

Στην εποχή μας, η πληροφόρη
ση ανάγεται βαθμιαία σε 
στοιχειώδες δημοκρατικό δι

καίωμα των πολιτών. Κυρίως, γιατί η 
εξασφάλιση της πρόσβασης στην 
πληροφορία, είναι θέμα ισότητας 
ευκαιριών. Στην εποχή μας, π ρο- 

σφέρονται πλήθος δυνατοτήτων, ευ
καιριών και μέσων στον πολίτη, σε 
όλους τους τομείς της κοινωνικής και 
οικονομικής ζωής, που για να αξιο- 
ποιηθούν χρειάζεται η κατάλληλη 
πληροφόρηση.

Από την άποψη αυτή, αντιλαμβα
νόμαστε την εξασφάλιση της πρό
σβασης των νέων σε ευρύ φάσμα 
πληροφοριών που τους αφορά, ως 
διασφάλιση ενός δημοκρατικού δι
καιώματος τους στο πλαίσιο της συ
νταγματικά κατοχυρωμένης αρχής 
της ισότητας.

ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜ Α  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Δ ημιουργείται πανελλήνιο δη
μόσιο σύστημα πληροφόρη
σης των νέων, σε συνεργασία 

κάθε φορά με τοπικούς φορείς. Στο 
πλαίσιο του συστήματος αυτού, ανα
πτύσσονται:

α) Κέντρα Πληροφόρησης Νέων, που 
αποτελούν ολοκληρωμένες δομές πα
ροχής υπηρεσιών προς τους νέους.

β) Youth Info—Points, που είναι μι
κρές «έξοδοι» του συστήματος για 
μικρότερους χώρους.

γ) Ατομική πρόσβαση των νέων στο 
σύστημα, μέσω αυτόνομου κόμβου 
στο Internet.

δ) θεματικές πρωτοβουλίες πληρο
φόρησης κατά τομέα, με συνδυασμέ
νη χρήση μέσων όπως εκδόσεις, εκ
δηλώσεις, ενημερωτικές εκδηλώσεις, 
εκστρατείες κ.λ.π.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Στο πλαίσιο αυτό, αναπτύσσονται 

οι παρακάτω ενέργειες:

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  I
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

ΜΕΤΡΟ Μ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΕΝΤΡΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ 
ΣΤΙΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΕΣ ΝΟΜΩΝ

Τα Κέντρα Πληροφόρησης Νέων 
της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης λει
τουργούν από το Νοέμβριο του 1997 
και αποτελούν τον πυρήνα του δικτύ
ου, αναλαμβάνοντας την ενημέρωση 
της ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων 
και τη διαχείριση του κόμβου 
ΙηίετηεΤ Μετά την ίδρυση του ΚΠΝ 
Αγρίνιου τον Ιούλιο του 1998, προ- 
βλέπεται να ακολουθήσουν ακόμη 7 
Κέντρα σε μεγάλες περιφερειακές 
πόλεις το 1999-

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
YOUTH INFO POINTS

Ιδρύονται σε μικρότερες πόλεις ή 
αυτόνομους χώρους νεολαίας, όπως 
οι γραμματείες εκπαιδευτικών ιδρυ
μάτων, άλλοι δημόσιοι χώροι κ.λ.π.
Το πρόγραμμα ξεκινά με 4 Youth Info 
Points το πρώτο τρίμηνο του 1999-

ΜΕΤΡΟ 1.3
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΙΝΤΕΡΝΕΤ

Το Ιηίετηεί μετατρέπεται ραγδαία 
σε ένα από τα σημαντικότερα μέσα 
πληροφόρησης. Το μέσο αυτό αξιο- 
ποιείται από το Δημόσιο Σύστημα 
Πληροφόρησης των νέων, με τη δυ
νατότητα πρόσβασης στην ηλεκτρο
νική βάση δεδομένων των Κέντρων 
Πληροφόρησης μέσω του Ιηίεητεί, με 
αυτόνομο κόμβο. Οι νέοι που δεν δια-



θέτουν ατομική πρόσβαση στο 
Ιηίετηεί, μπορούν να χρησιμοποιή
σουν τους σταθμούς εργασίας των 
Κέντρων Πληροφόρησης.

ΜΕΤΡΟ 1.4
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Το Δημόσιο Σύστημα Πληροφόρη
σης προσανατολίζεται στην ενεργητι
κή διανομή των πληροφοριών που 
έχουν ανάγκη οι νέοι. Τα μέσα της 
πολιτικής αυτής περιλαμβάνουν εκ
δόσεις και δημοσιεύσεις σε εφημερί
δες και περιοδικά για θέματα που εν
διαφέρουν εντονότερα τους νέους, 
ανοιχτές θεματικές ημερίδες, εκδη
λώσεις σε χώρους νεολαίας, όπως 
σχολεία, πανεπιστήμια, ΤΕΙ κ.λ.π.

ΜΕΤΡΟ 1.5
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ 
ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

Στην εποχή μας, εποχή της υπερ- 
πληροφόρησης, το κύριο πρόβλημα 
δεν είναι η παροχή της πληροφορίας, 
αλλά η αποδοτική διαχείρισή της: η 
επεξεργασία, η τεκμηρίωση της αξιο
πιστίας, η σωστή ταξινόμηση και η 
έγκαιρη διανομή της κατάλληλης πλη
ροφόρησης σε αυτούς που την έχουν 
ανάγκη. Το ρόλο αυτόν αναλαμβάνει 
για τους νέους το Δημόσιο Σύστημα 
Πληροφόρησης, με τον ορισμό ενός 
κεντρικού φορέα τεκμηρίωσης και δια
χείρισης των πληροφοριών, ο οποίος 
ασχολείται μόνιμα με τον εντοπισμό, τη 
συγκέντρωση και την ταξινόμηση των 
πληροφοριών που αφορούν και ενδια
φέρουν τους νέους σε εθνικό, ευρω
παϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  2
ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Αρκετοί φορείς, ο καθένας στον το
μέα αρμοδιότητάς του, παρέχουν πλη
ροφόρηση προς τους νέους. Είναι σκό
πιμη λοιπόν, αφ’ ενός μεν η καταγρα
φή, αφ’ ετέρου δε η διασύνδεση και 
η συνεργασία των επιμέρους συστη
μάτων, με στόχο την παροχή ολοκλη
ρωμένων υπηρεσιών προς τους νέους 
και την επίτευξη οικονομιών κλίμακας.
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ΜΕΤΡΟ 2.1
ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΚΑΙ ΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ 
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ

Σε όλες τις βάσεις δεδομένων και 
τις πολιτικές πληροφόρησης που ανα
πτύσσει ο ευρύτερος δημόσιας τομέ
ας, λαμβάνεται πρόνοια ώστε οι πλη
ροφορίες που ενδιαφέρουν ή αφο
ρούν τους νέους α) να συγκεντρώνο
νται σε ειδικό χώρο, β) να σημαίνο- 
νται κατάλληλα ώστε να είναι εύκολα 
αναγνωρίσιμες. Για παράδειγμα, σε 
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων, το 
λογότυπο του Προγράμματος «Η Ελλά
δα κάτω από τα τριάντα» θα σηματο
δοτεί την πρόσβαση σε πληροφορίες 
για νέους.

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ

2.2.ι Συντονισμός με το Εθνικό Κέ
ντρο Επαγγελματικού Προσανατολι
σμού (ΕΚΕΠ), τα νομαρχιακά κέντρα 
επαγγελματικού προσανατολισμού 
και συμβουλευτικής και τα γραφεία 
σχολικού επαγγελματικού προσανα
τολισμού, τα οποία ιδρύονται στο 
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προ
γράμματος Εκπαίδευσης και Αρχικής 
Επαγγελματικής Κατάρτισης 
(ΕΠΕΑΕΚ).

2.2.2 Συντονισμός με τα Κέντρα 
Προώθησης της απασχόλησης του 
Υπουργείου Εργασίας και με τα κέ
ντρα που δήμιουργούνται στο πλαίσιο 
της κοινοτικής πρωτοβουλίας «Απα
σχόληση», άξονες Youthstart και 
Horizon.

2.2.3 Διασύνδεση των βάσεων δε
δομένων όλων των δομών πληροφό
ρησης για νέους, με τη δημιουργία 
δεσμών (links) μεταξύ τους, μέσω του 
Internet. Επίκεντρο των συνδέσεων 
αυτών είναι η βάση δεδομένων των 
Κέντρων Πληροφόρησης Νέων, που 
συγκεντρώνουν όλους τους σχετικούς 
δεσμούς (links).

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  3
ΙΔΡΥΣΗ ΠΟΛΥΚΕΝΤΡΩΝ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ 
ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Σε κεντρικά σημεία των δύο πόλε
ων ιδρύονται Πολύκεντρα Πλη
ροφόρησης Νέων, στα οποία 
προσφέρονται όλες οι υπηρεσίες 
και πληροφορίες από τις προανα- 
φερόμενες δομές, αλλά και από το 
σύνολο των Υπουργείων και δημό
σιων υπηρεσιών και οργανισμών που 
σχετίζονται με τους νέους.

Τα Πολύκεντρα προορίζονται να 
αποτελέσουν τον πυρήνα του δημόσι
ου συστήματος πληροφόρησης των 
νέων, αναλαμβάνοντας τη συλλογή, 
επεξεργασία και ταξινόμηση των 
πληροφοριών που αφορούν και εν
διαφέρουν τους νέους σε εθνικό, ευ
ρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  4
ΙΔΡΥΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ

ΜΕΤΡΟ 4.1
ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ «EURODESK»
ΓΙΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 
ΠΟΥ ΑΠΕΥΘΥΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΝΕΟΥΣ

To EURODESK παρέχει πληροφόρη
ση για τους σκοπούς, τις δράσεις, το 
περιεχόμενο και τις προθεσμίες αιτή
σεων συμμετοχής σε προγράμματα 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραπέ- 
μποντας στις αντίστοιχες εθνικές 
υπηρεσίες τους.

ΜΕΤΡΟ 4.2
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΣΕ ΕΘΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η επίσκεψη σε Κέντρα Πληροφό
ρησης Νέων, σε Youth Info Points και 
η ατομική πρόσβαση στο Internet, 
δεν είναι εφικτή σε όλους τους νέους 
της χώρας. Το κενό καλύπτεται με τη 
δημιουργία τηλεφωνικής υπηρεσίας 
στο πλαίσιο του Δημόσιου Συστήματος 
Πληροφόρησης.

Τα Πολύκεντρα Πληροφόρησης Νέ
ων αποτελούνται από ολοκληρωμέ
νες μονάδες, οι οποίες αντιστοιχούν 
στιςπροαναφερόμενες δομές, στα 
εμπλεκόμενα Υπουργεία και στους 
δημόσιους φορείς και στελεχώνονται 
από προσωπικό τους.



8. ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ
ΧΡΟΝΟΣ
ΝΕΑΝΙΚΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ 
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ 
ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ

0  ελεύθερος χρόνος στην επο
χή μας τείνει να αναδειχθεί 
σε ένα αυτόνομο κοινωνικό 

φαινόμενο, στη διάρκεια του οποίου 
διαμορφώνονται νέες κοινωνικές 
αξίες και αναπαραστάσεις που βρί
σκονται σε διαρκή επίδραση με αξίες 
άλλων κοινωνικών χρόνων όπως ο 
χρόνος της εργασίας, της οικογένει
ας, του σχολείου.

θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν 
ότι αποκτά τη δική του λειτουργικότη
τα και δυναμική, ξεπερνώντας έννοι
ες όπως η χαλάρωση, η απόλαυση ή 
η ευδαιμονία, έννοιες που προσδιό
ριζαν και περιόριζαν τον ελεύθερο 
χρόνο ως αντίβαρο του χρόνου ερ
γασίας.

Σήμερα, μιλώντας για ελεύθερο 
χρόνο μιλάμε για όλες εκείνες τις 
εντάσεις, τις επιθυμίες, τις συγκινη
σιακές καταστάσεις και συμπεριφο
ρές που στο πλαίσιο άλλων δραστη
ριοτήτων καταπιέζονται, περιορίζο
νται, ενώ εκφράζονται πιο άμεσα και 
ελεύθερα στη διάρκεια του ελεύθε
ρου χρόνου.

Αυτή η δυναμική που εκπέμπει ο 
ελεύθερος χρόνος ιδιαίτερα στους 
νέους που αναζητούν και διεκδικούν, 
άμεσα ή έμμεσα μεγαλύτερα περιθώ
ρια προσωπικής ελευθερίας και έκ
φρασης, δεν είναι δυνατόν να 
αγνοηθεί ή να μην απασχολεί την 
Πολιτεία, όσον αφορά τον προσανα
τολισμό και το περιεχόμενό του, ιδι
αίτερα όταν όλες οι διεθνείς έρευνες 
δείχνουν ότι η κοινωνική παραβατι- 
κότητα συντελείται κυρίως στη διάρ
κεια του ελεύθερου χρόνου.

Η σύνδεση του ελεύθερου χρόνου 
με τον Πολιτισμό γίνεται κατανοητή 
από τη στιγμή που ο πολιτισμός δεν 
ανάγεται σε πολυτελή δραστηριότητα 
που συνδέεται μόνο με την προστα
σία της πολιτιστικής κληρονομιάς, την

καλλιέργεια των τεχνών και την ψυ
χαγωγία, αλλά αναδεικνύεται στο πιο 
κρίσιμο ιδεολογικό μέγεθος που συν
δέεται με τα στερεότυπα, τις νοοτρο
πίες, το βαθμό αυτογνωσίας κάθε 
κοινωνίας, τον τρόπο που αυτή αντι
λαμβάνεται τον εαυτό της. Υπό την 
έννοια αυτή ο Πολιτισμός συνδέεται 
με τη διαχείριση του χρόνου, του 
ελεύθερου χρόνου.

Γ
«Α λ α  ν.

Πιστεύοντας, επίσης, ότι η αξιοποί
ηση του ελεύθερου χρόνου εξαρτάται 
άμεσα από το ίδιο το άτομο και την 
προσωπικότητα του, η Κυβέρνηση 
προτείνει μια σειρά από προγράμμα
τα και δράσεις που ενισχύουν την 
προσωπικότητα των νέων, με αρχές 
όπως η αξιοπρέπεια, ο σεβασμός, η 
αλληλεγγύη, η κοινωνικότητα και η 
ελευθερία έκφρασης και δημιουρ
γίας.

Ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους 
νέους προτείνεται δέσμη πολιτικών 
που αναφέρονται στη δημιουργική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου 
τους μέσα από προνομιακές μορφές 
εκπαίδευσης, όπως το παιχνίδι, όπου 
μέσα από μια παιδαγωγική διαδικα
σία το παιδί εισάγεται «στον κόσμο 
των μεγάλων», ή την ενίσχυση δι
κτύων ατομικής ή συλλογικής αλλη
λεγγύης που οργανώνονται από κι
νήσεις πολιτών, όπως η νεανική εθε
λοντική εργασία για το περιβάλλον, 
τη μουσική, το θέατρο, επιβεβαιώνο
ντας τη διαρκή και επίμονη βούληση 
για προαγωγή της κοινωνικής, δημο
κρατικής ζωής.
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ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τ ο Πρόγραμμα Δράσης της κυ
βέρνησης για τη νέα γενιά «Η 
Ελλάδα κάτω από τα 30» 

περιλαμβάνει μια δέσμη πολιτικών 
για τον ελεύθερο χρόνο των νέων 
και τον πολιτισμό, με στόχο

* Την ελευθερία της τέχνης και της 
πνευματικής δημιουργίας.

* Το δικαίωμα στην απόλαυση των 
πολιτιστικών αγαθών.

* Την άμεση πρόσβαση στην ηλε
κτρονική πληροφορία και την άρση 
των περιφερειακών πολιτιστικών και 
εκπαιδευτικών ανισοτήτων.

* Την πολυφωνία και την πολυπολιτι- 
σμική προσέγγιση.

* Την απροκατάληπτη υποστήριξη 
των δημιουργικών προσπαθειών.

Ειδικότερα:

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  I
Ο ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, 
είναι επιτακτική η ανάγκη για ένα 
σχολείο που αναδεικνύει το ρόλο του 
υποκειμένου, υπερβαίνει τον εγκυ
κλοπαιδικό και μονοδιάστατο ρόλο 
του και ανανεώνει το ύφος της σχολι
κής ζωής.

Σύγχρονο σχολείο σημαίνει σωστή 
διαχείριση του χρόνου του μαθητή 
και ανάπτυξη της προσωπικότητας 
του μέσα από την τέχνη, τον πολιτι
σμό, τη δημιουργία.

ΜΕΤΡΟ Μ
ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 
ΚΑΙ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ

ι.ι.ι Οι μαθητές ταξιδεύουν στο Αι
γαίο με πολυδιάστατα παιδαγωγικά 
προγράμματα πολιτιστικής εμψύχω- 
σης, σειρά εκθέσεων και εκπαιδευτι
κών προγραμμάτων σχετικά με τη

ναυτική παράδοση και την πολιτιστι

κή κληρονομιά του Αιγαίου, κινητές 
θεματικές εκθέσεις.

ι.ι.2 Το Παιδί κατανοεί την οργά
νωση και λειτουργία της Πόλης
με προγράμματα πολιτιστικής εμψύ- 
χωσης, σειρά εκθέσεων και εκπαι
δευτικών ιστορικών προγραμμάτων.

ι.ι .3 Οι μαθητές συμμετέχουν στην 
προστασία του περιβάλλοντος
υιοθετώντας οικολογικά ευαίσθητες 
περιοχές και αρχαιολογικούς χώ
ρους.

ι.ι.4  Οι μαθητές συμμετέχουν 
σε πλήθος εκπαιδευτικά προ
γράμματα, όπως τα: ΜΕΛΙΝΑ, Βυζά
ντιο και Δυτική Σκέψη, αρχαιολογικά 
προγράμματα και εκθέσεις, εκπαι
δευτικά Πολιτιστικά Δίκτυα, προ
γράμματα για το Νεοελληνικό Πολιτι
σμό, προγράμματα στο ΙΝΤΕΡΝΕΤ, 
προγράμματα ειδικής αγωγής, προ
γράμματα κατά του Ρατσισμού, προ
γράμματα για παιδιά και εφήβους 
Τσιγγάνους, Λογανάλυση, Εκδηλώσεις 
για το Πολυτεχνείο.

ΜΕΤΡΟ 1,2 
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ

Οι μαθητές αποκτούν επαφή με το 
βιβλίο μέσω προγραμμάτων, όπως:

α ) κινητή βιβλιοθήκη

β) ηλεκτρονικό περιοδικό στο βιβλιο- 
χώρο, ομάδες ανάγνωσης

γ) διαγωνισμός ανάγνωσης και πα
ρουσίασης βιβλίων

δ) προγράμματα με θέμα τους έλλη- 
νες συγγραφείς και ποιητές

ε) τηλεφωνική γραμμή που μεταδίδει 
παραμύθια.

ΜΕΤΡΟ 1,3
ΤΟ ΘΕΑΤΡΟ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
το θέατρο με:

α) τη διανομή κάθε χρόνο περίπου 
4θ.οοο εισιτηρίων σε μαθητές γυμνα
σίων και λυκείων εκπαιδευτικά προ
γράμματα και εκθέσεις για την κατα
νόηση της λειτουργίας του αρχαίου 
θεατρικού χώρου
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β) τη διάθεση οπτικοακουστικού υλι
κού σχετικά με το θέατρο.

ΜΕΤΡΟ 1.4
ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Οι μαθητές προσεγγίζουν την εικα
στική τέχνη μέσα από τη λειτουργία 
Δικτύου Εικαστικών Εργαστηρίων και 
ειδικών εκπαιδευτικών προγραμμά

των.

ΜΕΤΡΟ 1.5
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΙΚΡΟΥΣ
ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΦΙΛΟΥΣ

Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με 
την 7Π τέχνη μέσα από:

α) την οργάνωση καθημερινών προ
βολών αυστηρά επιλεγμένων ταινιών, 
σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτε
ροβάθμιας εκπαίδευσης

β) την ενίσχυση και προώθηση του 
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου 
για παιδιά και νέους, στην Αρχαία 
Ολυμπία

γ) ειδικά προγράμματα πολιτιστικής 
εμψύχωσης για τον κινηματογράφο

δ) τα κινηματογραφικά εργαστήρια σε 
σχολεία της β'βάθμιας εκπαίδευσης.

ΜΕΤΡΟ 1.6
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΙ ΜΑΘΗΤΙΚΟΙ 
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ

Πρόκειται για αγώνες θεάτρου, ζω
γραφικής, μουσικής και χορού που 
οργανώνονται κάθε χρόνο για μαθη
τές δευτεροβάθμιας εκπ/σης. Οι αγώ
νες συγκεντρώνουν τη συμμετοχή 
περίπου 15.000 μαθητών κάθε χρόνο, 
προωθώντας την αισθητική αγωγή 
και προβάλλοντας την καλλιτεχνική 
δημιουργική τους ικανότητα.

ΜΕΤΡΟ 1.7 
ΕΙΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΝΕΩΝ

Μέσω του προγράμματος, προω
θείται η οικονομική και οργανωτική 
υποστήριξη δράσεων που προτείνο- 
νται και υλοποιούνται από τις μαθητι
κές κοινότητες πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  2
Ο-ΙΙΒ 15-29, ΚΑΡΤΑ ΝΕΩΝ

Το (Ζΐσά 15 -29  είναι μια μεγάλη πα
νελλήνια λέσχη φιλίας και αλληλεγ
γύης. Απευθύνεται κατά κύριο λόγο 
ατομικά στα αγόρια και τα κορίτσια 
της χώρας μας, προσπαθώντας να 
προσεγγίει ειδικά εκείνους που δεν 
συμμετέχουν σε οργανώσεις.

Το Οίτώ, είναι η «ομπρέλα» κάτω 
από την οποία μπαίνουν όλα τα προ
γράμματα ελεύθερου χρόνου για 
τους νέους, όλων των δημόσιων φο
ρέων. Επιπλέον, εφαρμόζονται δια
προσωπικά προγράμματα και 
δράσεις που φέρνουν σε επαφή τους 
νέους μεταξύ τους (ανταλλαγή υπη
ρεσιών, τράπεζα χρόνου, δουλειά και 
διακοπές, συμμετοχή σε προγράμμα
τα που διαμορφώνονται από προτά
σεις των ίδιων των νέων, ανταλλαγές 
φιλοξενίας κ.λ.π).

Τα μέλη του (Ζΐιώ 15 -29 , είναι κά
τοχοι της Κάρτας Μέλους/Κάρτας 
Νέων, δηλαδή μιας κάρτας υπηρε
σιών που προσφέρει προνόμια κυ
ρίως πολιτιστικού χαρακτήρα, στους 
κατόχους της (θεατρικά εισιτήρια, 
δωρεάν είσοδος σε Μουσεία, εκπτώ
σεις σε κινηματογράφους και θέα
τρα, πρόσβαση σε προγράμματα κά
θε είδους, πληροφόρηση κ.λ.π.)

Το Οίσά 15 -29 , ξεκινά τη λειτουρ
γία του από το 1999, με πρώτο στόχο 
τα 5θ.οοο μέλη.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  3
ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ 
ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ

Στο πλαίσιο της ανάδειξης και προ
βολής της πολιτιστικής κληρονομιάς, 

γίνεται πλέον προσπάθεια μέσα από 
δράσεις όπως: νέοι και μουσείο, νέοι 

και μνημείο, για την αντιμετώπιση 
κάθε μουσείου ως χώρου αισθητικής 

απόλαυσης, μορφωτικής εμπειρίας, 
εξοικείωσης των παιδιών και των νέων 
με την ιστορία και την τέχνη και επι

πλέον, ως χώρου, όπου καθίσταται 
σαφής η διαχρονικότητα του ελληνι
κού πολιτισμού και η δύναμη που 

εκλύεται από τη συνεργία διαφορετι
κών μορφών πολιτιστικής δημιουρ
γίας.
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ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  4
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ 
ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα 
όλων των ερευνών σχετικά με τις τά
σεις και συμπεριφορές των νέων στην 
Ελλάδα, διαπιστώνεται ότι ένα μεγάλο 
ποσοστό του ενδιαφέροντος των νέων 
επικεντρώνεται σε δραστηριότητες 
ατομικού χαρακτήρα, όπως ο αθλητι
σμός, οι διακοπές και τα ταξίδια.

Η κυβέρνηση με στόχο την ενίσχυ
ση της συμμετοχής των νέων σε συλ
λογικές δράσεις, την ενδυνάμωση 
δεσμών φιλίας και, αλληλεγγύης, κα
θώς και την παροχή ίσων ευκαιριών 
στους νέους που αντιμετωπίζουν προ
βλήματα, διαμορφώνει δέσμη από 
πρότυπα προγράμματα εναλλακτικού 
τουρισμού που δίνουν την ευκαιρία, 
κάθε χρόνο, περίπου σε ιο.οοο παι
διά και νέους να συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες μονοήμερης ψυχα
γωγίας και άθλησης, ή σε χειμερινά 
τριήμερα διακοπών στην άγνωστη 
πολλές φορές ελληνική φύση.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  5
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για την κοινοτική συνεργασία υπέρ 
της νεολαίας, που άρχισε να εφαρ
μόζεται εδώ και δέκα περίπου χρό
νια, έδωσε ώθηση στη διεξαγωγή 
εθνικών και τοπικών ενεργειών για 
τους νέους και ιδίως για εκείνους που 
βρίσκονται σε μειονεκτική θέση.

Προωθώντας προγράμματα ενί
σχυσης της διεθνούς κινητικότη
τας των νέων όπως το Νεολαία για 
την Ευρώπη, προγράμματα πολιτιστι
κών ανταλλαγών, ή προγράμματα 
εθελοντικών δραστηριοτήτων που 
υποστηρίζουν το νέο στην απόκτηση 
κοινωνικών, προσωπικών δεξιοτήτων 
και γλωσσικών προσόντων, η Πολιτεία 
δίνει τη δυνατότητα σε 6.οοο νέους 
από και προς τη χώρα μας, κάθε 
χρόνο, να αναπτύσσουν δραστηριό
τητες ελεύθερου χρόνου με διακρα
τικό χαρακτήρα.

Παράλληλα, σημαντικό ρόλο στον 
τομέα αυτό έχει το Διεθνές Κέντρο

Νεολαίας «Όλυμπος» στη Σκοτίνα 
Πιερίας, που αποτελεί έναν από τους 
μεγαλύτερους χώρους υποδοχής 
δραστηριοτήτων, πρωτοβουλιών και 
εκδηλώσεων των νέων.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  6
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ

Με στόχο την εισαγωγή της οπτικο- 
ακουστικής παιδείας στο σχολείο, την 
ευαισθητοποίηση και εξοικείωση των 
παιδιών και των νέων σε ότι αφορά 
τις νέες τεχνολογίες πληροφόρησης, 
την παρέμβαση στην ποιότητα των 
οπτικοακουστικών προϊόντων, δια
μορφώνονται και υλοποιούνται προ
γράμματα όπως: το οπτικοακουστικό 
forum για νέους, το ηλεκτρονικό δί
κτυο για την προώθηση εκπαιδευτι
κών προγραμμάτων οπτικοακουστι- 
κής παιδείας στον ευρωπαϊκό χώρο, 
εικονικές εκθέσεις, ειδικά συστήματα 
πληροφόρησης για την τέχνη και τον 
πολιτισμό.

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  7
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ

Η προσπάθεια ενίσχυσης της 7ης 
τέχνης και η διάδοση υψηλής ποιότη
τας ταινιών και οπτικοακουστικών 
προγραμμάτων προτρέπει την κυ
βέρνηση να πάρει σειρά από μέτρα 
όπως:

α) εξασφάλιση αιθουσών παιδικού 
κινηματογράφου.

β) προώθηση νέων σκηνοθετών μέσω 
υποτροφιών, οικονομική υποστήριξη 
σε διεθνή φεστιβάλ, χρηματοδότηση 
ταινιών μικρού μήκους, διακίνηση 
και προβολή ταινιών στο Δίκτυο Δη
μοτικών Κινηματογράφων.

γ) επιμορφωτικά σεμινάρια κινημα
τογραφικής τέχνης.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε ΙΑ  8
ΝΕΩΝ ΕΡΓΑ-ΝΕΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ

Η συστηματική, πολυεπίπεδη εκ
στρατεία ανάδειξης του έργου νέων 
δημιουργών σε όλους τους τομείς της 
τέχνης, αποβλέπει στον άμεσο και 
ζωντανό διάλογο των ίδιων των νέων 
με το κοινό, προωθώντας την αμοι

βαία συμμετοχή στην εξέλιξη της Τέ
χνης.

Με στόχο την ευαισθητοποίηση του 
νεανικού κοινού για την Τέχνη, την 
παροχή ίσων ευκαιριών στους νέους 
με ειδικές ανάγκες, την ανάπτυξη και 
ενίσχυση των προϋποθέσεων εκείνων 
που θεμελιώνουν την Τέχνη στην πε
ριφέρεια, η Πολιτεία προωθεί τη προ
βολή των νέων δημιουργών μέσα από 
προγράμματα και δράσεις όπως: μό
νιμοι χώροι προβολής νέων καλλιτε
χνών, Biennale νέων καλλιτεχνών της 
Μεσογείου, χορήγηση υποτροφιών 
και βραβείων.

Επίσης προβλέπεταί: ετήσια οικο
νομική ενίσχυση νέων καλλιτεχνών, 
δημιουργία και παραχώρηση εργα
στηρίων για συγκεκριμένο χρονικό 
διάστημα έναντι συμβολικού ενοικίου 
σε νέους καλλιτέχνες, ανάπτυξη πα
νελλαδικού δικτύου θιάσων νέων 
καλλιτεχνών.

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  9
ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ

Με στόχο την προστασία και την 
αξιοποίηση της Μουσικής παράδο
σης, την ευαισθητοποίηση του νεανι
κού κοινού σε όλα τα είδη μουσικής, 
την κατάρτιση και την εκπαίδευση 
του νέου στην εξέλιξη της μουσικής 
πρακτικής, εφαρμόζονται προγράμ
ματα μουσικών εκδηλώσεων με διε
θνή χαρακτήρα (παγκόσμια ημέρα 
της Μουσικής, μεγάλα φεστιβάλ σύγ
χρονης μουσικής), ενώ προβλέπονται 
δράσεις ενίσχυσης και προώθησης 
νεανικών μουσικών σχημάτων και 
πολύτεχνων μουσικών ειδών (όπερα, 
οπερέτα, μιούζικαλ, λυρικό τραγούδι).

ΕΝ ΕΡΓΕΙΑ  10
Η ΠΟΛΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η Πόλη των Νέων είναι ένας νεανι
κός πολιτισμικός χώρος όπου συλλέ- 
γεται, προωθείται, διατηρείται, πα
ρουσιάζεται η καλλιτεχνική δημιουρ
γία των Νέων. Στόχος της είναι να 
προσφέρει στο νεανικό κοινό το δικό 
του χώρο δημιουργίας και έκφρασης, 
προσφέροντας παράλληλα τις καλύ
τερες προϋποθέσεις για την πρόσβα
ση του νέου ανθρώπου στην Τέχνη 
και τον Πολιτισμό.

Συνδυάζοντας τομείς όπως: εκθέ
σεις, εκδόσεις, οπτικοακουστικά μέ
σα, πολιτιστική επικαιρότητα, παιδα
γωγική και εκπαίδευση, η Πόλη των 
Νέων εισηγείται μια καινοτομική πο
λιτική για τους νέους στον πολιτισμικό 
χώρο, με διπλή δράση:

α) εκείνη του στοχασμού και της 
έρευνας

β) εκείνη της παραγωγής μορφών 
και τάσεων Τέχνης

Εξετάζεται η ένταξη του προγράμ
ματος στις υποδομές της Πολιτιστικής 
Ολυμπιάδας. Πιθανοί χώροι στέγασης 
της Πόλης των Νέων, είναι το αερο
δρόμιο του Ελληνικού, μετά την εκκέ
νωσή του, ή κτίριο στον άξονα της 
οδού Πειραιώς.



ΔΡΑΣΗ
ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 
ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ
ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ 
ΞΕΦΥΓΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ 
ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ

Η δράση κατά του κοινωνικού 
αποκλεισμού απευθύνεται σε 
νέους που, λόγω σύνθετων 

παραγόντων που επιδρούν αρνητικά 
στη ζωή και την προσωπική τους εξέ
λιξη, αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο της 
κοινωνικής περιθωριοποίησης σε όλο 
της το φάσμα. Η δυσλειτουργία της 
οικογένειας, η φτώχεια, η οικονομική 
δυσπραγία, η πρόωρη αποχώρηση 
από το σχολείο, η εκδήλωση παραβα- 
τικής συμπεριφοράς, η σωματική και 
νοητική αναπηρία, είναι μερικοί από 
τους λόγους που θέτουν τους νέους 
μπροστά σε αυτή τη δυσοίωνη προο
πτική.

0 κοινωνικός αποκλεισμός, ως φαι
νόμενο συχνά πολυπαραγοντικό, 
προσλαμβάνει ένα πολυδιάστατο χα
ρακτήρα. 0 κοινωνικά περιθωριοποι
ημένος νέος, αποκλείεται από την 
εργασία, τις παροχές υγείας, την εκ
παίδευση, την επαγγελματική κατάρ
τιση, την άσκηση των κοινωνικών του 
δικαιωμάτων.

0 κοινωνικός αποκλεισμός δεν 
αποτελεί ελεύθερη επιλογή του ατό
μου, για αυτό και είναι αυξημένη η 
ευθύνη της Πολιτείας να αντιτάξει 
μια δυναμική πολιτική στους γενεσι
ουργούς παράγοντες του αποκλει
σμού.

Ιε  πολλές περιπτώσεις ο κοινωνι
κός αποκλεισμός ξεκινά από την ευ
αίσθητη πρώιμη παιδική ηλικία (παι
διά που κακοποιούνται και με τη σει
ρά τους αναπαράγουν το φαύλο κύ
κλο της βίας όταν ενηλικιωθούν), ή 
την εφηβεία (νέοι που εγκλείονται σε 
σωφρονιστικά καταστήματα).

Το τμήμα αυτό της νεολαίας πα
ρουσιάζει αυξημένη την ανάγκη να 
προσδιορίσει την ταυτότητά του μέσω 
της προσωπικής έκφρασης, της κοι
νωνικής αποδοχής και προοπτικής.

Η δράση κατά του κοινωνικού απο
κλεισμού, δίνει έμφαση στην εκπαί
δευση, τη δημιουργική απασχόληση, 
την ευρεία κοινωνική στήριξη, την 
επαγγελματική αποκατάσταση ατό
μων.

Κάθε επιμέρους ενέργεια διέπεται 
από την ίδια βασική αρχή: να κατα
κτηθεί η εμπιστοσύνη βήμα-βήμα, 
ιδίως των δύσπιστων και απογοητευ
μένων νέων, με συνεχή παρουσία και 
προσπάθεια, με απόλυτο σεβασμό 
στην προσωπικότητα.

Στόχος είναι να δήμιου ργηθούν οι 
υποδομές ψυχοκοινωνικής στήριξης 
που θα συνδράμουν ουσιαστικά ένα 
νεανικό πληθυσμό με ιδιαίτερες δυ
σκολίες προσαρμογής. Να δοθούν ευ
καιρίες για την προσωπική εξέλιξη, 
την καλυτέρευση της ζωής, αλλά και 
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώ
μης.

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  I
ΝΕΟΙ ΜΕ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Η ενέργεια αυτή, αναπτύσσεται σε 
σωφρονιστικά καταστήματα και φυ
λακές, αλλά και σε κέντρα στην ανοι
κτή κοινότητα, για νέους που έχουν 
εμπλακεί στο σύστημα της ποινικής 
δικαιοσύνης.

Κάθε δράση σε χώρους εγκλεισμού 
συνδέεται με συγκεκριμένες δράσεις 
μετασωφρονιστικής μέριμνας για την 
ενδυνάμωση της προσωπικότητας, 
την ομαλή ένταξή τους στο κοινωνικό 
περιβάλλον με πολύπλευρη ψυχική 
στήριξη.
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Στόχος της ενέργειας, είναι να δή
μιου ργηθούν δίοδοι επικοινωνίας για 
να καταγραφούν τα προβλήματα, τα 
αιτήματα και οι αναζητήσεις των νέ
ων, και να δημιουργηθούν οι κατάλ
ληλες δομές πολλαπλής υποστήριξης, 
που θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες 
τις δευτερογενούς και τριτογενούς 
πρόληψης της παραβατικής συμπερι
φοράς.

Οι παρεμβάσεις στον τομέα αυτό 
κρίνονται ιδιαίτερα σημαντικές, ιδίως 
γιατί το φαινόμενο της παραβατικό- 
τητας των νέων προσλαμβάνει νέες 
διαστάσεις.

Η κοινωνία μας αλλάζει μορφή, κα
λείται να απαντήσει σε πολυπολιτισμι- 
κές συγκρούσεις και να προσαρμο
στεί στις αλλαγές των κοινωνικών δε
δομένων που φέρνουν στο προσκήνιο 
νέες μορφές βίας: βία στο σχολείο, 
στο γήπεδο και το δρόμο από ομάδες 
νεαρών εις βάρος συνομηλίκων που 
σταδιακά ίσως οδηγήσει στη σύσταση 
συμμοριών. Βία που συνδέεται με 
χρήση ουσιών, ή βία που εδράζεται 
σε ρατσιστικές αντιλήψεις.

Παρουσιάζεται έτσι αυξημένη η 
ανάγκη δημιουργίας και θεσμών που 
θα στηρίζουν τους νέους σε μια φάση 
της ζωής τους, όπου, αναζητώντας τη 
ταυτότητά τους, πειραματίζονται με 
τους κοινωνικούς θεσμούς, διαρρη
γνύοντας τη σχέση τους.

Τα μέτρα που αναφέρονται εδώ, 
λειτουργούν συμπληρωματικά προς 
την πολιτική των άλλων Υπουργείων 
που έχουν σχετικές αρμοδιότητες, 
κυρίως δε σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Δικαιοσύνης.

προσωρινά για μεγάλο χρονικό διά
στημα σε σωφρονιστικά καταστήματα 
ή καταδικάζονται σε εγκλεισμό. Για 
τους νέους αυτούς διακόπτεται βίαια 
η πορεία προς την ομαλή κοινωνικο
ποίηση, ενώ υφίστανται στιγματισμό 
που σε μεγάλο βαθμό προδιαγράφει 
τη μελλοντική τους εξέλιξη .

Τα εργαστήρια ξεκίνησαν από την 
ιδέα μιας πολιτιστικής παρέμβασης 
σε χώρους εγκλεισμού, για την ανά
δειξη του θεραπευτικού ρόλου της τέ
χνης και της ευεργετικής επίδρασης 
της δημιουργικής έκφρασης.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας 
των εργαστηρίων οι νέοι καλούνται 
να επικοινωνήσουν και να αναζητή
σουν θετικά στοιχεία της προσωπικό
τητάς τους.

Σήμερα υπάρχει ανάγκη θεσμοθέ
τησής τους και ένταξής τους στην εκ
παιδευτική διαδικασία, παράλληλα με 
τη λειτουργία του σχολείου.

ΜΕΤΡΟ 1,2
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ

Η επιλογή των αντικειμένων κα
τάρτισης γίνεται με βάση την έρευνα 
αγοράς εργασίας και συνδέεται με 
πρόγραμματα ευαισθητοποίησης του 
επιχειρηματικού κόσμου.

ΜΕΤΡΟ 1.3
ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Δημιουργείται δίκτυο κέντρων κοι
νωνικής υποστήριξης τα οποία λει
τουργούν ως κέντρα υποδοχής για νέ
ους που αποφυλακίζονται και υπάρχει 
ανάγκη ουσιαστικής στήριξης για την 
κοινωνική επανένταξη τους. Τα δίκτυα 
αυτά ξεπερνούν τη λογική της ιδρυ
ματικής μεταχείρισης και παρέχουν 
πολλαπλές δυνατότητες:

* παροχή προσωρινής φιλοξενίας,

* δημιουργική απασχόληση

ΜΕΤΡΟ 1.1
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟ
ΛΗΣΗΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΕΓΚΛΕΙΣΜΟΥ

Σήμερα είναι αρκετά υψηλό το πο
σοστό των ανηλίκων που κρατούνται

* ψυχολογική στήριξη

* προετοιμασία για την εργασία.

Στόχος είναι τα κέντρα αυτά να μη 
λειτουργήσουν ως γκέτο τα οποία θα 
απομονώνουν με τη σειρά τους τούς
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νέους που αγωνίζονται να επανακτή- 
σουν τη θέση τους στον κοινωνικό 
χώρο. Για το λόγο αυτό, η λειτουργία 
τους εμπλουτίζεται με δράσεις στις 
οποίες συμμετέχουν νέοι του ευρύτε
ρου κοινωνικού χώρου.

ΜΕΤΡΟ 1.4
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ 
ΣΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Εργαστήρια όπου η δημιουργική 
έκφραση αποτελεί το μέσο στήριξης 
και ενδυνάμωσης της προσωπικότη
τας.

ΜΕΤΡΟ 1.5
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ

Επιδιώκεται η παροχή ουσιαστικής 
επαγγελματικής κατάρτισης και ειδί
κευσης για την επαγγελματική απο
κατάσταση νεαρών παραβατών ή 
αποφυλακισθέντων. Οι νέοι αυτοί 
βιώνουν μεγαλύτερη ανασφάλεια λό
γω της αρνητικής ή επιφυλακτικής 
στάσης των εργοδοτών απέναντι' 
τους. Αναγκάζονται να υποαπασχο
λούνται χωρίς κοινωνική ασφάλιση 
και με χαμηλές αμοιβές. Έτσι πολύ 
συχνά διατρέχουν τον κίνδυνο της 
υποτροπής.

Εκτός από τη βασική κατάρτιση, 
παρέχεται και προκατάρτιση για:

* την κάλυψη εκπαιδευτικών κενών 
(αλφαβητισμός)

* την απόκτηση βασικών γνώσεων 
εργατικού δικαίου και δικαιωμάτων 
κοινωνικής ασφάλισης

* τον επαγγελματικό προσανατολι
σμό

* τη γνωριμία με τους χώρους εργα
σίας

Η επιλογή των αντικειμένων κα
τάρτισης γίνεται με βάση την έρευνα 
αγοράς εργασίας και συνδέεται με 
προγράμματα ευαισθητοποίησης του 
επιχειρηματικού κόσμου και παροχής 
κινήτρων για την απασχόληση.

ΜΕΤΡΟ 1.6
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΕ ΝΕΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΠΟΥ ΕΚΤΙΟΥΝ ΠΟΙΝΗ

ΜΕΤΡΟ 1.7
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ 
ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ 
ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΝ ΕΡ ΓΕΙΑ  2
ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ ΤΣΙΓΓΑΝΟΥΣ - 
ΚΕΝΤΡΑ ΝΕΟΤΗΤΑΣ

Στο πλαίσιο της Εθνικής Πολιτικής 
για τη βελτίωση των συνθηκών της 
ζωής των τσιγγάνων, εφαρμόζεται σε 
συνεργασία με τους οργανισμούς Το
πικής Αυτοδιοίκησης ένα πανελλήνιο 
πρόγραμμα δημιουργίας Κέντρων 
Νεότητας που θα λειτουργούν ως 
σταθμοί πολλαπλής στήριξης. Η ανά
γκη για την ίδρυσή τους προέκυψε 
από συζητήσεις με τους ίδιους τους 
τσιγγάνους και τους φορείς που 
ασχολούνται με τα προβλήματά τους, 
ενώ η οργάνωσή τους βασίσθηκε στις 
δικές τους υποδείξεις. Ήδη, από το 
1998 λειτουργούν ήδη δύο τέτοια Κέ
ντρα, ήδη προβλέπεται η επέκτασή 
τους, ενώ συμπληρωματικά λειτουρ
γούν και άλλες υποστηρικτικές δομές 
από φορείς της πολιτείας ή της αυτο
διοίκησης (Γ.Γ. Λαϊκής Επιμόρφωσης, 
δήμοι κ.λ.π.).

Σκοπός όλων αυτών των υποστηρι
κτικών δομών, είναι η δημιουργία 
συνθηκών για την κοινωνική συμμε
τοχή των τσιγγάνων και την ομαλή 
συνύπαρξη της κοινότητάς τους με 
την ευρύτερη ελληνική κοινωνία, μέ
σα από την ανάδειξη ιδιαίτερων χα
ρακτηριστικών της πολιτισμικής τους 
ταυτότητας. Βέβαια, ανεξάρτητα από 
αυτά, αναπτύσσεται μια ολοκληρω
μένη πολιτική για την ένταξη των 
τσιγγανοπαίδων στο εκπαιδευτικό 
σύστημα, που αναφέρεται στο οικείο 
κεφάλαιο του Προγράμματος, όπως 
και τα μέτρα που αφορού στον απο
κλεισμό από την αγορά εργασίας 
κ.λ.π.

Βασικές πλευρές της λειτουργίας 
των υποστηρικτικών δομών για νέ
ους, είναι:

α) Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη 
δημιουργία κινήτρων για την προσω
πική καλλιέργεια, την εκπαίδευση και 
απόκτηση γνώσεων.

* Γραφή, ανάγνωση για αναλφάβη
τους
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* Ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές 
που φοιτούν σε σχολεία.

* Προετοιμασία και στήριξη παιδιών 
προσχολικής ηλικίας.

* Εκπαίδευση στη χρήση Η/Υ.

* Διαπολιτισμική εκπαίδευση, καλ
λιέργεια, βιωματικές ασκήσεις, επικοι
νωνία με άλλες εθνικοπολιτιστικές 
ομάδες.

* Μελέτη για διατήρηση των πολιτι
σμικών χαρακτηριστικών των τσιγγά- 
νων.

β) Ενημέρωση σε θέματα Αγωγής 
Υγείας — Παροχή ιατρικών υπηρεσιών:

* Οργάνωση ενημερωτικών συζητή
σεων, σεμιναρίων σε θέματα οικογε
νειακού προγραμματισμού, μεταδο
τικών νοσημάτων, AIDS, χρήσης ου
σιών, ατυχημάτων.

* Αντιμετώπιση προβλημάτων υγείας 
με κλινικές εξετάσεις, αιμοληψίες, 
προγεννητικό έλεγχο, προληπτικό 
έλεγχο καρδιοπαθειών.

γ) Επαγγελματικός προσανατολισμός 
με ενίσχυση της αυτοπεποίθησης, της 
εμπιστοσύνης και απόκτησης εμπει
ριών.

* Δημιουργία εργαστηρίων (Η/Υ, 
κοσμημάτων, πηλού κ.λ.π), με σκοπό 
την ανάπτυξη γνώσεων, προσωπικών 
ικανοτήτων, ενδιαφερόντων.

* Ενημέρωση για τα εργασιακά προ
γράμματα της Ε.Ε. που αφορούν την 
κατάρτιση και την ένταξη ομάδων 
που απειλούνται από κοινωνικό απο
κλεισμό.

* Ενημέρωση για κλάδους επαγγελ
μάτων και συνθηκών εργασίας.

* Εκπαιδευτικές εκδρομές σε εργα
σιακούς χώρους.

δ) Δημιουργικά εργαστήρια για την 
ανάπτυξη της φαντασίας και των δε
ξιοτήτων των τσιγγανοπαίδων.

* Εργαστήρι ζωγραφικής, πηλού, χο
ροθεραπεία, θεατρικό παιχνίδι, κό
σμημα.

* Συμμετοχή τσιγγανοπαίδων σε εκ
θέσεις.

ε) Πρόγραμμα συμμετοχής σε οργα
νωμένες εκδρομές, αθλητικές και πο-

λιτιστικές δραστηριότητες για τη δη
μιουργία ερεθισμάτων -  εμπειριών:

* Παρακολούθηση θεατρικών παρα
στάσεων.

* Παρακολούθηση κινηματογραφι
κών προβολών.

* Οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσε
ων με τη συμμετοχή παιδιών διαφό
ρων μειονοτικών ομάδων.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  3
ΝΕΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Στους νέους με ειδικές ανάγκες 
συγκαταλέγονται άτομα με κινητικές, 
αισθητηριακές αναπηρίες, νοητική 
υστέρηση, ψυχικές παθήσεις και δια
ταραχές.

Διαπιστώνεται ότι για τα άτομα αυ
τά υπάρχει επαρκής νομοθετική πρό
βλεψη, αλλά όχι και πλήρης εφαρμο
γή της, ώστε να είναι δυνατή η έντα
ξή τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι και 
να μην βρίσκονται αποκλεισμένοι σε 
ιδρύματα ή μόνοι και εντελώς απροε
τοίμαστοι για κοινωνική συμμετοχή 
όταν παύει να υπάρχει το οικογενει
ακό υποστηρικτικό τους περιβάλλον.

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΗΜΙΑΥΤΟΝΟΜΗΣ 
ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ

Παροχή κινήτρων για την ίδρυση 
Στεγών Ημιαυτόνομης Διαβίωσης ατό
μων με ειδικές ανάγκες. Οι προϋποθέ
σεις έχουν ήδη τεθεί με σχετική 
Υπουργική Απόφαση, όπου καθορίζε
ται ως Στέγη Ημιαυτόνομης Διαβίω
σης, το σύνολο των χώρων που διατί
θενται για διαβίωση, ψυχική στήριξη 
και επανένταξη ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, τα οποία μπορούν να ζουν 
αυτόνομα αλλά έχουν ανάγκη βοηθη
τικών υπηρεσιών.

ΜΕΤΡΟ 3.2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ

3·2.ι Εκπαιδευτικές μονάδες κα
τάρτισης στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, 
Λάρισα.

3.2.2 Προγράμματα επιδότησης και 
επιχορηγήσεων για επιχειρήσεις 
ατόμων με ειδικές ανάγκες.
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3.2.3 Ειδική αναμόρφωση της νο
μοθεσίας για την υποχρεωτική πρό
σληψη ατόμων με ειδικές ανάγκες 
στις ιδιωτικές επιχειρήσεις και στο 
Δημόσιο.

ΜΕΤΡΟ 3.3
ΝΕΟΙ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ,
ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

3-3-1 Δημιουργία καλλιτεχνικών 
εργαστηρίων: Με τη δημιουργία καλ
λιτεχνικών εργαστηρίων και γενικό
τερα την ενίσχυση της δημιουργικής 
έκφρασης και της καλλιτεχνικής δη
μιουργίας των νέων με ειδικές ανά
γκες, αναδεικνύονται νέοι κοινωνικοί 
ρόλοι που μπορούν να διαδραματί
σουν οι νέοι αυτοί, εντασσόμενοι δη
μιουργικά στο κοινωνικό σύνολο. Τέ
τοιες προσπάθειες έχουν ήδη αποδώ
σει εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως 
το Θέατρο Κωφών, οι δραστηριότητες 
της Very Special Arts Ελλάς και άλλες.

3·3·2 Συμμετοχή σε πολιτιστικά εκ
παιδευτικά προγράμματα και εκδη
λώσεις: Λαμβάνονται μέτρα ώστε να 
ενθαρρύνεται και να διευκολύνεται η 
συμμετοχή νέων με ειδικές ανάγκες 
σε προγράμματα και εκδηλώσεις, 
όπως για παράδειγμα σε συναυλίες ή 
σε παρουσιάσεις αρχαιολογικών εκ
παιδευτικών εκθέσεων και προγραμ
μάτων σε ομάδες κοινού με ειδικές 
ανάγκες.

ΜΕΤΡΟ 3.4
ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και 
έλεγχος για την τή ρηση της νομοθε
σίας για την εύκολη πρόσβαση σε 
δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους. 
Εργονομική διευθέτηση χώρων εργα
σίας σε επιχειρήσεις ή σε χώρους 
αυτοαπασχόλησης.

ΜΕΤΡΟ 3.5
ΝΟΜΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΝΕΩΝ
ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥΣ

Μέσα από το δημόσιο σύστημα 
πληροφόρησης των νέων, παρέχο
νται πληροφορίες σχετικά με τα δι
καιώματα των ατόμων με ειδικές 
ανάγκες, σε συνεργασία και με άλ-
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λους φορείς (δικηγορικοί σύλλογοι, 
τοπική αυτοδιοίκηση κ.λ.π.).

ΜΕΤΡΟ 3.6
ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ 
ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  4
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 

ΜΕΤΡΟ 4.1
ΜΕΡΙΜΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΔΟΧΗ 
ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ 
ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΕΠΙΒΛΕΨΗ - 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ

Το μέτρο αυτό αφορά παιδιά τα 
οποία θεωρούνται υψηλού κινδύνου 
για κοινωνική περιθωριοποίηση, λό
γω της έλλειψης οικογενειακού υπο
στηρικτικού περιβάλλοντος. Οι δομές 
υποδοχής και φιλοξενίας λειτουργούν 
με το κριτήριο της προσωρινής δια
μονής για την αποφυγή των αρνητι
κών επιδράσεων του ιδρυματισμού.

ΜΕΤΡΟ 4.2
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΩΡΙΜΙΑ 
ΜΕ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 
ΤΩΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥΣ

Τα παιδιά του δρόμου παραμένουν 
συχνά στην ανωνυμία. Δεν γνωρίζου
με την ταυτότητά τους, τα προβλήμα- 
τά τους, τις συνθήκες διαβίωσής τους . 
Γνωρίζουμε μόνο την εκμετάλλευση 
που υφίστανται στη χώρα καταγωγής 
τους καθώς και στην χώρα παραμο
νής μέχρι τον επαναπατρισμό και την 
πιθανή επιστροφή τους.

Η βραχυπρόθεσμη πολιτική για την 
αντιμετώπιση ενός σοβαρού κοινωνι
κού φαινομένου που εντείνεται διαρ
κώς, στοχεύει στην ανίχνευση και 
σφαιρική καταγραφή των γενεσιουρ
γών παραγόντων, τους οποίους σή
μερα γνωρίζουμε γενικά και απο
σπασματικά.
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Η μακροπρόθεσμη πολιτική εστιά
ζεται στην ανάπτυξη στρατηγικών 
που θα ανακόψουν τις δυσμενείς 
προοπτικές σύμφωνα με τις οποίες τα 
παιδιά του δρόμου εξελίσσονται σε 
νέους με παραβατική συμπεριφορά

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  5
ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ 
ΚΑΙ ΤΗΣ ΞΕΝΟΦΟΒΙΑΣ

Η ανησυχητική αναβίωση, από τα 
μέσα της δεκαετίας του ’8ο, των φαι
νομένων του ρατσισμού και της ξενο
φοβίας, διέψευσε εκείνους που πί
στευαν ότι τα φαινόμενα αυτά ανή
κουν οριστικά στο παρελθόν. Το πρό
βλημα είναι υπαρκτό και για την 
Ελλάδα, μολονότι στη χώρα μας οι 
ρατσιστικές και ξενόφοβες συμπερι
φορές διατηρούν ακόμη έναν περι- 
στασιακό χαρακτήρα και δεν έχουν 
οδηγήσει σε αντί—μεταναστευτικές 
κινητοποιήσεις ή σε σταθεροποιημέ
νες ρατσιστικές καταστάσεις εναντίον 
των μεταναστών ή άλλων υποκειμέ
νων διακρίσεων.

Η εμπειρία της συνεργασίας Πολι
τείας και κοινωνίας, Κυβερνητικών 
και μη-Κυβερνητικών οργανώσεων, 
που ξεκίνησε με την Ευρωπαϊκή 
Εκστρατεία των Νέων κατά του ρατσι
σμού του Συμβουλίου της Ευρώπης και 
συνεχίσθηκε στο πλαίσιο των εκδηλώ
σεων του Ευρωπαϊκού Έτους κατά του 
ρατσισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
έδειξε ότι η μέθοδος εναρμονισμένης 
δράσης μεταξύ δημοσίων και κοινω
νικών φορέων, αποτελεί ουσιώδη 
προϋπόθεση για την αποτελεσματικό
τερη οργάνωση του μετώπου κατά του 
ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Η καταπολέμηση του ρατσισμού 
και της ξενοφοβίας περνά πρώτα από 
όλα μέσα από τα σχολεία και την εκ
παιδευτική διαδικασία. Η ένταξη του 
μαθήματος των ανθρωπίνων δικαιω
μάτων στο ωρολόγιο πρόγραμμα και 
η ανάπτυξη ειδικών παιδαγωγικών 
προγραμμάτων που καλλιεργούν το 
πνεύμα της ανοχής, της αλληλεγγύης 
και του σεβασμού της διαφορετικότη
τας στα παιδιά και τους εφήβους, 
μπορούν να βοηθήσουν αποτελεσμα
τικά στην πρόληψη του ρατσισμού 
και της ξενοφοβίας.

Η πληροφόρηση-ευαισθητοποίηση 
του κοινού ώστε να αποτελέσει η ξένη 
μετανάστευση παράγοντα κοινωνικής 
και οικονομικής προόδου και πολιτι
στικού εμπλουτισμού, αρκεί να γίνο
νται σεβαστοί ορισμένοι θεμελιώδεις 
κανόνες, αποτελεί ουσιώδη προϋπό
θεση για την καταπολέμηση των ρα
τσιστικών προκαταλήψεων και πρακτι
κών καθώς και του δημαγωγικού ρα
τσιστικού λόγου που τις τροφοδοτεί.

Η θεσμική αναγνώριση των δικαιω
μάτων των μεταναστών και των άλλων 
κοινωνικών ομάδων που υφίστανται 
διακρίσεις, είναι αναγκαία αλλά όχι 
πάντοτε και επαρκής προϋπόθεση για 
την πραγματική ικανοποίησή τους. Γι’ 
αυτό θεωρείται απαραίτητη η ανάλη
ψη συλλογικών πρωτοβουλιών που θα 
κατοχυρώνουν στην πράξη τα δικαι
ώματα αυτά. Μια τέτοια παραδειγμα
τική πρωτοβουλία αποτελεί η υλοποί
ηση του προγράμματος δωρεάν «Νο
μικής Βοήθειας» στα μέλη των ομά
δων αυτών, με τη σύμπραξη Πολιτείας 
και Δικηγορικών Συλλόγων, που έχει 
ήδη δώσει ικανοποιητικά αποτελέ
σματα.

Στην ίδια λογική εντάσσεται και η 
λειτουργία των Κέντρων Νεότητας 
Τσιγγάνων που παρέχουν εκπαιδευ
τική, παιδαγωγική, συμβουλευτική, 
επαγγελματική, νομική και πολιτιστι
κή στήριξη στα Τσιγγανόπαιδα.

Αυτές οι πρωτοβουλίες χρειάζεται 
να πολλαπλασιασθούν γιατί αφορούν 
την καθημερινή ζωή και τα πρακτικά 
προβλήματα των μελών των ομάδων 
αυτών, βοηθώντας τους στην αρμονι
κή ένταξή τους στην κοινωνική ζωή 
της χώρας.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  6
ΠΑΡΟΧΗ ΝΟΜΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Παρέχεται νομική συνδρομή σε 
ευπαθείς ομάδες νέων, σε συνεργα
σία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους 
Αθηνών και Θεσσαλονίκης.

ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ

ΤΑ  Π Α ΙΔ ΙΑ ,
ΑΠΟ ΑΝ ΤΙΚΕΙΜ ΕΝ Α 
Π Ρ Ο ΣΤ Α Σ ΙΑ Σ , 
ΥΠΟ ΚΕΙΜ ΕΝ Α 
ΔΙΚΑΙΩ Μ ΑΤΩ Ν

Τ α δικαιώματα των παιδιών και 
των νέων βρίσκονται στο επί
κεντρο του προβληματι

σμού που αναπτύσσεται στο επίπεδο 
των αρμοδίων κυβερνητικών οργά
νων, των μη κυβερνητικών οργανώσε
ων, των μέσων ενημέρωσης και των 
ευαισθητοποιημένων πολιτών. Η δη
μιουργία υποστηρικτικών δομών 
για την απρόσκοπτη άσκηση και την 
προάσπισή τους, αποτελεί επίσης ζή
τημα πολιτικής προτεραιότητας για 
την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σήμερα, η πολιτική στον τομέα αυ
τό καταρτίζεται με βάση την θέση 
πως τα παιδιά και οι νέοι δεν αποτε
λούν μόνο αντικείμενα προστα
σίας, αλλά κυρίως υποκείμενα δι
καιωμάτων. Η θέση αυτή προτάσσει 
την αναγκαιότητα ενεργητικής συμ
μετοχής των παιδιών και των νέων 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
καθώς και τη λειτουργία μηχανισμών 
που αφορούν στα δικαιώματά τους.

Καθίσταται σαφές, πως το πεδίο των 
δικαιωμάτων των παιδιών και των νέ
ων είναι ευρύτατο, αφού σε αυτό πε
ριλαμβάνεται καθετί που αφορά στην 
ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότη
τάς τους σε σχέση με την κοινωνική 
και οικονομική πραγματικότητα.

Για τον λόγο αυτό, οι σχετικές πολι
τικές που αναπτύσσονται, αφορούν όχι 
μόνο τα παιδιά ως άμεσους αποδέκτες, 
αλλά και την οικογένεια και την ευρύ
τερη κοινωνία σε όλα τα επίπεδα.

Μ ΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΑ  
Δ ΙΚΑ ΙΩ Μ Α ΤΑ  ΤΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑ Ι ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Η κυβέρνηση, αναλαμβάνει την 
πρωτοβουλία για την ανάπτυ
ξη ολοκληρωμένης δέσμης

ΤΩΝ ΝΕΩΝ

μέτρων για τα δικαιώματα των παι
διών και των νέων, σε εθνικό και διε
θνές επίπεδο. Ειδικότερα:

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  I
ΘΕΣΜΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ

ΜΕΤΡΟ Μ
ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑΔΙΚΑΙ- 
ΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Συγκροτείται το Εθνικό Παρατηρη
τήριο για τα δικαιώματα των παιδιών 
και των νέων, το οποίο θα καλύψει το 
μεγάλο κενό που υπάρχει στο χώρο 
όπως επίσης να ανταποκριθεί στην 
ανάγκη συστηματικής και συντονι
σμένης δράσης καθώς και σφαιρικής 
ερευνητικής καταγραφής της πραγ
ματικότητας που βιώνουν τα παιδιά 
και οι νέοι στη χώρα μας και των πο
λιτικών που εφαρμόζονται.

Το Παρατηρητήριο, με το έργο του 
θα συμβάλει σε μια υπεύθυνη και σο
βαρή προσέγγιση της ανήλικης νεό
τητας και των προβλημάτων της. Στις 
κύριες αρμοδιότητέςτου προβλέπο- 
νταί:

α) Η προώθηση της επιστημονικής 
έρευνας στο αντικείμενο των δικαιω
μάτων του παιδιού.

β) Η αξιολόγηση του νομοθετικού 
πλαισίου που αφορά στα δικαιώματα 
των παιδιών και των νέων, με στόχο 
την επισήμανση τυχόν ελλείψεων και 
την πρόταση μέτρων που απαιτούνται 
για την σωστή και πλήρη εφαρμογή 
της.

γ) Η συγκέντρωση στατιστικών, νο
μοθετικών, νομολογιακών και βιβλιο
γραφικών δεδομένων

δ) Η κατάρτιση και διαρκής ενημέ
ρωση του Χάρτη των δημοσίων και 
ιδιωτικών υπηρεσιών που απευθύνο
νται στα παιδιά και τους νέους

ε) Η προώθηση του προβληματισμού 
για την ανάπτυξη σημαντικών κοινω-
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νικών θεσμών όπως του Συνηγόρου 
του Παιδιού.
στ) 0 συντονισμός των δράσεων, δη
μόσιων και μη κυβερνητικών φορέων 
και η συνεργασία για τη σύνταξη 
Ετησίου Προγράμματος Δράσης 
υπέρ των ανηλίκων, το οποίο εισά- 
γεται και συζητείται στο Υπουργικό 
Συμβούλιο.

ζ) Η σύνταξη και δημοσίευση Ετήσιας 
Έκθεσης προς τον Πρωθυπουργό και 
τη Βουλή των Ελλήνων, σχετικά με την 
κατάσταση των ανηλίκων στη χώρα 
μας.

η) Μακροπρόθεσμα το Εθνικό Παρα
τηρητήριο θα μπορούσε να αναλάβει 
την κατάθεση ετήσιας έκθεσης στον 
ΟΗΕ σχετικά με την τήρηση της Διε
θνούς σύμβασης του ΟΗΕ στη χώρα 
μας.

θ) Επίσης, το Παρατηρητήριο, θα 
αποτελέσει τον εθνικό ανταποκριτή 
του Παρατηρητηρίου των Νέων των 
χωρών της Μεσογείου της UNESCO.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΔΙΚΤΥΟ ΚΕΝΤΡΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Το δίκτυο στοχεύει στην ανάπτυξη 
κοινών δράσεων συμβουλευτικών κέ
ντρων δήμων και πανεπιστημίων, τα 
οποία δημιουργούν υπηρεσίες για 
νέους που βασίζονται στην αμφίδρο- 
μη σχέση και επικοινωνία με αυτούς .

Στην αρχική φάση της λειτουργίας 
του δικτύου δημιουργήθηκαν κέντρα 
κοινωνικής υποστήριξης στο Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, 
στο ΤΕΙ Αθηνών, στο Πανεπιστήμιο Ιωαν- 
νίνων, στη δημοτική επιχείρηση πολιτι
στικής και κοινωνικής ανάπτυξης Βέροι
ας. Η δημιουργία και ο συντονισμός των 
κέντρων στοχεύει στο να παρέχει στους 
νέους ολοκληρωμένη υποστήριξη για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση δυσκο
λιών των νέων σε θέματα: διαπροσωπι
κών σχέσεων και σπουδών (άγχος εξε
τάσεων, προσαρμογή στο εκπαιδευτικό 
περιβάλλον, παύση σπουδών λόγω οικο
νομικών υποχρεώσεων), τη συμβουλευ
τική διαχείριση του ελεύθερου χρόνου 
και των ευρύτερων προβληματισμών και

αναζητήσεων των νέων, τη λειτουργία 
ειδικών εργαστηρίων όπου οι νέοι έχουν 
ενεργό συμμετοχή και αναπτύσσουν 
πρωτοβουλίες σε θέματα του ενδιαφέ
ροντος τους.

Προβλέπεται η σταδιακή διεύρυν
σή του.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  2
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ 

ΜΕΤΡΟ 2.1
ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 
ΜΑΖΙ ΜΕ ΚΑΘΕ ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ

Σύμφωνα και με σχετική πρόταση 
του Συμβουλίου της Ευρώπης, τα προ- 
τεινόμενα από την κυβέρνηση σχέδια 
νόμου, ανεξάρτητα από το αν αφο
ρούν ρητά τους νέους, ενσωματώνουν 
σε ξεχωριστό κεφάλαιο της εισηγητι
κής τους έκθεσης, εκτίμηση για τις 
επιπτώσεις των μέτρων που εισηγού- 
νται στους νέους.

ΜΕΤΡΟ 2.2
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ 
ΑΠΟ ΑΝΑΧΡΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Μετά από έλεγχο πάνω από 5·θοσ 
νομοθετημάτων, προωθείται η κα
τάργηση αναχρονιστικών διατάξεων 
που παραμένουν στη νομοθεσία μας. 
Αναφέρεται ενδεικτικά η άρση των 
ηλικιακών περιορισμών στην άσκηση 
των θεμελιωδών δικαιωμάτων των νέ
ων που δεν ανταποκρίνεται στις σύγ
χρονες κοινωνικές αντιλήψεις.

ΜΕΤΡΟ 2.3
ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕ
ΣΙΑΣ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

Η εθνική νομοθεσία εναρμονίζεται 
πλήρως προς τις διατάξεις των σχετι
κών διεθνών συμβάσεων που σχετί
ζονται με τα δικαιώματα των παιδιών 
και των νέων. Για το σκοπό αυτό, δή
μιου ργείται ειδική επιστημονική επι

τροπή στο πλαίσιο του Εθνικού Παρα
τηρητηρίου για τα δικαιώματα των 
παιδιών και των νέων, που εισηγείται 
σχετικά.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  3
ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ -  ΙΝΤΕΡΝΕΤ - 
ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ

Η πολιτική για την τηλεόραση δεν 
μπορεί να είναι αυστηρά εθνική, 
αφού τα παιδιά δέχονται διαρκώς 
επιρροές από ξένα τηλεοπτικά προ
γράμματα και λόγω της εύκολης πλέ
ον πρόσβασης στη δορυφορική τηλε
όραση.

Ένα από τα πιο σοβαρά και διε
θνώς καταγεγραμμένα προβλήματα, 
είναι η βία στην τηλεόραση η οποία 
συμβάλλει στην διαμόρφωση επιθετι
κής στάσης ζωής.

Στα τηλεοπτικά προγράμματα για 
παιδιά και κυρίως στα κινούμενα σχέ
δια, η βία εξιδανικεύεται, μένει ατι
μώρητη, έχει πολύ μικρές συνέπειες 
για το θύτη και το θύμα. Ακόμη η συ
στηματική προβολή της, την μετατρέ
πει από σοβαρό φαινόμενο κοινωνι
κής κρίσης, σε κοινό σύνηθες φαινό
μενο.

Επίσης, το πρόβλημα της προβολής 
βίας δεν μπορεί να αντιμετωπισθεί με 
κατασταλτικά μέτρα. Πρέπει να λη- 
φθούν εκπαιδευτικά μέτρα τα οποία θα 
καλλιεργήσουν τους νέους τηλεθεατές, 
θα διαμορφώσουν την αισθητική παι
δεία και την κριτική τους σκέψη. Στο 
πεδίο αυτό αποφασιστικό ρόλο πρέπει 
να παίξουν η οικογένεια και το σχο
λείο.

Στο πεδίο αυτό προωθείται:

* Η έκδοση παιδαγωγικού υλικού για 
δασκάλους.

* Η έκδοση ειδικού εκπαιδευτικού 
υλικού για γονείς

Στη διαμόρφωση αυτής της πολιτι
κής ζωτικό ρόλο επίσης καταλαμβάνει 
η ίδια η γνώμη των παιδιών. Στην 
προηγούμενη Διεθνή Συνάντηση κο
ρυφής για την παιδική τηλεόραση 
(Λονδίνο 1998). 30 παιδιά από όλες

τις χώρες του κόσμου εξέφρασαν την 
άποψή τους και διαμόρφωσαν τον δι
κό τους Χάρτη Δικαιωμάτων, απο- 
τελούμενο από 15 βασικές αρχές.

Η επόμενη 3η διεθνής Συνάντηση 
Κορυφής, του Ευρωπαϊκού Κέντρου 
Παιδικής Τηλεόρασης θα γίνει στην 
Αθήνα το έτος 2001 και μπορεί να 
αποτελέσει μοναδική ευκαιρία προ
βληματισμού, όπου οι νέοι θα επανα- 
διατυπώσουν και θα προβάλουν τις 
θέσεις τους.

ΜΕΤΡΟ 3.2 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΩΔΙΚΑ 
ΑΥΤΟΔΕΣΜΕΥΣΗΣ Μ.Μ.Ε.

Ολοκληρώθηκε η κατάρτιση σχεδί
ου κώδικα δημοσιογραφικής αυτορ- 
ρύθμισης των ραδιοτηλεοπτικών μέ
σων πληροφόρησης με αντικείμενο 
την προστασία των δικαιωμάτων 
των παιδιών από την κακή χρήση 
της ραδιοτηλεοπτικής ελευθερίας.

Η δημοσιοποίηση του κώδικα αυτού 
στοχεύει στην ευαισθητοποίηση και 
αυτοδέσμευση των στελεχών των μέ
σων μαζικής επικοινωνίας, ώστε η 
προβολή ειδήσεων, τηλεοπτικών προ
γραμμάτων και ο στόχος μεγάλης 
ακροαματικότητας, να μην ασκεί αρ
νητική επίδραση στην υπό διαμόρ
φωση προσωπικότητα των νέων κα
θώς και να μη θέτει σε κίνδυνο την 
σωματική ψυχική υγεία τους, και τον 
ευάλωτο συναισθηματικό τους κόσμο.

ΜΕΤΡΟ 3.3
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΙΝΤΕΙ3ΝΕΤ
ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΝΗΛΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑΣ

Εθνικός σχεδιασμός και διεθνής 
συνεργασία για τον περιορισμό αρ
νητικών επιδράσεων από τη χρήση 
του ΙΝ ΤΕΘ Ν ΕΤ σε παιδιά και νέους.

Όλο και μεγαλύτερος αριθμός παι
διών έχει πρόσβαση στο Ιντερνέτ, 
ενώ μεγάλος αριθμός ατόμων προ
βαίνει σε χρήση του εις βάρος της 
ασφάλειας και της υγιούς προσωπι
κότητας των παιδιών. Η επιρροή του 
διαδικτύου είναι τόσο μεγάλη, ώστε 
είναι πολύ δύσκολο να μιλήσουμε για 
αποτελεσματική εθνική δράση , χω
ρίς τη συνεργασία διεθνών φορέων
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και οργανισμών όπως των Childnet 
International, Internet Watch 
Foundation (UK), Electronic Commerce 
Forum (Germany), Recreational 
Software Advisory Council, RSAC 
(USA). Οι φορείς αυτοί, έχουν συστή
σει ομάδα εργασίας με διεθνή αντι
προσωπευτικότατα (international 
Working Group on Content Rating) 
για τη μελέτη των δυνατοτήτων εγκα
τάστασης ενός παγκόσμιου συστήμα
τος προστασίας ανοικτού σε διαφο
ρετικές πολιτισμικές πραγματικότη
τες, ανταποκρινόμενου σε υψηλές 
προδιαγραφές ελέγχου και υψηλής 
τεχνολογικής εξέλιξης, προσιτού 
ακόμη και στους γονείς.

Ωστόσο, η ανάπτυξη δράσεων που 
θα αντισταθμίζουν την επιρροή του 
διαδικτύου στην προώθηση του σε
ξουαλικού τουρισμού, την διακίνηση 
της παιδικής πορνογραφίας και την 
παραβίαση των δικαιωμάτων των 
παιδιών, θα πρέπει να συνδεθεί με 
την κατάλληλη εκπαίδευση, ώστε να 
διαμορφωθεί μια κουλτούρα σωστής 
χρήσης των μέσων αυτών.

Σ’ αυτή την κατεύθυνση κινείται 
και η σύσταση του Συμβουλίου της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (98/560/ΕΚ 
24—9—1998) Υια την «ανάπτυξη της 
ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής 
βιομηχανίας οπτικοακουστικών υπη
ρεσιών και υπηρεσιών πληροφόρη
σης, μέσω της προώθησης εθνικών 
πλαισίων, για την επίτευξη συγκρίσι
μου και αποτελεσματικού πεδίου 
προστασίας των ανηλίκων και της αν
θρώπινης αξιοπρέπειας». Το Συμβού
λιο, επισημαίνοντας σφαιρικά τα 
προβλήματα που προκύπτουν από 
την διακίνηση παράνομου και επι
βλαβούς υλικού για τους ανηλίκους, 
διαγράφει τις γενικές αρχές, χαράσ- 
σει τις κατευθυντήριες γραμμές για 
τη δράση των κρατών — μελών και 
συνιστά τη συνεργασία με τις ενδια- 
φερόμενες βιομηχανίες για το συντο
νισμό των ενεργειών σε ευρωπαϊκό 
και διεθνές επίπεδο.

Στην ίδια σύσταση του Συμβουλίου 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καλείται:

α) να διευκολύνει με κοινοτικά χρη
ματοδοτικά μέσα τη δικτύωση αρχών 
που έχουν αναλάβει τον καθορισμό 
και την εφαρμογή εθνικών δικτύων 
αυτορρύθμισης

β) να ενθαρρύνει την ανταλλαγή 
εμπειριών και στοιχείων ορθής πρα
κτικής

Υ) να αναπτύξει σε συνεργασία με 
αρμόδιες εθνικές αρχές, μεθοδολο
γία αξιολόγησης των μέτρων που 
λαμβάνονται σύμφωνα με την προα- 
ναφερόμενη σύσταση.

Μ ΕΤΡΟ 3.4
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΔΡΑΣΕΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕ ΣΥΝΘΗΜΑ «ΠΡΩΤΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ!»

Αναπτύσσεται πανελλήνια εκστρα
τεία με σύνθημα «Πρώτα τα παιδιά!», 
στο πλαίσιο της οποίας συγκεντρώνο
νται και συστηματοποιούνται όλες οι 
παρεμβάσεις για την προστασία της 
παιδικής ηλικίας με τη συμμετοχή μη 
κυβερνητικών οργανώσεων που δρα
στηριοποιούνται στο χώρο. Σ’ αυτές 
εντάσσονται η συστηματική δουλειά 
στο δρόμο (street work)Yia την κατα
γραφή των προβλημάτων των παι
διών των φαναριών, η καταγραφή 
συνθηκών παιδικής εργασίας, μελέτη 
έκτασης παιδικής πορνείας κ.λ.π.

Επίσης, προωθείται σειρά πρωτο
βουλιών ευαισθητοποίησης, όπως: 
Διακίνηση ενημερωτικών εκδόσεων 
και παραγωγή οπτικοακουστικού υλι
κού για τα δικαιώματα των παιδιών 
και των νέων, στους γονείς και τα 
σχολεία.

Στο πλαίσιο αυτό, διευρύνεται η συ
νεργασία με την Ευρωπαϊκή Οικονομι
κή και Κοινωνική Επιτροπή, η οποία 
έχει εγκρίνει σχετική γνωμοδότηση.

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2004

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜ ΟΙ

Α πό τους αρχαίους αγώνες και 
την εισαγωγή της γυμναστι
κής στην εκπαίδευση έως τα 

αθλητικά σωματεία, τα σπορ και τους 
σύγχρονους Ολυμπιακούς Αγώνες, ο 
αθλητισμός αποτελεί διαχρονικό δο
μικό στοιχείο του ανθρώπινου πολιτι
σμού. Συνδυάζοντας στοιχεία όπως η 
κοινωνικότητα, ο εθελοντισμός και η 
ψυχαγωγία, ο αθλητισμός προβάλλει 
πρότυπα βίου και συμπεριφοράς ενώ 
ταυτόχρονα διαμορφώνει στάσεις και 
αντιλήψεις ως προς το σώμα.

Η Πολιτεία αναγνωρίζοντας ότι ο 
αθλητισμός είναι ο κατεξοχήν τομέας 
που αναφέρεται στους νέους, λαμβά
νει σειρά από μέτρα με στόχο αυτός 
να αποτελέσεί:

* Αναφαίρετο δικαίωμα κάθε πολίτη, 
πολύ δε περισσότερο κάθε νέου.

* Πολύτιμο αγαθό που βελτιώνει την 
υγεία, δημιουργεί πνευματική και 
ψυχική ανάταση και προάγει την ποι
ότητα ζωής του ατόμου.

* Ελπιδοφόρο μήνυμα ειρήνης και 
αδελφοσύνης των λαών.

* Σοβαρό μέσο για την κοινωνική 
ολοκλήρωση του ατόμου και της κοι
νωνικής συνοχής.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Σ ήμερα, μπορούμε να εξετά
σουμε τον αθλητισμό από πολ
λές διαφορετικές πλευρές: 

Αναμφίβολα αποτελεί προσωπική 
επιλογή που διαμορφώνει νέα σχέση 
με το σώμα, την υγεία, την ίδια τη 
ζωή. Αποτελεί επίσης θέαμα, αλλά και 
επιχειρηματική δραστηριότητα. Εκτός 
όμως από αυτά, επειδή ενεργοποιεί 
άμεσα τεράστιο αριθμό πολιτών, ιδι
αίτερα νέων, αποτελεί και κίνημα -  
ίσως το πιο μαζικό κίνημα στις σύγ
χρονες δυτικές δημοκρατίες.

Από την άποψη αυτή, η ανάπτυξη

του αθλητικού κινήματος όχι μόνο εν
διαφέρει αλλά αφορά την ίδια τη δη
μοκρατία. Το αθλητικό κίνημα, μπο
ρεί να συνεισφέρει στην ποιότητα του 
πολιτεύματος, στην ενίσχυση της κοι
νωνίας των πολιτών, τη δημοκρατική 
διαπαιδαγώγηση των νέων, την ενί
σχυση της αντιπροσωπευτικότητας 
των θεσμών. Άλλωστε το αθλητικό 
πνεύμα διαπνέεται από την κεντρική 
ιδέα, ότι Αθλητισμός σημαίνει πρώτα 
απ’ όλα σεβασμός του Άλλου. Υπάρ
χουν όμως και αρνητικές πλευρές:
Όχι σπάνια, στο αθλητικό κίνημα 
αναπτύσσονται ακραίες αντιλήψεις, 
βία, ή τοπικιστικά φαινόμενα.

Για τους λόγους αυτούς, η ανάπτυ
ξη του αθλητικού κινήματος, αποτελεί 
και ένα δημοκρατικό στοίχημα, με 
στόχο την άμεση συμμετοχή και 
ενεργοποίηση του ευρύτερου κοινού, 
στη διαμόρφωση υγιούς κοινωνίας.

ΑΘΗΝΑ 2004:
ΟΙ ΝΕΟΙ ΕΘΕΛΟΝΤΕΣ 
ΕΞΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ  
ΤΗΝ ΕΠΙΤΥΧΙΑ

Η ενεργοποίηση των νέων σε 
εθελοντική βάση, θα αποτε- 
λέσει βασικό παράγοντα επι

τυχίας στην προσπάθεια που κατα
βάλλει η χώρα μας για την επιτυχημέ
νη διοργάνωση της Ολυμπιάδας του 
2004 στην Αθήνα, αλλά και για την 
επίτευξη του μεγάλου στόχου να ανα- 
γεννηθεί το ολυμπιακό και αθλητικό 
ιδεώδες μέσα από τους αγώνες αυ
τούς.

Στην κατεύθυνση αυτή, υλοποιείται 
εκστρατεία κινητοποίησης της νεανι
κής εθελοντικής πρωτοβουλίας για την
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υποστήριξη της Ολυμπιάδας 2004 και 
των παράλληλων εκδηλώσεων της. Η 
εκστρατεία απευθύνεται σε εθελοντές 
από όλη την Ελλάδα, από τις ομογενει- 
ακές κοινότητες, αλλά και από το εξω
τερικό.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ

Στο πλαίσιο που θέτουν οι προη
γούμενες σκέψεις, αναπτύσσο
νται οι ακόλουθες ενέργειες και

μέτρα:

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  I
ΑΘΛΗΣΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

Η θέση ότι ο αθλητισμός αποτελεί 
δικαίωμα του πολίτη και υποχρέωση 
της Πολιτείας, υλοποιείται με σειρά 
μέτρων, ενώ τα προγράμματα μαζι
κού αθλητισμού θεσμοθετούνται με 
την ίδρυση αρμόδιου φορέα για τη 
μαζική άσκηση, μετά από νομοθετική 
πρωτοβουλία της κυβέρνησης.

ΜΕΤΡΟ 1.1
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΑΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το μέτρο απευθύνεται σε παιδιά 
ηλικίας 6—12 ετών με στόχο τη σωστή 
κινητική και φυσική ανάπτυξη τους. 
Αναπτύσσονται επίσης ειδικές δρά
σεις για την προσχολική ηλικία, κα
θώς και δράσεις εκτός εκπαιδευτικού 
ωραρίου, με σκοπό τη μύηση και 
εξάσκηση σε συγκεκριμένα αθλήμα
τα.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ

Το μέτρο αυτό απευθύνεται σε νέ
ους ηλικίας 12—18 ετών και περιλαμ
βάνει δράσεις όπως δρόμος, 
υγεία-ορειβασία-πεζοπορία, χορός, 
ρυθμική κινητική αγωγή και αεροβική 
γυμναστική.

ΜΕΤΡΟ 1.3 
ΑΘΛΗΣΗ ΚΑΙ ΝΕΟΙ

Πρόκειται για σειρά προγραμμά
των φυσικής άσκησης και κινητικής 
αναψυχής που απευθύνεται σε νέους 
μέχρι 30 ετών.

ΜΕΤΡΟ 1.4
ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Πρόκειται για προγράμματα που 
απευθύνονται σε άτομα με ειδικές 
ανάγκες, σε άτομα περιθωριοποιημέ
νων κοινωνικών ομάδων —όπως παι
διά και νέοι με παραβατική συμπερι
φ ορά- σε μειονότητες όπως οι παλιν- 
νοστούντες και σε ευπαθείς ομάδες 
όπως οι τσιγγάνοι.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  2
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Εκτός από τον μαζικό αθλητισμό οι 
σημερινές απαιτήσεις του αθλητι
σμού, όπως διαμορφώνονται με τα 
σύγχρονα δεδομένα και τις σύγχρο
νες προκλήσεις, απαιτούν τον επιστη
μονικό σχεδίασμά προγράμματος, 
που θα στοχεύει στη δημιουργία 
αθλητών υψηλών επιδόσεων.

Η ανίχνευση και η επιλογή παιδιών 
με ιδιαίτερες ικανότητες, είναι διαδι
κασία που στοχεύει στην ανεύρεση 
νέων που πληρούν τις προϋποθέσεις 
αγωνιστικού αθλητισμού, λόγω των 
σωματικών, βιολογικών, κινητικών, 
ψυχολογικών και διανοητικών ικανο
τήτων τους. Ζητούμενο είναι, σε επό
μενη φάση, η διαδικασία προσαρμο
γής στον Αθλητισμό υψηλών επιδόσε
ων σε συνεργασία με τις ομοσπον
δίες, με τελικό στόχο την πληρέστερη 
εκπροσώπηση στους Ολυμπιακούς 
Αγώνες του 2004·

Η εφαρμογή του Προγράμματος 
Αναπτυξιακού Αθλητισμού διεξάγεται 
σε δύο φάσεις:

α) Στην πρώτη φάση, διάρκειας 2 
ετών, γίνεται η επιλογή των παιδιών 
με ιδιαίτερες κινητικές ιδιότητες και 
μυούνται στον Αθλητισμό. Λειτουρ
γούν 200 τμήματα υποδοχής με 3000 
επιλεγμένα παιδιά ηλικίας 8—ιο ετών.

β) Στη δεύτερη φάση, διάρκειας 5

ετών γίνεται η επιλογή παιδιών με 
ιδιαίτερες δεξιότητες σε συγκεκριμέ
να αθλήματα. Τα επιλεγμένα παιδιά 
εντάσσονται σε πυρήνες ανάπτυξης 
των Αθλητικών Ομοσπονδιών και 
προπονούνται για 5 χρόνια με εξει- 
δικευμένους προπονητές πτυχιού- 
χους φυσικής αγωγής. Σήμερα λει
τουργούν 244 πυρήνες ανάπτυξης με 
4200 επιλεγμένα παιδιά ηλικίας 7—14 
ετών.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  3
ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ανάπτυξη του σχολικού αθλητι
σμού, αποτελεί στόχο υψηλής προτε
ραιότητας και ήδη αναπτύσσεται η 
διυπουργική συνεργασία για το σχε
δίασμά σχετικών μέτρων και δράσε
ων.

Πρέπει να σημειωθεί ότι ήδη λει
τουργούν 100 Αθλητικά Σχολεία, υπό 
την εποπτεία της Κεντρικής Επιτροπής 
Αθλητικών Τάξεων, ενώ για πρώτη 
φορά διορίστηκαν καθηγητές Φυσι
κής Αγωγής στην πρωτοβάθμια εκ
παίδευση.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  4
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΜΕΤΡΟ 4.1
ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

4·ΐ.ι Αναπτύσσεται εκστρατεία 
ενημέρωσης των νέων για τον αθλη
τισμό ως κοινωνική και πολιτισμική 
δραστηριότητα που εμπλουτίζει την 
κοινωνία και ενισχύει τη φιλία μεταξύ 
των εθνών. Γνωστοποίηση στο ευρύ 
κοινό της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τον 
Αθλητισμό και του Κώδικα Αθλητικής 
Ηθικής.

4.1.2 Ευαισθητοποίηση των παιδιών 
και των νέων στην ιδέα ότι Αθλητι
σμός σημαίνει δημοκρατικός τρόπος 
σκέψης και συμπεριφοράς.

ΜΕΤΡΟ 4.2
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ 
ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ

Προώθηση ενός κινήματος πολιτών 
για τον σεβασμό στο αθλητικό πνεύ

μα, την ενίσχυση της αθλητικής παι
δείας μέσα από εμπειρίες που θα πα
ροτρύνουν τα παιδιά να υιοθετούν 
υγιή στάση ζωής, το δικαίωμα των 
παιδιών να επιλέγουν ελεύθερα τα 
σπορ στα οποία θα ήθελαν να συμμε- 
τάσχουν, την ενίσχυση του μαζικού 
αθλητισμού, την προστασία παιδιών 
με ιδιαίτερες κινητικές ικανότητες από 
διάφορες μορφές εκμετάλλευσης, τον 
αγώνα κατά της εμπορευματοποίησης 
του αθλητισμού, τον αγώνα κατά της 
φυσικής ή λεκτικής βίας, και άλλα.

ΜΕΤΡΟ 4.3
ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΒΙΑΣ 
ΣΤΟΥΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ

Προώθηση μέτρων και ενεργειών 
για την πρόληψη και την αντιμετώπι
ση της βίας στους αθλητικούς χώ
ρους, με δράσεις ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης, εμψύχωσης, επί
λυσης συγκρούσεων, σεβασμό του 
αθλητικού πνεύματος του «ευ αγωνί- 
ζεσθαι».

Ι Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  5
ΝΕΑΝΙΚΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ 2004

ΜΕΤΡΟ 5.1
ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Σε συνεργασία με τους αρμόδιους 
φορείς για τη διοργάνωση των Ολυ
μπιακών Αγώνων 2004 στην Αθήνα, 
καταγράφονται και κατηγοριοποιού
νται οι ανάγκες και οι δυνατότητες 
παροχής υπηρεσιών από νέους εθε
λοντές (για παράδειγμα συνοδοί, ξε
ναγοί, τύπος, δημόσιες σχέσεις 
κ.λ.π.). Η προσφορά υπηρεσιών δεν 
αφορά μόνο την διεξαγωγή των Αγώ
νων, αλλά τόσο την προετοιμασία 
τους, όσο και τις παράλληλες εκδηλώ
σεις, όπως η Πολιτιστική Ολυμπιάδα.
Η οργάνωση του νεανικού δικτύου 
εθελοντών περιλαμβάνει δράσεις 
όπως:

5-1-1. Ενημέρωση, ευαισθητοποίη- 
ση, προσέλκυση εθελοντών.

5.1.2. Εκπαίδευση καιεμψύχωση 
εθελοντών.

5·ΐ·3· Συνεργασία με υφιστάμενες 
εθελοντικές οργανώσεις, αξιοποίηση



και συνεργασία με πρωτοβουλίες που 
έχουν αναλάβει άλλοι δημόσιοι και 
ιδιωτικοί φορείς.

ΜΕΤΡΟ 5.2
ΝΕΑΝΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ 
ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ

Συγκροτείται το Νεανικό Δίκτυο 
Πρώτης Γραμμής, με σκοπό την πα
ροχή πρώτων βοηθειών από νέους 
εθελοντές κατά τη διάρκεια των Αγώ
νων. Για το σκοπό αυτό, μεταξύ 1999 
και 2004 θα εκπαιδεύονται σταδιακά 
περίπου 1.500 νέοι εθελοντές, μαθη
τές του Γυμνασίου σήμερα. Ανάλογο 
πρόγραμμα εφαρμόσθηκε με μεγάλη 
επιτυχία στους Ολυμπιακούς Αγώνες 
της Ατλάντα.

ΜΕΤΡΟ 5.3
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ,
ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΙΔΕΑ
ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ

Το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Εθελοντικής Υπηρεσίας (Ενθ) συνδέε
ται με την Ολυμπιακή Ιδέα και την 
Πολιτιστική Ολυμπιάδα. Στο πλαίσιο 
αυτό και με παράλληλο στόχο την 
ενίσχυση της συμμετοχής και της κι

νητικότητας των νέων, σημαντικός 
αριθμός εθελοντών από χώρες της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης θα έχει την ευ
καιρία να προσφέρει στην προετοι
μασία και διεξαγωγή της Ολυμπιάδας 
του 2004 στην Αθήνα, αλλά και στις 
παράλληλες εκδηλώσεις της Πολιτι
στικής Ολυμπιάδας.

Στην υποστήριξη της Πολιτιστικής 
Ολυμπιάδας θα συμβάλει επίσης το 
δίκτυο πολιτιστικών εθελοντικών ορ
γανώσεων νέων.

ΜΕΤΡΟ 5.4
ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ
ΚΑΙ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΚΕΧΕΙΡΙΑ

Προωθείται η στράτευση των εθε
λοντικών οργανώσεων νέων στην 
πρόταση για την αναβίωση της Ολυ
μπιακής Εκεχειρίας, στο πλαίσιο της 
Ολυμπιάδας του 2004.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ
ΖΩΗΣ

ΚΡΙΣΙΜΟ ΜΕΓΕΘΟΣ 
Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ

Η ποιότητα της ζωής βρίσκεται 
στο επίκεντρο όλων των πολι
τικών για τη νέα γενιά. Με τις 

μεγάλες αλλαγές στην κοινωνία, την 
τεχνολογία, τον τρόπο ζωής και τις 
ανθρώπινες αξίες, δημιουργούνται 
νέες δυνατότητες προόδου και ατομι
κής ολοκλήρωσης.

Η ποιότητα ζωής, ειδικά για τους 
νέους, αφορά ευρύ φάσμα παρεμβά
σεων στην παιδεία, τον πολιτισμό, το 
περιβάλλον, την υγεία, την κοινωνική 
αλληλεγγύη, την απασχόληση. Αφο
ρά επίσης την καθημερινότητα των 
νέων, τις μικρές αλλά -πολλές φο
ρές— σημαντικές λεπτομέρειες που 
δίνουν άλλο τόνο και περιεχόμενο 
στον κόσμο των νέων.

Σε αυτή την ενότητα του Προγράμ
ματος Δράσης για τη νέα γενιά, 
εντάσσονται παρεμβάσεις σε μια σει
ρά από κρίσιμους τομείς για τη ζωή 
των νέων.

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΜΕΤΡΑ
Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  I
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυ
ξης, με γνώμονα την προστασία και 
βελτίωση του περιβάλλοντος, αποτε
λεί θεμελιώδες δικαίωμα των νέων και 
των μελλοντικών γενεών που θα ζή- 
σουν αύριο στον κόσμο, όπως σήμε
ρα διαμορφώνεται.

Αναπτύσσονται, στον τομέα του 
περιβάλλοντος οι ακόλουθες πρωτο
βουλίες και μέτρα:

ΜΕΤΡΟ 1,1
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ, 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Με σειρά δράσεων, προωθείται η 
ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση 
των νέων σε θέματα που αφορούν το

περιβάλλον. Βασικές παράμετροι, εί
ναι η επαρκής επιστημονική τεκμη
ρίωση, η ενεργητική συμμετοχή των 
ίδιων των νέων, η προβολή θετικών 
προτύπων συμπεριφοράς απέναντι 
στο περιβάλλον. Στο ίδιο πλαίσιο, 
αποφασιστική σημασία για την δια
μόρφωση περιβαλλοντικής συνείδη
σης στα παιδιά και τους νέους έχει η 
περιβαλλοντική εκπαίδευση.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ 
ΚΑΙ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΣ

ι.2.ι Προωθείται και ενισχύεται η 
ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων για 
την προστασία του περιβάλλοντος, με 
αξιοποίηση των ευρωπαϊκών προ
γραμμάτων για τη νεότητα, την υιο
θεσία περιβαλλοντικά ευαίσθητων 
περιοχών από νέους στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Υιοθετώ και Προστα
τεύω» κ.ά.

ι.2.2 Προωθείται και ενισχύεται η 
δημιουργία νεανικών οργανώσεων 
και η συγκρότηση πρωτοβουλιών για 
θέματα περιβάλλοντος, στο πλαίσιο 
της πολιτικής για την ενίσχυση της 
συμμετοχής των νέων. Ιδιαίτερη ση
μασία αποδίδεται στη δημιουργία 
συσσωματώσεων και δικτύων οργα
νώσεων νέων, όπως το Δίκτυο Οργα
νώσεων «Εθελοντισμός και Φυσικό 
Περιβάλλον» που συγκεντρώνει ήδη 
περίπου 30 οργανώσεις απ’ όλη την 
Ελλάδα.

ΜΕΤΡΟ 1.3 
ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ ΠΟΛΗΣ

Πρόκειτε για τη δημιουργία ενός 
πρότυπου επιδεικτικού αγροκτήματος 
στην Αθήνα, το οποίο θα προσφέρει 
στα παιδιά και τους νέους της πόλης 
την ευκαιρία να δουν από κοντά και 
να ζήσουν τη φυσική ζωή και τις 
αγροτικές εργασίες και δραστηριό
τητες. Το Αγρόκτημα, μπορεί επίσης



να λειτουργήσει σαν πεδίο επίδειξης 
και εφαρμογής περιβαλλοντικής εκ
παίδευσης και φυσικής ζωής τόσο για 
νέους όσο και για ενήλικες.

Με βάση τις αρχές της μικρότερης 
εξάρτησης του αγροκτήματος από ξέ
νες προς τη φύση εισροές (λιπάσμα- 
τα-φυτοφάρμακα-σύνθετα ζωοτρο
φών), δημιουργείται και λειτουργεί 
σε μικρογραφία ένα πλήρες αγρό
κτημα, που περιλαμβάνει καλλιέργει
ες (λαχανόκηπος, οπωρώνας, θερμο
κήπιο κ.λ.π.), παραδοσιακές εγκατα
στάσεις όπως υπόστεγα, αποθήκες, 
σταύλους κ.λ.π., αντιπροσωπευτικά 
κατοικίδια αγροτικά ζώα σε μικρό 
αριθμό (πρόβατα, κότες, κατσίκια, 
κουνέλια κ.λ.π.) ενώ, προβλέπεται 
ένα μικρό κοράλ για άλογα και μι
κρός υγρότοπος με πάπιες και χήνες. 
Προβλέπεται επίσης η δημιουργία 
ενός τυπικού αγροτικού νοικοκυριού, 
καθώς και η δημιουργία επιδεικτικών 
οικοτεχνικών κάθετων μονάδων όπως 
ελαιοτριβείο, μύλος, οινοποιείο, τυ
ροκομείο, αργαλειοί κ.λ.π.

Οι ομάδες νέων που θα επισκέπτο
νται το Αγρόκτημα Πόλης, θα έχουν 
τη δυνατότητα, με τη βοήθεια οδη
γών, να χωριστούν σε ομάδες και να 
ασχοληθούν με τις συνήθεις αγροτι
κές εργασίες της ημέρας. Ενδιάμεσα, 
προσφέρεται και θεωρητικό μέρος 
εκπαίδευσης με σύγχρονα εποπτικά 
μέσα, ενώ στο τέλος της ημέρας ορ
γανώνονται παιχνίδια στη φύση π.χ. 
ιππασία. Σε όλες τις εγκαταστάσεις 
θα προβλέπεται η δυνατότητα πρό
σβασης και χρήσης από άτομα με ει
δικές ανάγκες.

Το Αγρόκτημα Πόλης της Αθήνας 
εντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ομο
σπονδία Αγροκτημάτων Πόλεων, που 
απαρτίζεται από τα ευρωπαϊκά Αγρο
κτήματα Πόλης (City Farms)

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  2
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΘΗΤΕΙΑ

Η εκπλήρωση των στρατιωτικών 
υποχρεώσεων των νέων, αποτελεί 
υποχρέωση προς την πατρίδα που 
εκπληρώνεται σε μια ηλικία ιδιαίτερα 
κρίσιμη για την προσωπική ολοκλή
ρωση και την κοινωνικοποίηση των 
νέων. 0 χρόνος της θητείας, κατα

βάλλεται προσπάθεια να μην αποτε
λεί χαμένο ή καταναγκαστικό χρόνο, 
αλλά να συνδυάζεται με δημιουργι
κές δραστηριότητες και υποστηρικτι
κές ενέργειες για τους νέους στρα- 
τευμένους. Σε συνεργασία με το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και των 
σχετικών πρωτοβουλιών που έχει 
αναλάβει για τη θητεία, αναπτύσσο
νται πρωτοβουλίες όπως:

α) Μέτρα για τη βελτίωση της ποιό
τητας ζωής των στρατευμένων κατά 
τη διάρκεια της θητείας,

β) Πληροφόρηση των μαθητών της Γ  
Λυκείου για το δικαίωμα και την υπο
χρέωση τους στη στράτευση.

γ) Εκστρατεία αντιμετώπισης των 
ναρκωτικών και του aids στις ένοπλες 
δυνάμεις, με ενημέρωση των στρα
τευμένων, κατάρτιση των νέων αξιω
ματικών κ.ά.

δ) Υποστηρικτικές ενέργειες για την 
ομαλή και δημιουργική ένταξη των 
στρατευμένων που απολύονται στην 
κοινωνική και οικονομική ζωή.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  3
ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ

Ανάπτυξη παρεμβάσεων για την 
ενημέρωση -  προστασία των νέων 
καταναλωτών και τη διαμόρφωση συ
νειδητής στάσης ζωής ενάντια στην 
αυξανόμενη πρόκληση για αλόγιστη 
κατανάλωση.

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΘΕΣΠΙΣΗ ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ

Κατατίθεται προς ψήφιση στη Βου
λή σχέδιο νόμου για την προστασία 
του παιδιού καταναλωτή από τις 
στρεβλώσεις και καταχρήσεις της 
σύγχρονης εμπορικής έκφρασης και 
επικοινωνίας. Το νομοσχέδιο αποτε
λεί σημαντική παρέμβαση της κυβέρ
νησης στον τομέα των δικαιωμάτων 
του παιδιού και είναι αποτέλεσμα σο
βαρού προβληματισμού που ανα
πτύσσεται σε όλες τις χώρες μέλη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον αρνητικό 
ρόλο της διαφήμισης καθώς και των 
τεχνικών εμπορικής επικοινωνίας και



προώθησης προϊόντων που απευθύ
νονται στα παιδιά.

Μ ΕΤΡΟ 3.2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
«ΝΕΟΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΕΣ»

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα που 
χρησιμοποιεί παραδοσιακά και σύγ
χρονα μέσα επικοινωνίας για να εκ
παιδεύσει τη νεολαία, τους αυρια
νούς πολίτες και καταναλωτές. Στο 
πρόγραμμα αυτό εντάσσεται η παρα
γωγή νεανικών τηλεοπτικών εκπο
μπών.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  4
ΝΕΕΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ

Το ζήτημα της ισότητας αφορά και 
τις νέες γυναίκες, για τις οποίες 
απαιτείται ολοκληρωμένη πολιτική 
παρεμβάσεων σε όλα τα επίπεδα. Στο 
πλαίσιο αυτό, αναλαμβάνονται πρω
τοβουλίες και δράσεις που αποσκο
πούν όχι μόνο στην προστασία των 
κοριτσιών και των νέων γυναικών 
από διακρίσεις, αλλά και στην εξα
σφάλιση των θετικών προϋποθέσεων 
για την ανάπτυξη της προσωπικότη
τας και των ικανοτήτων τους στην 
κοινωνία. Ιδιαίτερα αναπτύσσονται 
πρωτοβουλίες στους τομείς των δια
κρίσεων λόγω φύλου στην απασχόλη
ση και την εκπαίδευση, καθώς και 
στον τομέα της βίας κατά των γυναι
κών.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  5
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ, ΚΑΤΟΙΚΙΑ 
ΚΑΙ ΝΕΑ ΖΕΥΓΑΡΙΑ

Η πολιτική για την οικογένεια 
οφείλει να λαμβάνει υπόψη τις νέες 
συνθήκες της σύγχρονης κοινωνικής 
ζωής και το νέο ρόλο της οικογένειας 
που, πάντως, παραμένει ο βασικός 
θεσμός διαπαιδαγώγησης και προ
στασίας των νέων. Είναι αξιοσημείωτο 
ότι από τις αρχές της δεκαετίας του 
’90, οι νέοι δημιουργούν αργότερα 
δική τους οικογένεια, παραμένοντας 
στη γονεϊκή στέγη περισσότερο, 
αφού οι σπουδές και η κατάρτιση 
απαιτούν όλο και περισσότερο χρό
νο, ενώ η εύρεση εργασίας με ικανο
ποιητικό εισόδημα είναι δυσχερής.

Οι νέοι, τα νέα ζευγάρια, χρειάζο
νται υποστήριξη για να δημιουργή
σουν την δική τους οικογένεια και να 
στεγαστούν αυτόνομα. Στο πλαίσιο 
αυτό, αναπτύσσονται επάλληλες πο
λιτικές υποστήριξης, που αφορούν 
ευρύ φάσμα παρεμβάσεων. Πέραν 
αυτών, ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται 
στις μονογονεϊκές οικογένειες, που 
αυξάνουν σταδιακά, δημιουργώντας 
νέες ανάγκες παρέμβασης και προ
στασίας.



ΚΑΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ

ΔΙΕΘΝ ΗΣ ΣΥΝ ΕΡΓΑ ΣΙΑ

Πολλά από τα σημερινά προ
βλήματα -α π ό τις επιπτώσεις 
της σύγχρονης τεχνολογίας 

μέχρι την δημιουργία νέων θέσεων 
εργασίας, και από την διατήρηση της 
ειρήνης μέχρι την προστασία του πε
ριβάλλοντος- δεν μπορούν να αντι
μετωπιστούν ικανοποιητικά σε εθνικό 
επίπεδο. Για τον λόγο αυτό, αναπτύσ
σεται μεγάλη κινητικότητα στο διε
θνές πεδίο σε ό,τι αφορά την πολιτική 
για τη νεότητα, με πολιτικές για τους 
νέους που εγγράφονται στη δραστη
ριότητα διεθνών οργανισμών όπως ο 
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών και το 
Συμβούλιο της Ευρώπης.

Η 1η Παγκόσμια Διάσκεψη των 
Υπουργών αρμόδιων για θέματα νεό
τητας των κρατών μελών του ΟΗΕ που 
έγινε στη Λισσαβώνα τον Αύγουστο 
1998, αποτέλεσε σημαντικό βήμα 
στην παρακολούθηση της εφαρμογής 
του Παγκόσμιου Προγράμματος Δρά
σης για τη Νεολαία προς το έτος 2000 
και πέρα. Επίσης, η 5η Σύνοδος των 
Υπουργών Νεότητας των κρατών με
λών του Συμβουλίου της Ευρώπης που 
πραγματοποιήθηκε στο Βουκουρέστι 
τον Απρίλιο 1998, επιβεβαίωσε την 
υψηλή προτεραιότητα της πολιτικής 
για τη νεολαία σε διεθνές επίπεδο.

ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ 
ΤΩΝ ΝΕΩΝ Η Ε.Ε.

Τ ην ίδια στιγμή, περίπου εξή
ντα εκατομμύρια νέοι μεταξύ 
15 και 25 ετών προετοιμάζο

νται να ενταχθούν άμεσα στην ενερ
γό ζωή των χωρών μελών της Ευρω
παϊκής Ένωσης. Η αποτελεσματική 
συμμετοχή τους στην οικονομική και 
κοινωνική πρόοδο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο 
βαθμό, από την δέσμευση των θεσμι
κών της οργάνων να υλοποιήσουν 
μια σφαιρική πολιτική για τη νεότητα 
στον ευρωπαϊκό χώρο.

Η προσδοκία από την κοινοτική πο

Π ΡΩ ΤΟ ΒΟ ΥΑΙΕΣ 
ΚΑ Ι Δ Ρ Α ΣΕ ΙΣ

Η ελληνική κυβέρνηση έχει κα
ταγράφει ως μια από τις πλέ
ον δραστήριες κυβερνήσεις 

στην ανάπτυξη πρωτοβουλιών για τη 
νεολαία τόσο στο ευρωπαϊκό όσο και 
στο διεθνές περιβάλλον. Με σειρά 
παρεμβάσεων στο επίπεδο της Ευρω
παϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα στη διακυ
βερνητική διάσκεψη και τα Συμβού
λια Υπουργών, προωθεί με συνέπεια 
την ανάπτυξη ολοκληρωμένης ευρω
παϊκής πολιτικής για τη νεολαία. Ταυ
τόχρονα, η Ελλάδα εξελέγη Αντιπρό
εδρος τόσο στην Παγκόσμια Διάσκε
ψη των Υπουργών Νεότητας του ΟΗΕ 
όσο και σε αυτήν του Συμβουλίου της 
Ευρώπης, ενώ ανέλαβε τη διοργάνω
ση της επόμενης 6ης Συνόδου των 
Υπουργών Νεότητας του Συμβουλίου 
της Ευρώπης. Τέλος, η Ελλάδα έχει 
δραστηριοποιηθεί έντονα στο επίπε
δο των Βαλκανίων, όπου με πρωτο
βουλία της πέτυχε την υπογραφή πο
λυμερούς διακρατικής συμφωνίας 
συνεργασίας για θέματα νεολαίας 
των κρατών της Βαλκανικής.

λιτική είναι, λοιπόν, να βοηθήσει τους 
νέους να ενταχθούν όσο το δυνατό 
καλύτερα στην κοινωνία, ιδίως μέσω 
της διεθνικής συνεργασίας.

Έχει, λοιπόν, διαμορφωθεί, ένα 
πλαίσιο για την ανάπτυξη μιας ευ- 
ρείας πολιτικής παρεμβάσεων σε ευ
ρωπαϊκό και διεθνές πλαίσιο. Ειδικό-
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Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  I
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗ 
ΝΕΟΤΗΤΑ



iki

ΜΕΤΡΟ l.l
ΝΕΟΙ ΕΥΡΩΠΑΙΟΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΕΥΡΩΠΗ

Μετά την υποβολή, εκ μέρους της 
Ελλάδας, υπομνήματος για τη νεολαία 
στη Διακυβερνητική Διάσκεψη , με το 
οποίο προτάθηκε να συμπεριληφθεί 
ειδικό άρθρο στη νέα συνθήκη της 
Ένωσης ώστε να υπάρξει η νομική 
βάση για την ανάπτυξη σχετικών πο
λιτικών, επίσης δε μετά και την άτυπη 
συνάντηση των Υπουργών Νεο
λαίας των κρατών μελών της Ε.Ε. 
στην Αθήνα τον Μάρτιο 1997. έχει 
ωριμάσει η ιδέα της συνέχειας των 
πρωτοβουλιών αυτών, με μια ηολυε- 
πίπεδη κίνηση για τη νεότητα, 
που αναφέρεταί:

* Στις κυβερνήσεις των κρατών με
λών,

* Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

* Στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

* Στο Ευρωπαϊκό Forum Νεολαίας, το 
οποίο συγκεντρώνει τα εθνικά συμ
βούλια νεολαίας και τους μη κυβερ
νητικούς διεθνείς οργανισμούς νεό
τητας.

Στόχος είναι η θέσπιση ολοκληρω
μένης πολιτικής για τη νεότητα από 
την Ευρωπαϊκή Ενωση, που θα πρέπει 
να αποδείξει ότι η ενωμένη Ευρώπη 
ενδιαφέρεται πρώτ’ απ’ όλα για τη 
νέα γενιά, επενδύοντας στο παρόν 
και το μέλλον της.

ΜΕΤΡΟ 1.2
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Η ελληνική κυβέρνηση, υποστηρί
ζει την ανάπτυξη ευρωπαϊκών προ
γραμμάτων για τους νέους, στο πλαί
σιο προώθησης υποστηρικτικών μέ
τρων για την απασχόληση, την αύξη
ση των γνώσεων των νέων και την δι
ευκόλυνση της πρόσβασης κάθε νέου 
σε μια ευρωπαϊκή εμπειρία που ενι
σχύει την ευρωπαϊκή συνείδηση. Ει
δική μνεία πρέπει να γίνει σε προ

γράμματα που, μεταξύ άλλων, έχουν 
καθοριστική σημασία στους τομείς 
της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής 
κατάρτισης και της νεολαίας, όπως:

α) «ΝΕΟΛΑΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ»

Είναι το πρόγραμμα δράσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανάπτυ
ξη της συνεργασίας στον τομέα της 
νεολαίας. Κύρια δραστηριότητα του 
προγράμματος είναι η διοργάνωση 
ανταλλαγών επισκέψεων ανάμεσα σε 
ομάδες νέων από διαφορετικά κράτη 
-  μέλη ή και τρίτες χώρες, ενώ προ- 
βλέπονται επίσης δράσεις που αφο
ρούν επισκέψεις μελέτης, δραστη
ριότητες πληροφόρησης και άλλα.

β) «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑ»

Χιλιάδες νέοι ευρωπαίοι εθελοντές 
συμμετέχουν στα διάφορα σχέδια 
που προτείνονται από τις οργανώσεις 
νεολαίας και τους υπεύθυνους των 
τοπικών αρχών. Το πρόγραμμα αυτό 
αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τους 
νέους να αποκτήσουν την πείρα που 
τους λείπει συχνά την στιγμή της ει
σχώρησης στον ενεργό βίο και μάλι
στα χωρίς να τίθεται ζήτημα προα- 
παιτούμενων τυπικών προσόντων.

γ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

Με στόχο την ανάπτυξη της ευρω
παϊκής διάστασης της εκπαίδευσης σε 
όλα τα επίπεδα, την προώθηση της 
ποιοτικής και ποσοτικής βελτίωσης 
των γλωσσικών γνώσεων στην Ένω
ση, την προώθηση της συνεργασίας 
μεταξύ των θεσμών των εκπαιδευτι
κών συστημάτων των κρατών μελών 
και την ενθάρρυνση της κινητικότη
τας των σπουδαστών και των διδα
σκόντων, το πρόγραμμα περιλαμβά
νει τομείς δράσης όπως:

* Ανώτατη εκπαίδευση (Erasmus)

* Σχολική εκπαίδευση (Comenlus)

* Προώθηση της μάθησης γλωσσών 
(Lingua)

* Ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαί
δευση

* Εκπαίδευση ενηλίκων

* Ανταλλαγή πληροφοριών και 
εμπειριών σχετικά με τα εκπαιδευτι
κά συστήματα.

δ) «LEONARDO DA VINCI»

Πρόγραμμα κοινοτικής δράσης για 
την εφαρμογή πολιτικής για την 
επαγγελματική κατάρτιση στην Ευ
ρώπη. Στόχοι του προγράμματος εί
ναι: η ενθάρρυνση της ποιότητας και 
της καινοτομίας στα εθνικά συστήμα
τα επαγγελματικής κατάρτισης με τη 
συνεισφορά προστιθέμενης αξίας, η 
ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτή
των, η προώθηση της ισότητας ευκαι
ριών ανδρών και γυναικών στην κα
τάρτιση, η καταπολέμηση αποκλει
σμού με την παροχή μιας δεύτερης 
ευκαιρίας στα άτομα που βρίσκονται 
σε μειονεκτική θέση.

ε) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TEMPUS

Στο πλαίσιο των προγραμμάτων για 
την υποστήριξη της οικονομικής και 
κοινωνικής μεταρρύθμισης των χω
ρών της εντρικής και Ανατολικής Ευ
ρώπης (PHARE) και των δημοκρατιών 
της πρώην Σοβιετικής Ένωσης 
(TACIS), το TEMPUS αποτελεί ένα δι- 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας 
για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Στόχος του προγράμματος είναι η 
επιδίωξη αναδιάρθρωσης της πανε
πιστημιακής εκπαίδευσης των εν λό
γω χωρών, υποστηρίζοντας πρωτο
βουλίες σχετικές με τα θεμελιώδη 
προβλήματα μεταρρύθμισης όπως η 
ανάπτυξη προγραμμάτων μαθημά
των, οργάνωση της κινητικότητας του 
προσωπικού (ιδίως των περιόδων 
αναπροσαρμογής και συνεχούς κα
τάρτισης) και των σπουδαστών καθώς 
και η αγορά βασικού εξοπλισμού για 
την εκπαίδευση και τις επικοινωνίες.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  2
ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ 
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ 
ΤΗΣ ΝΟΤΙΟ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Με πρωτοβουλία της ελληνικής κυ
βέρνησης υπεγράφη, στις 30 Μαρτί
ου 1998, Πολυμερής Συμφωνία Συ
νεργασίας σε θέματα νεότητας από 
τους υπουργούς αρμόδιους για θέμα
τα νεολαίας των χωρών της Βαλκανι
κής.

Στόχοι της πολυμερούς αυτής συ
νεργασίας είναι:

• η ενίσχυση των σχέσεων εμπιστο
σύνης μεταξύ των χωρών της περιο
χής,

• η κινητοποίηση κοινωνικών εταί
ρων,

• η δημιουργία συνεργασιών σε όλα 
τα επίπεδα,

• η ενδυνάμωση όλων εκείνων των 
παραμέτρων που θα μπορούσαν να 
συμβάλουν στην ουσιαστική και απο
τελεσματική συνεισφορά μας σε καί
ρια θέματα που αφορούν τους νέους 
όπως απασχόληση, εκπαίδευση, 
ελεύθερος χρόνος.

Ήδη, υλοποιείται σύνθετο πρό
γραμμα δράσεων που αφορά ευρύ 
φάσμα θεμάτων, όπως η συμμετοχή 
των νέων, η πολιτική συνεργασία, ο 
ελεύθερος χρόνος, η επιχειρηματικό
τητα, ο πολιτισμός και άλλα. Με αυτές 
τις δραστηριότητες, τα Βαλκάνια, με- 
τατρέπονται σε μια ζώνη ειρηνικής 
και δημιουργικής νεανικής συνεργα
σίας, θέτοντας τις βάσεις μιας σταθε
ρής και μακρόπνοης πορείας ειρηνι
κής ανάπτυξης της περιοχής.

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  3
ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΣΤΟΥΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ 

ΜΕΤΡΟ 3.1
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ

Η ελληνική κυβέρνηση, μετέχει 
ενεργά στις δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται το πλαίσιο του ΟΗΕ 
για θέματα κοινωνικής πολιτικής, ιδι
αίτερα δε σε ό,τι αφορά την πολιτική 
για τη νεολαία. Η Ελλάδα εντάσσεται 
στον παγκόσμιο χάρτη των νεανικών 
γεγονότων, και μετέχει ενεργά στα 
όργανα, τις διασκέψεις και τις δρα
στηριότητες του ΟΗΕ που αναφέρο- 
νται ή αφορούν στους νέους.

ΜΕΤΡΟ 3.2
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Η Ελλάδα, μετέχει ενεργά στη δια
μόρφωση της πολιτικής του Συμβου
λίου της Ευρώπης για θέματα νεολαί
ας και στην ανάπτυξη σχετικών πρω
τοβουλιών και δράσεων, δίνοντας ιδι- Η 
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αίτερη έμφαση στην ανάπτυξη των 
σχέσεων με κράτη της κεντρικής και 
ανατολικής Ευρώπης

Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α  4
ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΝΕΑΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ 
ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Η πολιτεία, ενισχύει, υποστηρίζει 
και ενθαρρύνει τις οργανώσεις των 
νέων να μετέχουν ενεργά σε διεθνείς 
δραστηριότητες, όπως η συμμετοχή 
σε πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν 
η Ευρωπαϊκή Ένωση, διεθνείς οργα
νισμοί, ή διεθνείς πλατφόρμες οργα

νώσεων νεολαίας. Στο πλαίσιο αυτό, 
παρέχεται πληροφόρηση, οργανωτι
κή και οικονομική υποστήριξη, ώστε 
να διευκολυνθεί η παρουσία και συμ
μετοχή των νέων της χώρας μας στο 
διεθνές γίγνεσθαι στον τομέα της νε
ότητας.
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ΕΦΑΡΜΟΓΗ
ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ Η
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ

Τ ο Πρόγραμμα δράσης για τη 
νέα γενιά «Η Ελλάδα κάτω από 
τα 30 — Η νέα γενιά στην πρώτη 

θέση», αποτελεί ένα ευρύ αλλά και 
συγκεκριμένο εθνικό σχέδιο δράσης 
για τη νεολαία, μια ολοκληρωμένη 
πολιτική για τη νέα γενιά. Πρόκειται 
για ένα ρεαλιστικό σχέδιο, με μετρή
σιμους στόχους και ορατές πολιτικές, 
που σε μεγάλο μέρος τους ήδη υλο
ποιούνται.

Βέβαια, όλα κρίνονται από το τελι
κό αποτέλεσμα. Και για τον λόγο αυ
τό, η πιο κρίσιμη παράμετρος του 
Προγράμματος, είναι οι ενέργειες 
και τα μέτρα εφαρμογής του. Βασικές 
προϋποθέσεις προς την κατεύθυνση 
αυτή είναι:

• Η πολιτική δέσμευση της κυβέρνη
σης στην υλοποίηση του Προγράμμα
τος.

• Η κατάρτιση δεσμευτικών χρονο
διαγραμμάτων για την πραγμάτωση 
των ενεργειών και των μέτρων που 
προβλέπονται.

• Ο αποτελεσματικός συντονισμός 
των υπουργείων και των άλλων φορέ
ων που αναλαμβάνουν την ευθύνη 
υλοποίησης του Προγράμματος.

• Η τήρηση αποτελεσματικών διαδι
κασιών παρακολούθησης της υλοποί
ησης του Προγράμματος.

ΘΕΣΜΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ 
ΤΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

Για την προώθηση της υλοποίησης 
των πολιτικών που αναφέρονται 
στη νέα γενιά, η κυβέρνηση 

αναλαμβάνει την πρωτοβουλία για 
την ψήφιση ενός θεσμικού νόμου  
για την πολιτική νεότητας, όπως στα 
περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη.

Σήμερα, από τη μία πλευρά το θε
σμικό πλαίσιο για τη νεότητα είναι 
ανο λο κλή ρω το, και από την άλλη

επιβιώ νουν αναχρονιστικές  
ρυθμίσεις που περιορίζουν την πο
λιτική για τη νεότητα σε δραστηριό
τητες φιλανθρωπικού ή θρησκευτικού 
χαρακτήρα. Η κατευθυντήρια ιδέα 
του «νόμου για τη νεολαία» είναι ότι 
οι νέοι και οι οργανώσεις τους δεν εί
ναι παθητικοί αποδέκτες αλλά ενερ
γητικοί συντελεστές των πολιτικών 
που τους αφορούν. Τα επί μέρους θε
τικά μέτρα που περιέχονται στο «νό
μο για τη νεολαία» υπακούουν στην 
κεντρική αυτή λογική και την εξειδι
κεύουν.

Το περιεχόμενο του θεσμικού νό
μου για τη νεότητα, μπορεί να οργα
νωθεί σε τέσσερις θεματικές ενότη
τες. Αυτές είναι:

I. ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ:

Οργανώνεται νομικά για πρώτη 
φορά στην Ελλάδα αντικειμενικό και 
διαφανές σύστημα δημόσιας οικονο
μικής ενίσχυσης των οργανώσεων 
των νέων, για πρωτοβουλίες και πα
ρεμβάσεις τους προς όφελος τους. Το 
Ειδικό Πρόγραμμα Υποστήριξης Πρω
τοβουλιών Νέων της Γενικής Γραμμα
τείας Νέας Γενιάς, αποτελεί το έδα
φος για την ανάπτυξη της σχετικής 
ρύθμισης.

Η βασική φιλοσοφία που διέπει την 
πρωτοβουλία αυτή είναι η προώθηση 
του πνεύματος της «ελευθερίας του 
συνεταιρίζεσθαι» στον κόσμο της νε
ολαίας και η ενθάρρυνση της χρήσης 
της ελευθερίας αυτής για κοινωνι
κούς σκοπούς, προς όφελος όλων των 
νέων.
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1. ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ

Ενθαρρύνεται από την Πολιτεία η 
δημιουργία του «Εθνικού Συμβουλίου 
Νεολαίας» ως οργάνου που συγκρο
τούν οι ίδιες οι οργανώσεις των νέων, 
συμπεριλαμβανομένων και των πολιτι
κών νεολαιών, για τον συντονισμό των 
δραστηριοτήτων τους και την εθνική 
και διεθνή αντιπροσώπευσή τους.

Στο όργανο αυτό η Πολιτεία ανα
γνωρίζει αρμοδιότητες δημοσίου χα
ρακτήρα, σεβόμενη σε κάθε περί
πτωση την αυτονομία του.

3. ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ

Προωθείται στην πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια αυτοδιοίκηση, η δη
μιουργία Δημοτικών και Νομαρχια
κών Συμβουλίων Νεολαίας, τα οποία 
λειτουργούν ως δομές ενεργητικής 
συμμετοχής των νέων στη διοίκηση 
των τοπικών υποθέσεων, ιδίως σε θέ
ματα που αφορούν παρεμβάσεις 
υπέρ των νέων.

Διασφαλίζεται η μεγαλύτερη δυνα
τή κοινωνική αντιπροσωπευτικότατα 
των Συμβουλίων αυτών και η δημο
κρατικότατα της δομής και της λει
τουργίας τους.

4. ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΟΤΗΤΑ

Συγκροτείται με νομική προσωπι
κότητα το Εθνικό Παρατηρητήριο για 
τα Δικαιώματα των Παιδιών και των 
Νέων, με σκοπό την εμβάθυνση και 
την έρευνα των συνθηκών ζωής των 
παιδιών και των νέων στη χώρα μας 
και την επεξεργασία αποτελεσματι
κών πολιτικών σε θέματα που τους 
αφορούν.

ΕΡΕΥΝΕΣ, ΜΕΛΕΤΕΣ, 
ΣΥΛΛΟΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

εφαρμογή του Προγράμματος, 
οφείλει να βασίζεται σε μια 
διαρκή τεκμηρίωση των πολι

τικών που εφαρμόζονται, με βάση συ
γκροτημένα ερευνητικά πορίσματα. 
Για το σκοπό αυτό:

α) Διενεργείται με ευθύνη της Γενι
κής Γραμματείας Νέας Γενιάς ετήσια 
έρευνα για τις τάσεις και συμπεριφο

ρές της ελληνικής νεολαίας, με ποιο
τική ανάλυση των δεδομένων.

β) Συγκεντρώνονται στο Εθνικό Πα
ρατηρητήριο για τα δικαιώματα των 
παιδιών και των νέων, οι διαθέσιμες 
έρευνες και μελέτες που αφορούν 
την κατάσταση των παιδιών και των 
νέων στη χώρα.

γ) Καταρτίζεται ένα ετήσιο πρόγραμ
μα μελετών, για θέματα που αφορούν 
τα σύγχρονα προβλήματα της ελληνι
κής νεολαίας.

δ) Ενισχύεται η λειτουργία του Ιστορι
κού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας.

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ 
ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

Θεμελιώδες χαρακτηριστικό 
του Προγράμματος, είναι η 
διατομεακή προσέγγιση των 

προβλημάτων, των αναγκών και των 
προσδοκιών των νέων. Πράγματι, η 
ανάπτυξη πολιτικών για τους νέους, 
αφορά το σύνολο του δημόσιου το
μέα, των υπουργείων και των οργα
νισμών. Γι’ αυτό, επιβάλλεται συνθε
τική, διατομεακή θεώρηση όλων των 
πολιτικών αυτών.

Η Διυπουργική Επιτροπή για τη Νε
ολαία που συγκροτήθηκε μετά από 
απόφαση του Πρωθυπουργού, με 
συμμετοχή 6 υπουργείων και 14 με- 
λών της κυβέρνησης, αποτελεί τον 
κεντρικό θεσμό συντονισμού και πα
ραγωγής πολιτικής για τη νέα γενιά.

Βασικό μέσο σχεδιασμού και πα
ρακολούθησης της εφαρμογής του 
Προγράμματος, αποτελείτο Ετήσιο 
Πρόγραμμα Δράσης για τη νέα γε
νιά, στο οποίο καταγράφονται συ
στηματικά και συγκεκριμένα μετρή
σιμοι στόχοι που μπορεί να υλοποιη
θούν κάθε χρόνο, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος.

Πέραν αυτών, προωθούνται και τα 
ακόλουθα μέτρα:

α) Ορισμός συνδέσμου για θέματα 
νεολαίας σε όλα τα Υπουργεία, ο 
οποίος είναι αρμόδιος για την παρα
κολούθηση της εφαρμογής του Προ
γράμματος στον τομέα ευθύνης του.

β) Συμβουλευτική διαδικασία με φο
ρείς και οργανώσεις νέων.

γ) Συγκρότηση διυπουργικών ομάδων 
εργασίας για την εξειδίκευση ενερ
γειών και μέτρων του Προγράμματος.

ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΟΥ  
ΠΡΟΓΡΑΜ Μ ΑΤΟΣ

Τ ο Πρόγραμμα προβλέπει την 
εφαρμογή σειράς πολιτικών 
υπέρ των νέων. Οι ίδιοι οι νέοι 

όμως, από τη μία πλευρά πρέπει να 
εμπλακούν ενεργά στο σχεδίασμά και 
την υλοποίηση των πολιτικών αυτών, 
ενώ από την άλλη πρέπει να είναι σε 
θέση να ωφεληθούν από τα μέτρα 
που υλοποιούνται στο πλαίσιο του 
Προγράμματος.

Για τον λόγο αυτό, απαιτείται μια 
σταθερή πολιτική που αποσκοπεί στη 
διάδοση του Προγράμματος και την 
ενημέρωση των νέων και γενικότερα 
των κοινωνικών εταίρων γ ι’ αυτό.

Η διάδοση του Προγράμματος, επι
βάλλεται επίσης και διότι μπορεί να 
αποτελέσει εργαλείο δουλειάς για 
πολλούς κυβερνητικούς και μη κυ
βερνητικούς οργανισμούς.

Στο πλαίσιο αυτό:

α) Το Πρόγραμμα, τόσο στην πλήρη 
μορφή του όσο και εξειδικευμένο 
ανά τομέα προτεραιότητας, διανέμε
ται σε όσο το δυνατό περισσότερους 
νέους, οργανώσεις νέων, επιστημονι
κούς φορείς και άλλους οργανισμούς 
κυβερνητικού και μη κυβερνητικού 
χαρακτήρα.

β) Με τίτλο «10 άμεσα μέτρα για ...», 
εκδίδονται ειδικά πληροφοριακά έντυ
πα για τις ενέργειες και τα μέτρα που 
αφορούν κάθε έναν από τους τομείς 
προτεραιότητας του Προγράμματος.

Η ΝΕΟΛΑΙΑ ΩΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ  
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ

Η ανάδειξη της νεολαίας σε
υψηλή πολιτική προτεραιότη
τα, επιβεβαιώνεται από την 

ανάληψη πρωτοβουλίας για την κα
θιέρωση ετήσιας συζήτησης για τους 
νέους στη Βουλή των Ελλήνων, κατά 
την οποία:

* Συζητείται το πλέγμα των προβλη
μάτων, των αναγκών και των προσ
δοκιών των νέων, καθώς και των μέ
τρων που είναι αναγκαίο να ληφθούν 
σχετικά.

* Συζητείται η πορεία εφαρμογής 
του Προγράμματος Δράσης για τη 
νέα γενιά και το Ετήσιο Πρόγραμμα 
Δράσης για το τρέχον έτος.

Η ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΙΑ  
ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ

Σ ημείο αναφοράς για την εφαρ
μογή του Προγράμματος και 
γενικότερα για την ανάπτυξη 

πολιτικών για τους νέους, αποτελεί η 
Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς, που 
λειτουργεί ως επιτελική δημόσια υπη
ρεσία με σκοπό και αποστολή το σχε
δίασμά, το συντονισμό και την εφαρ
μογή μιας ολοκληρωμένης πολιτικής 
για τη νέα γενιά. Η Γραμματεία, στο 
πλαίσιο της αποστολής της, α) υπο- 
στηρίζει το έργο της κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων και ειδικά της 
διυπουργικής επιτροπής για τη νεο
λαία κατά την άσκηση των αρμοδιοτή
των τους, και β) σχεδιάζει και υλοποι
εί τις κατάλληλες ειδικές πολιτικές στο 
πλαίσιο των δικών της αρμοδιοτήτων.

Εδικότερα, η Γραμματεία έχει αρ
μοδιότητα στη διαμόρφωση και την 
παρακολούθηση της εφαρμογής των 
πολιτικών, των μέτρων και των προ
γραμμάτων, που αποσκοπούν α) στη 
βελτίωση της θέσης των παιδιών και 
των νέων, β) στην ενθάρρυνση προ
γραμμάτων και πρωτοβουλιών δημό
σιων και ιδιωτικών υποκειμένων υπέρ 
των νέων και γ) στη διασφάλιση των 
καλύτερων δυνατών προϋποθέσεων 
για την πλήρη, αποτελεσματική και 
δημιουργική κοινωνική ένταξη και 
συμμετοχή των νέων στην πολιτική, 
κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική 
ζωη της χώρας και στη διαδικασία της 
ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης.

Ταυτόχρονα, η Γραμματεία λει
τουργεί ως κρίκος διαλόγου με τις 
οργανώσεις των νέων και τους φο
ρείς που ασχολούνται με τους νέους.



ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ
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