
ΙΔΕΕΣ για τηλεοπτικά ρεπορτάζ

Θα πρέπει να σημειωθεί πως πολλά υπουργεία έχουν κάνει τέτοια

γυρίσματα και το υλικό τους μπορεί να αξιοποιηθεί και από το

ΠΑ.ΣΟ.Κ. Τα θέματα που θα μπορούσαν να αναδειχθούν είναι:

1. Ολοήμερο σχολείο: Αναφέρεται ο αριθμός των μαθητών που 

συμμετέχει σε ολοήμερα σχολεία, ο αριθμός των οικογενειών 

καθώς και η δέσμευση για την επόμενη τετραετία ως προς το 

ολοήμερο γυμνάσιο.

2. Βοήθεια στο Σπίτι: Με τον ίδιο τρόπο όπως παραπάνω και 

με εικόνες από σχετικά ρεπορτάζ γύρω από το πρόγραμμα, 

να προβληθεί ο αριθμός των ηλικιωμένων και των οικογενειών 

με ηλικιωμένους που αξιοποιούν την υπηρεσία, ο αριθμός των 

εργαζομένων και των επιστημόνων σ’ αυτήν, να δοθεί έμφαση 

στην κάλυψη σχεδόν όλων των Δήμων και κυρίως να υπάρξει 

σε δύο προτάσεις μια επεξήγηση για το πρόγραμμα, διότι δεν 

είναι ευρύτερα γνωστό.

3. Υγειονομική περίθαλψη: Πρέπει να αναφερθεί η αλματώδης 

αύξηση των υποδομών υγείας και ο σχεδιασμός 

(ολοκληρώνεται το 2006 ο υπερδιπλασιασμός των υποδομών 

υγείας του 1995 -  σήμερα στο 70%) όπως αναφέρεται στη 

Χάρτα Σύγκλισης.

4. ΚΕΠ: Να τονιστεί μια φράση όπως «όλες οι επαφές με τη 
Διοίκηση στο ΚΕΠ». Να τονιστεί η πάταξη της γραφειοκρατίας



καθώς και το γεγονός πως βρίσκονται σχεδόν σε όλη την 

Ελλάδα.

5. ΙΚΑ: Να τονιστεί το γεγονός πως το τηλεφωνικό ραντεβού 

υπάρχει και στις 200 Μονάδες Υγείας του ΙΚΑ. Καλύπτει 

5.500.000 ασφαλισμένους και σημαίνει πρακτικά το τέλος της 

ουράς. Επίσης, το γεγονός πως ο χρόνος αναμονής για 

έκδοση σύνταξης είναι σήμερα 2 μήνες, εφόσον ο φάκελος 

είναι πλήρης και δεν υπάρχει διαδοχική ασφάλιση.

6. Ενισχυτική Διδασκαλία στα Γυμνάσια και Πρόσθετη 

Διδακτική Στήριξη στα Λύκεια: Καλύπτει 50.000 μαθητές 

Γυμνασίων και 100.000 μαθητές Λυκείου αντίστοιχα. Να 

τονιστεί το γεγονός πως το ίδιο το σχολείο παρέχει στήριξη, 

δίνοντας μια πλήρη απάντηση στα φροντιστήρια. 

Υπολογιστές στα σχολεία: Να προβληθεί πως: Έχουμε 

υπερκαλύψει τους περισσότερους στόχους της Λισσαβόνας 

για την εισαγωγή νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση ως το 

2004. Στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια υπάρχει σήμερα 1 

θέση υπολογιστή ανά 13 μαθητές (ο στόχος ήταν 1 θέση ανά 

15 μαθητές). Στα ΤΕΕ υπάρχει μία θέση υπολογιστή ανά 8 

μαθητές (μια από τις καλύτερες αναλογίες στην Ένωση). 

Επίσης, εγκαθίστανται με ραγδαίο ρυθμό εργαστήρια 

πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία όλης της χώρας έτσι 

ώστε τη σχολική χρονιά 2003-2004 να πετύχουμε και στα 

Δημοτικά την αναλογία 1 θέση υπολογιστή ανά 15 μαθητές.

7. Συντάξεις: Θα πρέπει να προβληθεί με διάγραμμα η αύξηση 

των κατώτατων συντάξεων από το 1996 και στο ΙΚΑ και στο



ΟΓΑ. Επίσης, να συνεχιστεί το διάγραμμα ως το 2008 με 

βάση της δεσμεύσεις της Χάρτας.

8. Μισθοί: Όπως παραπάνω.

9. Ανεργία: Να τονιστεί πως οι δεσμεύσεις του 2000 για νέες 

θέσεις εργασίας έχουν πραγματοποιηθεί. Να προβληθεί ο 

στόχος της Χάρτας για μείωση της ανεργίας και βεβαίως, να 

προβληθούν τα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης ως μια νέα 

υπηρεσία για τα ελληνικά δεδομένα (στην ίδια λογική με τα 

ΚΕΠ).

10. Δημόσια Έργα: Παρότι δεν εντάσσονται βέβαια στο 

«κοινωνικό κράτος» είναι πολύ σημαντικό να τονιστεί πως την 

τετραετία 2004-2008 κατασκευάζουμε 800 χιλιόμετρα νέων 

οδικών αξόνων, διότι αυτό απαντά καταλυτικά στη «δοξασία» 

πως μετά την Ολυμπιάδα σταματούν και ακινητοποιούνται τα 

πάντα. Από εκεί ξεκινά μια μεγάλη ανασφάλεια για τα ατομικά 

-  κοινωνικά θέματα.

11. Διαφάνεια: Πρόκειται νια τη βασική αιγυή της συνολικής 

πολιτικής προσπάθειας της ΝΑ, Είναι το θέυα πάνω στο 

οποίο στηρίζεται ολόκληρο το οικοδόυηυα της ΝΑ. Είναι 

αλήθεια πως η συλλογιστική της ΝΔ γύρω από τη διαφθορά 

έχει βρει πολύ πρόσφορο έδαφος στην κοινωνία. Είναι 
απαραίτητο ένα ρεπορτάζ που να τονίζει την ύπαρξη 

χάρη στο ΠΑ.ΣΟ.Κ. διακομματικής επιτροπής για τα έργα 

και τις προμήθειες, καθώς και το σύνολο των θεσμικών 

μέτρων που θωρακίζουν θεσμούς και διαδικασίες από τη



διαφθορά -  αυτό δεν το γνωρίζει καθόλου ο κόσμος.
Επίσης, να προβληθεί με απλά στοιχεία το γεγονός πως τα 

δημόσια έργα επί της ουσίας στοιχίζουν λιγότερο και 

παραδίδονται γρηγορότερα απ’ όσο μέχρι και πριν 10 χρόνια. 

Κι αυτό ο κόσμος δεν το γνωρίζει ή το έχει ξεχάσει. Να 

τονίσουμε πως για το σύνολο των έργων της εξαετίας 

μπορούμε να μιλάμε για εξοικονόμηση της τάξης των 12 δις 

ΕΥΡΩ (Πρωθυπουργός, τριτολογία στη Βουλή, 27.11.03).

12. Φορολογικό σύστημα: Έχουν γίνει πολύ σοβαρές αλλαγές 

στο φορολογικό, οι οποίες έχουν περάσει απαρατήρητες. Ο 

κόσμος δεν έχει συνειδητοποιήσει πόσα έχουν αλλάξει προς 

το καλύτερο. Χρειάζεται η προβολή των βασικών 

αποτελεσμάτων της φορολογικής μεταρρύθμισης (π.χ. η 

αύξηση του αφορολόγητου ορίου, νομίζω κατά 48%, από τα 

6.500 στα 10.000 ΕΥΡΩ) καθώς και η αναφορά πως σχεδόν 

το 75% των Ελλήνων δεν πληρώνουν καθόλου φόρο.

13. Ασφαλιστικό σύστημα: Να προβληθεί η κατοχύρωση των 

συντάξεων ως το 2032 γιατί συνδέουμε το ασφαλιστικό 

σύστημα με το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν: Άρα, μέρισμα 

της ανάπτυξης ίσο με 1% του ΑΕΠ κατευθύνεται σε 

«κουμπαρά» που διασφαλίζει τις συντάξεις ως το 2032.

14. Αγρότες: Η νέα ΚΑΠ και η κατοχύρωση του αγροτικού 

εισοδήματος ως το 2013 για το 90% των παραγωγών (μικροί 

και μεσαίοι) παρά τη διεύρυνση της Ένωσης.



15. Μικρομεσαίοι: Τα πιο βασικά μέτρα στήριξης της 

επιχειρηματικής δραστηριότητας (π.χ. οι προβλέψεις του 

αναπτυξιακού νόμου, καθώς και οι φορολογικές αλλαγές και 

απλοποιήσεις).

16. Ασφάλεια στην καθημερινή ζωή του πολίτη

17. Ενσωμάτωση αλλοδαπών

18. Εκσυγχρονισμός υποδομών μεταφορών
-  Αστικό δίκτυο

-  Πανελλαδικό δίκτυο

-  Λιμάνια

-  Αεροδρόμια

-  ΟΣΕ

19. Η Ελλάδα των Επικοινωνιών του 21ου αιώνα

20. Αρχαιολογικές υποδομές, αναστηλώσεις κλπ.

21. Υποδομές και απονομή δικαιοσύνης

22. Εκσυγχρονισμός Ενόπλων Δυνάμεων

23. Η πραγματική σύγκλιση 1996-2004

24. Ανεξάρτητες αρχές για τον πολίτη.


