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Η ΑΛΛΑΓΗ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΟΝΟ ΟΡΑΜΑ 

ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ 
ΧΕΙΡΟΠΙΑΣΤΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

α. Τρία χρόνια πέρασαν από την ιστορική νίκη του λαού στις 18 Οκτώβρη του 
1981. Μια νίκη που καταγράφεται σαν ένα από τα πιο σημαντικά γεγονότα 
της πρόσφατης περιόδου της ιστορίας μας, γιατί άνοιξε το δρόμο για τη 
νέα πορεία της εθνικής ανεξαρτησίας και της κοινωνικής αλλαγής.
Γι’ αυτό το λόγο τα τρία χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από το 
ΠΑΣΟΚ δεν είναι μια απλή επέτειος εκείνης της νίκης. Είναι ταυτόχρονα η 
αποτίμηση και η καταγραφή ενός δημιουργικού έργου που ανοίγει νέους 
ορίζοντες και θέτει τα θεμέλια για μια καινούργια ΕΛΛΑΔΑ. Είναι μια τρί
χρονη δύσκολη και ανηφορική πορεία που πέτυχε να δημιουργήσει ΝΕΑ 
ΔΕΔΟΜΕΝΑ, νέες αφετηρίες και βάσεις για την πορεία της χώρας, για την 
πορεία του λαϊκού κινήματος.
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ μέσα σ' αυτή την τρίχρονη δοκιμασία της στον 
τραχύ δρόμο της αλλαγής σφυρηλάτησε μια στέρεα και ακατάλυτη σχέση 
με το λαό: Μια σχέση που στηρίζεται στην πίστη του λαού ότι η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ είναι ΔΙΚΙΑ ΤΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, και ότι πορεύεται με οδηγό τα 
δικά του συμφέροντα. Γι’ αυτό και το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνησή του νιώθει 
βαθειά την ιστορική ευθύνη που ανέλαβε. Προχωρά όμως με επιτυχία μέσα 
από τις δυσκολίες και τα εμπόδια γιατί διαθέτει σαν λαογέννητο Κίνημα 
δύο πανίσχυρα όπλα:
•  Τη δίκιά του απόφαση του να προχωρήσει με σύνεση αλλά και συνέ

πεια, με ρεαλισμό αλλά και αποφασιστικότητα, με βάση τους στρατηγι
κούς στόχους και το πρόγραμμα που ψήφισε ο λαός, για να ανταποκρι- 
θεί στην ευθύνη που ο ίδιος ο λαός του ανέθεσε.

•  Τη συμπαράσταση και συμπαράταξη του λαού στη νέα πορεία της 
χώρας, την απόφαση του λαού να στηρίξει και να εδραιώσει την εθνική 
ανεξαρτησία και την κοινωνική αλλαγή στην πατρίδα μας.

β. Από την ημέρα της νίκης της 18 Οκτώβρη ξεκίνησε μια πρωτοφανέρωτη 
διαδικασία απελευθέρωσης για την πατρίδα μας, για το λαό μας. Σήμερα.το 
ΠΑΣΟΚ δεν έρχεται, να παρουσιάσει απλά ένα θετικό έργο αλλά μια συνο
λική αλλαγή στην πορεία της χώρας. Είναι ίσως δύσκολο για τον καθένα 
μας να συλλάβει σ’ όλη του την έκταση, το ιστορικό μέγεθος των αλλαγών. 
Γνωρίζει όμως ο λαός ότι μέσα από σκληρό αγώνα με τις δυνάμεις της 
εξάρτησης, της συντήρησης, της ολιγαρχίας, μέσα από την καθημερινή 
μάχη με τις αναχρονιστικές και γραφειοκρατικές δομές του συστήματος, 
μπαίνουν οι σταθερές βάσεις:
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•  Για τη νέα περήφανη, ανεξάρτητη και πολυδιάστατη εξωτερική μας 
πολιτική που εδραιώνει την εθνική μας ανεξαρτησία, προασπίζει την 
εδαφική μας ακεραιότητα, προωθεί την ειρήνη, την ισότιμη συνεργα
σία, μεταφέρει τις αποφάσεις από τα ξένα κέντρα στο έθνος.

•  Για την εδραίωση και διεύρυνση της δημοκρατίας σε κάθε έκφραση της 
πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής, του πλουραλισμού, της ελευθερίας 
της έκφρασης, του διαλόγου, ως συστατικών στοιχείων της ίδιας της 
πορείας της αλλαγής, της ίδιας της κοινωνίας που οραματιζόμαστε.

•  Για μια νέα οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη που ξεπερνά την κρίση 
και τις κληρονομημένες δομές, που προσανατολίζει σταθερά την 
πορεία της χώρας σ’ ένα νέο πρότυπο μιας ανάπτυξης που αξιοποιεί το 
ντόπιο πλουτοπαραγωγικό δυναμικό, και προσδιορίζει ως κινητήριο 
μοχλό τη συνειδητή και αποτελεσματική παρέμβαση και πρωτοβουλία 
των εργαζομένων.

•  Για την εδραίωση και διεύρυνση των νέων θεσμών λαϊκής συμμετοχής,
ώστε να πάρει ο λαός τις τύχες του στα χέρια του, να αποφασίζει για 
τα καθημερινά αλλά και τα σοβαρά στρατηγικά προβλήματα του τόπου.

•  Για μια πολιτιστική και πνευματικ | αναγέννηση που θα συνδέσει αρμο
νικά τον παραδοσιακό μας πλοϊτο με τις σύγχρονες εξελίξεις και ανα
ζητήσεις και θα αποτελέσει τ>. ν φωτεινό φάρο και το στίγμα που θα 
οδηγεί στο όραμα της νέας κοινωνίας.
ΜΕΤΑΤΡΕΠΟΥΜΕ ΚΑΘΕ ΣΕΛΙΔΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΜΑΣ 
ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΣΕ ΠΡΑΞΗ, ΣΕ ΑΛΛΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΑΘΗ
ΜΕΡΙΝΗ ΜΑΣ ΖΩΗ ΚΑΙ ΦΘΑΝΟΥΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗ ΝΕΑ ΕΘΝΙΚΗ ΜΑΣ 
ΠΟΡΕΙΑ.

γ. Όμως οι μεγάλοι μας στόχοι για Εθνική Ανεξαρτησία και κοινωνική αλλαγή 
που πραγματοποιούνται μέσα από μια πορεία ειρηνική και δημοκρατική, 
είναι στόχοι πανεθνικοί που για να γίνουν πράξη απαιτούν με τη σειρά τους 
μια προσπάθεια πανεθνική. Απαιτούν τη συμπαράσταση, τη συμμετοχή, τη 
δράση του καθένα μας γιατί η αλλαγή θα χτιστεί από το λαό. Μόνο στο 
μέτρο που όλοι συμβάλλουμε στη διαμόρφωση μιας ανθρωπινότερης κοι
νωνίας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι θεμελιώνονται οι νέες δομές. 
ΠΑΝΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ -  ΠΑΛΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ αποτελούν τελικά 
το κριτήριο της επιτυχίας μας, αλλά και την ίδια την δυναμική μας, το στα
θερό θεμέλιο της πορείας μας.
Όμως για να υπάρξει πανεθνική προσπάθεια πρέπει να σφυρηλατείται η 
ενότητα του λαού και να καθορίζονται οι κοινοί στόχοι της πορείας. 
Σήμερα όπου υπάρχει ανοικτή απειλή κατά της εδαφικής μσς ακεραιότη
τας, η ενότητα και η ομοψυχία του λαού μας είναι αναγκαίος όρος για να 
προχωρήσει η πατρίδα μας στη νέα, δύσκολη, αλλά και ελπιδοφόρα πορεία 
της.
Η ΕΘΝΙΚΗ ΟΜΟΨΥΧΙΑ και ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗ για την προάσπιση της εδαφικής
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ακεραιότητας της πατρίδας, για μια εθνικά περήφανη και ανεξάρτητη 
πατρίδα, για τη δημοκρατία και την κοινωνική προκοπή, γίνεται σήμερα το 
πρώτο καθήκον, η άμεση προτεραιότητα, του κάθε Έλληνα πατριώτη. Το 
ΠΑΣΟΚ με τη συναίνεση του λαού κατάργησε τον επικίνδυνο διχασμό του 
Έθνους που καλλιεργήθηκε για ολόκληρες δεκαετίες από τη Δεξιά, και 
σήμερα οδηγεί ενωμένο το λαό σε ενιαία εθνική βάση.
Το πλατύ μέτωπο της εθνικής ομοψυχίας και συμφιλίωσής είναι το πλαίσιο 
όπου η Εθνική Λαϊκή Ενότητα ενδυναμώνεται και τροφοδοτείται. Οι στόχοι 
και οι δημιουργικές πρωτοβουλίες του κοινωνικού μετώπου της ΕΛΕ, ο 
αγώνας για την εθνική ανεξαρτησία, τη λαϊκή κυριαρχία, την αυτοδύναμη 
ανάπτυξη, την πολιτιστική αναγέννηση, την κοινωνική αλλαγή, η νέα 
πορεία που προωθεί το μπλοκ των μη προνομιούχων, θωρακίζονται και 
κατοχυρώνονται, όταν υπάρχει συμπαγές το μέτωπο της εθνικής ομοψυ
χίας, όταν ο κάθε πατριώτης μέσα στο κλίμα της συμφιλίωσης και της 
αδελφοσύνης νοιώθει δικό του χρέος να στηρίξει την„ πανεθνική αυτή 
προσπάθεια πέρα από μικροκομματικές αντιλήψεις, 

δ. Όμως η στήριξη και η συμπαράταξη του λαού στην Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 
χρειάζεται την γνώση και πολλές φορές την εξειδίκευση του Κυβερνητι
κού έργου. Η Αλλαγή είναι στην ουσία μια νέα εθνική πορεία, ένα μεγάλο 
και σοβαρό πείραμα, που καθιερώνει καινούργιους και πρωτόγνωρους 
θεσμούς, στο χώρο της παραγωγής και της κοινωνικής οργάνωσης, και 
κύρια στηρίζεται στη λαϊκή συμμετοχή μέσα από τους θεσμούς, στο χώρο 
της παραγωγής, και της κοινωνικής οργάνωσης.
Γι’ αυτό, και πριν απ’ όλα, οι εργαζόμενοι, θα πρέπει να έχουν ξεκάθαρη 
γνώση για την πορεία της αλλαγής, για τη σημασία του κάθε μέτρου στο 
άμεσο μέλλον αλλά και την προοπτική του. Η κοινωνική αλλαγή δεν είναι 
μια απότομη τομή στο χώρο και στο χρόνο. Είναι μια μακρόχρονη και συνε
χής πορεία, που έχει σαν προϋπόθεση τη ΓΝΩΣΗ και ΤΗ ΘΕΛΗΣΗ των 
εργαζομένων, τη συνειδητή τους προσπάθεια. Η αλλαγή για να θεμελιωθεί 
χρειάζεται ο κάθε εργαζόμενος να συνδυάσει τον ενθουσιασμό και την 
πίστη του στα στρατηγικά μας οράματα με την καθημερινή δράση και πάλη 
στους νέους θεσμούς, στο χωράφι, στο εργοστάσιο, στο σχολείο, στον 
τόπο κατοικίας, στο χώρο του πολιτισμού.
Με αδιαπραγμάτευτες -κ α ι στο ακέραιο ισχύουσες- τις στρατηγικές μας 
επιλογές πορευόμαστε το δρόμο της Εθνικής Ανεξαρτησίας και της Κοινω
νικής Αλλαγής με τη γνώση και την απόφαση ότι ο δρόμος αυτός δεν χωρά 
επιστροφή ή υπαναχωρήσεις. Τα βήματά μας συνετά και σταθερά, οδηγού
νται από τα φωτεινά μας οράματα και στηρίζονται στη δυναμική της λαϊκής 
συμπαράταξης. Προχωρούμε με επιτυχία στο δρόμο της αλλαγής -ό χ ι 
απλά γιατί δεν έχουμε δικαίωμα να αποτύχουμε- αλλά γιατί έχουμε και τη 
θέληση και τη δύναμη και την πίστη να ανταποκριθούμε στις ιστορικές μας 
ευθύνες, απέναντι στο λαό και στο έθνος.
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I. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ -  ΛΑΪΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η πρώτη και μεγάλη αλλαγή που πέτυχε το ΠΑΣΟΚ στα 3 χρόνια διακυ
βέρνησης της πατρίδας μας ήταν να νιώσει ο έλληνας πολίτης πράγματι 
ελεύθερος, σ’ ένα γνήσια δημοκρατικό κλίμα.

Σήμερα ο λαός αποφασίζει κυρίαρχα, αβίαστα και ενημερωμένα μέσα σ’ 
ένα δημοκρατικό πολίτευμα όπου υπάρχει πραγματική πολυφωνία και πλου
ραλισμός ιδεών και εκφράσεων, όπου θεσμοθετείται και εφαρμόζεται η ισονο
μία και η ισοπολιτεία για όλους, ο διαχωρισμός του Κράτους από το Κόμμα 
που κυβερνά, ο απόλυτος σεβασμός στα δικαιώματα του πολίτη, στις Συνταγ
ματικές διατάξεις.

Ο άνεμος της ελευθερίας και της δημοκρατίας που πνέει απ' άκρου σ’ 
άκρο της χώρας αποτελεί την πρώτη και κυρίαρχη κατάκτηση του λαού μας, 
το σταθερό και αναντικατάστατο βάθρο που στηρίζεται και πορεύεται η κοι
νωνική αλλαγή.

Από την πρώτη μέρα που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας κάθε 
μέτρο και επιλογή μας έχει σαν μόνιμο στόχο την ενδυνάμωση της εθνικής 
ομοψυχίας και της εθνικής συμφιλίωσης. Το ΠΑΣΟΚ είχε τη δύναμη, το κύρος 
και τη γενική συναίνεση να αναιρέσει τις πολώσεις και τους επικίνδυνους για 
το Έθνος διχασμούς, που για δεκαετίες ολόκληρες καλλιέργησε η Δεξιά. Η 
προάσπιση της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας, η στήριξη και διεύρυνση 
των δημοκρατικών θεσμών, η ειρηνική και δημοκρατική πορεία της χώρας 
είναι οι ευρύτεροι στόχοι που συσπειρώνουν το λαό μας πέρα από κομματικές 
εντάξεις ή ιδεολογικούς διαχωρισμούς, και διαμορφώνουν το ευρύ μέτωπο 
της εθνικής ομοψυχίας και συμφιλίωσης.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στήριξε το μέτωπο αυτό με τη γενική της πολι
τική σε κάθε τομέα και παράλληλα πήρε μια σειρά μέτρα.

Α. Για την Εθνική Συμφιλίωση
® Αναγνωρίσθηκε και αποκαταστάθηκε η Εθνική Αντίσταση του Ελληνικού 

Λαού το 1941-44 εναντίον των στρατευμάτων κατοχής, καθιερώθηκε ο 
γιορτασμός της στην επέτειο της μάχης του Γοργοπόταμου και επεκτάθη- 
καν τα ευεργετήματα της Πολιτείας προς όλους τους αγωνιστές.

» Καταργήθηκαν οι «γιορτές μίσους» που διαιωνίζαν τη διαίρεση και το διχα
σμό των ελλήνων.

* Ρυθμίστηκε ο ελεύθερος επαναπατρισμός των πολιτικών προσφύγων και 
καθιερώθηκαν μέτρα κοινωνικής πολιτικής (οικονομική βοήθεια, επι 
στροφή περιουσίας, δωρεάν ιατροφαρμακευτική-νοσοκομειακή περίθαλ 
ψη) για την ανακούφισή τους.

Β. Για την Ισοπολιτεία — Τη δημοκρατία στην οικογένεια
•  Καταρ»ήθηκε ο νόμος 375/1936 «περί κατασκοπείας» και ο ν. 942/46 για 

τον κατευνασμό των πολιτικών παθών που ποινικοποιούσε το πολίτικο 
φρόνημα.·
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•  Καταργήθηκε ο νόμος 774/78 «περί καταστολής της τρομοκρατίας και 
προστασίας του πολιτεύματος».

•  Εκδημοκρατίσθηκαν οι διατάξεις «περί προδοσίας» και θεσπίστηκε το 
απόρρητο των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

•  Νομοθετήθηκε ο ποινικός κολασμός των βασανιστηρίων.
•  Καθιερώθηκε ο Πολιτικός γάμος με το ν. 1240/82, ως ισότιμος με τον θρη

σκευτικό. Δόθηκε έτσι η λύση σε αδιέξοδα που δημιουργούσε η αποκλει
στικότητα του θρησκευτικού γάμου.

•  Καθορίστηκε το όριο της ενηλικίωσης στα 18 χρόνια αντί στα 21 που ήταν.
•  Καθορίστηκε το 18ο έτος της ηλικίας ως το κατώτατο όριο ηλικίας για το 

γάμο και για τα δύο φύλα.
•  Καταργήθηκε ο μεσαιωνικός θεσμός της προίκας.
•  Καθιερώθηκε το αμετάβλητο του επώνυμου των συζύγων για τις έννομες 

'σχέσεις τους.
•  Καθιερώθηκε η υποχρέωση των συζύγων να συνεισφέρουν από καινού για 

την αντιμετώπιση των αναγκών της οικογένειάς τους.
•  Εξασφαλίζεται η ισότητα ανδρών και γυναικών στο πλαίσιο της οικογέ

νειας όπου όλες οι αποφάσεις λαμβάνονται συντροφικά.
•  Γίνεται συνολική αντιμετώπιση και των περιουσιακών σχέσεων των συζύ

γων σε πνεύμα ισότητας.
•  Καθιερώθηκε το συναινετικό διαζύγιο., θεσμός αληθινά επαναστατικός.
•  Καθιερώθηκε ο ισχυρός κλονισμός του γάμου ως βασικός λόγος διαζυγίου 

μετά την τετράχρονη διακοπή της συμβίωσης.
•  Εξομοιώνονται τα δικαιώματα όλων των παιδιών ανεξάρτητα εάν οι γονείς 

τους έχουν συνάώει ή όχι γάμο.
•  Καθιερώθηκε η γονική μέριμνα αντί της πατρικής εξουσίας.

Γ. Για την κατοχύρωση και διεύρυνση των δικαιωμάτων του πολίτη
•  Καθιερώθηκε το δικαίωμα ψήφου στις εκλογές από την ηλικία των 18 ετών.
•  Καταργήθηκε ο σταυρός προτίμησης στις βουλευτικές εκλογές και καθο

ρίστηκε ότι η εκλογή των βουλευτών γίνεται με τη σειρά που έχουν περι- 
ληφθεί στο συνδυασμό που καταρτίζεται από το κόμμα.

•  Θεσπίστηκε η οικονομική ενίσχυση των πολιτικών κομμάτων για την κατο
χύρωση της οικονομικής αυτονομίας τους. Για το 1984 διανεμήθηκε ποσόν 
500 εκατ. δρχ.

•  Εξασφαλίστηκε η δυνατότητα να ψηφίζουν οι μετανάστες, οι ναυτικοί και 
οι φοιτητές του εξωτερικού στις Ευρωεκλογές.

•  Ψηφίστηκαν μέτρα για την διευκόλυνση της διακίνησης των ιδεών, την 
προβολή των πολιτικών και άλλων μηνυμάτων, την εμπορική διαφήμιση, 
που αναγορεύουν την Τοπική Αυτοδιοίκηση ως τον κδριο φορέα υλοποίη
σής τους.
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Δ. Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης
Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ένας από τους πιο κρίσιμους τομείς 

για την αντικειμενική πληροφόρηση του λαού και κατά συνέπεια για την ίδια 
την δημοκρατική λειτουργία του πολιτεύματος.
•  Στα 3 χρόνια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ διανύθηκε μια δύσκολη αλλά και 

καρποφόρα πορεία. Στην χωρίς όρια κομματικοποίηση, τη διαστρέβλωση 
των γεγονότων, την ιδιοποίηση των μέσων μαζικής ενημέρωσης που είχε 
θεσμοθετήσει η Δεξιά, σήμερα πνέει άνεμος διαλόγου, πλουραλισμού, 
διακίνησης ιδεών, σφαιρικήο ενημέρωσης, πολιτιστικής ανάπτυξης.

•  Καταργήθηκε η στρατιωτικοποιημένη ΥΕΝΕΔ και λειτουργούν σήμερα 
ισότιμα δύο πολιτικά κανάλια.

•  Ακούγεται η φωνή και η άποψη των μαζικών φορέων, της Τοπικής Αυτο
διοίκησης, του Συνδικαλιστικού Κινήματος, των Κομμάτων, ελεύθερα και 
χωρίς κανένα περιορισμό.
Ο διάλογος, η ανταλλαγή απόψεων πάνω σε σημαντικά θέματα που απα

σχολούν το λαό, η παρουσίαση του κοινοβουλευτικού έργου, αποτελούν 
σήμερα κατοχυρωμένες κατακτήσεις, ανήκουστες πριν από 3 χρόνια.
• Επιχειρείται μια σημαντική καλλιτέρευση των προγραμμάτων, τόσο στον 

τομέα της εκπαίδευσης, όσο και της ψυχαγωγίας και της ενημέρωσης που 
έχει σήμερα ικανοποιητικά αποτελέσματα, αλλά και ανοίγει μεγάλες δυνα
τότητες και προοπτικές για βελτιώσέις στο μέλλον.

Ε. Σχέσεις Πολίτη — Σωμάτων Ασφαλείας
Στα τρία χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται 

ήδη στο δρόμο της υλοποίησης μια στρατηγικής σημασίας επιλογή που 
αφορά τον ίδιο το ρόλο των Σωμάτων Ασφαλείας, τις σχέσεις των Σωμάτων 
Ασφαλείας με τον Λαό:

Να μετατραπούν από μέσο καταστολής των λαϊκών διεκδικήσεων, από 
όργανο καταπίεσης και δίωξης ιδεών, σε μηχανισμό προσφοράς κοινωνικών 
υπηρεσιών, και προστασίας του κάθε πολίτη -ανεξάρτητα από τις πολιτικές 
του πεποιθήσεις.

Με βάση τον κεντρικό αυτό στόχο προωθήθηκε μια σειρά μέτρων με 
σκοπό να αντιμετωπισθούν οι άμεσες προτεραιότητες:
•  Αυξήθηκε ο πολιτικός έλεγχος από το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης.
•  Πραγματοποιήθηκαν σημαντικά βήματα για τον εκδημοκρατισμό με την 

αποστρατεία των χουντικών στελεχών και την αποκατάσταση των διωχθέ- 
ντων δημοκρατικών.

•  Καταργήθηκαν οι αντιδημοκρατικές και αντιλαϊκές μέθοδοι -που αποτε
λούσαν κυρίαρχο στοιχείο των επιλογών της Δεξιάς- όπως το φακέλωμα 
των πολιτών και η χρήση βίας στην αντιμετώπιση των λαϊκών εκδηλώσεων.

•  Αυξήθηκε η παροχή υπηρεσιών προς τον πολίτη, συγκρατήθηκε η εγκλη
ματικότητα, αντιμετωπίσθηκε με επιτυχία το οργανωμένο έγκλημα, όπως 
οι ληστείες στις Τράπεζες.
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•  Έγινε σημαντική αλλαγή στα εκπαιδευτικά προγράμματα, με την εισα
γωγή μαθημάτων κοινωνικού και δημοκρατικού περιεχομένου, που διδά
σκουν γνωστοί για την αξία και το δημοκρατικό τους ήθος επιστήμονες. 
Ταυτόχρονα η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έλυσε μια σειρά σοβαρών προβλη

μάτων, διασφαλίζοντας τις σταθερές προϋποθέσεις για τον νέο δημοκρατικό 
προσανατολισμό των Σωμάτων Ασφαλείας.
•  Καθιερώθηκε το πενθήμερο, μειώθηκαν οι ώρες εργασίας από 44 σε 37 την 

εβδομάδα, με μια μέρα υποχρεωτική ανάπαυση.
•  Επιτράπηκε η ελεύθερη σύναψη γάμου και καταργήθηκε το αντιδημοκρα- 

τικό κριτήριο της «εθνικοφροσύνης».
•  Αυξήθηκαν οι αποδοχές του προσωπικού: Κατά 92% των χωροφυλάκων και 

αστυφυλάκων, κατά 58% των κατώτερων αξιωματικών και κατά 38% των 
ανώτερων.

•  Προσλήφθηκαν μέχρι σήμερα 3.500 νέοι χωροφύλακες και αστυφύλακες.
•  Δόθηκαν δωρεάν συγγράμματα στους δόκιμους των σχολών. Για τις μητέ

ρες υπήρξε ειδική μέριμνα και παροχές.
Όμως η οικοδόμηση μιας νέας Αστυνομίας που να ανταποκρίνεται στους 

μακροπρόθεσμους στόχους της Κυβερνητικής πολιτικής για μια νέα σχέση 
Κράτους και κοινωνίας των πολιτών, απαιτεί ριζικές αλλαγές στην οργάνωση 
και τη λειτουργία των Σωμάτων Ασφαλείας.

Οι ριζικές αυτές αλλαγές καθιερώνονται με το Νόμο για την ενοποίηση 
των Σωμάτων Ασφαλείας. Η τόλμη και η αποφασιστικότητα της Κυβέρνησης, 
στον πιο ευαίσθητο τομέα της Δημόσιας Διοίκησης οδηγούν σε μια νέα επο
χή:
•  Διασφαλίζεται ο πλήρης έλεγχος από την πολιτική ηγεσία, αφού η αστυνο

μία οργανώνεται με την μορφή απ’ ευθείας υπηρεσιών του Υπουργείου.
•  Δημιουργείται Νομαρχιακή Αστυνομική Επιτροπή -στην οποία μετέχουν 

και εκπρόσωποι των OTA- που θα αποφασίζει για την αντιμετώπιση όλων 
των σοβαρών προβλημάτων τάξης του Νομού (απεργίες, συγκεντρώσεις 
κτλ.).

•  Τερματίζεται η πολυδιάσπαση του αστυνομικού έργου σε πολλά Σώματα 
και Υπηρεσίες και δημιουργείται ενιαία Αστυνομία με κάθετη και οριζόντια 
οργάνωση, που καλύπτει όλη τη χώρα. Ταυτόχρονα επιτυγχάνεται πλήρης 
αποκέντρωση αφού οι αστυνομικές διευθύνσεις των νομών αποκτούν 
ουσιαστικές αρμοδιότητες.

•  Αυξάνεται το πολιτικό προσωπικό στις επιτελικές υπηρεσίες και στελεχώ
νεται με το απαραίτητο επιστημονικό προσωπικό ενώ η σχέση επιτελικού 
προσωπικού προς μάχιμο, με την αναδιοργάνωση γίνεται 1 προς 40 ενώ 
μέχρι σήμερα ήταν 1:5.

•  9.500 χιλιάδες προσωπικό αποδίδεται σε ουσιαστικό έργο, ενώ παράλληλα 
αξιοποιούνται παραγωγικά 6.000 αγροφύλακες.

•  Δημιουργείται ενιαία Αστυνομική Ακαδημία και ορίζεται ως σκοπός της 
εκπαίδευσης όχι μόνο η απόκτηση γνώσεων αλλά και η καλλιέργεια 
ανθρωπιστικής, κοινωνικής και δημοκρατικής αντίληψης.
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•  Εισάγονται και κατοχυρώνονται στο άμεσο μέλλον νέες μέθοδοι εργασίας 
με κύριο χαρακτηριστικό στοιχείο την δημοκρατική συμπεριφορά και την 
αποτελεσματικότητα (σεβασμός ατομικών ελευθεριών, αυστηρός έλεγχος 
αστυνομικής πρακτικής).
Ταυτόχρονα:

•  Συντάχθηκε νόμος για την απαγόρευση του φακελώματος, που βρίσκεται 
στη διαδικασία της ψήφισής του από τη Βουλή.

•  Συντάχθηκαν ακόμα και κατατίθενται άμεσα στη Βουλή δυο σημαντικά 
νομοσχέδια που αφορούν τα δημόσια κέντρα, μπαρ κτλ. καθώς και τα 
τυχερά παιγνίδια. Στα νομοσχέδια αυτά γίνονται ριζικές τομές και δίνονται 
σοβαρές αρμοδιότητες στην Τοπική Αυτοδιοίκηση για την εποπτεία της 
λειτουργίας τους.

ΣΤ. Δημόσια Διοίκηση
Η Δημόσια Διοίκηση καλείται σήμερα να πραγματοποιήσει ένα στρατηγι

κής σημασίας έργο για την εξυπηρέτηση των κοινωνικών αναγκών, για την 
ανάπτυξη της χώρας: Να μετατραπεί από γραφειοκρατικό και αντιπαραγω- 
γικό μηχανισμό σε υπηρέτη του πολίτη. Οι τομές που πραγματοποιήθηκαν 
έχουν σαν σκοπό τον εκσυγχρονισμό και εκδημοκρατισμό της Δημόσιας Διοί
κησης, την αποκέντρωση των αρμοδιοτήτων, την αναβάθμιση του ανθρώπινου 
δυναμικού της διοίκησης.

α. Εκσυγχρονισμός-Εκδημοκρατισμός Δημοσίων Υπηρεσιών

•  Καθιερώνονται κοινοί και ενιαίοι κανόνες για όλο το δημόσιο τομέα με 
στόχο την αύξηση της αποδοτικότητας και την άσκηση κοινωνικού ελέγ
χου.

•  Παρέχεται η δυνατότητά αναδιάρθρωσης των οργανισμών των δημοσίων 
υπηρεσιών για να προσαρμοστούν στις ανάνκες του σύγχρονου κράτους.

•  Καταργήθηκε το Νομικό Συμβούλιο του Κρότους, που είχε μεταβληθεί σε 
δυσκίνητο γραφειοκρατικό θεσμό και οργανώθηκαν νομικές διευθύνσεις 
σε κάθε υπουργείο.

•  Καταργήθηκαν όλα τα πολυπρόσωπα και πολυδάπανα συμβούλια και επι
τροπές. Διατηρήθηκαν μόνο όσα είναι απαραίτητα και απαγορεύτηκε η 
συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων με αμοιβή σε περισσότερα από δυο συμ
βούλια.

•  Μεταβιβάσθηκαν πολλές και σημαντικές αρμοδιότητες από την Κεντρική 
Διοίκηση στις Νομαρχίες, για να εξυπηρετείται ο πολίτης στον τόπο του.

•  Καθιερώθηκε η συμμετοχή εκπροσώπων των δημοσίων υπαλλήλων στα 
συμβούλια κρίσης της υπηρεσιακής κατάστασης των δημοσίων υπαλλή
λων.

•  Καταργήθηκε ο θεσμός του Γενικού Διευθυντή, καθιερώθηκε ταχύτερη 
βαθμολογική εξέλιξη των δημοσίων υπαλλήλων και μεταφέρθηκαν αρμο
διότητες και ευθύνες στους κατώτερους βαθμούς, με στόχο την πιο



16 I. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -  ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗ -  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

υπεύθυνη και δημιουργική εργασία των υπαλλήλων, αλλά και την απλο
ποίηση των διαδικασιών.

•  Αναδιαρθρώνεται το μισθολόγιο των δημοσίων υπαλλήλων με κύρια χαρα
κτηριστικά την αποσύνδεση του μισθού από το βαθμό και την σημαντική 
αύξηση των κοινωνικών επιδομάτων.

•  Απαγορεύεται η πολυθεσία και η πολυαπασχόληση στο Δημόσιο Τομέα και 
καθιερώνεται ανώτατο όριο απολαβών για όλους τους δημόσιους υπαλλή
λους.

•  Μονιμοποιήθηκαν οι εργαζόμενοι στο δημόσιο με σχέσεις ιδιωτικού 
δικαίου (90.000 περίπου υπάλληλοι) και θεσπίστηκαν διατάξεις για να μην 
αναπαραχθεί το ίδιο πρόβλημα.

β. Αναβάθμιση ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης

•  Θεσπίστηκε η 35ετία για όλους τους εργαζόμενους στο δημόσιο χωρίς 
εξαιρέσεις.

•  Για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκε αντικειμενικό, αξιοκρατικό και κοινωνικά 
δίκαιο σύστημα προσλήψεων στο δημόσιο, που καταργεί τις ρουσφετολο- 
γικές προσλήψεις.

•  Ιδρύθηκε το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης που στόχο έχει τη 
δημιουργία στελεχών για τις νέες απαιτήσεις της διοίκησης, την μετεκ
παίδευση και επιμόρφωση των δημοσίων υπαλλήλων.

•  Κατοχυρώθηκαν τα συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζομένων στο 
δημόσιο τομέα και πραγματοποιήθηκε ο εκδημοκρατισμός του συνδικαλι
στικού κινήματος με την καθιέρωση της απλής αναλογικής της ελεύθερης 
κήρυξης της απεργίας και της διασφάλισης της άσκησής της.

•  Καταργήθηκαν οι φάκελλοι των δημοσίων υπαλλήλων και καθορίζονται τα 
υπηρεσιακά στοιχεία που είναι απαραίτητα με ρητή απαγόρευση αναφο
ράς στις πολιτικές πεποιθήσεις.

•  Καθιερώνεσαι νέο σύστημα αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων των 
δημοσίων υπαλλήλων με βάση τις πραγματικές ικανότητές τους, τα καθή- 
κοντά τους και την παραγωγικότητά τους.

Ζ. Τοπική Αυτοδιοίκηση — Αποκέντρωση — Λαϊκή Συμμετοχή
Η αποφασιστική αναβάθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η προγραμματι

σμένη αποκέντρωση και η καταξίωση της Λαϊκής Συμμετοχής αποτελούν 
βασικά επιτεύγματα της Κυβερνητικής πολιτικής.

Η νέα σχέση Κεντρικής Εξουσίας και Τοπικής Αυτοδιοίκησης, η Διοικη
τική Αυτοτέλεια και η Οικονομική Αυτοδυναμία, η Λαϊκή Συμμετοχή στην ανα
πτυξιακή πορεία, γίνονται πραγματικότητα και καθημερινά διευρύνονται οι 
ορίζοντες στις κατευθύνσεις αυτές.

α. Αποκέντρωση -  Λαϊκή Συμμετοχή

•  Η θεσμοθέτηση των αιρετών Νομαρχιακών Συμβουλίων, ως καθοριστικού
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παράγοντα προγραμματισμού και ανάπτυξης στο νομό και η κατοχύρωση 
της κυβερνητικής ευθύνης με το θεσμό του μετακλητού Νομάρχη, αποτε
λούν τα πρώτα αποφασιστικά βήματα αποκέντρωσης στο επίπεδο του 
νομού.

•  Με την καθιέρωση του θεσμού των αιρετών Επαρχιακών Συμβουλίων και 
του μετακλητού Έπαρχου, στις νησιωτικές περιοχές και το νομό Έβρου, 
η αποκέντρωση προχωρά και στο επίπεδο της επαρχίας.

•  Σημαντικές αρμοδιότητες των Υπουργείων μεταβιβάστηκαν στους Νομάρ
χες, για να απλουστευθούν οι διαδικασίες και να προωθηθεί το κυβερνη
τικό έργο στο περιφερειακό επίπεδο. Με τη σύσταση θέσεων ειδικών Συμ
βούλων ενισχύθηκαν σε επιστημονικό προσωπικό οι νομαρχίες.

•  Για τη Λαϊκή Συμμετοχή στους OTA, θεσμοθετήθηκαν τα συνοικιακά συμ
βούλια, τα συμβούλια διαμερισμάτων και οι πάρεδροι των συνοικισμών.

•  Με τον Ν. 1416/84 παρέχεται η δυνατότητα να μεταβιβάζονται με την 
απλή διαδικασία των προεδρικών διαταγμάτων αρμοδιότητες και πόροι 
από τη δημόσια διοίκηση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και επίσης η δυνατό
τητα στους OTA για την απευθείας εκτέλεση έργων και ανάληψη υπηρε
σιών από οργανισμούς του δημοσίου (EOT, ΙΚΑ, ΟΓΑ, OTE, ΔΕΗ, κτλ.) με 
την σύναψη προγραμματικών συμβάσεων.
Με τον Ν. 1270/82 τροποποιήθηκε ο δημοτικός και κοινοτικός κώδικας και

έγιναν ουσιαστικές βελτιώσεις στην εκλογική νομοθεσία των δημοτικών εκλο
γών.
•  Συστάθηκε και λειτουργεί με γρήγορους ρυθμούς ειδική αντιπροσωπευ

τική επιτροπή για την κατάρτιση του νέου κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
με τον οποίον, μεταξύ των άλλων, θα θεσμοθετηθεί ο δεύτερος και τρίτος 
βαθμός αυτοδιοίκησης.

β. Για την Διοικητική Αυτοτέλεια
•  Καταργήθηκαν οι διατάξεις που πρόβλεπαν τον έλεγχο νομιμότητας των 

πράξεων των δημοτικών και κοινοτικών συμβουλίων από τον Νομάρχη. Το 
τι συμφέρει το λαό μιας περιοχής το κρίνουν κυριαρχικά οι εκλεγμένοι 
εκπρόσωποί του.

•  Καταργήθηκε η χωρίς έλεγχο πειθαρχική εξουσία του Νομάρχη επί των 
αιρετών εκπροσώπων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Μέχρι σήμερα κανένας 
δεν τιμωρήθηκε.

•  Παρέχεται η δυνατότητα στους OTA να προσλαμβάνουν επιστημονικό και 
εργατοτεχνικό προσωπικό, για να ανταποκριθούν στις νέες αρμοδιότητές 
τους.

•  Θεσμοθετήθηκε η ίδρυση Δημοτικής Αστυνομίας και ήδη ενεργοποιούνται 
οι σχετικές διατάξεις.

© Διευκολύνεται η εκτέλεση των μικρών Δημοτικών και Κοινοτικών έργων με 
την μέθοδο της απευθείας ανάθεσης (για τις κοινότητες μέχρι 1,5 εκ. δρχ. 
και για τους δήμους μέχρι 2 εκ. δρχ.).

γ. Για την Οικονομική Αυτοδυναμία
Ενισχύθηκε σημαντικά η οικονομική αυτοδυναμία της Τ.Α., με θεσμοθέ

τηση διαφόρων αποκλειστικών οικονομικών πόρων (π.χ. Φόρος ακίνητη©
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περιουσίας, 15% των τελών κυκλοφορίας, πρόστιμα-παραβάσεις του Κ ΟΚ)  
και με πολλαπλασιασμό των επιχορηγήσεων. ' '

Τακτική
Επιχορήγηση 1981 1982 1983 1984
Τ οπικής 
Αυτοδιοίκησης

6,5 δισ. 14,5 δισ. 17,5 δισ. 24,5 δισ.

Για το 1984, με το Ν. 1416/84, αφαιρέθηκαν πόροι από τον προϋπολογισμό 
του Κράτους υπέρ της Τ.Α. ύψους 1,6 δισ.

Εργα Τ οπικής Αυτοδιοίκησης από το Περιφε- 1981 
ρειακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων 13,9 δισ.

1984 
47 δισ.

Ειδικό πρόγραμμα για την καταπολέμηση της ανεργίας 
ΟΤΑ (1983-1984) 7,5 δισ.

δ. Συμμετοχή της Τ.Α. στην Ανάπτυξη

•  Οι εκπρόσωποι της Τ.Α. αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του Νομαρ
χιακού Συμβουλίου και αναγορεύουν την Τ.Α. σε καθοριστικό παράγοντα 
προγραμματισμού και ανάπτυξης.

•  Νέες δυνατότητες παρέχονται στους OTA για τη δημιουργία Δημοτικών 
Επιχειρήσεων με τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαίσιου, παροχή 
κινήτρων, και θέσπιση νέων νομικών μορφών (δημοσυνεταιριστικές, δια
δημοτικές, κτλ.).

•  Θεσμοθετήθηκε η έννοια των αναπτυξιακών συνδέσμων μεταξύ OTA, και 
αποτελεί σήμερα μια νέα προοπτική στην αναπτυξιακή αντίληψη ενώ 
καθιερώθηκαν παράλληλα ισχυρά κίνητρα για τη συνένωση δήμων και κοι
νοτήτων.

•  Κατοχυρώθηκε η συμμετοχή της Τ.Α. στις Κοινωνικοποιημένες επιχειρή
σεις, στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας, στο ΕΣΑΠ και σ’ όλους τους δημό
σιους οργανισμούς.

•  Η Τ.Α. συμμετέχει ουσιαστικά στή διαδικασία σύνταξης των Γενικών 
Πολεοδομικών σχεδίων και έχει την δυνατότητα να λειτουργήσει πολεο
δομικά γραφεία.

•  Ενδυναμώθηκε ο ρόλος της Κεντρικής Ένωσης (ΚΕΔΚΕ) και των Τοπικών 
Ενώσεων Δήμων και Κοινοτήτων (ΤΕΔΚ).

ε. Για το προσωπικό των OTA

•  Στη Σχολή Δημόσιας Διοίκησης θεσμοθετήθηκε και η δημιουργία τμημά
των για την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

•  Με πρωτοβουλία του Υπουργείου Εσωτερικών έχουν προγραμματιστεί και 
εκτελούνται προγράμματα επιμόρφωσης δημοτικών και κοινοτικών υπαλ
λήλων.

•  Ρυθμίζεται το χρόνιο πρόβλημα της πληρωμής των συντάξεων των δημοτι
κών υπαλλήλων από το δημόσιο.
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Τα 3 χρόνια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ σφραγίσθηκαν από την χάραξη 
και υλοποίηση μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που αποδεικνύει την σταθερή 
πολιτική βούληση του ΠΑΣΟΚ να προχωρήσει και να στεριώσει η κοινωνική 
αλλαγή. Οι διακηρύξεις μας ότι η Παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού, και 
ότι πρωταρχικός στόχος μας είναι οι νέες αξίες να περάσουν στο περιεχόμε
νο, και στις κατευθύνσεις της Εκπαίδευσης και των Σπουδών, γίνονται σήμερα 
πράξη.

Η Κυβέρνηση δίνοντας απόλυτη προτεραιότητα στον τομέα της παιδείας:
•  Δημιούργησε ένα πρωτοποριακό θεσμικό πλαίσιο, που αποτελεί αληθινή 

επανάσταση στο χώρο της παιδείας, καταργώντας το αναχρονιστικό και 
αυταρχικό εκπαιδευτικό σύστημα της Ν.Δ.

•  Με μια σειρά μέτρων βελτίωσε και επέκτεινε την υλικοτεχνική υποδομή, 
εξυπηρετώντας καλλίτερα τις εκπαιδευτικές ανάγκες της νέας γενιάς.

•  Προσανατόλισε το περιεχόμενο των σπουδών τόσο μέσα από τα νέα βιβλία 
όσο και με το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού λειτουργού, στην πίστη στις 
ανθρώπινες αξίες, και συνέδεσε το περιεχόμενο αυτό με τις ευρύτερες 
κοινωνικές και παραγωγικές ανάγκες του τόπου.

Α. Θεσμικά μέτρα και μεταρρυθμίσεις για την παιδεία
•  Ο νόμος πλαίσιο για τα ΑΕΙ κατάργησε τον φεουδαρχικό θεσμό της έδρας, 

δημιούργησε τον τομέα και έδωσε τις εγγυήσεις για:
-  Εκδημοκρατισμό στα πανεπιστήμια
-  Διενέργεια Ουσιαστικής Έρευνας
-  Ελεύθερη και αδογμάτιστη κίνηση ιδεών
-  Άσκηση κοινωνικού και ακαδημαϊκού ελέγχου αλλά και συμμετοχή στον 

προγραμματισμό της εκπαιδευτικής διαδικασίας όλων των υπεύθυνων 
πολιτικών και κοινωνικών φορέων.

Η ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανώτατης Παιδείας 
(ΕΣΑΠ) υλοποίησε το παραπάνω βήμα.
•  Ο Νόμος πλαίσιο για τα ΤΕΙ κατάργησε τα υποβαθμισμένα και αναξιόπιστα 

από πλευράς επαγγελματικής κατοχύρωσης ΚΑΤΕΕ και δημιόύργησε τα 
ΤΕΙ εντάσσοντάς τα μαζί με τα ΑΕΙ στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
Οι βασικές επιλογές του Νόμου.

-  Συνδέονται με τις γενικότερες αναπτυξιακές επιλογές για αυτοδύναμη 
οικονομική ανάπτυξη
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-  Βοηθούν την προσπάθεια να κερδίσει η χώρα μας την επερχόμενη τεχνο
λογική επανάσταση

-  Αποτελούν μια αξιόπιστη εκπαιδευτική, επαγγελματική και κοινωνική προο
πτική για τη νεολαία μας.

Ο Νόμος πλαίσιο για τα ΤΕΙ αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την αναβάθ
μιση της τριτοβάθμιας τεχνικής εκπαίδευσης ενώ ο κοινωνικός έλεγχος εξα
σφαλίζεται με την ίδρυση και λειτουργία του Συμβουλίου Τεχνολογικής 
Εκπαίδευσης που εισήγαγε στη χάραξη της εκπαιδευτικής πολιτικής εκτός 
από τα Συναρμόδια Υπουργεία, τα Επιμελητήρια, τους Σπουδαστές, το Διδα
κτικό προσωπικό, τους Εργαζόμενους, τους Επιστημονικούς Συλλόγους, τις 
Ελληνικές Βιομηχανίες.

Παράλληλα:
•  Η νομοθετική κατοχύρωση του Άσυλου τόσο στα ΑΕΙ όσο και στα ΤΕΙ 

απάλλαξε την επιστημονική αναζήτηση, τη διδασκαλία και το διάλογο στα 
Πανεπιστήμια και στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από οποιαδή
ποτε άμεση ή έμμεση αστυνόμευση.

•  Καταργήθηκε το αποτυχημένο σύστημα των Πανελληνίων εξετάσεων και 
καθιερώθηκε το νέο σύστημα των γενικών εξετάσεων. Το νέο σύστημα:

-  Εξασφαλίζει απεριόριστες ευκαιρίες εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαί
δευση.

-  Ελαχιστοποιεί τις ανάγκες των νέων να καταφεύγουν σε φροντιστήρια και 
απελευθερώνει τη διδασκαλία εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 
από την κερδοσκοπία της παραπαιδείας. Ο θεσμός των μεταλυκειακών 
κέντρων, αποτελεί σήμερα μια πραγματικότητα, με επιτυχημένη απόδοση 
και μεγάλες προοπτικές. Η επιτυχία του φαίνεται από τα ποσοστά εισαγω
γής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση μαθητών που τα παρακολούθησαν: 1983 
29,8%, 1984 43,94%.

-  Οι μαθητές προετοιμάζονται καλύτερα και σύμφωνα με τις κλίσεις τους 
ενώ σύγχρονα αποφεύγεται η αποδιοργάνωση του Λυκείου με το σύστημα 
των Πανελλήνιων εξετάσεων.

-  Εξασφαλίζεται ο σεβασμός της προσωπικότητας και των ενδιαφερόντων 
των μαθητών με την δυνατότητα να επιλέξουν ανάμεσα σε 20 ομάδες σχο
λών από τις 16 στις οποίες διαιρούνται οι σχολές.

-  Εξασφαλίζεται η μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων. Το 1981 9 περι
φέρειες είχαν ποσοστό εισακτέων πάνω από τον μέσο όρο και απ’ αυτές 
μόνο 2 ήταν επαρχιακές. Το 1984 20 Νομοί έχουν ποσοστό υψηλότερο του 
μέσου όρου.
Η φιλολαϊκή κατεύθυνση και ο ιδιαίτερος κοινωνικός χαρακτήρας της 

εκπαιδευτικής μας πολιτικής αποτυπώνεται καθαρά στον παρακάτω πίνακα.
ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ ΣΕ Α.Ε.Ι. ΚΑΙ Τ.Ε.Ι.

1981 1982 1983 1984
27.500 34.000 40.000 50.500

Μ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται αποφασιστικά η φοιτητική μετανάστευση
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και δεν υπάρχει η πιεστική ανάγκη που οδηγούσε τη νεολαία μας σε αναγκα
στικό εκπατρισμό.
-  Καταργήθηκαν οι φραγμοί των εξετάσεων ανάμεσα στο Γυμνάσιο και στο 

Λύκειο όπως επίσης, ανάμεσα στο Γενικό και Τεχνικό Λύκειο. Η ορθότητα 
των μέτρων αυτών, παράλληλα με τα πρακτικά βήματα αναβάθμισης της 
Μέσης Τεχνικής εκπαίδευσης, οδήγησε σε αύξηση του μαθητικού δυναμι
κού μεταξύ του 80-81 και 83-84 κατά 46,58% ενώ στις ταχύρρυθμες σχολές 
του ΟΑΕΔ οι ζητούμενεο προς τις υπάρχουσες θέσεις είναι 5 προς 1 κατά 
μέσο όρο.

•  Ο θεσμός του Σχολικού Συμβούλου με την υπαγωγή σ’ αυτόν της επιστη- 
μονικής-παιδαγωγικής καθοδήγησης ήταν ένα σημαντικό βήμα για την 
ποιοτική ανύψωση της εκπαίδευσής μας. Τα σεμινάρια επιμόρφωσης, η 
προώθηση νέων μεθόδων διδασκαλίας, η ενημέρωση των γονέων καθώς 
και άλλες δημιουργικές πρωτοβουλίες ενίσχυσαν την οργάνωση και λει
τουργία των σχολικών μονάδζον και βοήθησαν τους εκπαιδευτικούς στην 
άσκηση της διδακτικής λειτουργίας δίχως τη σκιά της ιεραρχικής εξάρτη
σης από τους επιθεωρητές.

•  Η προτεραιότητα στο ποιοτικό στοιχείο εκφράζεται με συγκεκριμένα 
μέτρα.

•  Τα νέα αναλυτικά προγράμματα του Δημοτικού Σχολείου και τα νέα βιβλία 
που τα συνοδεύουν έχουν αναβαθμίσει ποιοτικά την λειτουργία του Δημο
τικού ενώ ήδη ολοκληρώνεται το πρόγραμμα για τα βασικά μαθήματα όλου 
του Δημοτικού.

•  Η καθιέρωση της αρχής ότι κάθε βιβλίο συνοδεύεται από το βιβλίο του 
δασκάλου.

•  Ο μεγάλος αριθμός σεμιναρίων σ’ όλη την Ελλάδα για θέματα όπως τα νέα 
βιβλία και προγράμματα, σχολικός επαγγελματικός προσανατολισμός, 
θεατρική παιδεία κλπ.

•  Η εισαγωγή νέων μαθημάτων στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση όπως η Κοι- 
νωνιολογία και η Πολιτική Οικονομία για υπεύθυνη και αντικειμενική ενη
μέρωση των μαθητών σε θέματα ζωής και λειτουργίας της κοινωνίας.

•  Η συγγραφή και έκδοση νέων βιβλίων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ιδιαί
τερα στους τομείς των φυσικών και μαθηματικών επιστημών, της νεοελλη
νικής λογοτεχνίας, της ιστορίας και της δημοκρατικής αγωγής, τομείς που 
είχαν μείνει στάσιμοι για δεκαετίες.

•  Η για πρώτη φορά σύνταξη αναλυτικών προγραμμάτων των Τεχνικών- 
Επαγγελματικών Λυκείων και η σε πολύ σύντομο χρόνο παράδοση των 
αναλυτικών προγραμμάτων των τεχνικών επαγγελματικών σχολών που λει
τουργούσαν χωρίς αναλυτικά προγράμματα από την ίδρυσή τους.

•  Η ίδρυση νέων μονάδων επιμόρφωσης του διδακτικού προσωπικού 
(ΣΕΛΜΕ-ΣΕΛΔΕ) στη Λάρισα, Καβάλα, Τρίπολη, Ηράκλειο.

•  Η καθιέρωση του μονοτονικού συστήματος στη νεοελληνική γραφή γιατί 
τα πολλά τονικά δεν αποτελούσαν οργανικό στοιχείο της γραφής αλλά 
τροχοπέδη στη σχολική διδασκαλία.
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• Η ουσιαστική εισαγωγή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού 
με την καθιέρωσή του σ’ όλες τις τάξεις των γυμνασίων στην Α' και Β' τάξη 
του Γενικού Λυκείου και την Α' τάξη του Τεχνικού -  Επαγγελματικού 
Λυκείου -  την επιμόρφωση των στελεχών εφαρμογής του σε σχολές 5μη- 
νης διάρκειας, την έκδοση οδηγών σπουδών για μεταγυμνασιακές και 
μεταλυκειακές σπουδές ως και οδηγών επαγγελμάτων. Ανάλογα έγιναν 
και στον ΟΑΕΔ, ενώ καθιερώθηκε ειδική εκπομπή επαγγελματικού προσα
νατολισμού.

•  Καθιερώθηκαν αρκετές νέες σύγχρονες ειδικότητες στην επαγγελματική- 
τεχνική εκπαίδευση, ενώ επισημαίνεται η αναβάθμιση, ο εκσυγχρονισμός 
και η επέκταση της ταχύρρυθμης επαγγελματικής εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ 
και άλλων φορέων όπως το ΕΛΚΕΠΑ. Τα μέτρα αυτά αναβάθμισης της 
ποιότητας της εκπαίδευσης συντέλεσαν στην συρρίκνωση της ιδιωτικής 
εκπαίδευσης από 744 σχολικές μονάδες στη Γενική και Τεχνική Εκπαί
δευση το 1981 σε 522 το 1984-85 ενώ η νομοθετική κατάργηση της Ανώτε
ρης Τεχνικής ιδιωτικής εκπαίδευσης συνόδευσε την αναβάθμιση των 
ΚΑΤΕΕ σε ΤΕΙ.

•  Αναμορφώθηκε ο κανονισμός των μαθητικών κοινοτήτων ώστε οι μαθητές 
να έχουν υπεύθυνη συμμετοχή στη λειτουργία του σχολείου και στην 
περιφρούρηση της περιουσίας του.

•  Αναμορφώθηκε ο θεσμός της σχολικής εφορίας, με τη συμμετοχή εκπρο
σώπων γονέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε η διαχείριση, διοί
κηση και καλή λειτουργία του σχολείου να είναι αποτέλεσμα τριμερούς 
συνεργασίας δασκάλου, γονέων και Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

•  Οι Παιδαγωγικές Ακαδημίες αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακής στάθ
μης Παιδαγωγικά τμήματα, για να αποκτήσουν πανεπιστημιακή μόρφωση 
οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί μας, γεγονός πρωτοποριακό για όλη την 
Ευρώπη. Παράλληλα καταργήθηκαν οι Ακαδημίες Σωματικής Αγωγής και 
ιδρύθηκαν τμήματα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Πανε
πιστήμια, για να προετοιμάζουν τα κατάλληλα στελέχη, για την αναγέν
νηση του σχολικού και του λαϊκού μας αθλητισμού.

•  Θεσμοθετήθηκε και εφαρμόστηκε η πλήρης ιατροφαρμακευτική και νοσο
κομειακή περίθαλψη των φοιτητών και σπουδαστών καθώς και η παροχή 
άτοκων δανείων και οικονομικών ενισχύσεω,ν για την κάλυψη ειδικών 
εκπαιδευτικών αναγκών τους.

•  Αναδιαρθρώθηκε η οργάνωση και λειτουργία των φοιτητικών και σπουδα
στικών λεσχών και εστιατορίων Kat θεσμοθετήθηκε η συμμετοχή των φοι
τητών και σπουδαστών στη διοίκησή τους και στη διαχείριση των πόρων 
τους.

•  Καθιερώθηκε σειρά διευκολύνσεων για φτηνά εισιτήρια στις μετακινήσεις 
των φοιτητών και σπουδαστών σ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς και για 
την πολιτιστική τους καλλιέργεια και ψυχαγωγία.

•  Καθιερώθηκε σειρά μέτρων και διευκολύνσεων για τους εργαζόμενους 
φοιτητές και σπουδαστές.
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•  Απελευθερώθηκε η διακίνηση των διδακτικών βιβλίων από τα κυκλώματα 
της κερδοσκοπίας, καθιερώθηκαν οι δανειστικές βιβλιοθήκες και επεκτά
θηκε η δωρεάν διανομή τους σε όλους τους φοιτητές και τους σπουδα
στές.

Β. Πιστώσεις και μέτρα βελτίωσης της υλικοτεχνικής υποδομής

•  Για να υλοποιηθούν τα θεσμικά μέτρα και για να εξασφαλισθούν όλες οι 
απαραίτητες προϋποθέσεις και τα μέσα για την απρόσκοπτη λειτουργία 
της εκπαίδευσης, η Κυβέρνηση διέθεσε γενναίες πιστώσεις.
Έτσι για παράδειγμα οι δαπάνες που έχουν προβλεφθεί στον τακτικό 

προϋπολογισμό του 1984 παρουσιάζουν αύξηση 29,3% ενώ οι δαπάνες στο 
πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων αύξηση 72,5%.

Συνολικά η εκπαίδευση το 1984 πήρε 141,8 δις έναντι 64,9 το 1981, δηλ. 
αύξηση 129% ή σε σταθερές τιμές 24,6%. Για τον ΟΑΕΔ τα αντίστοιχα κονδύ
λια είναι 840 εκατ. το 1981 και 2.600 εκ. το 1984.

Η ουσιαστική μέριμνα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την εκπαίδευση 
απεικονίζεται στους παρακάτω πίνακες.

ΔΑΠΑΝΕΣ ANA ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟ

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΜΕΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

1981 21,960/μαθ. 26.580/μαθ. 51.940/μαθ. 88.790/σπουδ. 108.500/φοιτ.

1984

47.454 δηλ. 
αύξ. 117% 
(ή σε σταθ. 
τιμές 18%)

61.930 δηλ. 
αύξ. 133% 
(ή σε σταθ. 
τιμές 28%)

130.000 δηλ. 
αύξ. 150%
(ή σε σταθ. 
τιμές 36%)

256.000 δηλ. 
αύξ. 188%
(ή σε σταθ. 
τιμές 57%)

254.000 δηλ. 
αύξ. 134%
(ή σε σταθ. 
τιμές 27%)

•  Ο νόμος πλαίσιο για τα ΑΕΙ υλοποιείται με την αύξηση της επιχορήγησης 
προς τα Πανεπιστήμια και τις άλλες σχολές και την αύξηση των πιστώσεων 
για ένταξη διδακτικού και άλλου προσωπικού. Στόχος επίσης είναι η υλο
ποίηση του νόμου πλαίσιου για τα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα με 
αύξηση της επιχορήγησης (600 εκατομ.) και άλλων δαπανών για την επι
στημονική έρευνα.

•  Για πρώτη φορά γίνεται αποκέντρωση προς τις νομαρχίες των πιστώσεων 
που αφορούν δαπάνες γενικής εκπαίδευσης, Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύ
ματα, Ανώτερη Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και άλλους τομείς 
της Παιδείας. Το σύνολο των αποκεντρωμένων πιστώσεων θα ξεπεράσει 
τα 1.000 εκατομμύρια το 1984.
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•  Βασική επιδίωξη της Κυβέρνησης ήταν και είναι-η εξάντληση όλων των 
πιστοδοτικών ικανοτήτων του Κράτους για την επίλυση του κτιριακού προ
βλήματος. Έτσι ενώ

το 1981 παραδόθηκαν 1069 νέες αίθουσες, 
το 1982 παραδόθηκαν 1348 νέες αίθουσες, 
το 1983 παραδόθηκαν 2069 νέες αίθουσες, 
το 1984 θα παραδοθούν 3100 νέες αίθουσες 

Παράλληλα στην τριετία παραδόθηκαν 15 σύγχρονα κτίρια από τον ΟΑΕΔ.
•  Για την συστηματική προπαρασκευή των υποψηφίων ιδρύθηκαν 220 Μετα- 

λυκειακά κέντρα. Στα πλαίσια της επιδίωξης αυτής τοποθετείται ο σχεδια- 
σμός και η ένταξη σε σχετικά προγράμματα, πριν το τέλος της πενταετίας, 
όλης της υποδομής που χρειάζεται ώστε στα μέσα της επόμενης πενταε
τίας να έχει λυθεί το κτιριακό για όλες τις μονάδες της προπανεπιστημια- 
κής εκπαίδευσης.

•  Διορίστηκαν πάνω από 16.500 νέοι εκπαιδευτικοί στη γενική και μέση 
Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση. Εκατοντάδες σχολεία, ιδιαίτερα στην 
ξεχασμένη Ελλάδα, κλειστά επί χρόνια, ξανάνοιξαν και πολλές κενές 
θέσεις στα Σχολεία των αστικών κέντρων καλύφθηκαν με προσωπικό όλων 
των ειδικοτήτων.



II. ΠΑ ΙΔ ΕΙΑ -ΤΟ  ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ 25

Χαρακτηριστικές είναι οι συγκρίσεις αναλογιών διδασκόντων προς διδα
σκόμενων τα ακαδημαϊκά έτη '83-’84 και ’79-’80.

1979 -  80 1983 -  84
Π ροσχολική αγωγή 1 : 22,9 1 : 21,6
Δημοτική εκπαίδευση 1 : 26,4 1 : 23,7
Μέση Γενική Μέση Τεχνική 
και Επαγγελματική Εκπαίδευση 1 : 22,4 1 : 18,5

•  Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την ανάγκη να θωρακιστούν τα ανα
τολικά μας σύνορα, δίνεται η μάχη της ειρήνης με την ίδρυση νέων Πανε
πιστημίων στο Αιγαίο, στο Ιόνιο και στη Θεσσαλία, με ταυτόχρονη ίδρυση 
και λειτουργία νέων τμημάτων ΑΕΙ και TEL

•  Η Κυβέρνηση λαμβάνοντας όλα τα μέτρα για την φοιτητική μέριμνα διέθε
σε:
-  1350 εκατομ. το 1984 για τα συσσίτια από 650 που ήταν το 1983, δηλ. 
αύξηση πάνω από 100%.
-  33 εκατομ. το 1984 για φοιτητικά και σπουδαστικά δάνεια από 20 εκα
τομ. το 1983, δηλ. αύξηση 65%.
-  465 εκατομ. το 1984 για τον εξοπλισμό των φοιτητικών λεσχών από 240 
εκατομ. το 1983, δηλ. αύξηση 52%.

•  Με τα μέτρα αυτά το εκπαιδευτικό σύστημα αγκάλιασε προοδευτικά κάθε 
Έλληνα στο χωριό και στην πόλη εκπληρώνοντας έναν από τους θεμελιω- 
δέστερους προγραμματικούς στόχους της Κυβέρνησης, που είναι η 
παροχή ίσων ευκαιριών προσπέλασης, στο κοινωνικό αγαθό της παιδείας 
σε όλους τους Έλληνες.

Γ. Λαϊκή επιμόρφωση
α. Η λαϊκή επιμόρφωση στα 3 χρόνια της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ πραγματο

ποιεί σταθερά ένα σημαντικό αναπροσανατολισμό: Να μεταβληθεί από 
μηχανισμό παροχής απλοποιημένης γνώσης, και υποκατάστασης φροντι
στηριακών μαθημάτων, σε ένα τομέα όπου ο κάθε πολίτης μπορεί να 
καταρτισθεί επαγγελματικά, να αναπτύξει την προσωπικότητά του, να 
διευρύνει τις γνώσεις του, ώστε να συμμετάσχει ενεργά στην κοινωνική 
δραστηριότητα, στους λαϊκούς θεσμούς, στην αναπτυξιακή διαδικασία, σ’ 
όλες τελικά τις αποφάσεις που τον αφορούν.
Πρώτο μέτρο της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ ήταν η αναδιάρθρωση του

θεσμού, και η κατάρτιση του νέου κανονισμού της Λ.Ε. Με βάση τον κανονι
σμό αυτό:
•  Οι ΝΕΛΕ παίρνουν αποκεντρωμένες αρμοδιότητες, και συντονίζουν τις 

επιμορφωτικές δραστηριότητες στο νομό, με τον έλεγχο της Τ.Α., των 
συνεταιρισμών, των εργατικών κέντρων, των επαγγελματικών οργανώσεων 
και πολιτιστικών φορέων.



26 II. ΠΑΙΔΕΙΑ -  ΤΟ ΘΕΜΕΛΙΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

•  Δημιουργούνται τα Συμβούλια Λαϊκής Επιμόρφωσης (ΣΛΕ) που προσδιορί
ζουν τις επιμορφωτικές ανάγκες του νομού, εισηγούνται στις ΝΕΛΕ τα επι
μορφωτικά προγράμματα, και επιμορφώνουν τους επιμορφωτές.

β. Οι στόχοι που θέτει η Λαϊκή Επιμόρφωση συνοψίζονται:
-  Στη στήριξη και ανάπτυξη των νέων λαϊκών συμμετοχικών θεσμών.
-  Στην προώθηση και ανάπτυξη των νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων, 

που θα συμβάλλουν στη μείωση της ανεργίας και της υποαπασχόλησης.
-  Στο άνοιγμα ενός ελεύθερου και ανοικτού διαλόγου για τα σημαντικά προ

βλήματα που αφορούν τον κάθε πολίτη.
•  Για την πραγματοποίηση των στόχων της Λ.Ε. δόθηκαν τα εξής ποσά, που 

κατανεμήθηκαν στις ΝΕΛΕ.
1982 543.096.000 δρχ.
1983 877.730.000 δρχ.

1ο εξάμηνο 1984 653.000.000 δρχ.
•  Σήμερα λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα 430 Κέντρα Λ.Ε., και στα τμήματά 

τους επιμορφώνονται κάθε χρόνο 200.000 άτομα. Από τα τμήματα αυτά:
Το 52% λειτουργεί σε άγροτικές περιοχές 
Το 21% λειτουργεί σε ημιαστικές περιοχές 
Το 27% λειτουργεί σε αστικές περιοχές

•  Ως προς το περιεχόμενο των μαθημάτων, η κοπτική- ραπτική περιορίστηκε 
από το 60% στο 20% των τμημάτων με συνεχή τάση μείωσης, και αυξάνο
νται κατακόρυφα τα τμήματα που ασχολούνται με σύγχρονες αναπτυξια
κές ανάγκες της χώρας (πάνω από 30%), με συνεταιριστικά και εργαριακά 
θέματα, με προβλήματα της νεολαίας, της γυναίκας, των μεταναστών, των 
αναπήρων, κλπ. Αυξήθηκαν σημαντικά τα τμήματα προληπτικής Ιατρικής, 
αναλφαβητισμού, επιμόρφωσης ειδικών κοινωνικών ομάδων για οξυμμένες 
ανάγκες (τσιγγάνοι).

•  Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση των επιμορφωτών και των στε
λεχών σε θέματα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Παιδαγωγικής, Συνεταιρισμού 
και Παλινόστησης (σε συνεργασία με το ΕΛΚΕΠΑ), Δημοκρατικού Προ
γραμματισμού, Γυναίκας, Νέας Γενιάς.

Το 1983 και το Α εξάμηνο του ’84 διοργανώθηκαν 71 σεμινάρια με 
συνολικό αριθμό ωρών 5.523 που παρακολούθησαν 18.900 άτομα.

•  Με την επέκταση της κτιριακής υποδομής, τη δημιουργία των «πολυλει- 
τουργικών» Επιμορφωτικών Κέντρων που προβλέπεται να καλύψουν όλη 
τη χώρα, και να εξελιχθούν σε πόλους κοινωνικής και πολιτικής ανάπτυ
ξης, δημιουργούνται οι σταθερές προϋποθέσεις ώστε η Λαϊκή Επιμόρ
φωση να φθάσει προοδευτικά σε κάθε Έλληνα στο χωριό και στην πόλη.
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III. Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ  -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Η κατανόηση και η αποτίμηση της Κυβερνητικής πολιτικής στο χώρο της 
οικονομίας είναι δυνατή μόνο μέσα από την ανάλυση των αντικειμενικών συν
θηκών, από τις οποίες ξεκίνησε:

Συνθήκες που οφείλονται:
1. Στον τρόπο με τον οποίο η χώρα μας εντάσσεται στο διεθνή καταμερισμό 

εργασίας, στις αδύναμες και μη ανταγωνιστικές δομές της οικονομίας της, 
στον τρόπο με τον οποίο αυτή δέχεται τις επιδράσεις των κρίσεων σε διε
θνές επίπεδο.

2. Στην οικονομική πολιτική των Κυβερνήσεων της Δεξιάς που επέτεινε την 
οικονομική κρίση και οδήγησε την οικονομία στα πρόθυρα της κατάρρευ
σης, αφήνοντας στο ΠΑΣΟΚ ως οικονομικές υποθήκες:
•  Ένα καλπάζοντα πληθωρισμό της τάξης του 25-26%.
•  Ένα τεράστιο έλλειμα ισοζυγίου πληρωμών 2,4 δις δολλαρίων.
•  Τη μηδενική αύξηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος.
•  Τα απαράδεκτα ελλείματα του δημόσιου τομέα που έφθαναν το 15,5% 

του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος και ταυτόχρονα τα άδεια ταμεία.
•  Την διογκούμενη ανεργία και υποαπασχόληση.
•  Τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις
•  Μια βιομηχανία χτισμένη κυριολεκτικά σε γυάλινα πόδια, έτοιμη να 

καταρρεύσει μέσα στο πεδίο του ανταγωνισμού της ΕΟΚ.
α. Με δεδομένη αυτή την κατάσταση της οικονομίας, η Κυβέρνηση του 

ΠΑΣΟΚ κλήθηκε να εφαρμόσει το πρόγραμμα της κάτω από συνθήκες εξαι
ρετικά δύσκολες: Τις κρίσιμες εξελίξεις στα εθνικά θέματα συνόδευε και 
μια οικονομία σε πορεία κατάρρευσης.
Οι επιλογές μας γ ι’ αυτό επικεντρώθηκαν στα ακόλουθα σημεία:
•  Στην προσπάθεια για τη σταθεροποίηση της οικονομίας, την έξοδο από 

την βαθειά κρίση.
•  Στη δημιουργία των προϋποθέσεων για την ανάκαμψη της οικονομίας, 

ώστε να μπουν οι βάσεις για την αυτοδύναμη ανάπτυξη της πατρίδας 
μας.

•  Στην καθιέρωση των νέων θεσμικών αλλαγών με την συμμετοχή των 
εργαζόμενων στην παραγωγική διαδικασία.

Στα 3 χρόνια της Αλλαγής δεν έγιναν βέβαια θαύματα. Όμως οι στόχοι μας 
για το διάστημα αυτό πραγματοποιήθηκαν. Σήμερα διαγράφεται μια αισιό
δοξη προοπτική για την πορεία της οικονομίας μας:
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•  Ο πληθωρισμός μειώθηκε από 26% σε 18% με προοπτικές για ακόμη 
μεγαλύτερη μείωση το 198^.

•  Το έλλειμα στο ισοζύγιο πληρωμών μειώθηκε από 2.4 δις δολλάρια σε
1,9 δις δολλάρια. " ν

•  Το ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν προβλέπεται να αυξηθεί κατά 2,5% μέσα 
στο 1984.

•  Η βιομηχανική παραγωγή, που ήταν μειωμένη κατά 2,5% το 1981, 
εμφάνισε μια μικρή αύξηση κατά 1% το 1983 και αναμένεται μεγαλύ
τερη αύξηση της (1,2%) για το 1984 και 2% για το 1985.

•  Οι ιδιωτικές επενδύσεις από 332,9 δις το 1981 αυξήθηκαν σε 450,0 δις 
το 1984.

•  Οι δημόσιες επενδύσεις σε σταθερές τιμές (1970) αυξήθηκαν κατά 
10,9% το 1983 και 6% το 1984 ανεβάζοντας τη συμμετοχή τους σαν 
ποσοστό του ΑΕΠ από 4,7 το 1981 σε 5,5 το 1984.

•  Οι εξαγωγές που το 1981 είχαν μειωθεί κατά 12% σημείωσαν αύξηση 
κατά 18,6% το 1983, ενώ μεγαλύτερη αύξηση προβλέπεται για το 1984.

•  Σημαντική είναι η αύξηση των τραπεζικών καταθέσεων.
Η απλή σύγκριση των αριθμών είναι αποκαλυπτική:

Τιμάριθμος Έλλειμα Ισοζυγίου Πληρωμών
1981 26% 
1984 18%

1981 2,4 δις δολλάρια 
1984 1,9 δις δολλάρια

Δείκτης Τιμών Τροφίμων Εξαγωγές
1981 28,7% 1981 -12 %
1984 17 % 1983 + 18,6%

β. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι η σταθεροποίηση και η πορεία ανάκαμ
ψης δεν έγινε σε βάρος του εισοδήματος του λαού, και δεν οδήγησε σε 
έξαρση της ανεργίας, όπως συμβαίνει σε χώρες που προωθούν μονεταρι- 
στικές πολιτικές συμπιέζοντας τα εισοδήματα των εργαζομένων. 
Καθιερώσαμε την Αυτόματα Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή μισθών και ημε
ρομισθίων σε μια περίοδο παγκόσμιας κρίσης και εφαρμογής προγραμμά
των λιτότητας.
Με την εισοδηματική μας πολιτική αυξήσαμε το πραγματικό εισόδημα των 
εργαζομένων κατ,ά την περίοδο 1982-1984 σε ποσοστό 8,2%. Η αύξηση στα 
κατώτατα όρια ήταν της τάξης του 25%-30%, ενώ στην προηγούμενη τριε
τία 1979-81 τα κατώτερα όρια μειώθηκαν κατά 6%-8,3% σαν συνέπεια της 
πολιτικής της μονόπλευρης λιτότητας της Ν. Δημοκρατίας.
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Προχωρήσαμε με επιτυχία στους στόχους μας γιατί οι επιλογές μας στηρί- 
χθηκαν από το λαό που έδειξε εμπιστοσύνη και συμπαράσταση στην 
Κυβέρνησή του. Χάρις σ’ αυτή την εμπιστοσύνη μπορούμε σήμερα να προ
χωρήσουμε στην πορείά1 της προόδου και της ανάπτυξης.

γ. Στην πορεία για την αλλαγή ακολουθούμε μια μεικτή μορφή οικονομίας 
στην οποία θα λειτουργούν και θα συνυπάρχουν
• Ο Κρατικός Τομέας
•  Ο Ιδιωτικός Τομέας
•  Ο Κοινωνικός Τομέας.
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1. Ο ρόλος του Κράτους στην πορεία της οικονομίας έγινε περισσότερο 
ενεργητικός και συμβάλει σταθερά στην υποστήριξη μιας διαρκούς και 
αυτοδύναμης ανάπτυξης του παραγωγικού μας δυναμικού.
Σ' αυτή την κατεύθυνση το Κράτος ανέλαβε ενεργητικό ρόλο για την 
ανάκαμψη των επενδύσεων, τόσο του δημόσιου όσο και του ιδιωτικού 
τομέα.
Η αύξηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων είχε σαν αποτέλε
σμα την αύξηση της ποσοτικής και ποιοτικής του σημασίας στο σύνολο 
της Ελληνικής Οικονομίας. Οι πληρωμές του Προγράμματος κατά το 
1984 θα φθάσουν στο 6,5% του ΑΕΠ σε σύγκριση με το 4,2% που ήταν 
το 1980.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

1980 1981 1982 1983 1984
Πληρωμές που μετριώνται σε 
δισεκατομμύρια δρχ. 
ποσοστιαία
αύξηση συνολικών πληρωμών

64,3 99,1 119,5 170,3 220

α) σε σχέση με το 1980 86,2% 165% 243%
β)σε σχέση με το προηγούμενο έτος 20,7% 42% 29%

ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
(Σε δισεκ. δραχμές)

ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΜΕΩΝ

1980 1981 1982 1983 1984
Εκπαίδευση 6,5 8,1 10,4 16,1 23,7
Συγκοινωνιακά έργα 7,5 8,7 11,8 17,8 23,6
Υγεία-Πρόνοια 1,3 3,2 2,5 5,4 11,5
Εγγειοβελτιωτικά 5,5 5,1 8,0 9,4 11,5
Ύδρευση-Αποχέτευση 1.6 1,0 2,5 4,7 5,7
Οικισμός 0,6 0,8 2,1 2,2 3,2

Παρατηρείται τετραπλασιασμός ή και δεκαπλασιασμός των ποσών που διατέθηκαν.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Ποσά σε εκατ. δρχ.

1983 1984

1980 1981 1982 ΕΘΝΙΚΟ 4Π0ΚΕΝ1Ρ. ΣΥΝΟΛΟ ΕΘΝΙΚΟ ΑΠΟΚΕΝΤΡ ΣΥΝΟΛΟ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΡΓΑ 2.555,0 6.306,0 7.587 7.708 - 7.708 8.500 - 8.500

ΓΕΩΡΓΙΑ 2.057,9 1.821,0 2.234 1.671 1.384 3.055 2.000 1.500 3.500

ΔΑΣΗ -  ΑΛΙΕΙΑ 1.207,0 1.655,0 1.901 3.972 572 4.544 5.900 545 6.445

ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 5.523,2 5.074,2 8.003 8.892 546 9.384 11.000 500 11.500

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ -  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
-  ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ 4.937,0 4.784,0 5.617 11.830 20 11.850 10.000 40 10.040

ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 7.501,0 8.706,0 11.780 16.100 1.661 17.761 1.800 1.800 23.600

ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΟΙ 1.471,0 1.412,0 2.146 2.986 - 2.986 4.400 - 4.400

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ -  ΜΟΥΣΕΙΑ 
-ΜΝΗΜΕΙΑ 2.008,5 2.330,8 2.656 3.246 454 3.700 3.724 330 4.054

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 6.561,2 8.096,8 10.444 11.319 4.779 16.118 18.700 5.000 23.700

ΟΙΚΙΣΜΟΣ 615,7 796,2 2.150 2.106 73 2.179 3.100 75 3.175

ΥΓΕΙΑ -  ΠΡΟΝΟΙΑ 1.315,3 3.196,8 2.555 4.359 1.003 5.362 8.800 2.665 11.465

ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ 1.678,5 1.002,6 2.492 3.824 857 4.681 4.900 850 5.750

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 785,5 993,9 1.304 2.089 156 2.245 3.043 75 3.118

ΕΡΕΥΝΑ -  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 2.851,4 3.892,5 3.476 3.945 10 3.955 5.400 - 5.400

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΕΡΓΑ 9.561.2 15.015,5 18.503 29.096 - 29.096 35.605 - 35.605

ΔΙΑΦΟΡΑ 12.842,2 32.306,2 34.137 41.354 19 41.373 39.945 30 39.975

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ 1.151,1 1.735,2 2.588 4.203 - 4.203 4.900 - 4.900

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ - — - - - - 14.873 - 14.873

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 64.322,7 99.125,6 119,573 158.700 11.554 170.254 206.590 13.410 220.000

•  Ένα ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτηριστικό της πολιτικής που εφαρμόσθηκε 
από το 1983, σε σχέση με το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, ήταν η 
αποκέντρωση πόρων και αρμοδιοτήτων από τους Κεντρικούς (Υπουργεία) 
προς του περιφερειακούς φορείς (Νομαρχίες -  OTA), εκτέλεσης των 
Δημοσίων Έργων.

•  Ήδη από το 1983, τα Νομαρχιακά Συμβούλια προγραμματίζουν-ελεύθερα 
την εκτέλεση δημοσίων έργων, σε ένα ευρύ φάσμα τομέων, όπως η δημο
τική και η μέση εκπαίδευση, τα κέντρα υγείας και οι παιδικοί σταθμοί, οι
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επαρχιακοί και οι αγροτικοί δρόμοι, τσμικρά αρδευτικά και λιμεντικά έργα, 
τα έργα αποχέτευσης και ύδρευσης στους OTA, κτλ.

•  Για το σκοπό αυτό, οι πόροι που διατέθηκαν στα Νομαρχιακά Ταμεςία από 
το ΠΔΕ είναι σημαντικά αυξημένοι. Σε σύγκριση με το 1980, όπου οι πλη
ρωμές για όλα τα Νομαρχιακά Προγράμματα ήταν 9,6 δις, δρχ. οι αντίστοι
χες πληρωμές του 1983 ξεπέρασαν τα 40,0 δις δρχ., σημειώνοντας αύξηση 
κατά 166% ενώ κατά το 1984 προβλέπεται να ξεπεράσουν κατά πολύ το 
πενταπλάσιο ποσό του 1980.

•  Τέλος, στα. πλαίσια του Π.Δ.Ε. 1984, συνεχίστηκε η εκτέλεση του Ειδικού 
Προγράμματος Καταπολέμησης της Ανεργίας, για το οποίο διατέθηκαν 
συνολικά 12 δισ. δρχ. Η εκτέλεση του Προγράμματος αυτού είχε σαν απο- 
τελέσμα τη δημιουργία 10.000 περίπου θέσεων απασχόλησης στον κατα
σκευαστικό τομέα, αντιμετωπίζοντας έτσι ένα μεγάλο μέρος της ανεργίας 
των οικοδόμων.
Όμως η πορεία της ανάπτυξης θα πρέπει να στηριχθεί σε pta σειρά θεσμι

κών αλλαγών που θα μεταβάλουν ριζικά τις σημερινές διαδικασίες παραγωγής 
και διανομής του εθνικού εισοδήματος.
•  Για πρώτη φορά, με την κατάρτιση του Πενταετούς, που έγινε με τη λαϊκή 
συμμετοχή μέσα από τις διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού, 
υπάρχει μια σταθερή πυξίδα πλεύσης της οικονομίας και της γενικώτερης 
ανάπτυξης του τόπου. Οι επί μέρους επιλογές στους διάφορους τομείς, 
καθώς και οι θεσμικές αλλαγές, έχουν συγκεκριμένους και αποδοτικούς στό
χους.

Οι θεσμικές αλλαγές που προωθήθηκαν μέχρι σήμερα εκφράζονται κύρια
από:

α. την κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα 
β. την καθιέρωση του θεσμού των εποπτικών συμβουλίων 
γ. την αντιμετώπιση του προβλήματος των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων 

με την ίδρυση του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
δ. την παροχή κινήτρων ενίσχυσης της οικονομικής και περιφερειακής ανά

πτυξης της χώρας.
ε. την ελληνοποίηση των Κρατικών Προμηθειών 

στ. την στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την ένταξή τους στο 
αναπτυξιακό πρόγραμμα της Κυβέρνησης.

Α. Κοινωνικοποίηση του δημόσιου τομέα
Με το Ν. 1365/8 και μετά από πλατύ δημοκρατικό διάλογο όλων των ενδια

φερομένων στις γνωμοδοτικές επιτροπές, η Κυβέρνηση προχώρησε στην 
εφαρμογή του Νόμου με την έκδοση των Προεδρικών Διαταγμάτων, που έγινε 
κατ’ αρχή για τις επιχειρήσεις ΔΕΗ, OTE και ΟΣΕ.

Με το πρόγραμμα των κοινωνικοποιήσεων των επιχειρήσεων αυτών πραγ
ματοποιείται βαθιά τομή στο δημόσιο τομέα. Απορρίπτουμε το πρότυπο που 
θεωρεί τη δημόσια επιχείρηση σαν ένα Οργανισμό συγκεντρωτικό, γραφειο
κρατικό, αντιδημοκρατικό στη λήψη αποφάσεων και σαν εξάρτημα της κεντρί-
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κής κρατικής μηχανής. Η δική μας εναλλακτική λύση βασίζεται στον κοινω
νικό έλεγχο και τη συμμετοχή των εργαζόμενων και βάζει τα θεμέλια για μια 
νέα δομή των δημόσιων επιχειρήσεων που θα τις κάνει αποδοτικές και παρα
γωγικές προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Β. Εποπτικά Συμβούλια
Με το Ν. 1385/83 που καθιέρωσε το θεσμό των Εποπτικών Συμβουλίων ο 

Λαός απόκτησε ένα ακόμη μέσο συμμετοχής στον προγραμματισμό και το 
συντονισμό της οικονομικής δραστηριότητας της χώρας.

Ο θεσμός αυτός καθιερώθηκε σε πρώτο βήμα για τον κλάδο των μεταλ
λευτικών επιχειρήσεων της Εύβοιας.

Τα Εποπτικά Συμβούλια δεν είναι όργανα συνδιοίκησης ή διαχείρησης της 
επιχείρησης αλλά αποκεντρωμένα όργανα κοινωνικού ελέγχου που τον 
ασκούν οι αντιπρόσωποι του λαού. Με τον έλεγχο αυτό μπορεί να εξασφαλι
στεί η εναρμόνιση της λειτουργίας των ιδιωτικών επιχειρήσεων στα πλαίσια 
του αποκεντρωμένου αναπτυξιακού προγράμματος.

Γ. Προβληματικές Επιχειρήσεις
Με το Ν. 1386/83 και για να αντιμετωπισθεί το βασικό πρόβλημα των υπερ

χρεωμένων επιχειρήσεων που είναι όμως βιώσιμες η Κυβέρνηση αποφάσισε 
την ίδρυση του Ο.Α.Ε. και της Γραμματείας Οικονομικής Εξυγίανσης Επιχει
ρήσεων που λειτουργεί στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας.

Οι προβληματικές επιχειρήσεις είναι το αποτέλεσμα της σκανδαλώδους 
δανειακής πολιτικής των κυβερνήσεων της Δεξιάς που συνυπάρχει με κακή 
διαχείριση, υποτυπώδη οργάνωση, κακή κεφαλαιακή διάρθρωση και πολλούς 
άλλους λόγους κατά περίπτωση. Το πρόβλημα αυτό αποτελεί πηγή συνεχούς 
χρηματικής αιμορραγίας και απαράδεκτης χρήσης των αποταμιεύσεων του 
>αού ενώ παράλληλα δημιουργεί κινδύνους ανεργίας σ’ ένα μεγάλο αριθμό 
εργαζομένων. Το δημόσιο χρήμα βοήθησε τους επιχειρηματίες να πλουτίσουν 
και έφερε τις επιχειρήσεις στο γκρεμό με τη βοήθεια της πιστωτικής πολιτι
κής των κυβερνήσεων της δεξιάς.

Με τη θεσμοθέτηση του Οργανισμού και της Γραμματείας αλλάζει η 
πορεία που αναπόφευκτα οδηγούσε στην αναπαραγωγή του προβλήματος και 
μπαίνει μπροστά μια διαδρομή με κριτήρια όχι μόνο ιδιωτικοοικονομικά αλλά 
και κοινωνικά και οικονομικά, επιπέδου εθνικής οικονομίας.

Με τη δραστηριοποίηση του Οργανισμού Ανασυγκρότησης Επιχειρήσεων 
λειτουργούν μέχρι τώρα 37 επιχειρήσεις που απασχολούν συνολικά πάνω από
25.000 εργαζόμενους.

Χωρίς την παρέμβαση της πολιτείας θα είχαμε τουλάχιστον και άλλους
50.000 άνεργους, μια και αναγκαστικά θα έκλειναν και πολλές άλλες μικρομε- 
σαίες εταιρείες που συνεργάζονται και εξαρτώνται από τις παραπάνω, υπό 
εξυγίανση, εταιρείες.
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Δ. Ιδιωτικές επενδύσεις/κίνητρα

•  Βασικός στόχος του αναπτυξιακού νόμου 1262/82 είναι η μεταφορά πλεο
νάσματος προς τις επιχειρήσεις που αποσκοπούν στη δομική αλλαγή της 
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας, προς μια αντιμονοπωλιακή και αντι- 
εξαρτησιακή κατεύθυνση. Οι επιχειρήσεις αυτές είναι των συνεταιρισμών, 
των OTA, των εταιρειών λαϊκής βάσης, των κοινοπραξιών, των μικρομε- 
σαίων και των κρατικών φορέων.

•  Χωρίς ο Ν. 1262 ν’ αποτελεί αποκλειστικό εργαλείο άσκησης βραχυπρόθε
σμης οικονομικής πολιτικής, μπορεί -μέσα από την ενίσχυση κύρια των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων- να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για την 
ουσιαστική μείωση της ανεργίας, ιδιαίτερα σε περιφερειακό επίπεδο.

•  Τρίτος βασικός στόχος του Ν. 1262 είναι η περιφερειακή ανάπτυξη.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

1. Οι επενδύσεις που εγκρίθηκαν με βάση το Ν. 1262/82 ξεπέρασαν τα 63 
δισ. δρχ. το 1983 και τα 77 δια. δρχ. το 1984. Το τελευταίο τετράμηνο του ’84 
ο σχετικός ρυθμός αυξήθηκε κατά 95% σε σχέση με το πρώτο οκτάμηνο του 
'84 (βλ. πίνακα 1).

2. Το 68% περίπου των επενδύσεων αυτών το 1984 αφορούν την μετα
ποίηση, το 9% τον πρωτογενή τομέα και το 23% το τριτογενή τομέα (κύρια 
ξενοδοχεία).
•  Από την άποψη του αριθμού, οι επενδύσεις μέχρι 200 εκ. δρχ. αντιπροσω

πεύουν το 97% του συνόλου των επενδύσεων που έχουν εγκριθεί.
•  Από την άποψη του ύψους, το 72% των επενδύσεων που εγκρίθηκαν αφο

ρούν επενδύσεις μέχρι 200 εκ. δρχ.
•  Το 74% των επιχορηγήσεων παίρνουν οι επιχειρήσεις που κάνουν επεν

δύσεις μέχρι 200 εκ. δρχ.
3. Οι επενδύσεις των συνεταιρισμών αντιπροσωπεύουν το 1984, ένα 13% 

(ή 10 δισ. δρχ.) περίπου των συνολικών επενδύσεων του Ν. 1262, αλλά οι επι
χορηγήσεις του νόμου προς τους συνεταιρισμούς το 18% περίπου των συνο
λικών επιχορηγήσεων (βλ. πίνακα).

4. Με την υπόθεση ότι θα πραγματοποιηθούν όλες οι επενδύσεις του Ν. 
1262, θα δημιουργηθούν 55.000 νέες θέσεις εργασίας, από τις οποίες 43.000 
στη μεταποίηση και ειδικότερα 35.000 στις μικρομεσαίες που κάνουν επενδύ
σεις μέχρι 200 εκ. δρχ.

5. Η μεταβίβαση πόρων στις λιγότερο αναπτυγμένες περιοχές της χώρας, 
μέσω του Ν. 1262 είναι βασικός όρος για την ανάπτυξή τους. Έτσι, στους 
περισσότερο προβληματικούς νομούς (Ημαθίας, Κοζάνης, Κιλκίς, Λέσβου, 
Ξάνθης, Ροδόπης κ.ά.) θα πραγματοποιηθεί το 68% των επενδύσεων.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
•  Προϋπόθεση για έγκριση των επενδύσεων του Ν. 1262/82 είναι η βιωσιμό

τητα με βάση τα ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια. Έτσι, η αξιολόγηση των 
επενδύσεων είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο για την εξέταση της επένδυσης
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(σε αντίθεση με το παρελθόν, που οι επενδύσεις εγκρίνονταν με βάση επι
σφαλείς εκτιμήσεις και πολιτικά κριτήρια).

•  Η στενή παρακολούθηση της εκτέλεσης των επενδυτικών προγραμμάτων, 
πριν την εκταμίευση των επιχορηγήσεων του δημοσίου, διασφαλίζει, σε 
μεγάλο βαθμό, την πραγματοποίηση των επενδύσεων και τα συμφέροντα 
του δημόσιου από υπερτιμολογήσεις και άλλα γνωστά τεχνάσματα των 
επενδυτών (στο παρελθόν δεν υπήρχαν αποτελεσματικοί μηχανισμοί 
ελέγχου, με αποτέλεσμα να μην ολοκληρώνονται οι επενδύσεις ή να 
δημιουργούνται προβληματικές επιχειρήσεις).

•  Η έγκριση και παρακολούθηση έχει αποκεντρωθεί για τις επενδύσεις μέχρι 
200 εκ. δρχ. δηλ. για τη πλειοψηφία των περιπτώσεων.

•  Οι επενδύσεις ανά εργαζόμενο αντιπροσωπεύουν ένα μέγεθος 2,5 εκ. δρχ. 
στη μεταποίηση, που είναι σημαντικά μεγαλύτερο από το αντίστοιχο μέσο 
μέγεθος της υπάρχουσας βιομηχανίας (1,4 εκ. για τις μεγαλύτερες μονά
δες).
Έτσι, ο Ν. 1262 βοηθά στο τεχνικό και τεχνολογικό εξοπλισμό των νέων

επενδύσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΣΤΟ Ν. 1262/82

Χρονική
Περίοδος

Αριθμός
Επενδύσεων

Υψος*
Επενδύσεων

Νέες
θέσεις

Εργασίας

Μεταβολή
Ρυθμου
Υψους

Επενδύσεων

1984 384 7 .2 8 8  909 1895 +  9 4 %
Π ρ ω τ ο γ ε ν ή ς 1983 94 3 .7 5 8  569 986

Τ ο μ έ α ς Α Υ Γ . Δ Ε Κ . 84 230 4 .335 .334 1070 + 106%
IΑΝ ΙΟ Υ Λ . 84 154 2 .953 .575 825

1984 811 5 1 .9 4 3 .9 5 4 19047 +  13%

Μ ε τα π ο ίη σ η 1983 929 4 5 .9 0 3 .4 1 6 21277

Α Υ Γ . Δ Ε Κ . 84 362 3 0 .3 4 1 .2 4 6 11612 +  9 7%
ΙΑΝ. ΙΟ Υ Λ . 84 449 2 1 .6 0 2 .7 0 8 7435

Τ ο υ ρ ισ μ ό ς 1984 352 18 .126 .584 445 2 +  3 0 %

κ α ι λ ο ιπ έ ς 1983 260 13 .937 .280 410 3

Υ π η ρ ε σ ίε ς Α Υ Γ . Δ Ε Κ . 84 187 10 .317 .030 232 5 +  8 5 %
ΙΑΝ. ΙΟ Υ Λ . 84 165 7 .809 .554 2127

1984 1547 7 7 .3 5 9 .4 4 7 25 .394 +  2 2 %

Σ Υ Ν Ο Λ Ο
1983 1283 6 3 .5 9 9 .2 6 5 263 6 6

Α Υ Γ . Δ Ε Κ . 84 779 4 4 .9 9 3 .6 1 0 15007 +  9 5 %
ΙΛΝ . ΙΟ Υ Λ . 84 768 3 2 .3 6 5 .8 3 7 10387

* Χιλιάδες δρχ.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΑΧΘΕΙ ΣΤΟ Ν. 1262/82

1984 1983 Α ΥΓ. Δ Ε Κ . 84 ΙΑ Ν . ΙΟ ΥΛ . 84

Αριθμός συνεταιριστικώ ν 
επενδύσεων

289 166 143 146

Ποσοστό στο σύνολο 18,7% 12,9% 18,4% 19,0%

Ύψος συνεταιριστικώ ν 

επενδύσεων 10.167.583 4.271.019 5.494.011 4.673.572

Ποσοστό στο σύνολο 13,1% 6,7% 12,2% 14,4%

Επιχορηγήσεις σ υνετα ι
ριστικών επενδύσεων 3.856.233 1.658.416 2.051.056 1.805.177

Ποσοστό στο σύνολο 18,2% 10,3% 16,3% 20,9%

Ν έες θέσεις εργασίας συ
νετα ιρ ιστικώ ν επενδύσεων 2.879 1.820 1.413 1.466

Ποσοστό στο σύνολο 11,3% 6,9% 9,4% 14,1%

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΥΨΟΥΣ

Κ Α Τ Η Γ Ο Ρ ΙΑ  Υ Ψ Ο ΥΣ  
Ε Π Ε Ν Δ Υ Σ Ε Ω Ν *
Ποσοστά

Μ Ε Χ Ρ Ι
40 40-100 100-200  200-400  400-600  600-800  800-1000

1000  
& άνω

Αριθμού επενδύσεων 68,7 21,2 6,5 2,7 0,4 0,1 0,1 0,3

Ύψους επενδύσεων 23,7 28,4 18,9 16,1 3,8 1,1 0,9 7,1

Ύψους επιχορηγήσεων 25,3 28,9 19,9 16,3 3,6 0,5 0,1 5,4

Νέων θέσεων εργασίας 32,6 30,1 20,1 11,3 3,3 0,1 0,1 2,4

' Εκατ. δρχ.

Ε. Τομέας Κρατικών Προμηθειών
•  Οι Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα αντιπροσωπεύουν μια σοβαρή οικονο

μική δύναμη, που αν χρησιμοποιηθεί σωστά μπορεί να γίνει βασικός συν-
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τελεστής για την ενίσχυση, την τεχνολογική βελτίωση και την αναβάθμιση 
της Ελληνικής βιομηχανίας και βιοτεχνίας. Σήμερα το ποσό που δαπανάται 
για τις Κρατικές προμήθειες είναι περίπου 200 δις δρχ. το χρόνο, δηλ. ένα 
ποσό που υπερβαίνει το 5% του Α.Ε.Π. ή το 10% της βιομηχανικής μας 
παραγωγής.

Μέχρι τον Οκτώβρη του ’81 η πολιτική της Δεξιάς στο χώρο των Κρατικών 
Προμηθειών υπέθαλπε και εξυπηρετούσε τα μεσολαβητικά συμφέροντα που 
επωφελούνταν από την προώθηση εισαγωγών από το εξωτερικό. Κεντρικός 
άξονας της πολιτικής αυτής ήταν οι απ’ ευθείας αναθέσεις για εισαγωγές, που 
σήμαινε εγκατάλειψη της ελληνικής βιομηχανίας, του έλληνα εργαζόμενου, 
της τεχνολογικής ανάπτυξης, ή της καθετοποίησης της παραγωγής. Είναι 
χαρακτηριστικό ότι το 1980 και το 1981 στον τομέα των Κρατικών προμηθειών 
δόθηκαν προμήθειες στους μεσάζοντες της τάξης των 20 έως 30 δις δρχ. το 
χρόνο.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ αντιμετωπίζει το θέμα των Κρατικών προμη
θειών σε ριζικά διαφορετικές κατευθύνσεις.
•  Χρησιμοποιεί την αγοραστική δύναμη του Κράτους για να ενισχύσει την 

ελληνική απασχόληση, την ελληνική παραγωγή.
•  Επεξεργάζεται και υλοποιεί μια ολοκληρωμένη πολιτική που περιέχει 

συγκεκριμένα μέτρα για την ελληνοποίηση των Κρατικών προμηθειών. Τα 
μέτρα αυτά ενώ από το ένα μέρος έχουν ως στόχο την προστασία της 
εγχώριας παραγωγής (εγχώριοι διαγωνισμοί, πριμ τιμής) παράλληλα, μέσα 
από τον αναπτυξιακό προγραμματισμό της χώρας, εντοπίζουν τις σημαντι
κές προμήθειες που θα έχει ανάγκη σε μακροπρόθεσμο διάστημα το ελλη
νικό δημόσιο, ώστε να τις εντάξουν στην συνολική οικονομική παραγωγή 
και ανάπτυξη της χώρας. Τα μέτρα αυτά περιλαμβάνουν:

- Τ η ν  ενίσχυση σημαντικών κλάδων της οικονομίας και τη σύνδεσή τους με 
συγκεκριμένες κρατικές προμήθειες.

-  Τη μεταφορά και απορρόφηση τεχνολογίας, με παράλληλη προσπάθεια 
παραγωγής εγχώριας τεχνολογίας.

- Τ η ν  ενίσχυση των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων, την προώθηση μορφών 
κοινοπρακτικής συνεργασίας τόσο μεταξύ τους, όσο και σε σχέση με μεγα
λύτερες επιχειρήσεις.

-  Τη θεσμοθέτηση μέτρων για την ίση μεταχείρηση των έλλήνων κατασκευα
στών στους διεθνείς διαγωνισμούς, και την ενίσχυσή τους για την παρα
γωγή προϊόντων που σήμερα δεν παράγονται στη χώρα μας. Ένα τέτοιο 
μέτρο είναι η δραχμοποίηση των προσφορών.

- Τ ο ν  δραστικό περιορισμό του κυκλώματος της παραοικονομίας και των 
μεσαζόντων.

- Τ η ν  καθιέρωση συλλογικών γνωμοδοτικών οργάνων για ολόκληρο το 
σύστημα των Κρατικών Προμηθειών. Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η νέα 
Επιτροπή Προγράμματος Κρατικών Προμηθειών όπου συμμετέχουν ΣΕΒ, 
ΓΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, Βιοτεχνικό Επιμελητήριο, ΕΟΜΜΕΧ, ΕΤΒΑ, ΤΕΕ.
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Τι πετύχαμε μέχρι σήμερα
1. Οι προμήθειες από το εξωτερικό μειώνονται σταθερά μετά το 1981, ενώ 

μέχρι τότε αυξάνονταν δραματικά:

Πίνακας απ’ ευθείας αναθέσεως από το εξωτερικό

1978
102 εκ. δολ. 

1982
86 εκ. δολ.

1979
101 εκ. δολ. 

1983
91 εκ. δολ.

1980 1981 (9 μήνες)
379 εκ. δολ. 356 εκ. δολ.

1984 (10 μήνες)
38 εκ. δολ.

Στο πρόγραμμα των πιστώσεων για το 1984, το 7% των πιστώσεων αυτών 
θα απορροφηθεί από το εγχώριο παραγωγικό δυναμικό. Στο σύνολο του Προ
γράμματος οι πιστώσεις για τις εγχώριες προμήθειες φθάνουν τα 100 δις δρχ. 
περίπου.
2. Συγκεκριμένα παραδείγματα που δείχνουν το νέο προσανατολισμό αλλά 

και τις μεγάλες δυνατότητες και προοπτικές:
α. Η προγραμματική συμφωνία ΔΕΗ -  ΠΥΡΚΑΛ. Προβλέπει την κατα

σκευή του συνόλου του εξοπλισμού των λιγνιτωρυχείων για την επό
μενη 5ετία. Κόστος 60 δις δρχ.

β Η αγορά των τηλετύπων του OTE, συνολικής αξίας 1,8 δις. Θα γίνει 
ειδικός διαγωνισμός που θα προβλέπει την κατασκευή τους από τις 
εγχώριες βιομηχανίες-βιοτεχνίες, και παράλληλα την απορρόφηση της 
ξένης τεχνολογίας.

γ Η ανάθεση σε Ελληνική Εταιρεία 245 λεωφορείων της ΕΑΣ συνολικής
αξίας 700 εκ. δρχ.
Παράλληλα η ανάθεση σε κοινοπραξία μικρομεσαίων κατασκευαστών 
των αμαξωμάτων των 100 πλαισίων που προμηθεύεται η ΕΑΣ από τη 
Βουλγαρία. Συνολική αξία 240 εκ. δρχ.

δ. Η προμήθεια τροχαίου υλικού του ΟΣΕ προϋπολογισμού 14 δις. Ο δια
γωνισμός βρίσκεται στο τελευταίο στάδιο και προβλέπει μόνο ελληνι
κές κατασκευαστικές εταιρείες. Μόνο η εξοικονόμηση συναλλάγματος 
είναι 3,0 δις δρχ. ενώ θα απασχοληθούν 700 εργαζόμενοι τα πρώτα 4 
χρόνια.

ε. Η κατασκευή και προμήθεια από την ΕΑΒ συστημάτων αεροπυρόσβε
σης αξίας 430 εκ. δρχ. για τις ανάγκες του Υπουργείου Γεωργίας, 

στ. Η κατασκευή και προμήθεια 1700 ανεμομικτών του ΟΓΑ συνολικής 
αξίας 5 δις από την ΠΥΡΚΑΛ σε συνεργασία με τη ΣΤΑΓΙΕΡ -  ΕΛΛΑΣ. 
Εξοικονομείται συνάλλαγμα 3 δις δρχ. και δημιουργούνται 300 νέες 
θέσεις εργασίας το χρόνο.

ζ. Η προμήθεια ειδών για τον εξοπλισμό των 165 Κέντρων Υγείας, συνολι
κής αξίας 1,6 δις. Προωθείται η μεγιστοποίηση της εγχώριας συμμετο
χής-
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η. Η προγραμματική συμφωνία για την κατασκευή Βιομηχανικών Σφα
γείων προϋπολογισμού 14 δις δρχ., μεταξύ ΥΠΕΘΟ και Υπουργείου 
Γεωργίας για λογαριασμό του Δημοσίου «Κτηνοτροφικής» και ΜΕΤΕΚ. 
Εξοικονομείται συνάλλαγμα της τάξης του 3,5 δις δρχ. που ισοδυναμεί 
με δημιουργία 1500 θέσεων εργασία το χρόνο.

Σ Τ . ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Βιοτέχνες — Επαγγελματίες — Έμποροι

Από την πρώτη περίοδο της διακυβέρνησης της χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ 
ξεκινήσαμε μια προσπάθεια προγραμματισμένης αντιμετώπισης των προβλη
μάτων που συσσώρευσε η δεξιά στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες ήταν πάντα θύματα του μεγάλου κεφα
λαίου και της πολιτικής της Δεξιάς.

Η άναρχη ανάπτυξη, η προώθηση ξένων συμφερόντων και προϊόντων, 
ασύδοτη παροχή προς τα μονοπώλια και η εξοντωτική τακτική των τραπεζών 
προς τους μικρομεσαίους οδήγησαν κλάδους ολόκληρους σε αδιέξοδο.

Παράλληλα, ο καταμερισμός των παραγωγικών δραστηριοτήτων των 
στρωμάτων αυτών σε μικρές μονάδες, ασύνδετες μεταξύ τους, διευκόλυνε τη 
διάσπαση της κοινωνικής συνοχής τους, με αποτέλεσμα οι ίδιες να έχουν 
υποτιμήσει αρκετά την ανάγκη της οργάνωσής τους και το συντονισμό των 
παραγωγικών τους δραστηριοτήτων.

Σήμερα διαμορφώνονται οι συνθήκες και οι όροι για την αναστροφή της 
πορείας του χώρου, μέσα από άμεσα και μεσοπρόθεσμα προγράμματα και 
στόχους. Ο χώρος των μικρομεσαίων εντάσσεται στο συνολικό σχέδιο ανά
πτυξης και θεωρείται βασικός τομέας για την αυτοδύναμη αναπτυξιακή μας 
στρατηγική.

1. Περιφερειακή ανάπτυξη -  Πολιτική Κινήτρων.
Με το Νόμο 1262/82 καθιερώνεται μια συγκεκριμένη πολιτική κινήτρων 

που αποβλέπει στην περιφερειακή ανάπτυξη και την ενίσχυση των μικρομε- 
σαίων επιχειρήσεων που εντάσσονται συνολικά στην νέα αναπτυξιακή πορεία 
της χώρας. Παράλληλα, μέσα από την κλαδική και τομεακή πολιτική του 
πενταετούς, προσδιορίζονται οι κατευθύνσεις εκείνες στις οποίες μπορούν 
να αναπτυχθούν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
•  Με το νόμο 1262/82 προωθούνται οι επενδύσεις με απλοποιημένες διαδι

κασίες, με διαφάνεια και κριτήρια αναπτυξιακά. Για πρώτη φορά συμπερι- 
λαμβάνονται στους αναπτυξιακούς νόμους και οι πολύ μικρές βιοτεχνίες, 
ακόμη και η οικοτεχνία.

•  Τρυτόχρονα, απλουστεύονται οι διαδικασίες και αποσυνδέεται η υπαγωγή 
της επένδυσης στο Ν. 1262/82 από την έγκριση χορήγησης τραπεζικού 
δανείου.
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•  Ειδικότερα, για επενδύσεις της βιοτεχνίας μέχρι 40 εκατ. δρχ. γίνεται, για 
πρώτη φορά, ταχύτερη και απλούστερη αξιολόγηση και χρηματοδότηση 
από το βασικό αναπτυξιακό φορέα της βιοτεχνίας του ΕΟΜΜΕΧ.

Χρηματοδότηση

Σήμερα διαμορφώνεται το θετικό περιβάλλον και οι όροι που διευρύνουν το
ρόλο των Μικρομεσαίων στο συνολικό σχεδίασμά ανάπτυξης της Χώρας μας.

Δείγματα γραφής του Κυβερνητικού έργου προς την κατεύθυνση αυτή,
περιλαμβάνουν μέτρα στη χρηματοδότηση, στις φορολογικές ελαφρύνσεις,
καθώς και ευρύ φάσμα μέτρων σημαντικών για τους Μικρομεσαίους.
-  Μειώθηκε από 21,5% σε 19,5% (1984) χωρίς προμήθεια το επιτόκιο των 

δανείων προς το Εμπόριο, για την αγορά με δίγραμμες επιταγές εγχώριων 
προϊόντων απ’ ευθείας από μεταποιητικές επιχειρήσεις (αποφ. Τ.Ε. 355/ 
7.5.84).

-  Καθορίστηκε σε ποσό δρχ. 10 εκ. η χρηματοδότηση από το ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑ
ΛΑΙΟ των Τραπεζών για την αγορά με δίγραμμες επιταγές εγχώριων προϊό
ντων απ’ ευθείας από Βιοτεχνικές Επιχειρήσεις.
Για τις περιπτώσεις αυτές καθορίστηκε μειωμένο επιτόκιο 19,5% (μαζί με 
την προμήθεια).
Η χρηματοδότηση της μορφής αυτή απορεί να φθάνει μέχρι το 2% των 
καταθέσεων κάθε Τράπεζας (αποφ. Ιρ. Ελ. 358/7.5.84).

-  Αυξήθηκε από 10% σε 15% το ποσοστό χρηματοδότησης για έκτακτες 
ανάγκες των εμπορικών επιχειρήσεων πάνω στον ετήσιο τζίρο τους από 
χρηματοδοτούμενα είδη -κύρια εγχώρια- και το ανώτατο όριο από 5 εκ. 
σε 7,5 εκτ. (αποφ. Ν.Ε. 348/4/19.1.1982).

-  Αυξήθηκε από δρχ. 1 εκ. σε 2 εκ. το όριο χρηματοδότησής τους, χωρίς 
δικαιολογητικά (αποφ. Ν.Ε. 348/4/19.1.82) στο εμπόριο.

-  Αυξήθηκε κατά 3 εκατομμύρια (από 3 σε 6 εκατ.), ήτοι αύξηση 100% η χρη
ματοδότηση για πάγιες εγκαταστάσεις (αποφ. Τ.Ε. 354/4.5.84) στη Βιοτε
χνία.

-  Βελτιώθηκαν οι διατάξεις που προβλέπουν την χρηματοδότηση του Εμπο
ρίου και των Ιδιωτικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων επεξεργασίας βρώσι
μων ελιών επιτόκιο διάρκεια και ύψος δανείων (αποφ. Τ.Ε. 404/5.10.84).

-  Εξαγγέλθηκε από το ΥΠΕΘΟ η χρηματοδότηση των μικτών επιχειρήσεων 
για τον μεταποιητικό τους κλάδο με τους αυτούς όρους όπως στη Βιοτε
χνία.

-  Αυξήθηκε από δρχ. 40 εκ. σε δρχ. 80 εκ. συνολικά το όριο της χρηματοδό
τησης των Βιοτεχνιών και από 30 εκ. σε 60 εκ. από το ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ.

-  Αυξημένα κίνητρα πριμοδότησης και χρηματοδότησης για τις Βιοτεχνίες 
που εγκαθίστανται στις περιοχές Γ και Δ (Π.Ε.Ν.Π.Θ 45/19/2.3.83).

-  Οι Τράπεζες πρέπει σε τακτό χρονικό διάστημα να εγκρίνουν ή να απορρί- 
ψουν αίτημα δανείου και να αναφέρουν στις Υπ. Βιοτ. Πιστώσεων τους 
λόγους απορρίψεως. Αυτές επανεξετάζουν δευτεροβάθμια το αίτημα και



III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 41

αποφασίζουν. Αποκλείεται έτσι αυθαίρετη απόφαση.
-  Οι Τράπεζες τώρα αποφασίζουν να χορηγούν δάνεια μέχρι ποσού δρχ. 10 

εκ. χωρίς την προηγούμενη έγκριση της Υποεπιτροπής Βιοτ. Πιστώσεων 
(Πρ. T. Ε. 358/7.5.84).

-  Αυξήθηκε ο αριθμός των Υποεπιτροπών Βιοτεχνικών Πιστώσεων που λει
τουργούν σε όλη τη Χώρα, με αρμοδιότητες εγκρίσεως δανείων, που χαρα
κτηρίζονται πρωτοποριακές.

-  Συστήθηκε επιτροπή Βιοτεχνών στο ΥΠΕΘΟ που εξετάζει όλα τα προβλή
ματα που δημιουργούνται στην πράξη και υποβάλει προτάσεις για τροπο
ποιήσεις και συμπληρώσεις των χρηματοδοτικών κανόνων.

-  Τα παράπονα των Επιχειρήσεων γενικά εξετάζονται από την Διεύθυνση 
Πιστωτικής και Δημοσιονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Εθνικής Οικο
νομίας και παραπέμπονται στις αρμόδιες Τράπεζες για έρευνα και επανε
ξέταση με υποχρεωτική απάντηση σ’ αυτή.
Ο παραπονούμενος τώρα παίρνει απάντηση.

-  Αυξήθηκαν τα όρια εγγυήσεων του Ελλην. Δημοσίου για το βιοτεχν. δάνεια 
ως εξής:
σε 100% εγγύηση για δάνεια μέχρι 3 εκ. (από 1 εκ.) 
σε 80% εγγύηση για δάνεια από 3-6 εκ. (από 1 εκ. έως 2 εκ.) 
σε 60% εγγύηση για δάνεια 6 και πάνω (από 2 εκ. και πάνω)
(αποφ. Υπ. Οικον. 49675/2110/10.5.84).
Το ποσοστό 60% αυξάνεται σε 70% και 80% για τις βιοτεχνίες που είναι 
εγκαταστημένες στις περιοχές Δ' και Ε'.

-  Με το νδμο 1262/82 προωθούνται οι επενδύσεις με απλοποιημένες διαδι
κασίες με διαφάνεια και κριτήρια αναπτυξιακά. Για πρώτη φορά συμπερι- 
λαμβάνονται στους αναπτυξιακούς νόμους και οι πολύ μικρές βιοτεχνίες 
ακόμη και η οικοτεχνία.
Ειδικότερα για επενδύσεις της βιοτεχνίας μέχρι 40 εκ. δρχ. γίνεται για 
πρώτη φορά ταχύτερη και απλούστερη αξιολόγηση και χρηματοδότηση 
από το βασικό αναπτυξιακό φορέα της βιοτεχνίας του ΕΟΜΜΕΧ.

-  Αυξήθηκαν τα όρια χρηματοδότησης για αγορά έτοιμου εργαστηρίου από 
5 εκ. σε 8 εκ.

-  Επιδίωξη να γίνεται η αξιολόγηση των επιχειρήσεων με βάση τα στοιχεία 
της επιχείρησης και όχι τις εξωεπιχειρηματικές εγγυήσεις.

Φορολογικά
-  Δόθηκε η δυνατότητα ρύθμισης των καθυστερημένων οφειλών στο Δημό

σιο με δύο (2) χρόνια περίοδο χάριτος και οκτώ (8) χρόνια για εξόφληση,
-  Τροποποιήθηκε το άρθρο 16α του Ν. 3323/55 και καθιερώθηκε δικαιότερος 

τρόπος φορολόγησης των μικρών-προσωπικών εταιριών (για κέρδη μέχρι 
και 2,5 εκατ. δρχ. το χρόνο). Συγκεκριμένα με την νέα τροποποίηση ορί
στηκε αφορολόγητο το ύψος των δρχ. 500.000 και από εκεί και πάνω φορο- 
λόγηση ήταν για κέρδη μέχρι 300.000 δρχ. 7%, μέχρι 600.000 δρχ. 13% από
600.000 δρχ. και πάνω 18% κλπ.). Ένα παράδειγμα: Μία MME για κέρδη



42 III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

μέχρι 1 εκατ. το χρόνο, πρώτα πλήρωνε φόρο 132.000 δρχ., ενώ τώρα μόνο
500.000 δρχ.

-  Αντιμετωπίστηκε θετικά με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το 
κλείσιμο των ανέλεγκτων παλιών χρήσεων (για εισόδημα μέχρι και το 1982). 
Με τη ρύθμιση των εκκρεμουσών φορολογικών υποθέσεων «λυτρώθηκε» ο 
μικρομεσαίος από τό άγχος των παλιών χρεών και έτσι μπόρεσε να επιδο- 
θεί απερίσπαστα στη δουλειά του.

-  Διπλασιάστηκαν τα όρ^α των ακαθάριστων εσόδων τήρησης βιβλίων του 
Κώδικα Φορολογικών Στοιχείων. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των επαγγελματο- 
βιοτεχνών, που χρόνιζε και που βρήκε τη λύση του.
Έτσι με Π.Δ. 218/82 έχουμε:

Κατηγορία 1η: Μέχρι 14.000.000 τζίρο 
Κατηγορία 2η: Μέχρι 40.000.000 τζίρο 
Κατηγορία 3η: Μέχρι 50.000.000 τζίρο 
Κατηγορία 4η: Πάνω από 50.000.000 τζίρο

-  Αύξηση ορίου τήρησης βιβλίου αποθήκης το όριο σύμφωνα με τον Κ.Φ.Σ. 
ήταν για τους βιοτέχνες 50.000.000 δρχ. από 1.1.82 το όριο έγινε 80.000.000 
δρχ.

-  Αυξήθηκε το απαλλασόμενο όριο του άρθρου 5 του Α.Ν. 843/48 σε
1.100.000 δρχ.

-  Από 1.1.85 ισχύει ενιαίος και μοναδικός συντελεστής καθαρού κέρδους 
στο τζίρο (ακαθάριστα έσοδα) για δε τους τηρούντες βιβλία αγορών και 
διακινούν αγαθά ελεγχόμενα αγορανομικώς γίνεται αποδεκτός από το 
Υπουργ. Οικονομικών ο συντελεστής μικτού κέρδους που έχει επιβάλει το 
Υπουργ. Εμπορίου.

-  Αποδόθηκε από 1.1.82 ο παρακρατούμενος κοινωνικός πόρος στο ΤΑΕ και 
ΤΕΒΕ. Ειδικότερα δόθηκαν: 1,8 δισ. το 1979, 1,9 δισ. το 1980, 2,4 δισ. το 
1981, 7,1 δισ. το 1982, 9,1 δισ. το 1983 και 12,2 δισ. χο 1984.

-  Αυξήθηκαν από 1.1.85 οι συντάξεις του ΤΕΒΕ σε ικανοποιητικά επίπεδα π.χ. 
το κατώτερο όριο σύνταξης λόγω γήρατος ήταν 6.000 δρχ. το Δεκέμβρη 
1981 και έφτασε 19.000 δρχ. τον Απρίλη του 1984.

-  Βελτιώθηκε αισθητά η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και γενικότερα η 
κάλυψη του ασφαλισμένου επαγγελματοβιοτέχνη μέχρι την οριστική 
ένταξή τους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, ώστε και θα πάρει την τελική 
λύση.

-  Δόθηκε άμεση λύση στο πρόβλημα της επαγγελματικής στέγης ήταν από 
τα βασικότερα του κλάδου. Πιο συγκεκριμένα:
Με το νόμο 1229/17.2.82 «περί τροποποιήσεως διατάξεων του νόμου 813/78 
περί εμπορικών και ετέρων τινών κατηγοριών μισθώσεων» (άρθρο 4) ρυθ
μίστηκε κατά τρόπο δίκαιο το θέμα της ιδιόκτησης. Δηλαδή ορίστηκε σε 30 
μήνες (με τον προηγούμενο νόμο ήταν μόνο 12 μήνες) ο χρόνος που πρέ
πει ο ιδιοκτήτης να ασκεί εμπορία κλπ., προκειμένου να έχει το δικαίωμα 
άσκησης ιδιόχρησης. Παράλληλα είχε δάθεί αρχικά παράταση για τις
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μισθώσεις μέχρι τον Αύγουστο του 1984 και αργότερα μέχρι τις αρχές του 
1986. Στο μεταξύ αναστάλθηκαν όλες οι εξώσεις.

-  Στήριξη της Ελληνικής παραγωγής με την καθιέρωση αυστηρών ελέγχων 
στα εισαγόμενα είδη (Νόμος 1401/83 και σειρά αγορανομικών διατάξεων) 
με περιορισμούς σε ευαίσθητους κλάδους (είδη υγιεινής, αθλητικά υποδή
ματα κλπ.).

-  Αύξηση των ποσοστών πριμοδότησης των εξαγομένων προϊόντων των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων της μεταποίησης. Χρηματοδότηση των παραγ
γελιών του εξωτερικού με 100% εγγύηση του δημοσίου μέχρι 80% της 
αξίας της παραγγελίας και για παραγγελίες μέχρι 15.000.000 δρχ.

-  Συμψηφισμός επιστροφών από εξαγωγικές πριμοδοτήσεις με οφειλές προς 
ασφαλιστικούς οργανισμούς.

-  Επιδότηση δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας που καλύπτονται με προσ
λήψεις νέων ατόμων 18 έως 30 ετών.

•  Αυξήθηκαν σημαντικά οι συντάξεις
1981 1984

ΤΕΒΕ λόγω γήρατος 6.000 δρχ. 18.000 δρχ.
λόγω θανάτου 5.300 δρχ. 12.200 δρχ.

ΤΑΕ λόγω γήρατος 7.100 δρχ. 17.000 δρχ.
λόγω θανάτου 6.500 δρχχ. 15.000 δρχ.

ΤΣΑ λόγω γήρατος 8.623 δρχ. 13.080 δρχ.
λόγω θανάτου 6.650 δρχ. 10.670 δρχ.

Παράλληλα, βελτιώθηκε αισθητά η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και η 
γενικότερη κάλυψη του ασφαλισμένου επαγγελματία. *

4. Στους υπόλοιπους τομείς.
•  Ενισχύθηκαν μορφές συλλογικής δράσης (κοινοπραξίες, συνεταιρισμοί). 

Έχει κατατεθεί το νέο σχέδιο νόμων για τους συνεταιρισμούς που διαμόρ
φωσε ο ΕΟΜΜΕΧ και θα αντικαταστήσει το ν. 602/1914. Αρχίζει πρόγραμμα 
δανειοδότησης των συνεταιρισμών κοινοπραξιών από τον ΕΟΜΜΕΧ.

•  Με την ελληνοποίηση των Κρατικών προμηθειών ενισχύεται σοβαρά ο 
χώρος των μικρομεσαίων, που έχει σήμερα αποφασιστική συμβολή όχι 
μόνο σε παραδοσιακούς αλλά και σε τεχνολογικά προηγμένους τομείς 
(προμήθεια τηλεφώνων OTE από Ελληνική κοινοπραξία).

•  Καθιερώθηκε σύστημα υποβοήθησης των MME από τον ΕΟΜΜΕΧ για 
πρόσβαση τους στις κρατικές προμήθειες, μέσω κύρια των κοινοπραξιών 
και την έκδοση εγγυητικών επιστολών. Πρόκειται για ένα τεράστιο ανα
πτυξιακό άνοιγμα των MME στην αγορά από την οποία μέχρι τώρα ήταν 
ουσιαστικά αποκλεισμένοι.

•  Λειτουργεί ήδη στον ΕΟΜΜΕΧ το Κέντρο Τηλεφωνικής Εξυπηρέτησης 
των MME, που δίνει χρήσιμες πληροφορίες και στοιχεία για την προμήθεια 
πρώτων υλών -τελικών προϊόντων και μηχανολογικού εξοπλισμού- για 
εισαγωγικούς οίκους αραβικών χωρών -γ ια  Ινστιτούτα, Οργανισμούς και 
άλλους φορείς του εξωτερικού σε θέματα εφαρμοσμένης έρευνας, τεχνο-
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λογίας και παροχής συμβουλών οργάνωσης- για νόμους και αποφάσεις 
πάνω σε θέματα που αφορούν την βιοτεχνία.

•  Ιδρύθηκε από τον ΕΟΜΜΕΧ η εταιρία ΠΡΟΜΕΤ, αγοράς πρώτων υλών, με 
στόχο τη διάθεση σε χαμηλές τιμές σε κοινοπραξίες, συνεταιρισμούς, 
αλλά και μεμονωμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Επίσης η ΠΡΟΜΕΤ, σε 
μια δεύτερη φάση θα δραστηριοποιηθεί και στον τομέα παροχής τεχνολο- 
γίας-τεχνογνωσίας στη MME. Είναι γνωστή η παρέμβαση της ΠΡΟΜΕΤ στο 
θέμα του καφέ με απόλυτά θετικά αποτελέσματα στην τιμή του.

•  Υλοποιείται από τον ΕΟΜΜΕΧ ειδικό πρόγραμμα ύψους 1,8 δισ. δρχ. για 
την ενίσχυση βιοτεχνικών-χειροτεχνικών επιχειρήσεων ελληνικών νησιών 
της περιφέρειας, σε εφαρμογή ειδικής πράξης της ΕΟΚ.

•  Αποφασίστηκε η ίδρυση Ασφαλιστικού Κεφαλαίου Εγγυοδοσίας βιοτεχνι
κών δανείων, που θα λειτουργήσει σαν αυτόνομη υπηρεσία, στα πλαίσια 
του ΕΟΜΜΕΧ, και θα αντικαταστήσει ή θα συμπληρώσει την εγγύηση του 
δημόσιου προς τις Τράπεζες.

» Εφαρμόζεται από τον ΕΟΜΜΕΧ ένα φιλόδοξο πρόγράμμα προώθησης των 
καινοτομιών στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον ΟΟΣΑ.

-  'Συγκεκριμένα, ιδρύθηκαν 4 περιφερειακά γραφεία προώθησης των ευρεσι- 
τεχνιών-καινοτομιών (Θεσ/νίκη, Βόλο, Πάτρα, Ηράκλειο), τα οποία λειτουρ
γούν ανεξάρτητα και δίνουν απ’ ευθείας επιχορηγήσεις για την ανάπτυξη 
νέων προϊόντων και την κατασκευή προτύπων. Το 1982 δόθηκαν επιχορη
γήσεις για την κατασκευή προτύΐτων 2 εκ. δρχ. Το 1983 δόθηκαν 25 εκ. για 
πρότυπα και νέα προϊόντα και το 1984 δόθηκαν υπερδιπλά στα ποσά.

•  Κεφαλαιοποιήθηκε μια σειρά οφειλών των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 
π.χ. στο δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς. Έτσι, ξεπεράστηκε 
ένα ακόμα πρόβλημα και βοηθήθηκε η MME στο θέμα της ταμειακής ρευ
στότητας.

•  Στηρίζεται η ελληνική παραγωγή με την καθιέρωση αυστηρών ελέγχων στα 
εισαγόμενα είδη (Νόμος 1401/83 και σειρά αγορανομικών διατάξεων).

•  Αυξήθηκαν τα ποσοστά πριμοδότησης των εξαγωγικών μικρομεσαίων επι- 
χειρήεων και γίνεται συμψηφισμός των επιστροφών από εξαγωγικές πρι
μοδοτήσεις με τις οφειλές προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

•  Επιμηκύνθηκε η διάρκεια (από 5μηνο σε 8μηνο) των γραμματίων πελατείας 
όλων των μεταποιητικών επιχειρήσεων, που δίνονται ως ενέχυρο στις 
Τράπεζες για χρηματοδότηση.

•  Επιδοτείται η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, που καλύπτεται με προσ
λήψεις νέων ατόμων (ηλικίας 18-30 ετών).

•  Καταρτίσθηκαν προγράμματα εκσυγχρονισμού, αναδιοργάνωσης και επέ
κτασης των τεχνικών και επαγγελματικών σχολών και δημιουργήθηκαν νέα 
εκπαιδευτικά κέντρα για την κάλυψη αναγκών όλου του μεταποιητικού 
τομέα.

5. Το μέτωπο της πάλης στην ΕΟΚ.

Στο μέτωπο της ΕΟΚ δίνουμε μια συνεχή και ανυποχώρητη μάχη για την
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προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τον εξοντωτικό ανταγωνισμό 
των μεγάλων μονοπωλιακών συγκροτημάτων. Είναι αναμφισβήτητο ότι στο 
βωμό της ένταξης η Νέα Δημοκρατία δεν έβαλε κανένα όρο και καμμιά προϋ
πόθεση για την προστασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, γεγονός που θα 
οδηγούσε νομοτελειακά στον αφανισμό τους.

Εμείς, προσπαθώντας να διαμορφώσουμε θετικές συνθήκες, για να ξεπε- 
ραστούν τα κληροδοτημένα προβλήματα του χώρου, επιδιώξαμε και πετύχαμε 
στο μέτωπο της ΕΟΚ:
•  Την παράταση της προστασίας της βιομηχανίας για 5 χρόνια αντί για 2 που 

είχε δεχτεί η Ν.Δ.
•  Την προστασία ευαίσθητων προϊόντων όπως υφαντουργικά, κεραμικά, είδη 

υγιεινής, παπούτσια, έτοιμα ενδύματα κλπ. από τις εισαγωγές και τον κοι
νοτικό ανταγωνισμό.

•  Την ενίσχυση των μικρομεσαίων στα πλαίσια των προγραμμάτων των περι
φερειακών ταμείων.

•  Την εξασφάλιση ειδικού προγράμματος ύψους 8 δις δρχ. για ανάπτυξη των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ελληνικά νησιά.

•  Την προώθηση αυξημένων ποσοστών χρηματοδότησης για τις MME στα 
Τιλαίσια των μεσογειακών προγραμμάτων.

•  Την εξασφάλιση της χρηματοδότησης για προγράμματα τεχνολογικού 
εκσυγχρονισμού και επαγγελματικής εκπαίδευσης των MME από το κοινω
νικό ταμείο.

Ζ. Φορολογική πολιτική
Βασικοί στόχοι της φορολογικής .πολιτικής της Κυβέρνησης είναι:

-  η δίκαιη κατανομή των φορολογικών βαρών.
-  η προστασία του εισοδήματος από τον πληθωρισμό,
-  η απλούστευση του φορολογικού συστήματος,
-  η αποκατάσταση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ Κράτους και Φορολογου- 

μένων.

α. Φορολογία Εισοδήματος
Κερδισμένος των αλλαγών στη φορολογία εισοδήματος είναι ο εργαζόμε

νος, ο συνταξιούχος, και ο εισοδηματίας του μικρού και μεσαίου εισοδήματος, 
και κυρίως εκείνος που βαρύνεται με κοινωνικές υποχρεώσεις.
•  Τροποποιήθηκε η φορολογική κλίμακα ώστε να ωφελούνται σημαντικά οι 

χαμηλόμισθοι εργαζόμενοι.
•  Αυξήθηκε το ανώτατο όριο του ποσού που μειώνει το εισόδημα από 

μισθούς και σύνταξη.



46 III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ

1981 1984
125.000 220.000

Συνολική αύξηση 76%

•  Σημαντικές αυξήσεις σημειώθηκαν στα ποσά για τα οποία οι φορολογού
μενοι δεν πληρώνουν φόρους, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση 
και την πηγή του εισοδήματος τους.

Ποιοι δεν πληρώνουν φόρους

-  Μισθωτοί -  Συνταξιούχοι έγγαμοι με δύο παιδιά, μέχρι ποσού: 560.590 δρχ.
-  Ελεύθεροι επαγγελματίες έγγαμοι με δύο παιδιά μέχρι ποσού: 384.160 δρχ.
-  Εισοδηματίες -  Έμποροι έγγαμοι με δύο παιδιά μέχρι ποσού: 340.953 δρχ.
•  Τριπλασιάστηκε το ποσό του απαλλασσόμενου τεκμαρτού εισοδήματος 

από ιδιοκατοίκηση κύριας κατοικίας, από 60.000 (1981) σε 180.000 (1984).
•  Διπλασιάστηκε το ποσοστό του ενοικίου της κύριας κατοικίας που αφαι- 

ρείται από το εισόδημα του μισθωτού και συνταξιούχου.
•  Αυξήθηκε το ποσό του απαλλασσόμενου ακαθάριστου εισοδήματος από 

γεωργικές επιχειρήσεις στις 375.000 (από 300.000 το 1981) και στο
1.250.000 δρχ. (από 1.000.000 το 1981) για όσους ασχολούνται προσωπικά 
και κατά κύριο επάγγελμα με την γεωργία.

•  Διπλασιάστηκε (από 40.000 δρχ. σε 80.000 δρχ.) το εισόδημα που μπορεί 
να αποκτούν τα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο, για να 
θεωρηθούν ότι τον βαρύνουν. Το ποσό αυτό τριπλασιάστηκε για τους 
ανάπηρους.

•  Καταργήθηκε το αμάχητο του τεκμηρίου δαπάνης που προκύπτει με βάση 
τη φορολογήσιμη ιπποδύναμη του επιβατικού αυτοκινήτου. Εξαιρέθηκαν 
από το τεκμήριο και οι φορολογούμενοι που έχουν μόνο ένα επιβατικό 
αυτοκίνητο μέχρι 8 ίππους.

•  Καταργήθηκαν οι διάφορες απαλλαγές που ίσχυαν για ειδικά επαγγέλματα 
(δημοσιογράφοι, ηθοποιοί, μουσικοί, καλλιτέχνες κτλ.).

•  Θεσπίστηκε απαλλαγή των κερδών που διανέμονται στα μέλη αγροτικών 
συνεταιρισμών σαν κίνητρο για την δημιουργία συνεταιριστικών μονάδων.

•  Για την τόνωση της πολιτιστικής ζωής, θεσπίστηκε απαλλαγή από το φόρο 
εισοδήματος στα καλλιτεχνικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες ξένων 
χωρών για την συμμετοχή τους σε καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

•  Προστέθηκαν στα πρόσωπα που συνοικούν με το φορολογούμενο και θεω
ρείται ότι τον βαρύνουν και τα στρατευμένα παιδιά του.

•  Επεκτείνεται η απαλλαγή και στις εργαζόμενες μητέρες που αποκτούν 
εισόδημα από άσκηση εμπορίας για φύλαξη παιδιών.
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•  Αντικαταστάθηκε η κλίμακα φορολογίας των καθαρών κερδών των προσω
πικών και περιορισμένης ευθύνης εταιριών, με στόχο την ελάφρυνση των 
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

•  Καθιερώθηκε νέο ευνοϊκό σύστημα για την οριστική τακτοποίηση των υπο
θέσεων που εκκρεμούν από χρόνια και αφορούν τις μικρομεσαίες επιχει
ρήσεις.

β. Φορολογία Μεταβίβασης Ακινήτων

•  Θεσπίστηκε για πρώτη φορά αντικειμενικός τρόπος προσδιορισμού της 
φορολογητέας αξίας των ακινήτων που μεταβιβάζονται με βάση προκαθο
ρισμένες τιμές κατά ζώνες ή περιοχές και κατά είδος ακινήτου. Με το 
μέτρο αυτό δημιουργείται κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης μεταξύ κρήτους 
και Πολιτών, γιατί κάθε πολίτης θα γνωρίζει πριν αγοράσει το ακίνητο το 
φόρο που είναι υποχρεωμένος να πληρώσει.

•  Αυξήθηκε το ποσό απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά 
πρώτης κατοικίας από 1.500.000 σε 2.400.000 δρχ. Το ποσό αυτό προσαυ
ξάνεται κατά 800.000 δρχ. για καθένα από τα τρία παιδιά και κατά
1.200.0000 δρχ. για καθένα από τα επόμενα, αντί των 500.000 που ίσχυε για 
κάθε παιδί.

•  Αυξήθηκαν από 600.000 σε 1.000.000 και από 200.000 σε 300.000 τα ποσά 
που απαλάσσονται από το φόρο μεταβίβασης για την αγορά έτοιμης κατοι
κίας ή οικοπέδου αντίστοιχα εφόσον αγοραστές είναι δημόσιοι υπάλληλοι 
ή άλλα πρόσωπα που δεν καλύπτονται από παλαιότερη νομοθεσία.

•  Επεκτάθηκε το δικαίωμα απαλλαγής από το φόρο μεταβίβασης για από
κτηση πρώτης κατοικίας και σε νέες κατηγορίες προσώπων: άγαμες μητέ
ρες, άγαμους ενήλικες ανάπηρους, έγγαμους με ανάπηρα παιδιά, κτλ.

•  Μειώθηκε ο φόρος χρησικτησίας κατά 1/4.

γ. Φορολογία Κληρονομιών -  δωρεών
•  Αναμορφώθηκε η φορολογική κλίμακα για τις κληρονομιές με την οποία 

επέρχεται σοβαρή μείωση φόρου σε πολλές περιπτώσεις.
•  Με αφορμή την κατάργηση της προίκας καθιερώθηκε ευνοϊκή φορολο

γική μεταχείριση των παιδιών και των δύο φύλων για τις μέχρι 5.000.000 
παροχές που τους κάνουν οι γονείς τους προκειμένου να τα ενισχύσουν 
να αποκτήσουν οικογενειακή ή οικονομική αυτοτέλεια ή να αποκαταστα
θούν επαγγελματικά.

δ. Φορολογία Ακίνητης Περιουσίας
Επιβλήθηκε φόρος στην ακίνητη περιουσία που βρίσκεται στην Ελλάδα.

Μέχρι ποσό 25.000.000 δρχ. για τα φυσικά πρόσωπα και 30.000.000 για τα
νομικά δεν επιβάλλεται φόρ'ος.

Τα έσοδα από το φόρο ακίνητης περιουσίας αποδίδονται στους Δήμους
και τις Κοινότητες.
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ε. Φορολογία Κύκλου Εργασιών
Προκειμένου να γίνει δικαιότερος κοινωνικά ο φόρος κύκλου εργασιών,

αυξήθηκαν οι συντελεστές ορισμένων ειδών, όπως τα είδη πολυτελείας (από
8% σε 12%), ενώ για τα είδη λαϊκής κατανάλωσης (είδη διατροφής) δεν έγινε
καμιά αύξηση.

στ. Φορολογία Δημοσίων Θεαμάτων
•  Καταργήθηκε η άδεια για την τέλεση δημόσιου θεάματος, επεκτάθηκε η 

απαλλαγή από το φόρο δημοσίων θεαμάτων στις εκδηλώσεις που οργανώ
νονται από τις μαθητικές κοινότητες, και τους Οργανισμούς Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης.

•  Καταργήθηκε ο φόρος δημοσίων θεαμάτων στα θέατρα και μειώθηκε 
σημαντικά στα εισητήρια των κινηματογράφων.

ζ. Φορολογία Εισαγωγών
•  Καταργήθηκαν ή μειώθηκαν οι δασμοί του Εθνικού δασμολογίου για μια 

σειρά εισαγομένων από το εξωτερικό πρώτων υλών προκειμένου να ενι- 
σχυθεί η ανταγωνιστικότητα των παραγόμένων προϊόντων, από τις εγχώ
ριες μεταποιητικές μονάδες.

•  Θεσπίστηκαν απαλλαγές και διευκολύνσεις για τους Έλληνες του εξωτε
ρικού που επαναπατρίζονται και τους ναυτικούς, για την μεταφορά των 
ειδών οικοσκευής, αυτοκινήτου, κτλ. στη χώρα μας.

•  Εξυγιάνθηκε το τελωνειακό καθεστώς των θαλαμηγών με ξένη σημαία που 
βρίσκονται στη χώρα μας. Καταργήθηκε η ατέλεια (απαλλαγή από δασμούς 
και φόρους) των θαλαμηγών ιδιωτικής χρήσής με ξένη σημαία, για τα καύ
σιμα και τα λιπαντικά που εφοδιάζονται.

•  Προβλέφθηκε για πρώτη φορά δασμολογική ατέλεια για είδη που εισάγο- 
νται από τυφλούς και ανάπηρους.

η Αποκέντρωση -  Πάταξη Γραφειοκρατίας

•  Επεκτάθηκε σε όλη τη χώρα το σύστημα καταβολής του φόρου εισοδήμα
τος, φόρου ακίνητης περιουσίας, και τελών κυκλοφορίας αυτοκινήτων με 
μηχανογραφικά τριπλότυπα σε οποιοδήποτε Δημόσιο Ταμείο ή Τράπεζα 
για κάλλίτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

• Ενοποιούνται οι Οικονομικές Εφορίες και τα Δημόσια Ταμεία με σκοπό την 
αποφυγή της ταλαιπωρίας του πολίτη, την εξοικονόμηση προσωπικού και 
την αποτελεσματικότερη σύλληψη της φορολογητέας ύλης.

• Μεταβιβάστηκαν με Π.Δ. 32 αρμοδιότητες του Υπουργού Οικονομικών 
στους Νομάρχες, για την καλλίτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στον τόπο 
του.

•  Ελαχιστοποιήθηκαν οι χρόνοι χορήγησης των Συντάξεων (σε 30 μέρες) και 
των πιστοποιητικών (Αυθημερόν).
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•  Απλουστεύεται σημαντικά το Δημόσιο Λογιστικό με την ανάθεση του προ
ληπτικού ελέγχου στις Δημόσιες Δαπάνες μόνο στις Υπηρεσίες Εντελλο- 
μένχυν Εξόδων, και όχι σε τρεις υπηρεσίες που ίσχυε. Έτσι το Δημόσιο θα 
εκπληρώνει ταχύτερα τις υποχρεώσεις του.

•  Δημιουργήθηκαν νέες Οικονομικές Εφορίες και Δημόσια Ταμεία κατά 
περιοχές για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φορολογουμένων.

θ. Οι νέες φορολογικές ρυθμίσεις για το 1985

Με τις νέες φορολογικές ρυθμίσεις που θα αρχίσουν από 1/1/85 μειώνεται
σοβαρά το βάρος της φορολογίας για τους μισθωτούς, τους ελεύθεροιυς
επαγγελματίες, τους εμπόρους και βιοτέχνες και για όλα γενικά τα φυσικά
πρόσωπα:
•  Εισάγεται νέα φορολογική κλίμακα που όχι μόνο προστατεύει τα εισοδή

ματα από τον πληθωρισμό αλλά αυξάνει σημαντικά το πραγματικό διαθέ
σιμο εισόδημα.

•  Αυξάνεται το ανώτατο ποσό μείωσης για μισθούς συντάξεις και ημερομί
σθια από 220.000 (1984) σε 255.000 δρχ. Αυξάνονται ακόμα και οι εκπτώ
σεις για σύζυγο, παιδιά και προστατευόμενα μέλη.

•  Καθιερώνεται και για τους έμπορους και βιοτέχνες (εισόδημα Δ' πηγής) 
έκπτωση εισοδήματος 44.000 χωρίς δικαιολογητικά, ώστε να υπάρξει ίση 
φορολογική μεταχείριση με τους ελεύθερους επαγγελματίες.

•  Αυξάνεται το συνολικό εισόδημα των συνταξιούχων άνω των 65 ετών που 
απαλλάσεται από το φόρο από 250.0000 σε 350.000 δρχ.

•  Επεκτείνεται σε όλους τους φορολογούμενους το δικαίωμα έκπτωσης 
από το εισόδημα ποσοστού ενοικίου που πληρώνεται για κύρια κατοικία 
(μέχρι σήμερα δικαιούντο μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι).

•  Επεκτείνεται σε όλους τους φορολογούμενους το δικαίωμα έκπτωσης 
από το εισόδημα ποσοστού ενοικίου που πληρώνεται για κύρια κατοικία 
(μέχρι σήμερα δικαιούντο μόνο οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι).

•  Επεκτείνεται και στους απόφοιτους των ΚΑΤΕΕ και Τ Ε I. το αφορολόγητο 
μισθωτών που ισχύει για τα 5 πρώτα χρόνια άσκησης ελεύθερου επαγγέλ
ματος για τους απόφοιτους των Α.Ε.Ι.

•  Αυξάνεται το αφορολόγητο ακαθάριστο εισόδημα των αγροτών από
1.250.000 δρχ. (1984) σε 1.650.000 δρχ.

Μ’ αυτόν τον τρόπο για τα ίδια εισοδήματα το 1984 και 1985 προκύπτει 
στις 3 κατηγορίες αντίστοιχα ελάφρυνση 10.961 δρχ., 20.922 δρχ., και 37.202 
δρχ. Αλλά και στον ίδιο τον φορολογούμενο που τα εισοδήματά του αυξήθη
καν κατά 18% περίπου από το 1984 ότ.©*4985 προκύπτει καθαρή ωφέλεια επί 
πλέον (στήλη 2 μείον στήλη 4) 7.352 δρχ. 9.857 δρχ. και 26.137 δρχ. αντίστοι
χα, δηλ. υπάρχει μια σημαντική αύξηση του πραγματικού διαθέσιμου εισοδή
ματος.
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Η μείωση των φορολογικών βαρών είναι χαρακτηριστική:

Δ η λ ω θ έ ν
ε ισ ό δ η μ α

1 9 8 4
1 9 8 4

(1)

Φ ό ρ ο ς  
μ ε  τ ι ς  

ρ υ θ μ ίσ ε ις  
τ ο υ  1 9 8 4

(2 )

Ε ισ ό δ η μ α  
π ο υ  δ η λ ώ 

ν ε τ α ι  τ ο  

1 9 8 5

(3 )

Φ ό ρ ο ς  
μ ε  τ ι ς  

ρ υ θ μ ίσ ε ις  
τ ο υ  1 9 8 5

(4 )

Φ ό ρ ο ς  
γ ια  τ ο  

ε ισ ό δ η μ α  
τ ο υ  1 9 8 4  μ ε  
ρ υ θ μ . 1 9 8 5  

(5 )

Δ ια φ ο ρ ά

(2 ) - (5 )

Μισθωτής 
με σύζυγο 
και 2 παιδιά

688.000 δρχ. 33.520 798.000 26.168 22.559 10.961

Ελεύθερος 
επαγγελματίας 
με σύζυγο 

και 2 παιδιά

688 000 δρχ. 90.080 798.000 80.223 69.158 20.922

Έμπορος -  
Β ιοτέχνης 

με σύζυγο 

και 2 παιδιά

688.000 δρχ. 106.360 798.080 80.223 69.158 37.202

•  Είναι ακόμα χαρακτηριστικό ότι μισθωτός με σύζυγο και 2 παιδιά σύμφωνα 
με τις ρυθμίσεις αυτές έχει αφορολόγητο εισόδημα μέχρι και τις 675.000 
δρχ. ενώ το 1984 το αντίστοιχο ποσό έφθανε στις 561.000 δρχ. Ανάλογες 
βελτιώσεις, και πιό σημαντικές, έχουν οι ελεύθεροι επαγγελματίες και βιο- 
τέχνες-έμποροι.

•  Οι ελαφρύνσεις αυτές που φθάνουν συνολικά τα 27 δις δεν αποτελούν 
παρά ανακατανομή του εισοδήματος υπέρ των εργαζομένων.

•  Παράλληλα βελτιώνεται σταδιακά η σχέση άμεσων και έμμεσων φόρων. 
Ενώ το 1981 οι άμεσοι φόροι κάλυπταν το 28,6% του συνόλου των φόρων 
το 1984 έφθασαν στο 30,4% και για το 1985 προβλέπεται πιό σημαντική 
βελτίωση, ώστε οι άμεσοι φοροι να καλύψουν τα 33,5%.

ι. Πάταξη της φοροδιαφυγής

Η ελάφρυνση των μικρών και μεσαίων εισοδημάτων συνδυάζεται με την 
συστηματική πάταξη της φοροδιαφυγής προς τα υψηλά εισοδήματα και τις 
μεγάλες επιχειρήσεις. Η συγκεκριμένη και σταθερή αυτή πολιτική κατεύ
θυνση υλοποιείται και θα φέρει ήδη το 1985 εντυπωσιακά αποτελέσματα.

Μέχρι τέλους του 1984 θα υπάρχουν έσοδα της τάξης των 65 δις από την 
πάταξη της φοροδιαφυγής, ενώ για το 1985 προβλέπεται ότι το ποσό αυτό θα 
φθάσει τα 100 δις. Επιβεβαιώνεται έτσι στην πράξη η καταγγελία που είχε 
κάνει το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση, για το τρομερό μέγεθος της φοροδιαφυ
γής, που διευκόλυνε η Δεξιά για την εξυπηρέτηση των συμφερόντων της ολι
γαρχίας και των κερδοσκόπων.

!
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ΕΝΕΡΓΕΙΑ -  ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Η Ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ διαμορφώθηκε σε 
συνάρτηση με τους βασικούς αναπτυξιακούς στόχους του Πενταετούς πάνω 
στους ακόλουθους άξονες:
•  την πλήρη αξιοποίηση των γνωστών πηγών ενέργειας και την ανακάλυψη 

νέων, ώστε να εκμεταλλευθοϋμε συστηματικά και πιο μικρή πηγή ενέρ
γειας που διαθέτει η χώρα μας,

•  την εκμετάλλευση νέων ανανεούμενων πηγών ενέργειας όπως η ηλιακή 
και η αιολική,

•  την οικονομικότερη εκμετάλλευση και διαφοροποίηση των ενεργειακών 
μορφών στο ενεργειακό μας ισοζύγιο με στόχο τον περιορισμό της εξάρ
τησης.
Παράλληλα η αναγνώριση και κατοχύρωση του Ορυκτού πλούτου της 

χώρας μας ως ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ καθορίζει μια συγκεκριμένη και ρεαλι
στική πολιτική που αποβλέπει στην ορθολογική του εκμετάλλευση και όχι 
στην κατασπατάλησή του.

α. Ενέργεια

•  Στον τομέοί παραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε η συμμετοχή του 
λιγνίτη arfó 51% το 1981 σε 61% το 1983.

•  Προωθήθηκε σημαντικά η εκμετάλλευση των ήπιων μορφών ενέργειας 
στην Γεωθερμία (Μήλος, Νίσυρος), στην Ηλιακή ενέργεια (Κύθνος, Αγ. 
Ρούμελη), στην Αιολική (Κύθνος).

•  Έγινε επιτυχημένη καύση μίγματος λιγνίτη -  λιθάνθρακα στους σταθ
μούς της ΔΕΗ που είχε σαν συνέπεια την εξοικονόμηση 4 δις δρχ. κατά το 
1983.

β. Αναπτυξιακή πολιτική

•  Το Πενταετές πρόγραμμα προβλέπει δαπάνες 300 δις δρχ. για μεγάλα 
αναπτυξιακά έργα, με βασικό στόχο την ελληνοποίηση των καταρκευών σε 
συνεργασία με ΠΥΡΚΑΛ, ΕΑΒ, μικρομεσαίες επιχειρήσεις, κ.α. Την περίοδο 
1981-1983 προωθήθηκαν επενδύσεις 100 δις δρχ.

• Βρίσκονται ήδη σε προχωρημένο στάδιο οι μονάδες του Αγ. Δημητρίου, 
Αμυνταίου, Σφηκιάς, Αώου και δημοπρατούνται νέες μονάδες στη Μεγα- 
λόπολη, Κρήτη, Ρόδο καθώς και 14 μικροί υδροηλεκτρικοί σταθμοί.

•  Προχωρά το νέο πρόγραμμα εξηλεκτρισμού της υπαίθρου 1983-87 δαπά
νης 1,15 δις δρχ. που καλύπτει οικισμ τύς όλης της χώρας άνω των 30 μόνι
μων κατοίκων.

• Εντατικοποιούνται οι έρευνες και οι μελέτες για το ενεργειακό δυναμικό 
μας με σημαντικές χρηματοδοτήσει από την ΕΟΚ.
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γ. Τιμολογιακή πολιτική
Η αύξηση των τιμών του ρεύματος έχει δύο κύριους στόχους:

-  την συμβολή και υποβοήθηση των αναπτυξιακών προγραμμάτων της ΔΕΗ,
-  την αποκατάσταση της κοινωνικής δικαιοσύνης στην τιμολογιακή προσφο

ρά.

Αύξηση
Τιμής
Ρεύματος

1980-81 1981-82 1983 1984

54,5% 15,5% 10,4% 15,0%

Παράλληλα αυξήθηκε η έκπτωση του αγροτικού τιμολογίου σε ποσοστό 
40%. Ακόμα η ΔΕΗ κατήγγειλε τη σύμβαση με την ΠΕΣΙΝΕ και επέβαλε προ
σωρινό τιμολόγιο μέχρι την απόφαση της διαιτησίας.

Α. Πετρέλαια
α. Οι βασικές μας κατευθύνσεις καθορίζονται:
•  Με τη σύναψη διακρατικών συμβάσεων που εξασφαλίζουν για μεσοπρόθε

σμο διάστημα τις προμήθειες σε πετρέλαιο, ενώ ταυτόχρονα προωθούν 
τις εξαγωγές μας. Μια παρόμοια σημαντική συμφωνία υπογράφθηκε με το 
Ιράν.

•  Με την εκμετάλλευση των συνθηκών της ελεύθερης αγοράς.
Η πολιτική αυτή είχε ικανοποιητικά αποτελέσματα
1981 δαπανήσαμε 3 δις δολλάρια
1982 δαπανήσαμε 2,1 δις δολλάρια
1983 δαπανήσαμε 1,75 δις δολλάρια

β. Οργάνωση. Αναπτυξιακά έργα

•  Εφαρμόζεται ενιαίο λογιστικό σχέδιο, για την άμεση παρακολούθηση του 
λογαριασμού των πετρελαιοειδών ο οποίος ανέρχεται σε 300 δις δρχ., για 
να μπορεί η κυβέρνηση να παίρνει άμεσα και σωστά τις αποφάσεις για τον 
εφοδιασμό της χώρας.

•  Εκσυγχρονίζεται το Κρατικό Διυλιστήριο με επενδύσεις 300 εκ. δολλάρια. 
Ήδη προέκυψαν άμεσα ωφέλη συναλλάγματος της τάξης των 15 εκ. δολ- 
λαρίων το 1983.

•  Εξαγοράστηκε το συγκρότημα της ESSO στην τιμή των 15 εκ. δολλαρίων.
•  Ολοκληρώθηκαν τα έργα (μονάδες παραγωγής και αγωγός μεταφοράς) για 

την παραγωγή αερίου νάφθας στο Κρατικό Διυλιστήριο και τη μεταφορά 
του στην Επιχείρηση Φωταερίου. Το έργο θα συμβάλλει στην απορρύ
πανση της Αθήνας.

•  Για τη βελτίωση του περιβάλλοντος της Αθήνας παράχθηκαν και διατέθη
καν τρία νέα προϊόντα υψηλών διεθνώς προδιαγραφών:
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-  Μαζούτ και Ντήζελ χαμηλής περιεκτικότητας σε θείο 0,7% και 0,3% 
αντίστοιχα

-  Βενζίνη χαμηλής περιεκτικότητας σε μόλυβδο 0,15% 

γ. Τιμολογιακή πολιτική

Παρά την έντονη ανατίμηση του δολλαρίου οι αυξήσεις στην τριετία 
1982-1984 ήταν οι μικρότερες δυνατές και σήμερα βρισκόμαστε στα χαμηλό
τερα επίπεδα τιμών στην ΕΟΚ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΑΥΞΗΣΕΩΝ % ΕΠΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ
1980 1981 1982 1983 1984
1979 1980 1981 1982 1983

Βενζίνη SUPER 29 15 9 14 14
Βενζίνη Κοινή 28 16 10 16 15
Ντήζελ 76 21 7 22 17
Μαζούτ 3500" 89 47 11 27 31

δ. ΔΕΠ — Έρευνα Πετρελαίου

•  Στόχος μας είναι η καταγραφή και αποτίμηση του πετρελαϊκού δυναμικού 
της χώρας, και η ανακάλυψη κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου 
μέσα στα επόμενα 10 χρόνια. Η αξιοποίηση και η εκμετάλλευση του δυνα
μικού αυτού θα καλύψει τις ανάγκες μας και θα μειώσει την εξάρτησή μας 
από το εισαγόμενο πετρέλαιο.

•  Με την δραστηριοποίηση της ΔΕΠ προς αυτή την κατεύθυνση έγινε ανα
κάλυψη του κοιτάσματος πετρελαίου «ΔΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΚΩΛΟ», ενώ συνο
λικά οι δαπάνες έρευνας έφθασαν τα 4,0 δις το 1984.

Β. Ορυκτός πλούτος
Ολοκληρώθηκε η μελέτη του σημαντικού αυτού τομέα και ήδη προχω

ρούμε σε συγκεκριμένες προτεραιότητες, με στόχο την εξασφάλιση της
αυτοδυναμίας σε πρώτες ύλες.
•  Εντατικοποιήθηκε η έρευνα για τα μεταλλεύματα στρατηγικής σημασίας 

(χρωμίτες, μικτά θειούχα, βωξίτες, χρυσός, κλπ.).·
•  Ανακαλύφθηκαν νέα κοιτάσματαιλιγνίτη της τάξης των 870 εκ. τόννων και 

αυξήθηκαν τα αποθέματα μολύβδου -  ψευδαργύρου.
•  Εντατικοποιήθηκαν οι έρευνες του ΙΓΜΕ για την κάλυψη των υδρευτικών 

αναγκών των προβληματικών περιοχών της χώρας και ολοκληρώνονται οι 
Γεωλογικοί Χάρτες που καταγράφουν τον ορυκτό μας πλούτο.

•  Ενεργοποιούνται τα Δημόσια Μεταλλεία, και αναθεωρούνται οι συμβάσεις 
με τις ιδιωτικές εταιρείες.

•  Καθορίσθηκαν οι Λατομικές περιοχές σε 21 νομούς έτσι που να ελαχιστο
ποιούνται οι δυσμενείς επιπτώσεις στο περιβάλλον από την λατομική δρα
στηριότητα.
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Θεσμικές αλλαγές

•  Ψηφίσθηκε ο Νόμος 1428/84 που καθορίζει την εκμετάλλευση των λατο
μείων αδρανών.

•  Ψηφίσθηκε για πρώτη φορά στην πατρίδα μας Νόμος (1475/84) για την 
αξιοποίηση του γεωθερμικού μας δυναμικού.
Βρίσκονται στο τελικό στάδιο του δημοκρατικού διαλόγου με τους φορείς 

και προωθούνται για ψήφιση στη Βουλή τα Νομοσχέδια που αφορούν:
•  Το Μαρμαρικό δυναμικό της χώρας
•  Το Νέο Μεταλλευτικό Κώδικα
• Την αξιοποίηση των Βιομηχανικών Ορυκτών.

ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Η Κυβερνητική προτεραιότητα για τους τομείς της έρευνας και τεχνολο
γίας -τομείς που παρέμειναν μέχρι το '81 στο περιθώριο και στην υποβάθμι- 
ση - εκδηλώθηκε άμεσα με την ίδρυση του Υπουργείου Έρευνας και Τεχνο
λογίας και με μια σειρά μέτρων και επιλογών που καθορίζουν για πρώτη φορά 
στη χώρα μας μια στρατηγική στην έρευνα και στην τεχνολογική ανάπτυξη σε 
συνάρτηση με τη συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

α. Αυξήθηκε σημαντικά η χρηματοδότηση των Ερευνητικών Φορέων

1980 1981 1982 1983 1984
977 εκ. 1,13 δις 1,69 δις 1,74 δις 2,14 δις

Παράλληλα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων οι χορηγήσεις από 
284 εκ. το 1981 έφθασαν τα 957 εκ. το 1984.

Επίσης χρηματοδοτήθηκε η ελεύθερη έρευνα με 260 εκ. το διάστημα 
1982-1984.

β. Θεσμικό πλαίσιο

•  Συντάχθηκε Πενταετές Πρόγραμμα για την Έρευνα και την Τεχνολογική 
Ανάπτυξη.

•  Ψηφίζεται ο πρώτος θεσμικός νόμος για την Επιστημονική και Τεχνολο
γική Έρευνα.

•  Είναι έτοιμο για ψήφιση νομοσχέδιο για τη μετά’φορά Τεχνολογίας, τις 
εφευρέσεις, και την Τεχνολογική καινοτομία.

γ. Νέα Ερευνητικά Κέντρα
•  Στο Ερευνητικό Κέντρο Κρήτης λειτουργούν ήδη τρία Ινστιτούτα. Πληρο

φόρησης, Μοριακής Βιολογίας, Ηλεκτρονικής δομής και λέιζερ. Ήδη το
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Κέντρο αυτό συμμετέχει στο Κοινοτικό Πρόγραμμα ESPRIT.
•  Από το Μάρτη του 83 λειτουργεί ήδη το πρώτο τμήμα του Εθνικού 

Κέντρου Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης. Το κέντρο αυτό συνδέεται με 
το Κοινοτικό δίκτυο EURONET για πρόσβαση -μ ε  συμφέροντες όρους- 
σε μια μεγάλη ποικιλία πληροφοριών.

•  Ανεξάρτητα Ακαδημαϊκά Ερευνητικά Ινστιτούτα
-  Χημικής Μηχανικής και Χημικών Διεργασιών στη Πάτρα.
-  Τεχνολογίας Υπολογιστών στην Πάτρα.
-  Τεχνικής Χημικών Διεργασιών στη Θεσσαλονίκη.
-  Δικονομικών Μελετών στην Αθήνα.

δ. Ενίσχυση — Εκσυγχρονισμός των Ερευνητικών Κέντρων
•  Ο προγραμματισμός των Ερευνητικών Κέντρων οργανώνεται από σύστημα 

κριτών από έμπειρους Έλληνες επιστήμονες για να εξασφαλίζεται η επι
στημονική ερευνητική προοπτική κάθε αντικείμενου και να γίνονται επι
στημονικά αξιόπιστες αξιολογήσεις.

•  Προχωρεί η αναδιάρθρωση του ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ σε νέες βάσεις και η επέ
κταση των κτιριακών εγκαταστάσεών του (κόστος 44 εκ. δρχ.).

•  Στο πλαίσιο του Ελληνικού Μνημονίου στην ΕΟΚ προβλέπεται χρηματο
δότηση 20 εκ. δολ. για υλικοτεχνική υποδομή στη νέα τεχνολογία (μικροη- 
λεκτρονική, βιοτεχνολογία, πληροφορική).

•  Ναυπηγείται στα Ελληνικά Ναυπηγεία το πρώτο ωκεανογραφικό σκάφος 
(300 εκ. δρχ.) που θα πραγματοποιεί ωκεανογραφικές μελέτες στο Αιγαίο 
και θα κατοχυρώνει τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας για τις ερευ
νητικές αποστολές στο Αιγαίο.

•  Αποπερατώθηκε η μελέτη του Ηλιακού Οικισμού Λυκόβρυσης, και το έργο 
αρχίζει να υλοποιείται.

•  Καταρτίστηκε η μελέτη για το ερευνητικό κέντρο ημιεντατικής ιχθυοκαλ
λιέργειας στην Αιτωλοακαρνανία. Συστάθηκε μικτή εταιρεία από το 
Υπουργείο Έρευνας-Τεχνολογίας, την Αγροτική Τράπεζα και την κοινό
τητα Κατοχή, με εταιρικό κεφάλαιο 300 εκ. δρχ. που θα προχωρήσει στην 
εκμετάλλευσή του.

•  Ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών, (ΕΚΚΕ) και διε
ξάγει 12 έρευνες σε σημαντικά θέματα.

•  Εκσυγχρονίζεται το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών με την εγκατάσταση 
μονάδας Η/Υ και ενός Ηλεκτρονικού εργαστηρίου.

•  Στο Ινστιτούτο Παστέρ προστέθηκε (ως κτίριο και εξοπλισμός) εργαστήριο 
πειραματόζωων και διευρύνονται τα ερευνητικά προγράμματά του στους 
τομείς της ανοσολογίας και βιοτεχνολογίας.

•  Επαναδρσστηριοποιήθηκε το Ερευνητικό Κέντρο «Αλεξάνδρα Φλέμιγκ» 
(που είχε μείνει σε λήθαργο για δεκαετίες) και αποπερατώνεται το εγκατα- 
λειμένο κτίριο.
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ε. Διεθνείς ανταλλαγές συνεργασίας
Εντατικοποιήθηκε η διακίνηση της επιστημονικής γνώσης και η μετα

φορά της τεχνολογικής γνώσης μέσα από τους διεθνείς οργανισμούς και δια
κρατικές συμφωνίες.

Σήμερα, η χώρα μας συμμετέχει ενεργά και αξιοποιεί στα μέγιστα τους 
ειδικευμένους διεθνείς οργανισμούς (UNESCO, ΟΟΣΑ, CERN, κλπ.).

ΤΟΜΕΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ,

•  Ο τομέας των κατασκευών κατέχει ένα σημαντικό ρόλο στην οικονο
μική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας. Γιατί καλύπτει από το ένα μέρος 
βασικές ανάγκες του κοινωνικού συνόλου, ενώ παράλληλα δημιουργεί την 
απαραίτητη υποδομή για την αξιοποίηση των παραγωγικών δυνατοτήτων του 
τόπου μας.

Ιδιαίτερα τα Δημόσια Έργα εκπληρώνουν ταυτόχρονα ένα διπλό σημα
ντικό ρόλο; και κοινωνικό και αναπτυξιακό. Δημιουργούν από το ένα μέρος 
την υποδομή για την ανάπτυξη της χώρας. Βελτιώνουν όμως ταυτόχρονα την 
ποιότητα ζωής των κατοίκων εξασφαλίζοντας τον απαραίτητο κοινωνικό εξο
πλισμό για υγιεινή και ανθρώπινη διαβίωση. Παράλληλα η εκτέλεση των Δημο
σίων έργων συμβάλλει στην αύξηση του Εθνικού Προϊόντος και εξασφαλίζει 
απασχόληση σε ένα σημαντικό κομμάτι του εργατικού μας δυναμικού.

Α. Η κατάσταση που παρέλαβε το ΠΑΣΟΚ στα Δημόσια Έργα
Στον τομέα των Δημοσίων έργων αποτυπώθηκε έκδηλα το μοντέλο της 

εξαρτημένης, συγκεντρωτικής, στρεβλής και ανισόρροπης «ανάπτυξης» που 
ακολούθησε η Δεξιά.

ϋ ι Κυβερνήσεις της Δεξιάς υποβάθμισαν έντονα τον κοινωνικό και ανα
πτυξιακό χαρακτήρα των δημοσίων έργων.

Δεν υπήρξε στο παρελθόν κανένας μακροπρόθεσμος σχεδιασμός και 
προγραμματισμός. Οι επιλογές των έργων γίνονταν αυθαίρετα, μακρυά ή και 
αντίθετα με τις προτάσεις των Κοινωνικών φορέων, ήταν ευκαιριακές και 
ασύνδετες μεταξύ τους, πολλές φορές εξυπηρετούσαν καθαρά μικροπολιτι
κές σκοπιμότητες, και στο σύνολό τους δεν αντιστοιχούσαν σε ιεραρχημένες 
Κοινωνικές ή Αναπτυξιακές ανάγκες.

Τα κριτήρια επιλογής ήταν τα έργα βιτρίνας, η εγκατάλειψη των έργων 
κοινωνικού εξοπλισμού στις περιοχές που κατοικούν τα χαμηλό οικονομικά 
στρώματα, η εξυπηρέτηση του τοπικού παραγοντισμού. Ο χάρτης των έργων 
της Δεξιάς στην Ελλάδα είναι το αποτύπωμα της κάθε φοράς κομματαρχικής 
δύναμης στο χώρο της.
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Μ’ αυτόν τον τρόπο οδηγηθήκαμε από το ένα μέρος στη συσσώρευση 
τεράστιων αναγκών και οξυμμένων κοινωνικών προβλημάτων, και από την 
άλλη στην έλλειψη της απαραίτητης υποδομής για την αξιοποίηση των παρα- 
γωγικών δυνατοτήτων της χώρας. Υπάρχει έλλειψη σύγχρονου και ασφαλούς 
οδικού δικτύου -δ εν  διαθέτουμε ούτε ένα αυτοκινητόδρομο με βάση τις σύγ
χρονες προδιαγραφές- έλλειψη επαρκών δικτύων άρδευσης, αποχέτευσης, 
ύδρευσης, κλπ.
Η ΔΕΞΙΑ ΜΑΣ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΣΕ ΑΝΕΚΠΛΗΡΩΤΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝ 
ΔΕΚΑΕΤΙΩΝ.
•  Ταυτόχρονα όμως η Δεξιά δημιούργησε και αποδέχτηκε μια νοσηρή κατά
σταση σ’ ολόκληρο τό κύκλωμα παραγωγής έργων γιατί:
-  υπέθαλψε παρασιτικά κυκλώματα στην παραγωγή των έργων,
-  οδήγησε σε βαθειά διάβρωση μεγάλο τμήμα των ιδιωτικών φορέων κατα

σκευής και της δημόσιας διοίκησης,
-  καλλιέργησε τη γραφειοκρατική διάρθρωση και λειτουργία, την αντιπαρα- 

γωγική νοοτροπία, την επιστημονική υποβάθμιση,
-  άνοιξε το δρόμο στις κακοτεχνίες, στις μεγάλες υπερβάσεις σε χρήμα και 

χρόνο, στη χρήση ακατάλληλων υλικών, και συνολικά στην ποιοτική υπο- 
βάθμιση των έργων,

-  μεθόδευσε την πολυδιάσπαση, τη διασπορά και την υποβάθμιση του τεχνι
κού δυναμικού στο Δημόσιο Τομέα.

Η πραγματικότητα αυτή οδήγησε στην καταγραφή των Δημοσίων Έργων 
στη λαϊκή συνείδηση ως συνώνυμων της κακοτεχνίας, της σπατάλης, της 
συναλλαγής.

Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Για την στήριξη της αυτοδύναμης, ισόρροπης και αποκεντρωμένης ανά
πτυξης που έχει χαράξει και ακολουθεί η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ τα δημόσια 
έργα αποτελούν κρίσιμο τομέα γιατί αντιπροσωπεύουν την απαραίτητη υπο
δομή για τη νέα Εθνική Αναπτυξιακή πορεία.

Προχωρούμε, μέρα από ένα μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, και στα πλαίσια 
του Δημοκρατικού Προγραμματισμού, στην κατάρτιση και υλοποίηση σημαντι
κών προγραμμάτων έργων, ώστε να καλυφθούν οι τεράστιες ανάγκες που 
συσσωρεύτηκαν, και να εξασφαλισθεί η απαραίτητη υποδομή για την οικονο
μική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας.

Με τα έργα αυτά:
•  Δημιουργείται ένα πλήρες σύγχρονο και ασφαλές δίκτυο μεταφορών στη 

χώρα (Δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια).
•  Εξασφαλίζεται η άρδευση των καλλιεργήσιμων εκτάσεων (φράγματα, 

αρδευτικά δίκτυα) ικανοποιούνται βασικές κοινωνικές ανάγκες που για 
δεκαετίες αγνοήθηκαν όπως ύδρευση, αποχέτευση, και οδική σύνδεση σε 
κάθε Ελληνικό χωριό, λύνονται καυτά κοινωνικά προβλήματα (αντιπλημμυ- 
ρικά έργα, έργα κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των πόλεων), προστα-
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"Ν

τεύεται το περιβάλλονΛκαι βελτιώνεται η ποιότητα ζωής (αποχετεύσεις, 
βιολογικοί καθαρισμοί, Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία, Πνευματικά και Πολι
τιστικά Κέντρα, κλπ.).
Για την πραγματοποίηση των έργων αυτών προχωρούμε:

•  Στον καθορισμό και τη διασφάλιση μιας συνολικής κατεύθυνσης του κατα
σκευαστικού τομέα -Δημόσιου και Ιδιωτικού- στη χώρα και στο εξωτε
ρικό ώστε να εναρμονιστεί συνολικά ο τομέας σε επίπεδο επιλογών, λει
τουργιών και σχέσεων "με τη νέα Εθνική Αναπτυξιακή προσπάθεια.

•  Στην εξυγίανση και στον εκσυγχρονισμό της παραγωγής Δημοσίων και 
ιδιωτικών έργων, στη διασφάλιση του κοινωνικού ελέγχου σ’ αυτά.

•  Στην εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό, την επιστημονική αναβάθμιση, τον 
βαθύ εκδημοκρατισμό και τη σε νέες βάσεις οργάνωση της Διοίκησης,
ώστε να αυξηθεί η παραγωγικότητα, να ανοιχθεί η Διοίκηση στους κοινωνι
κούς φορείς και να αποβάλλει κατεστημένες γραφειοκρατικές νοοτροπίες 
και πρακτικές.

•  Στην πλατειά αποκέντρωση στην εκτέλεση των Δημοσίων Έργων.
•  Στην εποπτεία, προώθηση και ενίσχυση της κατασκευαστικής δραστηριό

τητας του Ελληνικού Τεχνικού Δυναμικού στο εξωτερικό.
•  Στην αξιοποίηση και ανάπτυξη του Τεχνικού δυναμικού της χώρας με τη

σύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή των τεχνικών έργων, ώστε να 
συνδυάζεται η υψηλή θεωρητική κατάρτιση με την πρακτική άσκηση και 
τις συγκεκριμένες ανάγκες των κατασκευών στη χώρα μας.

•  Στην καταγραφή και σωστή αξιοποίηση του μηχανικού εξοπλισμού που 
υπάρχει στην Ελλάδα, με παράλληλη οργάνωση της επισκευής και του 
εκσυγχρονισμού του αλλά και προώθηση της εγχώριας κατασκευής.

•  Στην προώθηση και ανάπτυξη της εφαρμοσμένης έρευνας στον κατα
σκευαστικό τομέα. Απαιτείται συνεργασία γ ι’ αυτό το σκοπό με τα ΑΕΙ και 
προώθηση δημιουργίας εγχώριας κατασκευαστικής τεχνολογίας.
Γ ια την πραγματοποίηση των επιλογών και των στόχων αυτών προχωρή

σαμε στον επαναπροσδιορισμό του Υπουργείου Δημ. Έργων σαν επιτελικού 
φορέα στο σύνολο των κατασκευών της χώρας, και διασφαλίσαμε με το Νέο 
Νόμο για τα Δημόσια έργα τα ενιαία θεσμικά πλαίσια, τους κανονισμούς, τις 
προδιαγραφές, τον έλεγχο υλικών και έργων σ’ όλο το φάσμα της κατασκευα
στικής δραστηριότητας της χώρας.

Β. Το έργο που πραγματοποιήθηκε στα τρία χρόνια
Στα τρία χρόνια άσκησης της Κυβερνητικής πολιτικής έχει ήδη επιτελε- 

σθεί ένα πολύ μεγάλο έργο που ποσοτικά και ποιοτικά δεν έχει ιστορικό προη
γούμενο στη. χώρα μας.
•  Παρ’ όλο που οι επιλογές του ’82 δεσμεύτηκαν ως ένα βαθμό από τα προε

κλογικής σκοπιμότητας έργα της Ν.Δ. εξυγιάναμε το πρόγραμμα και προ
χωρήσαμε στην ολοκλήρωσή τους.



III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 59

•  Έγινε μέσα στο 1982 η επεξεργασία και η διαμόρφωση του πενταετούς 
προγράμματος για τον τομέα των Δημ. Έργων, για όλους τους τομείς στα 
πλαίσια του Δημοκρατικού προγραμματισμού.
Το 1983 και το 1984 ξεκίνησαν χιλιάδες νέα έργα εθνικής, περιφερειακής, 

επαρχιακής και τοπικής κλίμακας. Έργα ενταγμένα πλέον σ’ ένα μακροπρόθε
σμο σχεδίασμά, με πρώτο χρονικό πλαίσιο υλοποίησης το Πενταετές πρό
γραμμα Κοινωνικής και Οικονομικής ανάπτυξης '83-87.

Σήμερα κατασκευάζονται συνολικά σ’ όλη τη χώρα πάνω από 10.000 
Δημόσια έργα. Η Ελλάδα έχει μετατραπεί σ’ ένα απέραντο εργοτάξιο.

Δημιουργείται επιτέλους η σύγχρονη υποδομή για την ανάπτυξη της 
χώρας, βελτιώνεται η ποιότητα ζωής, ικανοποιούνται κοινωνικές ανάγκες που 
για δεκαετίες αγνοήθηκαν.

Για να γίνουν δρόμοι, λιμάνια, αεροδρόμια, εγγειοβελτιωτικά έργα, 
υδρεύσεις, αποχετεύσεις και βιολογικοί καθαρισμοί, διατέθηκαν στην τριετία 
82-84 περίπου 200 δις δρχ. ποσό που σε τρέχουσες τιμές είναι δυόμισυ φορές 
μεγαλύτερο από εκείνο της προηγούμενης τριετίας.

ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

Ποσά σε εκατ. δρχ.
'  ΕΤΟΣ 

ΦΟΡΕΑΣ
1980 1981 1982 1983 1984

(ΕΓΚΡΙΣΗ )

ΣΥΝΟΛΟΦΟΡΕΩΝ 64.322 99.125 119.573 170.200 220.000
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ 35.000 50.000 65.000 100.000 140.000
ΥΠ. ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ 13.421 18.350 24.571 31.441 39.105
ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 9.561 15.015 18.503 39.900 52.000

Οι επιλογές των νέων έργων δεν έγιναν ευκαιριακά ή με μικροπολιτικά κρι
τήρια. Υπήρξε μελέτη σε μεγάλο χρονικό βάθος των αναγκών και ιεράρχηση 
μέσα από δημοκρατικό διάλογο με τους Κοινωνικούς φορείς και το λαό στο 
χωριό και την πόλη, στην επαρχία και το νομό, σ' ολόκληρη τη χώρα.

Έχει αλλάξει ριζικά το ιδεολογικό στίγμα και η πολιτική φιλοσοφία στις επι
λογές. Μεγάλο βάρος δίνεται όχι μόνο στα βασικά έργα αναπτυξιακής υποδο
μής -  φράγματα, αυτοκινητόδρομοι, κλπ.- αλλά και στα απαραίτητα έργα της 
εγκαταλειμένης επαρχίας, της ξεχασμένης Ελλάδας.

Οι πιστώσεις για τα Νομαρχιακά προγράμματα έργων παρουσιάζουν τη 
μεγαλύτερη αύξηση, και υπερτριπλασιάστηκαν στην τριετία ’82-'84.

Ο ενδεικτικός πίνακας για ορισμένους νομούς είναι αποκαλυπτικός:
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ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (ΠΛΗΡΩΜΕΣ)

(Σε χιλιάδες δρχ.)
ΕΤΟΣ
ΝΟΜΟΣ

1980 1981 1982 1983 1984
(Ε ΓΚ Ρ ΙΣΕ ΙΣ )

ΔΡΑΜΑΣ 225.239 294.710 366.302 842.314 1.153.392
ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 224.067 391.149 466.000 1.221.402 1.494.342
ΦΛΩΡΙΝΑΣ 178.000 278.000 306.500 690.200 1.050.000
ΛΑΚΩΝΙΑΣ 188.000 290.000 321.000 790.000 1.200.000
ΑΡΚΑΔΙΑΣ 222.390 287.500 340.000 800.200 1.100.000
ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 261.455 331.000 400.000 973.238 1.291.034
ΦΩΚΙΔΑΣ 409.580 537.797 805.373 1.318.520 1.373.981
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 153.100 269.000 300.000 814.500 1.134.275
ΡΕΘΥΜΝΟΥ 146.300 242.500 345.000 786.140 1.091.835
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 154.000 228.000 330.000 558.000 740.000

•  Δόθηκε ακόμα προτεραιότητα:
-  Στις υποβαθμισμένες περιοχές των πόλεων και ιδιαίτερα του Λεκανοπε

δίου της Αττικής.
-  Στις αυξημένες κοινωνικές ανάγκες κύρια στους τομείς της Υγείας και 

της Παιδείας.
Χαρακτηριστικά στοιχεία είναι τα παρακάτω:

ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

1980- 1981 1982- 1983 1984
Αριθμός

Αιθουσών
2

Σε π ί
Αριθμός

Αιθουσών
2

Σεπι Αριθμός
Αιθουσών

2
Σεπι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ 1.535 206.312 2.315 290.506 1.500 200.000
ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟ 565 63.403 1.095 146.214 900 105.000

Σ Υ Ν Ο Λ Ο 2.100 269.715 3.400 436.720 2.400 300.000

Επίσης αξίζει ιδιαίτερα να αναφερθούν τα 165 αυτοτελή κέντρα Υγείας που 
έχουν προγραμματιστεί και κτίζονται σ’ ολόκληρη τη χώρα. Ήδη έχουν ολοκλη
ρωθεί τα Κέντρα Υγείας στην Αριδαία, Ελασσόνα, Σιάτιστα και Ζαγκλιβέρι, Ιτρο-
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βλέπεται να αποπερατωθούν μερικά ακόμη μέχρι τέλους 84 και τα υπόλοιπα θα 
ολοκληρωθούν μέσα στο 1985.

Το συνολικό κόστος των Κέντρων Υγείας που κατασκευάζονται υπολογίζε
ται σε 10 δις.

Με τα Κέντρα Υγείας, τις επεκτάσεις και τον εκσυγχρονισμό των ήδη υπαρ
χόντων νοσοκομείων και τα καινούργια νοσοκομεία που κτίζονται στην Πάτρα, 
Γιάννενα και Ηράκλειο δημιουργείται η υλικοτεχνική υποδομή για τη ριζική 
αναβάθμιση της περίθαλψης του λαού.

Τεράστιο είναι το έργο που έχει ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί στην τριετία 
ή βρίσκεται σήμερα σε εξέλιξη στους τομείς των βασικών έργων υποδομής.

Στα συγκοινωνιακά έργα, στα έργα εγγείων βελτιώσεων, στα έργα υδρεύ
σεων και αποχετεύσεων, στους βιολογικούς καθαρισμούς λυμάτων των πόλεων 
και οικισμών, στα έργα της περιοχής του Λεκανοπεδίου.

α. ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΑ ΕΡΓΑ

1. Τομέας Οδοποιίας
Το 1982 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δημ. Έργων 10 νέα έργα Εθνικής Οδο

ποιίας.
Το 1983 εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Δημ. Έργων 37 νέα έργα Εθνικής Οδο

ποιίας.
Το 1984 εντάχθηκαν άλλα 55 νέα έργα. Τα υπόλοιπα χρόνια 85-87 θα εντα

χθούν άλλα 40 μεγάλα νέα έργα.
•  Έχει ξεκινήσει από το 1983 και προχωρεί η τμηματική κατασκευή αυτοκινη

τόδρομου στον βασικό άξονα Βορρά-Νότου (Εύζωνοι -  Θεσσ/νίκη -  Αθήνα 
-  Κόρινθος -  Καλαμάτα).

•  Έχει ξεκινήσει το μεγάλο έργο της Σήραγγας Κατάρας στην Πίνδο που θα 
συνδέσει τη Δυτική με την Ανατολική Ελλάδα, ενώ έχει προγραμματιστεί η 
τμηματική ανακατασκευή ολόκληρου του οδικού άξονα Θεσ/νίκης -  Ιωαν- 
νίνων.
Η Σήραγγα Κατάρας εντάχθηκε στο πρόγραμμα το 1983, δημοπρατήθηκε 

31/10/84 και άμεσα ξέκινάει η κατασκευή της.
•  Έχει ξεκινήσει και βρίσκεται σε εξέλιξη η τμηματική κατασκευή αυτοκινη

τόδρομου στον άξονα Θεσ/νίκη — Αλεξανδρούπολη — Κήποι Έβρου.
•  Προχωρεί η κατασκευή μιας σειράς άλλων σημαντικών έργων Εθνικής Οδο

ποιίας, η κατασκευή έργων παρακάμψεων και κυκλοφοριακής υποδομής 
στις κυριότερες πόλεις της χώρας, η βελτίωση εκατοντάδων χιλιομέτρων 
άλλων βασικών δρόμων και η συντήρηση μεγάλων τμημάτων του Εθνικού 
Δικτύου που είχε παραμεληθεί σχεδόν εντελώς.
Ταυτόχρονα βελτιώνεται και επεκτείνεται με εντατικό ρυθμό στα πλαίσια 

του περιφερειακού προγράμματος το επαρχιακό οδικό δίκτυο ώστε να ασφαλ
τοστρωθεί στο μεγαλύτερο τμήμα του και να εξασφαλιστεί η σύνδεση και με τα 
πιο απομακρυσμένα χωριά της πατρίδας μας.
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Ενδεικτικό στοιχείο για το μεγάλο έργο που συντελείται στον τομέα της 
Οδοποιίας είναι και το ύψος των αντίστοιχων πιστώσεων που διατίθενται.

Οι πιστώσεις για έργα Εθνικής Οδοποιίας -δ εν  περιλαμβάνονται δηλ. τα 
έργα επαρχιακής οδοποιίας- έφτασαν:

1980 1983 1984
5,3 δις 12 δις 17δις

Στην επόμενη τριετία υπολογίζονται ότι θα διατεθούν άλλα 90 δις, ώστε 
συνολικά στο πενταετές θα δοθούν 120 δις για εθνική οδοποιία.



III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 63

2. Λιμενικά Έργα
Βασικοί μας στόχοι είναι:

•  Η επέκταση και ο εκσυγχρονισμός των αναπτυξιακών λιμανιών
•  Η εξασφάλιση ενός ικανοποιητικού λιμανιού σε κάθε νησί, που να λειτουρ
γεί σ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Στη διετία 83-84 ξεκίνησαν πάνω από 15 καινούργια έργα. Σήμερα εκτε- 
λούνται σημαντικά έργα στα λιμάνια της Ραφήνας, Θεσ/νίκης, Βόλου, Πάτρας, 
Ηρακλείου, Καβάλας Σούδας, Κέρκυρας, Ρόδου, Ρεθύμνου, Καλαμάτας και 
πολλά άλλα έργα κυρίως σε μικρά νησιά.

3. Αεροδρόμια

Προωθούνται έργα επεκτάσεων και εκσυγχρονισμού σε πολλά αεροδρόμια 
της χώρας αλλά και νέα αεροδρόμια σε νησιά, για να εξασφαλιστεί η σταθερή 
συγκοινωνιακή επικοινωνία τους με τον ηπειρωτικό κορμό και στις δύσκολες 
καιρικές συνθήκες.

Πάνω από 25 καινούργια έργα ξεκίνησαν στην τριετία. Έτσι σημαντικά έργα 
εκτελούνται στα αεροδρόμια Μυτιλήνης, Ηρακλείου, Χανιών, Σκιάθου, Σαντο
ρίνης, Κεφαλλονιάς, Κω, κλπ., ενώ προωθείται η κατασκευή νέων αεροδρομίων 
στην Ικαρία και στο Καστελλόριζο.

*  *  *

Συνολικά με τα μεγάλα συγκοινωνιακά έργα, έργα οδοποιίας, λιμενικά έργα 
και έργα αεροδρομίων που έχουν προγραμματιστεί και εκτελούνται από την 
Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, δημιουργείται ένα πλήρες, σύγχρονο και ασφαλές 
δίκτυο αυτοκινητοδρόμων, άλλων βασικών οδικών αρτηριών, λιμανιών και 
αεροδρομίων, που εξασφαλίζουν ικανοποιητική σύνδεση όλων των περιοχών 
της χώρας και συμβάλλουν αποφασιστικά στην αποκέντρωση και την περιφε
ρειακή ανάπτυξη.

β. ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

•  Οι καλλιεργήσιμες εκτάσεις που περιμένουν την αξιοποίησή τους με εξα
σφάλιση άρδευσης υπολογίστηκαν σε 6.000.000 στρέμματα -  και απαιτούν 
μακροπρόθεσμο σχεδίασμά και προγραμματισμό για την ταχύρρυθμη 
κάλυψη των αναγκών.
Στο πενταετές πρόγραμμα προβλέπεται και προωθείται ήδη, η εκτέλεση 

μεγάλων εγγειοβελτιωτικών έργων από τον Έβρο μέχρι την Κρήτη, με στόχο 
την άρδευση στην πενταετία 1.000.000 νέων στρεμμάτων το χρόνο.

Ήδη τα ποσά που δίνονται για εγγειοβελτιωτικά έργα διπλασιάσθηκαν: 
από 5 δις το 1981 έφθασαν τα 10 δις το 84.

Σημαντικότερα έργα του τομέα:
-  Δίκτυα άρδευσης Νεοχωρίου -  Βάλτου -  Στέρνας στον Έβρο
-  Αρδευτικό έργο και φράγμα Σμοκόβου
-  Αρδευτικά δίκτυα Ιεράπετρας Κρήτης
-  Αρδευτικά δίκτυα Γιαννιτσών
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-  Δίκτυα άρδευσης και αποστράγγισης ποταμού Άρδα στον Έβρο
-  Διώρυγα Πέπλου -  Φερρών στον Έβρο.

γ. ΕΡΓΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ -  ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ -  ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ
Η κατάσταση το 1982 ήταν η ακόλουθη:

•  Ενώ στην περιοχή του Λεκανοπεδίου εξασφαλίστηκε η κάλυψη αναγκών 
ύδρευσης για το 95% του πληθυσμού, στην υπόλοιπη χώρα υπήρχε πλήρης 
ύδρευση για το 55%, ελλειπής για το 42% και υποτυπώδης για το 3%. Το 
απαιτούμενο κόστος των απαραίτητων έργων εκτιμήθηκε σε 30 δις δρχ.
Η εικόνα ήταν πολύ χειρότερη στον τομέα της αποχέτευσης. Σ’ ότι αφορά 

αποχετευτικά δίκτυα ακαθάρτων εξασφαλίστηκε η εξυπηρέτηση περίπου του 
60% του πληθυσμού του Λεκανοπεδίου και του 30% στην υπόλοιπη χώρα. Σ’ ότι 
αφορά εγκαταστάσεις βιολογικής επεξεργασίας και καθαρισμού των λυμάτων, 
εκτός από ελάχιστες εξαιρέσεις, υπήρχε παντελής έλλειψη, με τεράστιες επι
πτώσεις στη μόλυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Το κόστος των απαραίτητων έργων υπολογίστηκε σε 120 δις.
•  Δόθηκε άμεση προτεραιότητα και εκτελούνται μια πληθώρα έργων ύδρευ

σης, αποχέτευσης, βιολογικού καθαρισμού στα χωριά και στις πόλεις που 
αλλάζουν ριζικά τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων.
Μόνο για τα έργα που εκτελεί το Υ.Δ.Ε. διατέθηκαν 5,5 δις το 1984 από 0,4 

δις δρχ. το 1981: (Θεσ/νίκη, προϋπολογισμού 8,3 δις που θα ολοκληρωθεί το 
1986, Βόλος, Αγ. Νικόλαος Κρήτης, Ορχομενός, Σητεία, Λουτράκι, Βέρροια, 
Μεγαλόπολη, Καβάλα, Λευκάδα, κλπ.).

δ. ΕΡΓΑ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ
Στο Λεκανοπέδιο της Αττικής γίνεται για πρώτη φορά μια συντονισμένη και 

προγραμματισμένη προσπάθεια για να αντιμετωπισθούν και να λυθούν τα οξυμ- 
μένα προβλήματα της πρωτεύουσας.

Η κατασκευή των αναγκαίων έργων κυκλοφοριακής υποδομής και των απα
ραίτητων έργων κοινωνικού εξοπλισμού για την αναβάθμιση της ποιότητας 
ζωής στα πλαίσια του νέου ρυθμιστικού της Πρωτεύουσας αποτελούν βασικές 
επιλογές στο συνολικό σχεδίασμά πολιτικής για το χώρο του Λεκανοπεδίου.

1. Έργα Κυκλοφοριακής Υποδομής
•  Κατασκευάζεται μια σειρά σημαντικών έργων οδοποιίας που διαμορφώ

νουν, με τρεις κυκλοφοριακούς δακτυλίους και ακτινικές αρτηρίες, 
σύστημα παράκαμψης του κέντρου και ευχερούς πρόσβασης σ’ ολόκληρο 
το Λεκανοπέδιο.
Έτσι στα οδικά έργα περιλαμβάνονται ανισόπεδοι κόμβοι, διαπλατύνσεις, 

διανοίξειων νέων λεωφόρων και αρτηριών που δημιουργούν:
α) ένα εσωτερικό δακτύλιο -Αλεξάνδρας, Μιχαλακοπούλου, Υμηττού, 

Λαγουμιτζή, Χαμοστέρνας, Κων/πόλεως.
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β) Ένα δεύτερο ευρύτατο δακτύλιο -Κηφισού, Καυτατζόγλου, Κατεχάκη, 
Περιφ. Υμηττού, Αλίμου, Παραλιακή, και

γ) μια εξωτερική παράκαμψη της Πρωτεύουσας -  Σχιστού, Σκαραμαγκά, 
Περιφ. Αιγάλεω, τμήμα του άξονα Ελευσίνας -  Σταυρού, Περ. Υμηττού.

Ταυτόχρονα δημιουργούνται συνδέσεις μεταξύ των δακτυλίων με διαπλά- 
τυνση υφισταμένων ακτινικών αρτηριών και διάνοιξη νέων -  Θηβών, Κύμης, 
Βουλιαγμένης, Ιερ. Οδός, Κύπρος, κλπ.

Το συνολικό πρόγραμμα των κυκλοφοριακών έργων που προβλέπονται στο 
πενταετές ξεπερνά τα 30 δις δρχ.

Σ’ αυτά τα πλαίσια στα προγράμματα έργων των ετών 82, 83 και 84 έχουν 
ενταχθεί και έχουν ήδη ολοκληρωθεί ή συνεχίζουν να εκτελούνται εντατικά 
στην Αθήνα, δεκάδες σημαντικών συγκοινωνιακών έργων, από τα οποία πολλά 
αποπερατώνονται και μέχρι τέλους '84. Για τα έργα αυτά έχουν διατεθεί στην 
τριετία 14 δις δρχ.
•  Εκσυγχρονίζεται το σύστημα σηματοδότησης -  σήμανσης σ’ ολόκληρο το 

Λεκανοπέδιο, δαπάνης 600 εκ.
Σήμερα βρίσκεται στο στάδιο της εφαρμογής του το νέο σύστημα σηματο

δότησης που προσαρμόζεται αυτόματα στις κυκλοφοριακές συνθήκες, με τη 
βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών. Η βελτίωση της κυκλοφορίας μέσα στο 
1984 υπολογίζεται να είναι της τάξης του 15%.

Ηλεκτρονικό σύστημα ρύθμισης θα εγκατασταθεί και στον Πειραιά.
•  Αρχίζει από το 1985 η κατασκευή των δύο πρώτων νέων γραμμών του 

ΜΕΤΡΟ δηλ. των γραμμών Περιστέρι -  Ηλιούπολη και Αιγάλεω -  Πεντάγω
νο.
Το κόστος των δύο γραμμών υπολογίζεται σε 100 περίπου δις δρχ.
Έτσι το μεγάλο έργο για την κυκλοφοριακή ανακούφιση της Πρωτεύσου- 

σας που επί 35 χρόνια συνεχώς το μελετούσαν και ποτέ δεν το κατασκεύασαν, 
αρχίζει επί Κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ να γίνεται πραγματικότητα και μάλιστα με ολο
κληρωμένες μελέτες που έχουν αντιστοίχηση όχι μόνο στις σημερινές αλλά 
κύρια στις μελλοντικές κυκλοφοριακές συνθήκες και ανάγκες.

2. Έργα Ύδρευσης — Αποχέτευσης και Βιολογικού Καθαρισμού

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε άμεσα σε σχεδίασμά και προγραμμα
τισμό έργων στα πλαίσια του νέου ρυθμιστικού σχεδίου, διαμόρφωσε το 
πενταετές του τομέα και στη διάρκεια της τριετίας υλοποιεί εντατικά ένα 
ευρύτατο πρόγραμμα έργων με προτεραιότητα στα έργα αντιπλημμυρικής 
προστασίας και αποχέτευσης στις μέχρι τώρα υποβαθμισμένες περιοχές και 
στα έργα αντιρρύπανσης.

Απέναντι στην πολιτική των χαβουζών των Κυβερνήσεων της Ν.Δ., και 
μπροστά στη θλιβερή πραγματικότητα να ρίχνονται 600.000 κυβικά μέτρα ακά
θαρτων λυμάτων καθημερινά στο Σαρωνικό, μετατρέποντάς τον σε βρώμικη και 
νεκρή θάλασσα, η Κυβέρνηση επέλεξε την κατασκευή «Κέντρου επεξεργασίας 
και Καθαρισμού των λυμάτων» στην Ψυτάλλεια με παράλληλη κατασκευή
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συμπληρωματικού Κεντρικού Αποχετευτικού Αγωγού και Υποθαλάσσιου δίδυ
μου Σίφωνα για τη μεταφορά των λυμάτων στην Ψυτάλλεια.

Τρ έργο αυτό, που ήδη έχει ξεκινήσει, θα κοστίσει πάνω από 11 δις και θα 
ολοκληρωθεί το 1987.

Στο ίδιο σχέδιο έχει ενταχθεί και το μικρότερης κλίμακας έργο επεξεργα
σίας και καθαρισμού λυμάτων στη Μεταμόρφωση, του οποίου η πρώτη φάση 
δαπάνης 1,5 δις δρχ. ολοκληρώθηκε και το έργο ήδη λειτουργεί.

Παράλληλα η κυβέρνηση προώθησε στη διάρκεια της τριετίας την κατα
σκευή δεκάδων άλλων νέων σημαντικών έργων ύδρευσης, αποχέτευσης και 
αντιπλημμυρικής προστασίας στην περιοχή του Λεκανοπεδίου ενώ ενίσχυσε 
ταυτόχρονα ιδιαίτερα και τους Δήμους για την κατασκευή μιας πληθώρας 
μικρότερου μεγέθους και σημασίας έργων.

Ιδιαίτερη σημασία και προτεραιότητα δόθηκε στις μέχρι σήμερα υποβαθμι
σμένες περιοχές, Νίκαια, Δραπετσώνα, Κορυδαλλός, Ταύρος, Ρέντη, κλπ.

3. Αλλα έργα αναβάθμισης της ποιότητας ζωής

Σημαντικές εξάλλου παρεμβάσεις γίνονται για την αναβάθμιση του περι
βάλλοντος και της ποιότητας ζωής στην περιοχή της πρωτεύουσας.

Τον πρώτο λόγο βέβαια σε τέτοιου είδους παρεμβάσεις και έργα έχει η 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. Η έντονη όμως υποβάθμιση της ζωής στην Αθήνα απαι
τεί συνολική και συντονισμένη δράση όλων των φορέων.

Έτσι εκτός από τα έργα που κατασκευάζει ο Δήμος της Αθήνας και οι άλλοι 
Δήμοι του Λεκανοπεδίου σημαντική είναι η παρέμβαση του Υπουργείου Δημο
σίων Έργων, Χωροταξίας Οικισμού και Περιβάλλοντος και Γεωργίας, για την 
ανάπλαση ολόκληρων περιοχών, την δημιουργία χώρων πράσινου, κλπ.

Από τις σημαντικότερες παρεμβάσεις αυτού του είδους που έχουν γίνει ή 
βρίσκονται σε εξέλιξη είναι:
— η ανάπλαση της περιοχής της Πλάκας,
— η ανάπλαση της πλατείας Εξαρχείων,
— η δημιουργία πάρκων αναψυχής στην Πεντέλη, Πάρνηθα,.κλπ.
— η ανάπλαση της πλατείας Δημαρχείου (πρώην Κοτζιά)
— η δημιουργία ενός νέου χώρου πράσινου γύρω από τα κτίρια της πρώην Σχο

λής Ευελπίδων και στη θέση του πρώην Μουσείου Πασσά, που θα ενωθεί με 
το Αλσος του Πεδίου του Άρεως,

— η δημιουργία αθλητικού και πολιτιστικού κέντρου Κυψέλης,
— η διαμόρφωση σε πλατεία του χώρου πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο Αθηνών 

και η δημιουργία της νέας πλατείας Δικαιοσύνης στο χώρο των Δικαστηρίων 
της οδού Σανταρόζα.

Επίσης η δενδροφύτευση έχει ενταθεί στα διαχωριστικά διαζώματα κεντρι
κών δρόμων, η φύτευση για ολοκλήρωση αλσών όπως το Αττικό ή για δημιουρ
γία νέων πάρκων στην Αττική και ακόμα η δημιουργία πράσινου σε συνδυασμό 
με τα νέα συγκοινωνιακά έργα (Λ. Πεντέλης, Κόμβος Καισαριανής, Κόμβος Κου- 
κακίου, κλπ.).
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Με το σύνολο των έργων αυτών έχουν μπει σταθερά, για πρώτη φορά, οι 
βάσεις για οριστική επίλυση των καυτών προβλημάτων στο Λεκανοπέδιο και για 
ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων της.

ε. ΕΡΓΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΕΙΣΜΟΠΛΗΚΤΩΝ

Στην τριετία που πέρασε αποκαταστάθηκαν με ταχύ ρυθμό οι ζημιές που 
προκλήθηκαν από τους σεισμούς του 1978, και 1981, ενώ με το ίδιο γρήγορο 
ρυθμό έχει προχωρήσει η αποκατάσταση των πληγέντων από τους μετέπειτα 
σεισμούς στην Κεφαλλονιά, Αιτωλ/νία, Λέσβο, πρόσφατα στην Καλαμάτα, και 
αλλού.

Για την αποκατάσταση των ζημιών από τους σεισμούς, την κατασκευή 
έργων αντισεισμικού εξοπλισμού και την αρρωγή των πληγέντων διατέθηκαν 
στα τρία χρόνια συνολικά για έργα και δάνεια 28,4 δις δρχ.

Στην τριετία 82/84 έγινε ακόμη η ανακατασκευή των σεισμοπλήκτων πολυ
κατοικιών της Νίκαιας προϋπολογισμού 480 εκ. δρχ., πολλές επισκευές και απο
περατώσεις σε Νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης, ενώ σήμερα εκτελούνται έργα 
αντισεισμικής προστασίας και κοινωνικού εξοπλισμού σε 20 νομούς'της χώρας.

Γ. Τομέας θεσμικών αλλαγών.
1. Με Προεδρικό διάταγμα κατοχυρώθηκε η αποκέντρωση στη διαδικασία 

παραγωγής των δημοσίων έργων, επιλογή που σήμερα υλοποιείται. Τα έργα 
Νομαρχιακού και Περιφερειακού επιπέδου εκτελούνται σήμερα από αποκε
ντρωμένες υπηρεσίες, ενώ ο κεντρικός μηχανισμός αποκτά κύρια επιτελικές 
αρμοδιότητες.

2. Με το νέο νόμο για τα Δημόσια Έργα 1418/84 πραγματοποιούνται οι ακόλου
θες βασικές αλλαγές:

•  Τα Δημόσια έργα πέρα από την τεχνική και οικονομική τους σημασία έχουν 
ταυτόχρονα ένα κοινωνικό και αναπτυξιακό περιεχόμενο που αφορά ευρύ
τερες κοινωνικές ομάδες.

•  Η εφαρμογή των νόμων γίνεται ενιαία και επεκτείνεται σ’ όλο το φάσμα του 
Δημ. Τομέα και των ΟΤΑ αλλά και σ’ όλο τον κατασκευαστικό τομέα που έχει 
και ευρύτερο κοινωνικό ενδιαφέρον.

• Θεσμοθετείται ο κοινωνικός έλεγχος από τη δημοπράτηση και ανάθεση 
μέχρι την παρακολούθηση της κατασκευής και την παραλαβή του έργου.

• Κατοχυρώνονται νέες μορφές κατασκευαστικών φορέων σε συνεταιρι
στική ή κοινωνικοποιημένη βάση, που προωθούν νέες σχέσεις στη διαδικα
σία παραγωγής των έργων. (Δημοτικές και κοινοτικές επιχειρήσεις, εται
ρείες λαϊκής βάσης κλπ. με επιχορηγήσεις ή δάνεια με σύμπραξη ή όχι του 
Δημοσίου τομέα).

•  Προωθείται βαθειά τομή στον τομέα των εργοληπτικών φορέων. Απαιτείται 
σήμερα ταυτόχρονα τεχνική ιδιότητα αλλά και τεχνική ικανότητα (έμπειρα 
στελέχη, τεχνικά μέσα, οικονομική και πιστοληπτική ικανότητα, κατασκευα
στική αξιοπιστία). Με τα κριτήρια αυτά δημιουργείται Μητρώο Εμπειρίας
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Κατασκευαστών και Μητρώο Εργοληπτικών επιχειρήσεων.
•  Καθιερώνεται ως ανώτατο -  και ανυπέρβλητο- όριο υπέρβασης του προϋ

πολογισμού το ποσοστό 50%, ώστε να τεθεί τέρμα στο καθεστώς των ασύ
δοτων υπερβάσεων του παρελθόντος.

•  Ουσιαστικοποιείται η επίβλεψη και ο έλεγχος κατασκευής των έργων με την 
θεσμοθέτηση κλιμακίων επίβλεψης επί τόπου στα μεγάλα έργα, και την 
καθιέρωση της υποχρεωτικής σύμπραξης του μελετητή στην παρακολού
θηση εφαρμογής της μελέτης.

•  Θεσμοθετείται και δημιουργείται ειδικό ανεξάρτητο σώμα Επιθεωρητών 
που θα έχουν ως αποστολή τον έλεγχο της κατασκευής των έργων σ’ ολό
κληρη τη χώρα, ανεξάρτητα του φορέα που τα εκτελεί.

•  Καθιερώνονται ενιαίες προδιαγραφές υλικών και εργασιών που θα τεθούν 
σε υποχρεωτική εφαρμογή σ’ όλα τα Δημόσια έργα και θα αποτελέσουν 
οδηγό και καταλύτη και στα ιδιωτικά έργα.

•  Προωθείται η σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με την εκπαιδευτική 
. και την ερευνητική διαδικασία, με την αξιοποίηση των γνώσεων, και της

εμπειρίας των στελεχών της παραγωγής σε προγράμματα τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης.

3. Οργανισμός Αντισεισμικού σχεδιασμού και προστασίας

Συστάθηκε με νόμο ο ΟΑΣΠ που έχει ως αρμοδιότητα τον προγραμματισμό 
και τον σχεδίασμά για την αντισεισμική θωράκιση της χώρας (προγράμματα 
έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση σεισμών, ενημέρωση του πληθυσμού, μηχανι
σμοί για άμεση αποκατάσταση σεισμοπλήκτων, κλπ.).

Ο ΟΑΣΠ έχει ήδη αρχίσει την ενημέρωση του λαού για τους τρόπους προσ
τασίας σε περίπτωση σεισμού και διαμόρφωσε τα απαραίτητα προγράμματα για 
την αντισεισμική οργάνωση και προστασία του λαού μας.

4. Ε.Κ.Ε.Τ.Ε.
Με άλλο νόμο συστάθηκε η Ελληνική Κρατική Εταιρεία Τεχνικών Έργων 

για την προώθηση και εποπτεία της δραστηριότητας του Ελληνικού Τεχνικού 
Δυναμικού στο εξωτερικό.

Ήδη η Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. αναπτύσσει σημαντική δραστηριότητα αξιοποιώντας τις 
πολιτικές σχέσεις της χώρας με το Αραβικό κόσμο και άλλες χώρες της Μεσο
γείου.

Βρίσκεται ήδη στο τελικό της στάδιο η διαπραγμάτευση για κατασκευή
3.000 κατοικιών στο Αλγέρι.

Ακόμη η Ε.Κ.Ε.Τ.Ε. βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για προγράμματα κατα
σκευών με Ανατολικές χώρες και τη Λιβύη.

5. Νέο θεσμικό πλαίσιο ΤΕΕ
Με το νόμο 1418/84 που ψηφίσθηκε πρόσφατα αναβαθμίζεται ο ρόλος του
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TEE σαν τεχνικού συμβούλου της Κυβέρνησης και καθορίζονται διευρυμένοι 
σκοποί για την προαγωγή της επιστήμης της τεχνικής και της τεχνολογίας και 
για την αξιοποίησή τους στην αυτοδύναμη οικονομική, κοινωνική και πολιτι
στική ανάπτυξη της χώρας.

Το ΤΕΕ αποκτά αποκεντρωμένη διάρθρωση που να ανταποκρίνεται στη 
διοικητική διαίρεση της χώρας και την κατανομή του τεχνικού δυναμικού. Τα 
περιφερειακά τμήματα του ΤΕΕ αποτελούν την έκφραση του ΤΕΕ στην περιοχή 
τους και ασκούν τις αρμοδιότητες που απορρέουν από τους σκοπούς για κάθε 
θέμα που αφορά την περιφέρειά τους.

Δ. Ο τομέας της διοίκησης
Προωθήθηκε σε νέες βάσεις η Οργάνωση των Υπηρεσιών ώστε να διασφα

λίζεται η ενότητα των λειτουργιών κατά αντικείμενο και χώρο εργασίας.
•  Καθιερώθηκαν νέες συλλογικές διαδικασίες όπως Πανελλαδικές συσκέψεις 

στελεχών, και συσκέψεις τομέων, με στόχο την ενεργοποίηση όλου του 
δυναμικού και το χτύπημα της γραφειοκρατίας.

•  Προωθήθηκαν νέες μορφές και θεσμοί ελέγχου των έργων αλλά και των 
υπηρεσιών (κλιμάκια επίβλεψης, υπεύθυνοι έργων, οργανωτικά κλιμάκια, 
κλιμάκια επιθεωρήσεων).

•  Θεσπίσθηκαν επιστημονικά σεμινάρια για την ανανέωση και διεύρυνση της 
επιστημονικής κατάρτισης των στελεχών.

•  Κατοχυρώθηκε η εσωτερική Δημοκρατία στη διοίκηση, προωθήθηκε το 
άνοιγμά της στους κοινωνικούς φορείς, και καθιερώθηκε ο κοινωνικός 
έλεγχος (συμβούλιο έργων).

*  *  *

-  Με τον πρωτοφανή όγκο έργων που προγραμματισμένα και ιεραρχημένα 
κατασκευάζει στα τρία χρόνια η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ,

-  Με τις βαθειές θεσμικές Αλλαγές που προωθούν την εξυγίανση και τον 
εκσυγχρονισμό και θεσμοθετούν νέους φορείς και σχέσεις στην παραγωγή 
των έργων, ανοίγοντας τον προγραμματισμό και την εκτέλεση των έργων 
στο λαό,

-  Με την εξυγίανση, τον εκσυγχρονισμό και την σε νέες βάσεις οργάνωση της 
Διοίκησης.

Ο τομέας των Δημόσιων έργων εντάσσεται στη στρατηγική της Αυτοδύνα
μης, ισόρροπης και αποκεντρωμένης ανάπτυξης της χώρας

Το έργο που πραγματοποιείται είναι πράγματι τεράστιο. Δημιουργείται 
σύγχρονη υποδομή. Θεμελιώνεται μια καινούργια Ελλάδα
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ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ -  ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Το στρατηγικό πλαίσιο του τομέα των συγκοινωνιών, και γενικότερα των 
μεταφορών, είναι φανερό ότι συναρτάται από δύο βασικές παράμετρους:
•  Τις δεσμεύσεις, αλλά και τις προοπτικές, που δημιουργούνται από την 

ένταξη του Ελληνικού χώρου στους διεθνείς άξονες μεταφορών Ευρώπης 
-  Αφρικής και Ευρώπης -  Ασίας.

•  ·Την πορεία ένταξης του τομέα των συγκοινωνιών και μεταφορών στο 
συνολικό αναπτυξιακό πλαίσιο της χώρας, η οποία προχωρά με βάση τις 
νέες αποκεντρωμένες κοινωνικο-οικονομικές δραστηριότητες, αλλά βρί
σκεται ταυτόχρονα κάτω από τους περιορισμούς της υποδομής που υπάρ
χει σήμερα.
Το στρατηγικό πλαίσιο και οι επί μέρους κατευθύνσεις εξειδικεύονται και 

υλοποιούνται κατά ενότητες:

1. ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Το οξύτερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι κύριες αστικές περιοχές 

-αλλά ακόμα και οι μικρότερες πόλεις- είναι το κυκλοφοριακό. Τα κύρια 
αίτια δημιουργίας του προβλήματος είναι στα μεν αστικά κέντρα η κατ’ αρχήν 
ανυπαρξία πολεοδομικού σχεδιασμού και η, στη συνέχεια, απρογραμμάτιστη 
επέκτασή τους, στις δε μικρότερες πόλεις η λανθασμένη χάραξη του υπερα
στικού οδικού δικτύου που περνά από τον κεντρικό τους δρόμο.

Για την αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών προχωρούμε:
•  Στη βαθμιαία ανάπτυξη της συμμετοχής των μέσων μαζικής μεταφοράς.
•  Στην ευχέρεια παράκαμψης των αστικών κέντρων από τα μέσα μεταφοράς.
•  Στην εξοικονόμηση ενέργειας, την βελτίωση των καυσίμων, τον περιορι

σμό της ρύπανσης από τη χρήση των οχημάτων στην πόλη.
Πιο συγκεκριμένα:

α. Στην Αθήνα

Καθορίστηκε ότι το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας αποτελεί το κατάλ
ληλο πλαίσιο για την ένταξη των θεσμικών αλλαγών και μέτρων που αποβλέ
πουν στη λύση του κυκλοφοριακού προβλήματος.

Σ’ αυτό τον άξονα εντάχθηκαν τα μέτρα για τη βελτίωση του κυκλοφορια- 
κού, την αντιμετώπιση του νέφους, την καλλιτέρευση της ποιότητας των υπη
ρεσιών που προσφέρουν τα μέσα μαζικής μεταφοράς, η πολιτική της στροφής 
του επιβατικού κοινού στα μέσα μαζικής μεταφοράς.

Επεκτάσεις γραμμών

•  Πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επεκτάσεις γραμμών και καθιερώνονται 
νέες γραμμές ώστε να εξυπηρετηθούν οι υποβαθμισμένες συνοικίες αλλά 
και ευρύτερες κοινωνικές ανάγκες.



III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-ΑΝΑΠΤΥΞΗ 71

•  Παράλληλα αυξήθηκε η μεταφορική ικανότητα του ηλεκτρικού τραίνου 
από 12.000 σε 15.000 επιβάτες ανά μία ώρα σε κάθε κατεύθυνση. Στα μέσα 
του '85 θα φθάσει τις 18.000 και στο τέλος του '85 τις 22.000 επιβάτες.

•  Ακόμα στα πλαίσια της πολιτικής αποσυμφόρησης του κέντρου απομα
κρύνθηκαν οι αφετηρίες από την πλατεία Κάνιγγος, ενώ άμεσα ολοκληρώ
νεται η απομάκρυνση των αφετηριών από την οδό Κοραή.

Τροχαίο υλικό

Ακολουθήθηκε πολιτική ανανέωσης και εκσυγχρονισμού του τροχαίου 
υλικού, για την πιο άνετη, αλλά και την πιο αποτελεσματική προσφορά των 
μέσων μαζικής μεταφοράς προς το κοινό.
•  Τα ιδιόκτητα λεωφορεία της ΕΑΣ αυξήθηκαν από 889 το 1981 σε 1747 το 

1984, δηλ. διπλασιάστηκε ο αριθμός των καινούργιων λεωφορείων. 245 
λεωφορεία κατασκευάζονται ακόμα από τη Στάγιερ και από Έλληνες 
μικρομεσαίους κατασκευαστές.

•  Τα βαγόνια του ηλεκτρικού σιδηρόδρομου (ΗΣΑΠ) έφθασαν από 129 τό 
1981 τα 199 το 1984. Το 1981 η μέση ηλικία των βαγονιών ήταν 43 χρόνια, 
ενώ στα μέσα του '85, με την παραλαβή και νέων βαγονιών, η μέση ηλικία 
θα είναι 11 χρόνια.

•  Τα τρόλλεϋ αυξήθηκαν από ,290 το 1981 σε 366 το 1984.
Παράλληλα υλοποιείται ένα συντονισμένο πρόγραμμα μέτρων για τη 

δημιουργία μιας σύγχρονης υποδομής που περιλαμβάνει την κατασκευή νέων 
αμαξοστασίων, την προώθηση της επισκευαστικής βάσης για τα λεωφορεία, 
την επέκταση του συστήματος των ηλεκτρικών υποσταθμών, τη δημιουργία 
νέων σταθμών κλπ.

β. Υπόλοιπα αστικά κέντρα

Δίνεται προτεραιότητα στην κατασκευή παρακαμπτήριων οδών σε 30 
αστικά κέντρα στην περιφέρεια για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλή
ματα από τη διερχόμενη κίνηση. Για την κατασκευή των παρακαμπτήριων 
αυτών θα δαπανηθούν 11 δις. Παράλληλα με τις παρακαμπτήριους σε ορι
σμένα από τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα όπως Θεσ/νίκη, Πάτρα, Λάρισα, 
Ηράκλειο προγραμματίζεται η κατασκευή δακτυλίων και ειδικών οδικών αρτη
ριών.

Γενικώτερα μέτρα

•  Για τον περιορισμό των τροχαίων ατυχημάτων, της ρύπανσης, και για την 
εξοικονόμηση ενέργειας ιδρύθηκαν 4 Κέντρα Τεχνικού ελέγχου των οχη
μάτων (ΚΤΕΟ) στην Αθήνα, Θεσ/νίκη, Πάτρα, Ηράκλειο, και προχωρά με 
γρήγορο ρυθμό η κατασκευή και των υπόλοιπων που θα καλύψουν και 
τους 62 νομούς της χώρας.

•  Παράλληλα από τον Σεπτέμβρη του '83 εφαρμόζεται το σύστημα ελέγχου 
συμπεριφοράς οδηγών (Point-System). Το σύστημα αυτό, έχει ως προορι
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σμό τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση των συνθηκών 
της κυκλοφορίας.

Δημοτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών
Με τη δημοτικοποίηση των αστικών συγκοινωνιών που προωθείται άμεσα:

•  Μεταβιβάζονται οι αρμοδιότητες οργάνωσης των αστικών μεταφορών 
στους OTA και στις ενώσεις τους, ή σε δημόσιο φορέα που εξαρτάται από 
αυτούς.

•  Το Κράτος παρέχει τα αναγκαία κεφάλαια και μέσα για τη σύσταση και λει
τουργία των επιχειρήσεων δημοτικοποίησης. Παρέχει προνομιακά τα ακί
νητα ή τα μέσα που ανήκουν στο δημόσιο καθώς και κεφάλαια με μακρο
χρόνιο χαμηλότοκο δανεισμό.

•  Η τιμολογιακή πολιτική καθορίζεται από την επιχείρηση δημοτικοποίησης 
με μόνη επιφύλαξη του Κράτους ως προς το ζήτημα του κομίστρου (κοινω
νική πολιτική).

2. ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Οι επενδύσεις που προγραμματίσθηκαν για την περίοδο 1983-1987 ανέρ
χονται σε 45 δις και άρχισαν ήδη να υλοποιούνται. Τα έργα υποδομής για το 
διάστημα αυτό αφορούν κύρια τον άξονα Αθήνας -  Θεσσαλονίκης -  Ειδομέ-
νης.

Ο εκσυγχρονισμός των σιδηροδρόμων δεν περιορίζεται μόνο στη βελ
τίωση των επιβατικών μεταφορών αλλά θα συνδεθεί με παράλληλα μέτρα για 
την άνοδο της ανταγωνιστικότητας του σιδηροδρόμου απέναντι στο φορτηγό 
αυτοκίνητο. Ήδη ξεκίνησαν μεταφορές άνθρακα από το λιμάνι της Θεσ/νίκης 
στην Πτολεμαίδα για λογαριασμό της ΔΕΗ.

3. ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Καταρτίσθηκε και εφαρμόζεται ήδη πρόγραμμα ανάπτυξης του εθνικού 
αεροπορικού δικτύου με σκοπό την κάλυψη της περιφέρειας και ιδιαίτερα των 
απομονωμένων περιοχών της χώρας. Από το 1984 λειτουργούν νέα αεροδρό
μια στην Πάρο και στην Κάσο, ενώ ολοκληρώνονται τα αεροδρόμια Σκύρου και 
Σητείας. Ταυτόχρονα, αναπτύσσονται περιφερειακές διασυνδέσεις όπως Θεσ/ 
νίκης -  Ιωαννίνων, Ρόδου -  Σαντορίνης, Ζακύνθου -  Κεφαλλονιάς, Θεσ/ 
νίκης -  Ηρακλείου, Αθηνών -  Πάρου, Ρόδου -  Κάσου, Κάρπαθου -  Κάσου 
και Ρόδου -  Θεσσαλονίκης.

Παράλληλα διευρύνονται οι αεροπορικές διασυνδέσεις προς το εξωτερι
κό. Ήδη λειτουργούν οι γραμμές Αθηνών -  Μασσαλίας και Αθηνών -  Κοπεγ
χάγης ενώ μέσα στο ’84 δημιουργήθηκαν νέες γραμμές προς Αυστραλία και 
Καναδά.

Για τα αεροδρόμια το πρόγραμμα επενδύσεων χορηγεί 20 δις που αφο
ρούν τη βελτίωση και επέκταση της υποδομής και του εξοπλισμού των 30 
αεροδρομίων που υπάρχουν σήμερα.
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'

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ

Η εμπορική ναυτιλία είναι βασικός μοχλός ανάπτυξης της χώρας, όχι μόνο 
γιατί ο τομέας αυτός απασχολεί γύρω στους 100.000 Έλληνες ναυτικούς -  και 
αποφέρει σημαντικά συναλλαγματικά ωφέλη- αλλά και γιατί αποτελεί κινη
τήρια δύναμη για την ανάπτυξη μιας σειράς άλλων κλάδων.

Το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε μια ναυτιλία βυθισμένη στην φοβερότερη μεταπολε
μική κρίση. Στην τριετία 81-84, η Κυβέρνηση έδωσε ίσες δυνατότητες δου
λειάς, αναβάθμισε ποιοτικά τη ζωή πάνω στα καράβια, βελτίωσε τους όρους 
της κοινωνικής προστασίας του ναυτικού και φρόντισε για τον απόμαχο της 
θάλασσας.

α. Έργο που εκτελέσθηκε στ,ο χώρο του Ναυτεργατικού Δυναμικού

•  Καθιερώθηκε ανώτατο συνεχές χρονικό όριο εργασίας των ναυτικών στα 
ποντοπόρα πλοία για να εργαστούν στα ίδια πλοία όσο το δυνατόν περισ
σότεροι ναυτικοί που απειλούνται από το φάσμα της ανεργίας (ανακύκλω
ση).
Το μέτρο της ανακύκλωσης έδωσε ίσες δυνατότητες εργασίας σε όλους 
τους μη προνομιούχους ναυτικούς. Οι ναυτικοί που ήσαν μέχρι τότε άνερ
γοι βρήκαν δουλειά και εκείνοι που ήσαν πάνω στα πλοία διέκοπταν την 
εργασία τους με εξασφαλισμένη την επανεύρεση δουλειάς.

•  Αναδιοργανώθηκε το Γραφείο Εύρεσης Ναυτικής Εργασίας Ναυτικών, 
ώστε να ελεγχθεί η κατάσταση των ανέργων ναυτικών και να ενεργοποιεί
ται άμεσα ο μηχανισμός για την ναυτολόγησή τους.

•  Νομοθετήθηκε το δικαίωμα αναγνώρισης (και εξαγοράς) θαλάσσιας υπη
ρεσίας που αποκτάται από ναυτικούς σε πλοίά με ξένη σημαία που δεν 
έχουν συμβληθεί με το ΝΑΤ. Το μέτρο αυτό βοήθησε στην εύρεση εργα
σίας χωρίς το αντικίνητρο της απώλειας συντάξιμου χρόνου.

β. Ναυτιλιακή εκπαίδευση

•  Εφαρμόστηκε νέος δημοκρατικός και σύγχρονος Κανονισμός εσωτερικής 
λειτουργίας των Ανωτέρων Δημοσίων Σχολών Εμπορικού Ναυτικού με 
σκοπό την προαγωγή της δημοκρατικής συνείδησης και της υπευθυνότη
τας των σπουδαστών.

•  Λειτούργησε η Δημόσια Σχολή Μετεκπαίδευσης Αξ/κών Εμπορικού Ναυτι
κού για τη δωρεάν φοίτηση των υποψηφίων Πλοιάρχων και Μηχανικών Β' 
τάξης, ενώ παράλληλα ιδρύθηκαν σχολεία ταχύρρυθμης εκπαίδευσης των 
ναυτικών για τη βελτίωση της επαγγελματικής τους ικανότητας.

•  Αναβαθμίστηκε η Ναυτική Εκπαίδευση με καθιέρωση τρίχρονης φοίτησης 
στις Σχολές Πλοιάρχων και Ασυρματιστών Ε.Ν. Εφαρμόσθηκαν νέα εκπαι
δευτικά προγράμματα και νέες ρυθμίσεις για τον έλεγχο και αξιολόγηση 
των σπουδαστών.
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•  Επιδοτήθηκαν με 15.000 δρχ. οι έγγαμοι σπουδαστές Πλοίαρχοι και Μηχα
νικοί και με 12.000 δρχ. οι άγαμοι.

γ. Απόμαχοι Ναυτικοί
•  Αυξήθηκαν οι συντάξεις των ναυτικών κατά 40% περίπου ενώ οι κατώτα- 

τες συντάξεις αυξήθηκαν κατά 70%.
•  Καθιερώθηκε η επικουρική ασφάλιση των ναυτικών. Ακόμα καταβλήθηκε 

πρόσθετο οικονομικό βοήθημα στόυς συνταξιούχους πάνω στην κύρια 
σύνταξη.

•  Αναγνωρίστηκε η στρατιωτική θητεία σαν ναυτική υπηρεσία ώστε να αυξη
θεί η σύνταξη ή να θεμελιωθεί το συνταξιοδοτικό δικαίωμα, μέτρο ιδιαί
τερα θετικό στην περίοδο αυτή της ναυτιλιακής κρίσης.

δ. Περίθαλψη

•  Καθιερώθηκε η ελεύθερη επιλογή γιατρού από τους ασφαλισμένους του 
Οίκου του Ναύτη (Ο.Ν.) χωρίς περιορισμό στον αριθμό των επισκέψεων, 
ενώ ταυτόχρονα επεκτάθηκε η υγειονομική προστασία στους σπουδαστές 
ΚΕΣΕΝ και ΔΕΣΜΑΕΝ και τις οικογένειές τους.

•  Αυξήθηκαν σημαντικά τα επιδόματα που πληρώνει ο Ο.Ν. στους ασφαλι
σμένους ναυτικούς ενώ αποπερατώθηκαν τα πολυϊατρεία του Ο.Ν. στο 
Πειραιά και τη Χίο και εξοπλίσθηκαν με τα αναγκαία μηχανήματα. Επίσης 
πραγματοποιήθηκε η πληρωμή οικογενειακών επιδομάτων σε 43.000 δικαι
ούχους με μέσο επίδομα 80.000 δρχ./χρόνο.

ε. Κοινωνική Πολιτική

•  Δόθηκε το δικαίωμα απογραφής σαν ναυτικών, στους Έλληνες Πολιτικούς 
Πρόσφυγες, πάνω από 45 χρονών. Το μέτρο αυτό αποτελεί δείγμα δικαίω
σης της κατηγορίας των ναυτικών προσφύγων στα πλαίσια της γενικότε
ρης κοινωνικής πολιτικής για την προστασία των πολιτικών προσφύγων, 
στο κρίσιμο στάδιο της ένταξής τους στην παραγωγική διαδικασία.

•  Παρά την επικρατούσα ναυτιλιακή κρίση των τελευταίων ετών αυξήθηκαν 
οι μισθοί στα ποντοπόρα πλοία το 1982 σε ποσοστό 29% και το 1983 17%.

στ. Μέτρα για την ανταγωνιστικότητα της εμπορικής ναυτιλίας

•  Μέχρι 31/7/84 είχαν υψώσει την Ελληνική σημαία 610 πλοία συνολικής 
χωρητικότητας 10.100.024 κόρων. Δεδομένου ότι ο μέσος όρος ηλικίας 
των πλοίων που γράφτηκαν στο Ελληνικό νηολόγιο είναι 9,4 χρόνια, ενώ 
αυτών που διαγράφτηκαν είναι 19,7 χρόνια η Ελληνική ναυτιλία βελτιώ
θηκε ποιοτικά και τονώθηκε η ανταγωνιστικότητα του Ελληνικού πλοίου.

•  Καθορίστηκε σε σύγχρονη βάση η σύνθεση πληρώματος των Ελληνικών 
φορτηγών ποντοπόρων πλοίων, ώστε να είναι το ίδιο ανταγωνιστικά -από 
άποψης σύνθεσης- με τα ξένα πλοία.
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•  Όταν δεν προσφέρονται Έλληνες ναυτικοί, παρασχέθηκε το δικαίωμα της 
σύναψης διμερών συμφωνιών μεταξύ της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών 
με ξένες συνδικαλιστικές οργανώσεις για απασχόληση αλλοδαπών σε ειδι-, 
κότητες κατώτερου πληρώματος.

•  Για τη βελτίωση της ασφάλειας των Ελληνικών πλοίων εγκαταστάθηκε και 
λειτουργεί τερματικός δορυφορικός σταθμός σ’ αυτά, ενώ παράλληλα, το 
επίπεδο ασφαλείας των πλοίων, βελτιώθηκε, με μια σειρά μέτρα που αφο
ρούν τις τηλεπικοινωνίες, τα ναυτιλιακά όργανα, την ευστάθεια των φορ
τηγών.

ζ. Έργο που εκτελέστηκε στο χώρο των λιμανιών της χώρας

•  Εκπονήθηκε μελέτη (βρίσκεται στο τελικό στάδιο) για τον Γενικό Σχεδία
σμά ανάπτυξης του Λιμενικού Συστήματος. Με βάση αναπτυξιακά κριτή
ρια, και με υπολογισμό των μελλοντικών αναγκών, προσδιορίζεται ο ρόλος 
κάθε λιμανιού της χώρας μέσα στο Λιμενικό Σύστημα και η ορθολογική 
προσπάθεια του εξοπλισμού τους.

•  Η επενδυτική προσπάθεια των λιμανιών Πειραιά και Θεσσαλόνίκης προσα- 
νατολίσθηκε στα αναγκαία έργα, για προστασία των μεγάλων προβλήτων 
που έχουν γίνει σ' αυτά και στην αποδοτικότητα λειτουργίας τους.

•  Δημιουργήθηκε ελεύθερη εμπορευματική ζώνη στο λιμάνι του Ηρακλείου.

η. Θεσμικές και οργανωτικές μεταβολές

•  Εκπονήθηκε ο νέος Οργανισμός του Υ.Ε.Ν. Μ’ αυτόν βελτιώθηκε η οργά
νωση και η λειτουργία του Υ.Ε.Ν. το οποίο αναβαθμίστηκε σαν φορέας της 
σημαντικής βιομηχανίας των θαλασσίων μεταφορών.

•  Ενισχύθηκε στην αναγκαία έκταση το Λιμενικό Σώμα με εξειδικευμένο 
προσωπικό και μέσα.

•  Δημιουργήθηκαν σταθμοί στον Ελληνικό χώρο για την καταπολέμηση της 
ρύπανσης και ταυτόχρονα ενισχύθηκε η Υπηρεσία προστασίας Θαλάσσιου 
περιβάλλοντος του Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας.

•  Τέλος λήφθηκαν όλα τα αναγκαία διοικητικά μέτρα για τον εξοπλισμό του 
πλοίου σύμφωνα με Διεθνείς Συμβάσεις.
Στο χώρο της Εμπορικής Ναυτιλίας θεμελιώνονται ήδη οι βάσεις για μια 

επανατοποθέτηση των σχέσεων της Ελληνικής ναυτιλίας με την αναπτυσσό
μενη εθνική οικονομία. Στόχοι της πορείας μας είναι η ανάδειξη των ναυτιλια
κών συμφερόντων της χώρας μας σε μια μακροχρόνια προοπτική και η ενί
σχυση του ρόλου της στη διαμόρφωση της διεθνούς πολιτικής των θαλασσίων 
μεταφορών.
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ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ -  ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

Ο Τομέας του Τουρισμού αντιμετωπίσθηκε από τη Δεξιά μόνο ως πηγή 
συναλλάγματος και όχι ως κλάδος με οικονομικές, κοινωνικές και πολιτιστικές 
διαστάσεις. Στη θέση μιας άναρχης και μονόπλευρης δήθεν ανάπτυξης, που 
λειτούργησε ανταγωνιστικά ή και καταστρεπτικά προς άλλες παραγωγικές 
δραστηριότητες, και είχε ολέθριες κοινωνικές και πολιτιστικές επιπτώσεις, 
σήμερα ο τουρισμός καλείται να δράσει με γνώμονα το γενικότερο κοινωνικό 
συμφέρον, και να εναρμονισθεί με τη συνολική και προγραμματισμένη ανα
πτυξιακή προσπάθεια της χώρας.

Ο αναπροσανατολισμός αυτός βασίζεται στις ακόλουθες αρχές:
•  Καταργείται ο διαχωρισμός του Έλληνα από τον ξένο τουρίστα, ο τουρι

σμός είναι δικαιωματικό αγαθό των εργαζομένων. Αναπτύσσεται ο εγχώ
ριος τουρισμός, ο κοινωνικός τουρισμός.

•  Ο τουρισμός συμβάλλει στη γενικότερη προσπάθειά μας για τη δημιουργία 
κλίματος ειρήνης, φιλίας, συναδέλφωσης μεταξύ των λαών, και ταυτό
χρονα γίνεται μέσο κατανόησης και προβολής τόσο της μακραίωνης 
παράδοσής μας όσο και των σύγχρονων εθνικών μας προβλημάτων.

•  Ενεργοποιείται ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον 
τομέα του Τουρισμού, τόσο με την ανάληψη συγκεκριμένων επιχειρήσεων 
-που συνδέονται άμεσα ή έμμεσα με τον Τουρισμό- όσο και με την δια
φύλαξη της παράδοσης και την οργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων που 
στηρίζουν την τουριστική προσφορά.

•  Ενισχύεται η υποδομή για την επιμήκυνση της Τουριστικής περιόδου, την 
ανάπτυξη του χειμερινού ή και άλλων ειδικών μορφών Τουρισμού.

•  Καθορίζονται συγκεκριμένες επιλογές τόσο σε επίπεδο υποδομής, όσο και 
σε επίπεδο συντονισμού της δράσης των Κρατικών Φορέων, για την ενί
σχυση της διαπραγματευτικής μας θέσης στις ξένες αγορές και ταυτό
χρονα για την συγκράτηση όλου του συναλλαγματικού οφέλους από τον 
Τουρισμό.

•  Με βάση τις προηγούμενες κατευθύνσεις εντάχθηκε μέσα στο δετές μια 
ολοκληρωμένη ανακατανομή χρονική και τοπική, της τουριστικής ζήτησης 
και προσφοράς. Με την ανακατανομή αυτή σταματά η ανάπτυξη σε περιο
χές κορεσμένες, ενώ δίνονται κίνητρα επέκτασης της λειτουργίας κατά τη 
χειμερινή περίοδο σε ειδικές περιοχές.

Ειδικότερα κατά Τομέα:

1. Θεσπίστηκε από το 1982 το πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού που
δίνει τη δυνατότητα των διακοπών σε ειδικές κατηγορίες κοινωνικών ομά
δων (νέους, συνταξιούχους) αλλά και σ’ όλους τους εργαζόμενους.
Τα προγράμματα αυτά εφαρμόζονται σε συνεργασία EOT, Εργατικής 
Εστίας, Υφυπουργείου Νέας Γενιάς, και άλλους κρατικούς φορείς.



III. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ -  ΑΝΑΠΤΥΞΗ 77

To 1984 εξυπηρετήθηκαν 200.000 άτομα.
Το 1985 προβλέπεται εφαρμογή για 400.000 άτομα.
Η προοπτική είναι να περάσει το οργανωτικό τμήμα του κοινωνικού τουρι
σμού από το Κράτος στα συνδικάτα, τις εργοστασιακές επιτροπές, τους 
αγροτικούς συνεταιρισμούς (ΓΣΕΕ, ΠΑΣΕΓΕΣ, κλπ.).

2. Οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό αποτελούν το ανεκτίμητο ανθρώπινο κεφά
λαιο του οποίου η Δεξιά σκόπιμα αποσιώπησε την προσφορά. Είναι χαρα
κτηριστικό ότι με τη στενή συνεργασία και στήριξη των εργαζομένων ο 
EOT ανέλαβε τη λειτουργία των καζίνων Πάρνηθας και Κέρκυρας.
Έχουν σήμερα γίνει τα πρώτα βήματα για τη βελτίωση της θέσης των 
εργαζομένων. Η ικανοποίηση πολύχρονων αιτημάτων τους, η καθιέρωση 
του πενθήμερου, η βελτίωση του επιπέδου των σπουδών, η μετεκπαίδευση 
και η κατοχύρωση των εργαζομένων δεν αποτελούν απλές κατακτήσεις, 
αλλά οδηγούν παράλληλα στην άνοδο του ποιοτικού επιπέδου των υπηρε
σιών.

3. Οι Τουριστικές επιχειρήσεις είναι ανάγκη να βελτιώσουν την προσφορά 
των υπηρεσιών τους και την ανταγωνιστικότητά τους. Γι’ αυτό και θεσπί
σθηκε μια σειρά μέτρων και διευκολύνσεων απ’ τον EOT που αναφέρονται 
σε συγκεκριμένες και ελεγχόμενες βελτιώσεις της υποδομής και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών από τις τουριστικές επιχειρήσεις (βελτίωση 
ξενοδοχείων και ενοικιαζόμενων δωματίων, δημιουργία πισίνας, κέντρων 
αναψυχής και παραδοσιακής βιοτεχνίας, κλπ.).

4. Τέλος στην τελευταία τριετία δόθηκε ιδιαίτερη σημασία
•  στην προβολή της χώρας μας στο εξωτερικό με σύγχρονα και αποτελε

σματικά μέσα παρουσίασης,
•  στην έκταση των ελέγχων στις εκτός των ξενοδοχείων επιχειρήσεις.
•  στην τόνωση της τουριστικής κίνησης σε νησιά αναξιοποίητα μέχρι 

σήμερα με επιδότηση των εισιτηρίων των άγονων γραμμών.
Παράλληλα προχωρούν σε τελικό στάδιο μελέτης και υλοποίησης:

•  Η αναμόρφωση των προδιαγραφών των ξενοδοχείων και των κάμπινγκ
•  Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τον θαλάσσιο τουρισμό
•  Η διοικητική και οικονομική αποκέντρωση του EOT προς την περιφέ

ρεια:
-  με την αποκέντρωση στις Νομαρχίες του Προγράμματος Δημοσίων 

Επενδύσεων του EOT
-  με την ίδρυση των Νομαρχιακών Επιτροπών Τουρισμού που θα δημιουρ

γήσουν τις απαραίτητες δομές για την εξειδίκευση και ανάληψη συγκε
κριμένων αρμοδιοτήτων και πρωτοβουλιών από την περιφέρεια και τους 
φορείς της.

-  με την ίδρυση των Τοπικών Φορέων Τουρισμού με την συμμετοχή Ο.Τ.Α. 
και ιδιωτικών επιχειρήσεων που θα υλοποιηθούν τα προγράμματα της 
περιφέρειας.

•  Η κατάρτιση ολοκληρωμένων συμπλεγμάτων δραστηριότητας σε 3 
κυρίους τομείς:
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-  στην ανάπτυξη Ιαματικών Πηγών σε 6 Νομούς με προϋπολογισμό 3 δις
-  στην ανάπτυξη Χιονοδρομικών Κέντρων σε 12 Νομούς με προϋπολογι

σμό 8 δις
-  στην ανάπτυξη Μαρινών σε 26 Νομούς προϋπολογισμού 8 δις.
•  Εκτός από τα έργα αυτά στο Π.Δ.Ε. για τον EOT περιλαμβάνεται μια 

σειρά από συμπληρωματικά συστήματα (Αξιοποίηση σπηλαίων, πάρκων, 
κλπ.) και ειδικά προγράμματα (παραδοσιακοί οικισμοί, μεθοριακοί σταθ
μοί, γήπεδα), που θα στηρίξουν την τουριστική προσφορά σ’ ένα 
μακρόπνοο πρόγραμμα.

•  Τέλος επιδιώκεται η προώθηση εξειδικευμένων μορφών τουρισμού 
όπως η ίδρυση γυμνιστικών κέντρων -ε κ ε ί όπου υπάρχει η κοινωνική 
συναίνεση- ο συνεδριακός τουρισμός, ο τουρισμός νέων και τρίτης 
ηλικίας, ο οικολογικός τουρισμός, ο μορφωτικός τουρισμός, κλπ.
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Τα 3 χρόνια που πέρασαν η Κυβέρνηση της Αλλαγής δίνει τη μάχη για να 
ξαναζωντανέψει η ελληνική ύπαιθρος, για ν ’ αλλάξει η ζωή και η μοίρα της 
Ελληνικής Αγροτιάς. Μια μάχη που δίνεται σ’ όλους τους τομείς και περνά 
μέσα από την αποκέντρωση, την κοινωνική φροντίδα, τα μικρά και μεγάλα 
έργα υποδομής, την προτεραιότητα στους τομείς της υγείας και της παιδείας, 
μέσα από την ίδια την πολιτιστική αναγέννηση.

Σήμερα, στα 3 χρόνια της Αλλαγής, μπορούμε υπεύθυνα να πούμε ότι ο 
Έλληνας αγρότης δεν είναι πιά ο παρίας, η αγροτιά δεν είναι ο δεύτερης 
κατηγορίας πληθυσμός, όπως για δεκαετίες ολόκληρες τον είχε καταδικάσει 
η Δεξιά. Όχι μόνο γιατί το εισόδημα του βελτιώθηκε αλλά γιατί σήύερα μπο
ρεί ο ίδιος να συμμετέχει και ν’ αποφασίζει για τα προβλήματα του τόπου του, 
στις λαϊκές συνελεύσεις, στους συνεταιρισμούς, τους αγροτικούς συλλόγους.

Αν στα 3 χρόνια που πέρασαν έγιναν μόνο μερικά από εκείνα πόυ η Πολι
τεία οφείλει στην αγροτιά, έγιναν ταυτόχρονα πάρα πολλά, ώστε να προσυπο
γράφουν την οριστική καταδίκη της Δεξιάς από την αγροτιά.
•  Δόθηκε αυτοτελής σύνταξη για την Ελληνίδα αγρότισσα, και αυξήθηκαν οι 

αγροτικές συντάξεις.
•  Σήμερα υπάρχει δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη για τους αγρότες.
•  Σε κάθε χωριό, σε κάθε κοινότητα, από το ένα ως το άλλο άκρο της χώρας, 

κατασκευάζονται μικρά και μεγάλα έργα που καλλιτερεύουν τη ζωή στην 
ύπαιθρο και δημιουργούν την υποδομή για την ανάπτυξη.

•  Κέντρα Υγείας χτίζονται σ’ όλη την Ελλάδα. Οι γιατροί από την αρχή του 
1985 θα είναι δίπλα στον αγρότη.
Παράλληλα, όμως, βασικός μοχλός για να ξαναζωντανέψει η ύπαιθρος 

είναι η ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική, που εφαρμόζεται με σκοπό να βελ
τιώσει τις συνθήκες που υπάρχουν σήμερα αλλά κύρια να θεμελιώσει μακρο
πρόθεσμα εκείνες τις δομές που θα κάνουν την αγροτική μας οικονομία και 
ανάπτυξη αποφασιστικό παράγοντα της ανάπτυξης όλης της χώρας.

1. Πολιτική τιμών

Βασική μέριμνα της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι η προστασία του εισο
δήματος του Έλληνα αγρότη. Γι’ αυτό το σκοπό δίνει σκληρές μάχες στην 
ΕΟΚ, ώστε να προστατεύσει τα συμφέροντα μας, ενώ, παράλληλα, με μια 
σειρά μέτρων και παρεμβάσεων, στηρίζει και αυξάνει το εισόδημα του αγρότη.
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Το 82-83 με ρυθμό πληθωρισμού 20% αύξηση του εισοδήματος κατά 23,2%. 
Το 83-84 με ρυθμό πληθωρισμού 20% αύξηση του εισοδήματος κατά 24%.

Για το 84-85 θα υπάρξει και πάλι αύξηση του εισοδήματος του αγρότη. 
Είναι ενδεικτικό ότι τα κονδύλια στον τομέα της Γεωργία είναι αυξημένα στον 
προϋπολογισμό του 85 κατά 34% περίπου από αυτά του 1984.

Μπορούμε να συγκρίνουμε από Τον παρακάτω πίνακα τιμών κατά προϊό
ντα τις μέσες τιμές που πήρε ο παραγωγός.

Προϊόν 80 81 82 83
Στάρι μαλακό 9,82 10,61 13,54 15,65
Στάρι σκληρό 13,53 15,25 19,34 21,34
Λάδι 97,80 112,11 130,77 165,38
Ροδάκινα 11,73 12,63 16,19 19,16

2. Επενδύσεις για την υποδομή της αγροτικής παραγωγής:

Τα εγγειοβελτιωτικά, αποξηραντικά, αρδευτικά και αντιπλημμυρικά έργα 
που χρειάζονται προγραμματίζονται με τη συμμετοχή των αγροτών, με στόχο 
να αυξήσουν την αποδοτικότητα της γης. Ενώ οι δημόσιες επενδύσεις συνε
χώς μειώνονταν χρόνο με το χρόνο μέχρι το 1981, τώρα αυξάνονται σταθερά 
και με το σωστό προγραμματισμό και ιεράρχηση συμβάλλουν αποφασιστικά 
στο να κερδηθεί η μάχη της υποδομής.
Σύνολο Δημόσιων Επενδύσεων:
1981 8,5 δισ., 1982 11,97 δισ., 1983 14,03 δισ.
Ειδικότερα:
•  Υλοποιείται πρόγραμμα δημ. επενδύσεων, που αφορά μελέτες και κατα

σκευές εγγειοβελτιωτικών έργων συνολικού ύψους, κατά την τριετία, 13,5 
δισ. δρχ. Με τα έργα αυτά αρδεύτηκαν 148.000 στρέμ. νέων εκτάσεων και 
βελτιώθηκε η άρδευση σε άλλα 177.000 άτρεμ.

•  Υλοποιείται πρόγραμμα που αφορά εκτελέσεις μεγάλων κτιριακών έργων 
και γεωργικών εγκαταστάσεων (σφαγεία, κτίρια γεωργικής εκπαίδευσης, 
απεντομωτήρια, αποθήκες κλπ.), συνολικού ύψους προϋπολογισμού 2,8 
δισ. δρχ.

•  Μελετήθηκαν και κατασκευάστηκαν, κατά βάση από πιστώσεις Νομαρχια
κών Ταμείων και Εγγειοβελτιωτικών Οργανισμών, πάνω από 600 μικρά 
εγγειοβελτιωτικά και κτιριακά έργα, συνολικού ύψους προϋπολογισμού 
περίπου 4 δισ. δρχ.

•  Εκπονήθηκαν ή εκπονούνται 18 υδρογεωλογικές μελέτες, με σκοπό την 
ανεύρεση υπογείου νερού για την άρδευση γεωργικών εκτάσεων. Επίσης, 
εκπονήθηκαν 27 υδρογεωλογικές μελέτες σε περιοχές εκούσιου αναδα
σμού, για τη συλλογική εκμετάλλευση του υπόγειου νερού.

•  Υλοποιείται το πρόγραμμα αγροτικού εξηλεκτρισμού, με τη διάθεση 2,6 
δισ. δρχ. από πιστώσεις δημ. επενδύσεων. Ηλεκτροδοτήθηκαν ήδη 15.400 
αρδευτικές και 2.300 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και αρδεύτηκαν
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140.000 στρεμ. νέες εκτάσεις, ενώ βελτιώθηκε η άρδευση σε άλλα 170.000 
στρεμ.

•  Εκτελέστηκαν, με το μηχανικό εξοπλισμό του Δημοσίου, 1.200 αρδευτικές 
και υδρευτικές γεωτρήσεις, καθώς και χωματουργικές εργασίες, συνολι
κής αξίας κατά την τριετία 3,7 δισ. δρχ,

•  Εκτελέστηκαν ισοπεδώσεις γεωργικών εδαφών σε έκταση 120.000 στρεμ., 
εργασίες συντήρησης έργων 194 εκ. δρχ., εργασίες αποκατάστασης 
ζημιών από πλημμύρες 135 εκ. δρχ. και πραγματοποιήθηκε ο εξοπλισμός 
έκτασης 340.000 στρεμ. με σωλήνες τεχνητής βροχής, δαπάνης 1,08 δισ. 
δρχ·,

•  Καταρτίστηκε και υλοποιείται πρόγραμμα που αφορά μελέτες και κατα
σκευές μικρών αρδευτικών έργων σε έκταση 220.000 στρεμ., ολικού προϋ
πολογισμού 10,5 δισ. δρχ. Επίσης, το αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορά 
ηλεκτροδοτήσεις 2.600 αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 7 οικισμών, με 
συμμετοχή πιστώσεων δημ. επενδύσεων 1,5 δισ. δρχ.

•  Καταρτίστηκε και υποβλήθηκε πρόγραμμα που αφορά την κατασκευή 34 
μικρών αρδευτικών έργων, σε έκταση 87.000 στρεμ. ολικού προϋπολογι
σμού 3,5 δισ. δρχ. Επίσης, το αντίστοιχο πρόγραμμα που αφορά ηλεκτρο
δοτήσεις 2.190 αγροτικών εκμεταλλεύσεων, με συμμετοχή πιστώσεων 
δημ. επενδύσεων 350 εκ. δρχ.

•  Καταρτίστηκε και υποβλήθηκε πρόγραμμα 6 μεγάλων αρδευτικών έργων 
ολικού προϋπολογισμού 4,3 δισ. που καλύπτουν έκταση 85.000 στρεμ. 
Επίσης έγινε επιλογή 40 αρδευτικών έργων, με βάση το δετές Πρόγραμμα 
Εγγειοβελτιωτικών έργων, προκειμένου να προταθούν για ένταξη στα 
Μεσογειακά Ολοκληρωμένα Προγράμματα, ολικού προϋπολογισμού 82 
δισ. δρχ. και συνολικής έκτασης 1,5 εκ. στρεμ.

•  Εκπονήθηκαν μελέτες οικονομικής σκοπιμότητας και επιτεύχθηκε η 
δανειοδότηση από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 4 εγγειοβελτιωτι
κών έργων σε έκταση 46.000 στρεμ. ολικού προϋπολογισμού 1,2 δισ. δρχ.

3. Η μάχη στην ΕΟΚ

Δίνουμε τη μάχη σε μια ΕΟΚ, όπου μας οδήγησαν χωρίς όπλα, όπου οι 
πλούσιες χώρες του Βορρά θέλουν να επιβάλλουν τα δικά τους συμφέροντα, 
να διαιωνίσουν τις ανισότητες μέσα στην Κοινότητα σε βάρος των χωρών του 
Νότου.

Την πρώτη χρονιά μετά την ένταξη, αντί να «θρέψουμε την αγορά των 250 
εκατομμυρίων κατοίκων» όπως μας έλεγε η Νέα Δημοκρατία, είδαμε να 
εισβάλλουν τα ξένα προϊόντα στην αγορά της χώρας μας. Για πρώτη φορά, το 
1981, ξοδέψαμε περισσότερο συνάλλαγμα για να εισάγουμε αγροτικά προϊό
ντα από την ΕΟΚ από αυτό που εισπράξαμε για να εξάγουμε. Το έλλειμμα 
αυτό θα μεγάλωνε συνεχώς, αν δεν υπι οχε η αποφασιστική στάση της Ελλη
νικής Κυβέρνησης, που έδωσε σοβαρέε και πετυχημένες μάχες, ώστε το ’83 
και το ’84 κατορθώσαμε να_μειώσουμε εημαντικά το έλλειμμα.
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Θέσαμε αμέσως τους όρους του Ελληνικού μνημονίου, για να προστα
τεύσουμε τη μικρή γεωργική εκμετάλλευση, και προσδιορίσαμε τη μακρο
πρόθεσμη πολιτική μας αλλά και τις άμεσες επιλογές μας, με βάση τους παρα
κάτω εθνικούς στόχους που περιλαμβάνονται στο πενταετές πρόγραμμα.
•  Την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων της Κ.Α,Π. πάνω στην 

Ελληνική γεωργία.
•  Την -κ α τ ’ ουσία- επαναδιαπραγμάτευση πολλών από τους δυσμενείς 

όρους της Πράξης Προσχώρησης της Ελλάδας στην ΕΟΚ, που είχε συνά
ψει η προηγούμενη Κυβέρνηση.

•  Τη μεγιστοποίηση των όποιων θετικών επιδράσεων από την εφαρμογή της 
Κοινής Αγροτικής πολιτικής.

•  Την ισχυροποίηση της σημασίας και του ρόλου των μεσογειακών κοινοτι
κών προϊόντων μέσα στο όλο σύστημα των κοινοτικών κανόνων και στην 
προσπάθεια να «μεσογειοποιηθεί», όσο το δυνατό περισσότερο, η γεωρ
γική πολιτική της ΕΟΚ.

•  Την προστασία του εισοδήματος των ελλήνων παραγωγών από το ρυθμό 
πληθωρισμού, με εξασφάλιση τιμών για τα ελληνικά αγροτικά προϊόντα, 
που να καλύπτουν τουλάχιστον το ρυθμό πληθωρισμού στην Ελλάδα.

•  Την εξασφάλιση διαρθρωτικών προγραμμάτων (με κοινοτική συμμετοχή) 
για την ελληνική γεωργία έτσι που να προωθηθεί ουσιαστικά η μεταβολή 
των δομών της.

•  Τη μεγιστοποίηση των απορροφήσεων της Ελλάδας από το Γεωργικό 
Ταμείο της ΕΟΚ.

Δίνοντας τη μάχη πάνω σ’ αυτές τις κατευθύνσεις

•  Πετύχαμε να διατηρηθούν οι τιμές των αγροτικών μας προϊόντων πάνω 
από το ποσοστό του πληθωρισμού.

•  Διπλασιάσαμε, από 25% που είχε δεχθεί η Νέα Δημοκρατία σε 50%, το 
ποσοστό συμμετοχής της ΕΟΚ για την ενίσχυση των αγροτικών εκμεταλ
λεύσεων στις ορεινές και προβληματικές περιοχές.

-  Δώσαμε ταυτόχρονα τη μάχη για όλα τα Αγροτικά προϊόντα. Αρνηθήκαμε 
να δεχθούμε την προνομιακή μεταχείριση των προϊόντων του «Βορρά», 
δηλ. του βούτυρου και του βοίου κρέατος.

-  Στηρίξαμε μέσα από σκληρές διαπραγματεύσεις τα προϊόντα μας (σιτάρι, 
λάδι, ρύζι, εσπεριδοειδή, βαμβάκι, καπνά, σταφίδες κλπ.), τόσο στο επίπεδο 
των τιμών, όσο και στο επίπεδο των διαρθρωτικών αλλαγών και των εξαγω
γών.

Όμως, για να πετύχουμε τους μεγάλους μας στόχους στη γεωργία είναι 
φανερό ότι πρέπει να προχωρήσουμε σε ριζικές αλλαγές, ώστε να προσαρμο- 
σθεί η γεωργική εκμετάλλευση στις σημερινές οικονομικές συνθήκες. Μέσα 
στα πλαίσια αυτά.
•  Επεκτείναμε σ’ όλους τους νομούς της Ελλάδας πρόγραμμα γεωργικής 

ανάπτυξης (έργα για κτηνοτροφία, αγροτική οδοποιία, εξηλεκτρισμό, 
ύδρευση, αναδασώσεις, βοσκοτόπους) ύψους 32,5 δις που η Ν.Δ. σε συμ
φωνία με την ΕΟΚ περιόριζε σε 22 μόνο νομούς της χώρας.
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Παράλληλα:
•  Προωθήθηκε πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των αγροτικών εκμεταλλεύ

σεων: Το 1983 και το πρώτο εξάμηνο του 84 υποβλήθηκαν 36.985 σχέδια 
βελτίωσης και εγκρίθηκαν 24.080, ενώ από τα 178 σχέδια ανάπτυξης 
εγκρίθηκαν τα 95. Η προβλεπόμενη δαπάνη για τα εγκριμένα είναι της 
τάξης των 5,7 δισ. (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι αντίστοιχα).

•  Εξασφαλίσθηκε το 1983, η έγκριση ειδικού κλονισμού που προβλέπει την 
Πρόσληψη Εκπαίδευση και Μισθοδοσία, 1690 Γεωπόνων, Δασολόγων, Κτη
νιάτρων και άλλων Τεχνικών Συμβούλων. Το πρόγραμμα προϋπολογισμού 
5,5 δισ. δρχ. (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι) για μια 5ετία, στοχεύει στο να 
επιτρέψει στους συνεταιρισμούς και στους αγρότες να έχουν στο χωριό 
και στο χωράφι την άμεση βοήθεια που είναι αναγκαία για τη βελτίωση της 
παραγωγικότητας και της ποιότητας της παραγωγής και την οργάνωση της 
τυποποίησης και εμπορίας των προϊόντων. Οι πρώτοι 517 γεωτεχνικοί 
έχουν ήδη προσληφθεί και εξασφαλίστηκε η συνέχιση του προγράμματος 
για άλλο ένα χρόνο. Στους επόμενους μήνες προβλέπεται η πρόσληψη 413 
ακόμα τεχνικών συμβούλων.

•  Ακριβώς όπως έγινε με το πρόγραμμα της παροχής τεχνικών συμβούλων, 
η Ελλάδα πρότεινε και εξασφάλισε την έγκριση εφαρμογής Προγράμμα
τος για την άρδευση 614 χλμ. στρεμμάτων. Το πρόγραμμα έχει προβλε- 
φθεί δετές και είναι προϋπολογισμού 33 δισ. δρχ. (εθνικοί και κοινοτικοί 
πόροι), και μέχρι σήμερα συνεχίζεται για δεύτερο χρόνο.

•  Μέσα στο 1983 και στα πλαίσια του Κανονισμού 389/82 εγκρίθηκε Ειδικό 
Τομεακφ Πρόγραμμα για το Μπαμπάκι, πενταετούς διάρκειας και συνολι
κού κόστους επένδυσης 2,5 δισ. δρχ. (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι).
Το πρόγραμμα προβλέπει την αγορά 500 συλλεκτικών μηχανών, 25 μηχα
νημάτων αποθήκευσης συσπόρου μπαμπακιού, την ίδρυση 3 νέων συνε
ταιριστικών εκκοκιστηρίων και τον εκσυγχρονισμό 7 παλαιών εκκοκιστη- 
ρίων, καθώς και την ενίσχυση στη σύσταση και λειτουργία 500 ομάδων 
παραγωγών μπαμπακιού. Μέχρι το τέλος του 1983 αναγνωρίσθηκαν και 
λειτουργούν 139 ομάδες παραγωγών που καλύπτουν μια έκταση καλλιέρ
γειας μπαμπακιού 310 χλμ. στρεμμάτων. Οι ομάδες αυτές προμηθεύτηκαν 
ήδη 205 συλλεκτικές μηχανές. Έως το τέλος του 1984 προβλέπεται να 
αγορασθούν 180 νέες συλλεκτικές μηχανές από 160 ομάδες συνεταιρι
σμένων παραγωγών.

• Υποβλήθηκε και εγκρίθηκε στο 1983 Ειδικό Πρόγραμμα για την Αναδιάρ
θρωση των εσπεριδοειδών με βάση τον Καν. 1204/82.
Το πρόγραμμα που ήδη εφαρμόστηκε κανονικά, προβλέπει τον επανεμβο- 
λιασμό δέντρων, πορτοκαλιών, λεμονιών, μανταρινιών, την επαναφύτευση, 
την παραγωγή πολλαπλασιαστικού υ νικού την κατασκευή εγγειοβελτιωτι
κών έργων μέσα στις ζώνες παραγω /ής και την κατασκευή συσκευαστη
ρίων αποθηκών και ψυγείων. Προβλ ίπεται από το πρόγραμμα επένδυση 
ύψους 15 δισ. δρχ. μέσα σε δώδεκα χρόνια (εθνικοί και κοινοτικοί πόροι).
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•  Προωθείται ψήφιση Κανονισμών που αφορούν στην ικανοποίηση ελληνι
κών αιτημάτων που απορρέουν από το Ελληνικό Μνημόνιο στο γεωργικό 
τομέα. Πρόκειται για την καθιέρωση:
-  κοινοτικής ενίσχυσης για τη μεταφορά για βοσκή μεταξύ πεδινών και 

ορεινών περιοχών των κοπαδιών.
-  κοινοτικής ενίσχυσης για την κατάρτιση Υπηρεσιών Ελέγχου Ποιότητας 

των αγροτικών προϊόντων και την πρόσληψη και μισθοδοσία 350 ποιοτι
κών ελεγκτών για μια 5ετία, καθώς και

-  κοινοτικής ενίσχυσης και έγκρισης για την χορήγηση εθνικής ενίσχυ
σης για μεταφορά μέσων παραγωγής (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, σύν
θετες ζωοτροφές) προς ορισμένες νησιώτικες περιοχές για μια 5ετία.

Η δαπάνη των μέτρων αυτών, που θα ισχύσουν για μια δετία, αντίστοιχα 
είναι 380, 967 και 1600 εκ. δρχ.

4. Υποδομή για την εμπορία, διακίνηση και μεταποίηση των αγροτικών προϊό
ντων

Με ένα ρεκόρ αριθμού έργων αλλά και επενδυτικού ποσού επιδιώκεται, 
για πρώτη φορά, την τριετία 81-84 η παρέμβαση στο κύκλωμα παραγωγή-δια- 
κίνηση και εμπορία. Έτσι:
α) κατασκευάζεται ήδη το αποκεντρωμένο σύστημα αγορών «περιφερειακές 

αγορές». Στοχεύει στην άμεση διαπραγμάτευση τιμών και ποσοτήτων ανά
μεσα στους παραγωγούς (μέσα από τους συνεταιρισμούς) και στους εμπό
ρους.
Παράλληλα προωθούνται:

β) Πρόγραμμα διακίνησης και εμπορίας των γαλακτοκομικών προϊόντων της 
Συνεργάλ.

γ) Πρόγραμμα ίδρυσης σύγχρονων σφαγείων και κρεαταγορών, 
δ) Πρόγραμμα για τα προϊόντα ελιάς και ελαιούχων σπόρων, 
ε) Πρόγραμμα αποθηκευτικών χώρων σιτηρών και ξηραντηρίων Αραβοσίτου.

Επίσης, καταρτίσθηκαν νέα προγράμματα: στους τομείς α) Αλιείας, β) 
Καπνού, γ) Σποροπαραγωγής. Έχουν εγκριθεί 105 έργα συνολικού προϋπολο
γισμού 21,1 δισ. με 8,2 δισ. κοινοτική ενίσχυση και 4,2 ενίσχυση του προγράμ
ματος δημοσίων επενδύσεων. Έχουν υλοποιηθεί 36 και βρίσκονται σε διά
φορα στάδια υλοποίησης 39.

5. Αγροτικό Κίνημα: Συνεταιριστικό και Συνδικαλιστικό
Πέρα όμως από τα οικονομικά μεγέθη, έπρεπε να δοθούν οι προϋποθέ

σεις και οι όροι ανάπτυξης του αγροτικού κινήματος. Έτσι:
•  Ψηφίσθηκε ο Νόμος «για την Δημοκρατική Λειτουργία των Συνεταιρι

σμών» και υλοποιήθηκε με τις εκλογές σε όλες τις συνεταιριστικές βαθμί
δες.
Η ψήφιση του νόμου συνοδεύτηκε από τα εξής εντυπωσιακά αποτελέσμα
τα:

I
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-  Γράφτηκαν περισσότερα από 100.000 νέα μέλη στους συνεταιρισμούς.
-  Γράφτηκαν νέοι αγρότες, καθώς και αγρότισσες που δεν διέθεταν δικά 

τους περιουσιακά στοιχεία.
-  Η συμμετοχή στις εκλογές των συνεταιριστικών οργανώσεων έφτασε το 

90% περίπου.
-  Οι διοικήσεις των οργανώσεων είναι κατά 70% νέες και ελαττώθηκε -α ν  

και δεν εξαλείφθηκε- ο αγροτοπατερισμός σε σημαντικό βαθμό.
•  Εκπονήθηκε και ψηφίστηκε ο νόμος «Για τις Αγροτικές Συνδικαλιστικές 

Οργανώσεις». Με το νόμο αυτό κατοχυρώθηκε νομοθετικά το δικαίωμα 
των αγροτών μας να συνδικαλίζονται, γεγονός κορυφαίας πολιτικής σημα
σίας και καυτό αίτημα του αγροτικού κόσμου που παρέμεινε ανεκπλήρωτο 
πολλές δεκαετίες. Συντάχθηκε και καθιερώθηκε ενιαίο οργανωτικό οχήμα 
για τους Αγροτικούς Συλλόγους και ανάλογο καταστατικό για την Ομο
σπονδία Αγροτικών Συλλόγων και προσδιορίστηκε ο ρόλος που μπορούν 
να παίξουν στις συμμετοχικές διαδικασίες για την άσκηση του κυβερνητι
κού έργου και στις διαδικασίες του δημοκρατικού προγραμματισμού.

•  Ο νόμος «Για το θεσμικό Πλαίσιο των Συνεταιριστικών Οργανώσεων» 
συζητείται στη Βουλή.. Ο νόμος αυτός είναι από τα σημαντικώτερα μέσα 
για την αναβάθμιση του Συνεταιριστικού Κινήματος και για την ανάπτυξη 
του αγροτικού τομέα. Οι «τομές» που επιφέρει και η αλλαγή των δομών 
που προοιωνίζει ήταν επόμενο να προκαλέσουν αντιδράσεις της Δεξιάς, 
που θέλει να στηρίξει τα συμφέροντα των μεσαζόντων και τις δομές της 
εκμετάλλευσης του αγροτικού χώρου.

6. Μέτρα στήριξης του συνεταιριστικού κινήματος:
·. Με απόφαση της Επιτροπής Τιμών και Εισοδημάτων, που εφαρμόζεται 

ήδη, για πρώτη φορά, στην Ελλάδα, δίνονται οικονομικές ενισχύσεις προς 
τις Συν/κές Οργανώσεις όλων των βαθμιδών. Η παροχή αυτή έχει συγκε
κριμένους οργανωτικούς και διαρθρωτικούς στόχους και αποβλέπει στη 
στελέχωση των συν/σμών με επαρκές και υψηλής στάθμης προσωπικό, στη 
διεύρυνση των δυνατοτήτων διακίνησης αγροτικών προϊόντων από τους 
Συν/σμούς.

• Για τις επενδύσεις συνεταιριστικής μορφής παρέχονται αυξημένα χρημα
τοδοτικά όρια. Έτσι, το μεγαλύτερο μέρος της αξιοποίησης των κινήτρων 
του αναπτυξιακού νόμου 1262 περνάει μέσα από επενδύσεις που πραγμα
τοποίησαν και πραγματοποιούν οι συνεταιρισμοί.

• Για πρώτη φορά, οι κάθε μορφής εθνικές επιδοτήσεις είτε διοχετεύονται 
κύρια μέσω των συνεταιριστικών οργανώσεων είτε απευθύνονται στους 
παραγωγούς ή στους μεταποιητές ή εξαγωγείς.

• Προωθούνται προγράμματα συνεταιριστικής εκπαίδευσης.
• Διευρύνεται συνεχώς η συμμετοχή των συνεταιριστικών οργανώσεων 

στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων που αφορούν τους παραγωγούς.
• Η ενθάρρυνση και στήριξη των συνεταιριστικών οργανώσεων στον τομέα 

της εμπορίας και μεταποίησης υλοποιήθηκε μέσα από τα παρακάτω μέτρα:
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α) Με το πέρασμα των προϊόντων που κατευθύνονται για εξαγωγές ή για 
μεταποίηση μέσω των Συνεταιρισμών, που είχε, σε πρώτο στάδιο, σαν 
στόχο την εξασφάλιση των παραγωγών από κάθε είδους εξαπατήσεις που 
γίνονταν σε βάρος τους (απομειώσεις, ελλιπείς ζυγίσεις κλπ.) και την δια
σφάλιση ότι οι κάθε είδους επιδοτήσεις που δίνονταν στο κάθε συγκεκρι
μένο προϊόν θα απέληγαν πραγματικά στα χέρια του αγρότη-παραγωγού. 
Ήδη έχουμε περάσει σε μια προσπάθεια για το «δυνάμωμα» των συνεταιρι
σμών για να συμμετάσχουν ενεργότερα και ουσιαστικότερα στην διακί- 
νηση των προϊόντων των παραγωγών. Βασική επιδίωξη του δεύτερου 
αυτού σταδίου τακτικής ήταν και είναι η ισχυροποίηση της ασθενούς δια
πραγματευτικής θέσης των αγροτών-παραγωγών μέσα στις συνθήκες 
προσφοράς και ζήτησης, τόσο στην εξωτερική αγορά, όσο και στην εσωτε
ρική αγορά, έτσι ώστε να εξασφαλισθούν για τους παραγωγούς όροι όμοιοι 
με αυτούς των ιδιωτών εμπόρων.

β) Με την κυβερνητική απόφαση για τη χρηματοδότηση των εξαγωγικών και 
μεταποιητικών επιχειρήσεων.
Η απόφαση αυτή ήταν και είναι καθοριστική για την κατοχύρωση της «εν

τός μηνός» πληρωμής του παραγωγού και για την ουσιαστική παρεμβολή στο 
* όλο σύστημα των συναλλαγών αυτών, των ίδιων των παραγωγών μέσα από τις 
Συνεταιριστικές Οργανώσεις.

Συγκεκριμένα με την σημαντική αυτή απόφαση:
•  Οι Τράπεζες επικυρώνουν τα συμφωνητικά που συνάπτουν οι Συνεταιρι

σμοί με τους αγοραστές εμπόρους και μ’ αυτόν τον τρόπο «προειδοποι
ούν» τους παραγωγούς για την ύπαρξη ή όχι πίστωσης εκ μέρους του

εμπόρου.
•  Βάσει καταστάσεων του εμπόρου και πολύ απλών δικαιολογητικών, οι 

Τράπεζες αποδίδουν απ’ ευθείας τα χρήματα στους παραγωγούς μέσω των 
Συν/κών Οργανώσεων.
Η πιο πάνω πρακτική, πέρα από το γεγονός της επίλυσης του προβλήμα

τος της εντός μηνός πληρωμής των παραγωγών και της προστασίας τους από 
τυχόν αφερέγγυους εμπόρους, έχει ως αποτέλεσμα την απομάκρυνση και των 
τυχοδιωκτών εμπόρων από την εμπορία, αλλά και των Συνεταιρισμών εκείνων 
που αδρανούν και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των παραγωγών 
μελών τους.
γ) Με την ίδρυση και η λειτουργία εδώ και ένα χρόνο, του Κεντρικού Φορέα 

Εξαγωγών (Κ.Φ.Ε.) έχει χαρακτηρισθεί ως «τομή» στα θέματα των εξαγω
γών.
Τα άμεσα πρακτικά οφέλη από τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του Κ.Φ.Ε. 
είναι πάρα πολλά: σταμάτησε ο ελληνοελληνικός ανταγωνισμός, βελτιώ
θηκε η ποιότητα, αυξήθηκαν εντυπωσιακά οι επιτυγχανόμενες τιμές, γίνε
ται προγραμματισμός στις αγορές, έφθασαν τα ελληνικά προϊόντα σε νέες 
αγορές, μειώθηκε το δημοσιονομικό κόστος.
Πέρα όμως από τα άμεσα πρακτικά οφέλη, η δημιουργία του ΚΦΕ, έδωσε
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την ουσιαστική δυνατότητα στις ΣΟ να συμμετάσχουν στις εξαγωγές και ν’ 
αντλήσουν πείρα, από την παράλληλη και ισότιμη λειτουργία τους με τους 
ιδιώτες φορείς εξαγωγής, πάνω στο κοινό τραπέζι του προγραμματισμού 
και του συντονισμού της ελληνικής εξαγωγικής προσπάθειας.
Το μεγαλύτερο όμως όφελος από την λειτουργία του ΚΦΕ, είναι το γεγο
νός ότι για πρώτη φορά οι παραγωγοί (ΣΟ) έρχονται σε απ’ ευθείας επάφή 
με την αγορά και ιδιαίτερα με τις ποιοτικές της απαιτήσεις, 

δ) Με τον προγραμματισμό της παραγωγής και την απαρχή καθιέρωσης καλ
λιεργητικών συμβολαίων, που έγινε φέτος για την βιομηχανική ντομάτα, 
και είχε πολύ θετικά αποτελέσματα.
Ο προγραμματισμός έγινε με κριτήρια οικονομικά και τεχνικά και στην 
πράξη εφαρμόστηκε με την καθιέρωση του «προσυμφώνου σποράς» ενός 
προσυμφώνου, δηλαδή, που ρυθμίζει την σχέση των ΣΟ, των παραγωγών 
και των μεταποιητικών βιομηχανιών πριν από την σπορά. Μέσα από τον 
προγραμματισμό αυτό επιδιώκεται να αντιμετωπισθούν τα σοβαρά προ
βλήματα που δημιουργούνται από όγκους παραγωγής που προέρχονται 
από μια απρογραμμάτιστη, ασυντόνιστη παραγωγική συμπεριφορά, η οποία 
αγγοεί τις απαιτήσεις και την αντοχή της διεθνούς και της εσωτερικής 
ζήτησης.

7. Δάση

Βελτιώθηκε σημαντικά ή προστασία των δασών, ενώ ήδη σχεδιάζεται και 
υλοποιείται η σωστή εκμετάλλευση των παραγωγικών δασών μέσα από δασι
κούς συνεταιρισμούς.

α) Δασοπροστασία

Η καταπάτηση των δασών περιορίστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό. Το 
σύστημα αντιπυρικής προστασίας οργανώθηκε και αυξήθηκαν τα μέσα που 
διαθέτει, 30 νέα αεροπλάνα 228 έναντι 133 το 81 πυροσβεστικά οχήματα. 
Το προσωπικό για τον αντιπυρικό αγώνα αυξήθηκε σε 7.560 άτομα το 1984 
ενώ οι πόροι που διατίθενται ανήλθαν σε 2.527 εκ. το 1984 έναντι 674 εκ. 
το 1981.

β) Έργα Υποδομής

Αναδασώθηκαν 160.000 στρέμματα. Διατέθηκαν το 1984 1.682 εκ. έναντι 
594 εκ. το 81, κατασκευάσθηκαν 2.850 χλμ. δασικοί δρόμοι (82-84). Με την 
κατασκευή των δρόμων αυτών επιτυγχάνεται καλύτερη εκμετάλλευση των 
δασών και εξυπηρέτηση της γεωργίας και της κτηνοτροφίας.

γ) Παραγωγή
Η παραγωγή αυξήθηκε στα 3 χρόνια κατά 20%.
Το μεροκάματο του.δασεργάτη κατά 155%.
Ενώ για παραγωγικούς σκοπούς διατέθηκαν 3.160 εκατ. το 1984 έναντι 
1.625 το 1981.
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δ) Δασικές Συνεταιριστικές βιομηχανίες
•  Βρίσκεται στο στάδιο της κατασκευής το Δασικό Βιομηχανικό Συγκρότημα 

στην Ευρυτανία. Στον φορέα, που συμμετέχουν οι Συνεταιρισμοί η ATE και 
η Εταιρεία Ανάπτυξης Ευρυτανίας, παραχωρήθηκε το Κρατικό Εργοστάσιο 
Φουρνά.

•  Βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης της μελέτης η κατασκευή δασικής βιο
μηχανίας ινοσανίδων (MDF) στα Γρεβενά.

8. Αλιεία

Το 1982 καταρτίστηκαν 105 προγράμματα οικονομικής ενίσχυσης επενδύω 
σεων συνολικού ύψους 1,6 δισ. με κοινοτική συμμετοχή 506 εκ.
Το 1983 13 προγράμματα ύψους 277 εκατομμυρίων.
Το 1984 α' εξάμηνο 42 προγράμματα ύψους 452 εκατομμυρίων 

Παρά τις δυσκολίες στην υλοποίηση των προγραμμάτων, προβλέπεται ότι 
θα πραγματοποιηθούν μέσα στον επόμενο χρόνο. Ακόμα, έχει μπει σε καλό 
δρόμο το θέμα της αλιείας-υδατοκαλλιέργειας, για το οποίο εκδόθηκαν σημα
ντικός αριθμός αδειών, ενώ η αξιοποίηση του Αμβρακικού κόλπου συμβέ' 
σ’ αυτόν τον αναπτυξιακό τομέα.
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V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

1. ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ -  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ -  ΣΤΕΓΑΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ

Στη διακήρυξη της Κυβερνητικής Πολιτικής του ΠΑΣΟΚ καθορίζεται ότι 
«βασικός πολιτικός, κοινωνικός και αναπτυξιακός στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η 
βελτίωση των συνθηκών δουλειάς για όλους τους εργαζόμενους».

Από την πρώτη στιγμή η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, συνεπής στις διακηρύ
ξεις της, προχώρησε θαραλλέα στην καθιέρωση ενός νέου νομοθετικού πλαί
σιου, που κατάργησε τον αντιλαϊκό νόμο 330/76, κατοχύρωσε τις συνδικαλι
στικές ελευθερίες και έθεσε τις βάσεις για την εξυγίανση του ϋυνδικαλιστι- 
κού κινήματος, την απαλλαγή του από τα σωματεία-σφραγίδες και τον εργα
τοπατερισμό. Ο Νόμος 1264/82 αποτελεί πρωτοποριακό επίτευγμα της Κυβέρ
νησης του ΠΑΣΟΚ, σ' Ανατολή και Δύση. Το μαζικό κίνημα στους χώρους δου
λειάς μπόρεσε, για πρώτη φορά μεταπολεμικά, να αποκτήσει γνήσιες, αντι
προσωπευτικές και δημοκρατικά εκλεγμένες διοικήσεις, να δημιουργήσει 
τους όρους για μια αποφασιστική και δημιουργική παρουσία στην πορεία της 
κοινωνικής αλλαγής.

Παράλληλα, επιτελέστηκε και επιτελείται ένα πρωτόγνωρο έργο: 

α. Στον τομέα των όρων εργασίας:

•  Μειώθηκαν οι ώρες εργασίας από 42 σε 40 τη βδομάδα.
•  Θεσπίστηκε η εβδομάδα των 5 εργάσιμων ημερών.
•  Αυξήθηκε το ελάχιστο όριο άδειας από ">2 σε 24 εργάσιμες ημέρες.
•  Μπήκε φραγμός στις ομαδικές απολύσεις με το Ν. 1387/83.
• Μειώθηκαν τα ανώτατα όρια υπερωριακής απασχόλησης, από 100 ώρες 

ανά 6μηνο σε 60 ώρες για τις βιομηχανικές επιχειρήσεις και από 60 σε 40 
ώρες το εξάμηνο για τις υπόλοιπες επιχειρήσεις.

•  Αυξήθηκε η σπουδαστική άδεια από 6 σε 14 εργάσιμες ημέρες.
• Καθιερώθηκε άδεια 4 εργάσιμων ημερών για τους ανάπηρους μισθωτούς 

επί πλέον της κανονικής άδειας που δικαιούνται όλοι οι εργαζόμενοι.
•  Αυξήθηκε η άδεια κυήσεως και λοχείας από 12 σε 14 εβδομάδες (Εθνική 

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας του 1984).

β. Παράλληλα στον τομέα των συνθηκών Εργασίας:

• Εκδόθηκαν νόμοι που καθορίζουν τις υποχρεώσεις, τις ευθύνες και τα
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μέτρα’ασφάλειας στα τεχνικά έργα, στην ασφάλεια και υγιεινή των εργα
ζομένων στις ναυπηγικές εργασίες, στην οικοδομική-βιομηχανία.

•  Από τον Απρίλη του '84 εφαρμόζεται πρόγραμμα ελέγχου των βιομηχανιών 
και εργοταξίων όλων των νομών της χώρας, από ειδικές επιτροπές του 
Υπουργείου Εργασίας που καλύπτουν όλους τους τομείς (μηχανικός, χημι
κός, γιατρός, κοινωνικός λειτουργός) και παράλληλα γίνεται συστηματική 
ενημέρωση των εργαζομένων και των εργοδοτών μέσα από σεμινάρια και 
ειδικά έντυπα για την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων.

γ. Στον τομέα της αμοιβής εργασίας και ενίσχυσης των εργαζομένων.

•  Καθιερώθηκε ο θεσμός της Α.Τ.Α., όταν σε όλες σχεδόν τις χώρες εφαρ
μόζονται μέτρα συμπίεσης του εισοδήματος των εργαζομένων και καταρ- 
γείται η ΑΤΑ όπου εφαρμόζεται μέχρι σήμερα.

•  Αυξήθηκαν σημαντικά οι μέσοι μισθοί και τα ημερομίσθια και υπερδιπλα- 
σιάσθηκαν τα κατώτατα όρια.

•  Οι Συλλογικές, συμβάσεις εργασίας, στην συντριπτική τους πλειοψηφία, 
υπογράφονται με την παρέμβαση του Υπ. Εργασίας, στα πλαίσια της εισο
δηματική? πολιτικής, καλύπτοντας το εισόδημα των εργαζομένων.

•  Υπερδιπλασιάστηκαν οι κατώτατες και μέσες συντάξεις του ΙΚΑ.
•  Καθιερώθηκε η επικουρική σύνταξη για όλους τους εργατοϋπάλληλους.
•  Καθιερώθηκε η άδεια 4 εβδομάδων.
•  Θεσμφθβτήθηκαν φορολογικές ελαφρύνσεις για τους εργατοϋπάλληλους.
•  Αυξήθηκαν τα οικογενειακά επιδόματα από 40-80%.

Κατώτατοι Μισθοί Κατώτατα Ημερομίσθια Κατώτατη Σύνταξη ΙΚΑ
Οκτ. 1981 13.037 600 9.000
Οκτ. 1984 29.510 1.313 23.670 (ή 27.000)

δ. Η Συμμετοχή στις αποφάσεις

Στον τομέα της συμμετοχής των εργαζομένων στις αποφάσεις πραγματο
ποιήθηκαν αποφασιστικά βήματα. Η επιτυχία των νέων αυτών θεσμών της 
συμμετοχής και ευθύνης των εργαζομένων είναι απόλυτα αναγκαία για να 
προχωρήσει η κοινωνική αλλαγή.
•  Με την καθιέρωση των εποπτικών Συμβουλίων και την κοινωνικοποίηση 

του δημόσιου τομέα, ο εργαζόμενος συμμετέχει για πρώτη φορά ενεργά 
στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, με στόχο τη δημιουργία νέων σχέσεων 
εργασίας, την υπεύθυνη παρουσία του στη λειτουργία και την αναπτυ
ξιακή πορεία της επιχείρησης.

•  Με την εκπροσώπηση των συνδικαλιστικών και κοινωνικών φορέών των 
εργαζόμενων στους θεσμούς λαϊκής συμμετοχής και αποκέντρωσης, ο 
εργάτης, ο υπάλληλος, συμμετέχει στους αναπτυξιακούς φορείς (νομαρ
χιακά και επαρχιακά συμβούλια, συμβούλια διαμερισμάτων, συνοικιακές
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επιτροπές, λαϊκές συνελεύσεις) βάζοντας τη δική του σφραγίδα στην 
αυτοδύναμη ανάπτυξη και το δημοκρατικό προγραμματισμό.

ε. Η μάχη ενάντια στην ανεργία —

Το ΠΑΣΟΚ και η Κυβέρνηση του δίνει καθημερινά τη μάχη για την ανάπτυ
ξη, τη μάχη για να διασφαλίσει το δικαίωμα στη δουλειά, τη μάχη ενάντια στην 
ανεργία, που πλήττει κύρια τους νέους ανθρώπους, εργάτες και επιστήμονες.

Η ανεργία δεν είναι απλά συνέπεια της πολιτικής της Δεξιάς.
ΕΙΝΑΙ Η ΙΔΙΑ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ, που εφάρμοσε πιστά για δεκαετίες, αφού:

•  Κατασπατάλησε τις καταθέσεις των εργαζομένων, χωρίς κανένα έλεγχο, 
σε χαριστικά δάνεια.

•  Χρηματοδότησε, αντί για παραγωγικές επενδύσεις, την παράνομη και 
νομότυπη εξαγωγή του συναλλάγματος στην Ελβετία.

•  Δημιούργησε τις υπερχρεωμένες επιχειρήσεις.
•  Διευκόλυνε τη διόγκωση της παραοικονομίας, τους μεσάζοντες, τον παρα

σιτισμό.
•  Ευνόησε τις εισαγωγές σε βάρος της ντόπιας παραγωγής, με συνέπεια να 

μένουν χωρίς δουλειά τα Ελληνικά χέρια.
•  Εγκατάλειψε την ύπαιθρο και αντιμετώπισε το πρόβλημα της ανεργίας με 

τη μετανάστευση που τη θεωρούσε «ευλογία θεού».
•  Το ΠΑΣΟΚ, σε αντίθεση με τη Δεξιά, αναγνωρίζει το πρόβλημα και το αντι

μετωπίζει τόσο με άμεσα μέτρα όσο και μακροπρόθεσμα, μέσα από το 
επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμα, που θα δώσει οριστικές λύσεις.
Στα 3 χρόνια της Αλλαγής μεθοδικά και αθόρυβα μπαίνουν οι βάσεις για

την αντιστροφή της καταστρεπτικής πορείας. Σήμερα υπάρχουν ορισμένα 
πρώτα αισιόδοξα μηνύματα από το μέτωπο της μάχης και της σύγχρονης 
αυτής μάστιγας της κοινωνίας.

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας
1. Για πρώτη φορά καθιερώθηκαν στην Ελλάδα προγράμματα επιδοτούμενης 

απασχόλησης. Υλοποιούνται από τον ΟΑΕΔ, υπό την εποπτεία του Υπουρ
γείου Εργασίας και σε συνεργασία με άλλους φορείς, όπως το Υφυπουρ
γείο Νέας Γενιάς, το ΥΠΕΘΟ, το Υπουργείο Εσωτερικών, το Υπουργείο 
Δημοσίων Έργων, κλπ., και αφορούν κατά κύριο λόγο ειδικές κατηγορίες 
που πλήττονται από υψηλή ανεργία, όπως νέοι, γυναίκες, οικοδόμοι, ανει
δίκευτοι εργάτες, ανάπηροι, κλπ. Με τα προγράμματα αυτά έχουν βρει 
μόνιμη ή προσωρινή δουλειά, στα 2 τελευταία χρόνια, περισσότεροι από
30.000 άνεργοι σε πάνω από 300 Δήμους, Κοινότητες και 2.000 επιχειρή
σεις, συνεταιρισμούς κλπ.

2. Στο μέτωπο ενάντια στην ανεργία εντάσσεται και το ειδικό πρόγραμμα 
καταπολέμησης της ανεργίας του Υπουργείου Εσωτερικών ύψους 10 δις, 
καθώς και τα εκτεταμένα δημόσια έργα από το Υπουργείο Δημοσίων Έρ
γων και άλλους φορείς. Με τις δύο παραπάνω δραστηριότητες, καθώς και 
με τα προγράμματα επιδοτούμενης απασχόλησης του ΟΑΕΔ, που αναφέρ-
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θηκαν πιο πάνω, υπολογίζεται, κατά προσέγγιση, ότι έχουν απασχοληθεί 
συνολικά πάνω από 140.000 άνεργοι, απόπις αρχές του 1984.

3. Παίρνονται μέτρα για τη διασφάλιση της θέσης 70.000 περίπου εργαζόμε
νων, που εξαρτώνται από τη λειτουργία των υπερχρεωμένων επιχειρήσεων 
(ένα τεράστιο πρόβλημα που μας κληροδότησε με την αλόγιστη δανειακή 
πολιτική της η δεξιά).

4. Αξιοποιούνται οι κρατικές προμήθειες των εγχώριων προϊόντων, με παράλ
ληλη λήψη μέτρων για αύξηση των εξαγωγών και καταπολέμηση της «ξενο
μανίας» στις καταναλωτικές προμήθειες. Επιμένουμε Ελληνικά.

5. Η επαγγελματική εκπαίδευση αναβαθμίζεται και εκσυγχρονίζεται ριζικά 
στα πλαίσια των εξελίξεων της σύγχρονης τεχνολογίας.

6. Προωθείται δυναμικά ο μέχρι σήμερα υποβαθμισμένος θεσμός του επαγ
γελματικού προσανατολισμού, ενώ για πρώτη φορά γίνονται ενέργειες για 
τη σύνδεση του εκπαιδευτικού συστήματος με τις ανάγκες και προοπτικές 
της αγοράς εργασίας.

7. Παρέχονται κίνητρα για τη συγκράτηση ή μετεγκατάσταση του πληθυσμού 
στην περιφέρεια και ενισχύονται παραγωγικές πρωτοβουλίες στα πλαίσια 
της αντίληψης για «Μικρή Ανάπτυξη».

8. Ιδρύθηκαν και λειτουργούν για πρώτη φορά στη χώρα μας Γραφεία Εργα
σίας του ΟΑΕΔ, που μεσολαβούν ανάμεσα στην προσφορά και τη ζήτηση 
εργασίας, με αποτέλεσμα να καταπολεμείται έτσι η λεγάμενη «ανεργία τρι
βής» που υπολογίζεται σε 2,5-3%.

9. Πάρθηκαν μέτρα για τον περιορισμό της πολυθεσίας και της εργασίας σε 
συνταξιούχους, ενώ αναδιαρθρώθηκαν και ελαστικοποιήθηκαν τα ωράρια 
εργασίας, ώστε να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης.

Το Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την Ανεργία

Η κυβέρνηση της Αλλαγής έχει ήδη ολοκληρώσει το νομοσχέδιο για το 
Εθνικό Σύστημα Προστασίας από την Ανεργία (ΕΣΠΑ), που η υλοποίησή του 
πρόκειται να αρχίσει μέσα στο 1985. Το ΕΣΠΑ συνδυάζει την επιδότηση εργα
σίας που έχει ήδη καθιερωθεί, με τη σημαντική διεύρυνση των επιδομάτων 
ανεργίας. Τα επιδόματα μέχρι σήμερα κάλυπταν μόλις το 3% από το σύνολο 
του 8% περίπου των ανέργων. Με το ΕΣΠΑ επέρχεται μια ριζική Αλλαγή στο 
αναχρονιστικό και αναιμικό καθεστώς των επιδομάτων ανεργίας, που έμενε 
σχεδόν αναλοίωτο από το 1954. Στα 3 τελευταία χρόνια, ο όλος θεσμός έχει 
διευρυνθεί σε βάθος, ενώ έχει προετοιμαστεί ο διοικητικός μηχανισμός για 
την υλοποίησή του.

Με την εφαρμογή του ΕΣΠΑ, που υπολογίζεται να κοστίσει πάνω από 9 
δισ., προβλέπονται οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
1. Επιδόματα ανεργίας στους νέους κάτω των 30 ετών, ύψους 10-15.000 δρχ. 

για πέντε μήνες, αφού έχουν εγγράφει για 12 μήνες στα Γραφεία Εργασίας 
του ΟΑΕΔ.

2. Σημαντική διεύρυνση του αριθμού των επιδομάτων με τη μείωση των 
προϋποθέσεων για την τακτική επιδότηση, σε γενικές γραμμές, από τρία
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σε δύο χρόνια. Ειδικά για τους οικοδόμους και τους απασχολούμενους σε 
τουριστικά και αλιευτικά επαγγέλματα, οι προϋποθέσεις για την τακτική 
επιδότηση μειώνονται από 125 ημερομίσθια σε 100.

3. Ο χρόνος τακτικής επιδότησης επιμηκύνεται και μπορεί να φτάσει μέχρι 7 
μήνες.

Κατά την περίοδο της επιδότησης, όπως και κατά την περίοδο των αρχι
κών 12 μηνών για τους νέους, σύμφωνα με τις αρχές λειτουργίας του ΕΣΠΑ, 
θα καταβάλλονται προσπάθειες για εύρεση εργασίας του επιδοματούχου 
στην ελεύθερη αγορά ή στο δημόσιο, καθώς και η υπαγωγή του σε προγράμ
ματα επιδοτούμενης απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης.

Η καθιέρωση του ΕΣΠΑ εντάσσεται μέσα στα συγκεκριμένα μέτρα που 
προωθούνται σήμερα για να υλοποιηθεί (στην πράξη) και στη χώρα μας, με 
καθυστέρηση πολλών δεκαετιών, το παληό σοσιαλιστικό όραμα για «προστα
σία από την ασθένεια, τα γερατειά, τη φτώχεια και την ανεργία».

ε. Στον τομέα της Στέγασης των Εργατοϋπαλλήλων

α. Η Κυβέρνηση της αλλαγής άνοιξε μια νέα εποχή στον τομέα της στέγασης 
των εργατοϋπαλλήλων και καθόρισε μια νέα συγκροτημένη παρέμβαση 
του Οργανισμού Εργατικής Κατοικίας.

•  Πολλαπλασίασε εντυπωσιακά τα δάνεια προς τους εργαζόμενους για την 
απόκτηση εργατικής κατοικίας.

•  Εξυγίανε απόλυτα τις διαδικασίες παραχώρησης στέγης, καθιερώνοντας 
αυστηρά και αντικειμενικά κριτήρια που προτάσσουν τις κοινωνικές ανά
γκες των εργαζόμενων. Η ρουσφετολογία και οι άνομες παρεμβάσεις των 
Κυβερνήσεων της Δεξιάς, που διέσυραν το όνομα του Οργανισμού, ανή
κουν οριστικά στο παρελθόν.

•  Βελτίωσε σημαντικά την ποιότητα της παρεχόμενης από τον ΟΕΚ στέγης. 
Σήμερα δημιουργούνται πρότυποι οικισμοί που δεν έχουν καμμιά σχέση με 
την παλιά ποιότητα κατασκευής, που αποτελούσε παράδειγμα προς απο
φυγή.

β. Με την απογραφή των αστέγων υπαλλήλων -που διενεργήθηκε το 1983 
και συμπεριέλαβε 180.000 οικογένειες- διαπιστώθηκε η πραγματική 
έκταση των στεγαστικών αναγκών που καλείται να καλύψει ο ΟΕΚ. Η απο- 
γραφή αυτή επιτρέπει:

•  Ένα μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό των δραστηριοτήτων του ΟΕΚ, ώστε 
μέσα σε μια συγκεκριμένη και εύλογη χρονική περίοδο, να ικανοποιηθούν 
οι ανάγκες των εργαζομένων. Η προτεραιότητα γίνεται δημόσια γνωστή 
και είναι άμεση για ειδικές κοινωνικές κατηγορίες (πολύτεκνοι, ανάπηροι, 
πολύ σοβαρά άρρωστοι) που παίρνουν το δάνειο αμέσως.

• Την καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων κοινωνικής προτεραιότητας για 
την παραχώρηση στέγης, που παίρνουν υπόψη τους την έκταση των 
εισφορών των εργαζομένων (αριθμός ημερομισθίων, κλπ.), τα συνολικά 
τους εισοδήματα, την περιουσιακή τους κατάσταση, τον αριθμό των παι-
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διών, τις δυσκολίες εγκατάστασης για τα νέα ζευγάρια, την πολιτική της 
αποκέντρωσης, κλπ.

γ. Η τριετία της αλλαγής χαρακτηρίζεται ταυτόχρονα από μια έντονη επιτά
χυνση των δραστηριοτήτων του ΟΕΚ και μια χωρίς προηγούμενο εντυπω
σιακή αύξηση των δανείων και των κατοικιών που δίνονται στους εργατοϋ
παλλήλους.

ΠΕΡΙΟΔΟΙ 1954-1974 1975-31.10.81 1.11.81/30.9.84
κατοικίες
από δάνεια
α) ΕΚΤΕ 4.035 30.721 25.883
β) ΟΕΚ 31.920 8.092 11.346
έτοιμα σπίτια 14.943 4 .580 7.466
ΣΥΝΟΛΙΚΑ 50.898 43.393 44.695
ΑΝΑ ΕΤΟΣ 2.545 6.350 15.325

Οι 44.695 κατοικίες που χορηγήθηκαν στους εργατοϋπαλλήλους το διά
στημα 1.11.81 έως 30.9.84 καλύπτουν ποσά δανείου:
Μέσω ΟΕΚ 
Μέσω ΕΚΤΕ 
Κατοικίες 

Συνολικά 
Ενδεικτικά,

11.346 δάνεια 
25.883 δάνεια 
7.466 δάνεια

44.695 κατοικίες με δάνεια 
μπορούμε να συμπεράνουμε ότι:

8.496.932.000 δρχ.
46.310.227.000 δρχ.
10.751.179.000 δρχ.
65.558.338.000 δρχ.

-  Μέσα στους πρώτους.34 μήνες της Αλλαγής ο αριθμός των οικογενειών 
που πήραν στέγη από τον ΟΕΚ καλύπτει το 47% των οικογενειών που στε
γάστηκαν τα προηγούμενα 27 χρόνια.

-  Ο μέσος ετήσιος αριθμός δανείων (από ΟΕΚ και ΕΚΤΕ) αυξήθηκε κατά 2,5 
ψορές περίπου

-  Ο μέσος ετήσιος αριθμός κατοικιών τετραπλασιάστηκε.
δ. Αυτή την περίοδο, σε 45 πόλεις της Ελλάδας, κατασκευάζονται 9.000 

κατοικίες από τον ΟΕΚ. Ένας πρότυπος οικισμός 1.000 κατοικιών δημιουρ- 
γείται σήμερα στο Μενίδι.

•  Σήμερα οι εργατικές κατοικίες δεν έχουν καμμιά σχέση με τα σπίτια-γκέτο 
ή τα σπίτια-στρατώνες και την χαμηλή ποιότητα κατασκευής που χαρα
κτήριζε την όλη πολιτική της σκοπιμότητας, της ρουσφετολογίας και των 
σκανδάλων των κυβερνήσεων της δεξιάς.

-  Καταργήθηκαν τα πολυόροφα κτίρια και οικοδομούνται τώρα κατά το 70% 
διόροφες κατοικίες, υψηλής ποιότητας, με αναλογία 2,5 κατοικιών ανά 
στρέμμα.

-  Οι οικισμοί έχουν την κατάλληλη υποδομή για κοινωνικές εξυπηρετήσεις. 
Υπάρχουν εμπορικά κέντρα, παιδικοί σταθμοί, νηπιαγωγεία, παιδικές 
χαρές, γήπεδα.
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Στα 3 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας, το ΠΑΣΟΚ δίνει με συνέπεια 
και επιτυχία τη μάχη για να ανταποκριθεί στο καυτό πρόβλημα της εξασφάλι
σης της υγείας και της περίθαλψης του κάθε Έλληνα, ανεξάρτητα από την 
κοινωνική και οικονομική του κατάσταση, να καταργήσει την εκμετάλλευση, 
τις κακές συνθήκες νοσηλείας, την ταλαιπωρία, την ανασφάλεια, τις συντά
ξεις πείνας.

Η υγεία, που ως πολιτική επιλογή του ΠΑΣΟΚ ιεραρχήθηκε στις βασικές 
προτεραιότητες, δίνει σήμερα και το στίγμα της όλης κοινωνικής μας πολιτι
κής.

Η εμπορευματοποίηση της υγείας, η εγκατάλειψη των Νοσοκομείων, η 
απομόνωση της περιφέρειας, η διόγκωση της ιδιωτικής πελατείας και οι χαμη
λοί ρυθμοί επιχορήγησης, είχαν διαμορφώσει συνθήκες εξαθλίωσης και κοι
νωνικού υποβιβασμού.

Με τη θέση μας, ότι η υγεία δεν μπορεί να συνεχίσει να αποτελεί εμπο- 
ρεύσιμο είδος, υλοποιήσαμε τη διακηρυγμένη αρχή μας με τη δημιουργία του 
Ε.Σ.Υ, όπου την αποκλειστική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών υγείας 
αναλαμβάνει η Πολιτεία.

Ταυτόχρονα, η ολοκλήρωση της πολιτικής μας για την υγεία περνά μέσα 
από την ανάπτυξη της κοινωνικής φροντίδας, που για μας είναι άρρηκτα 
δεμένη με την ευθύνη της Πολιτείας.

Ιδιαίτερα, αξιοποιούμε τη γνώση, την εμπειρία και την θέληση του Λαού 
μας, τόσο σε κεντρικό όσο και σε περιφερειακό επίπεδο, για το σχεδίασμά, 
την ανάπτυξη και την εφαρμογή του συστήματος υγείας και πρόνοιας.

Γιατί ο κοινωνικός χαρακτήρας του συστήματος που καθιερώνουμε δε 
διακρίνεται μόνο από τις μεγάλες και ουσιαστικές κοινωνικές του παροχές 
αλλά και από τις νέες σχέσεις που διαμορφώνει μέσα στην κοινωνία μας, τα 
νέα ανθρώπινα και κοινωνικά στοιχεία που καθορίζει ως κυρίαρχες αξίες.

Ταυτόχρονα με τις μεγάλες αλλαγές που προωθούμε, δίνουμε άμεση 
προτεραιότητα στη βελτίωση της απαράδεκτης κατάστασης που μέχρι τώρα 
επικρατούσε, τόσο στον τομέα της υγείας όσο και της πρόνοιας. Πιστεύουμε 
ότι οι μεγάλες δομικές μας αλλαγές θα πρέπει να συνδυασθούν με τη βελ
τίωση των οξυμένων καθημερινών προβλημάτων του λαού μας, να στηριχθούν 
σε μια συνεχώς βελτιούμενη υποδομή που θα εξυπηρετήσει τις άμεσες ανά
γκες του λαού και θα εδραιώνει, σε συγκεκριμένες βάσεις, τη λαϊκή συναί
νεση γ ι’ αυτές τις ριζικές αλλαγές.
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Τι πετύχαμε στα 3 χρόνια διακυβέρνησης
Πιστεύοντας ότι η προστασία της υγείας του λαού είναι αποκλειστική 

ευθύνη του Κράτους, προχωρήσαμε αποφασιστικά και με συνέπεια στην 
καθιέρωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Ε.Σ.Υ.).

Το Εθνικό Σύστημα Υγείας θεσμοθετήθηκε μέσα στα δύο πρώτα χρόνια 
της Κυβέρνησης με την ψήφιση από τη Βουλή 3 θεσμικών νόμων.
•  Του νόμου για τη σύσταση του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας (ΚΕΣΥ)
•  Του νόμου για τη σύσταση του ΕΟΦ
•  Του νόμου για την καθιέρωση του ΕΣΥ

Ταυτόχρονα, άρχισε η υλοποίηση του συστήματος με συγκεκριμένα 
μέτρα που συγκροτούν ένα τεράστιο έργο, ένα έργο που τα αποτελέσματά 
του είναι ήδη ορατά.

Οι κατευθυντήριοι άξονες που συγκροτούν το εθνικό σύστημα υγείας 
είναι:
•  Ο αποφασιστικός κοινωνικός έλεγχος στην παραγωγή και διανομή των 

υπηρεσιών υγείας
•  Η δημιουργία Ενιαίου Φορέα Υγείας
•  Η αποκέντρωση των υπηρεσιών παροχής περίθαλψης
•  Η ανάπτυξη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (πρόληψη, περίθαλψη 

κλπ.)
•  Ο θεσμός του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.
•  Η αναβάθμιση του νοσηλευτικού προσωπικού
•  Η συμμετοχική διαδικασία στη λήψη των αποφάσεων
•  Η ορθολογική και αποτελεσματική κατανομή των δαπανών.

Παράλληλα με τους εντατικούς ρυθμούς που προωθείται η υλοποίηση 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας, για την καλλιτέρευση των συνθηκών παρο
χής περίθαλψης στο λαό, δόθηκαν και δίνονται σημαντικά ποσά για την ανέ
γερση νέων Νοσοκομείων και Κέντρων Υγείας, για την καλλιτέρευση των εξω
τερικών ιατρείων, την αγορά εξοπλισμού και την πρόσληψη του αναγκαίου 
προσωπικού.

α. ΚΕ.ΣΥ.
Με το νόμο 1278/82 συστάθηκε το ΚΕΣΥ ως όργανο συμβουλευτικό, προ

γραμματισμού και κοινωνικού ελέγχου σε θέματα δομής και λειτουργίας του 
συστήματος υγείας. Στο ΚΕΣΥ συμμετέχουν με εκπροσώπους τους η Πολι
τεία, οι εργαζόμε'νοι στο σύστημα υγείας, το Πανεπιστήμιο, οι Ένοπλες 
Δυνάμεις αλλά και οι χρήστες των υπηρεσιών Υγείας μέσα από τους κοινωνι
κούς τους φορείς.

Με τον τρόπο αυτό η συμμετοχή στον προγραμματισμό και στο σχεδία
σμά των υπηρεσιών υγείας δημιουργεί μια νέα ποιότητα σχέσης μεταξύ αυτών 
που παράγουν τις υπηρεσίες και αυτών που τις χρησιμοποιούν και, παράλλη
λα, μέσα από τη λειτουργία του ΚΕΣΥ επιτυγχάνεται το χτύπημα της πολυδιά-
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σπασης των κέντρων αποφάσεων και η καθιέρωση ενός ενιαίου και αποδοτι
κού συστήματος.

Το ΚΕΣΥ μέχρι σήμερα επεξεργάσθηκε μια σειρά θεμάτων που αφορούν.
1. Το ΕΣΥ, και συγκεκριμένα: .
•  Τη στελέχωση και λειτουργία των νοσοκομείων
•  Τη στελέχωση και λειτουργία των κέντρων υγείας
•  Την εκπαίδευση στη γενική ιατρική
•  Την εκπαίδευση στην ιατρική της εργασίας
•  Σύστημα εφημερίας νοσοκομείων
•  Πρόγραμμα αναμόρφωσης και ανάπτυξης υπηρεσιών ψυχικής υγείας
•  Θέματα στοματικής υγείας

2. Γενικότερα θέματα υπηρεσιών υγείας:
•  Εκπαίδευση νοσηλευτικού προσωπικού
•  Ιατρικές ειδικότητες
•  Βιοϊατρική Έρευνα
•  Οικογενειακός προγραμματισμός
•  Θέματα νεφροπαθών και μεταμοσχεύσεων
•  Δίκτυο υπηρεσιών αιμοδοσίας και μεσογειακής αναιμίας
•  Συνεργασία με Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας

β. Ε.Σ.Υ.

1. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
Βασικό μέρος του νόμου για το Ε.Σ.Υ., και άμεση προτεραιότητα της 

Κυβερνητικής πολιτικής είναι η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Πιστεύουμε ότι η υγεία δεν είναι απλά η απουσία της αρρώστιας αλλά ένα 

σύνθετο βιολογικό-κοινωνικό φαινόμενο και σαν τέτοιο πρέπει να αντιμετωπι
στεί.

ΓΓ αυτό και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν έχει να κάνει μόνο με 
την παροχή υπηρεσιών περίθαλψης αλλά με τη διασφάλιση τέτοιων όρων δια
βίωσης, ώστε ο κάθε πολίτης να μπορεί ανεπηρέαστα να αναπτύσσει τις 
σωματικές, ψυχικές και πνευματικές του δυνατότητες. Αυτή η αντίληψη είναι 
μια καθαρά ταξική επιλογή και μ’ αυτό της το περιεχόμενο μπαίνει στην 
πατρίδα μας «σε εφαρμογή» με το νόμο 1397/83 για το ΕΣΥ.

Οι άξονες πάνω στους οποίους θα οργανωθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα 
υγείας είναι:
•  Η σφαιρική και πολυδιάστατη θεώρηση της έννοιας της υγείας.
•  η ανάπτυξη της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης.
•  Ο αναπροσανατολισμός του τόπου παροχής της περίθαλψης από το νοσο

κομείο προς την εξωνοσοκομειακή περίθαλψη (κέντρα υγείας -γ περιφε
ρειακά ιατρεία).

•  Η συμμετοχή της κοινότητας σε τοπικό και εθνικό επίπεδο στον σχεδία
σμά των υπηρεσιών υγείας όπως και στο συνεχή έλεγχο της πορείας ανά
πτυξης του συστήματος.
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Με βάση τα παραπάνω η Κυβέρνηση προχώρησε στο σχεδίασμά και στην 
εκτέλεση ενός πυκνού δικτύου κέντρων υγείας μη αστικών περιοχών σ’ όλη 
τη χώρα, ώστε το κάθε χωριό να έχει σε λίγα χιλιόμετρα απόσταση το Κέντρο 
Υγείας. Στο κάθε Κέντρο Υγείας:
-  Θα παρέχεται ισότιμη περίθαλψη σ’ όλο τον πληθυσμό της περιοχής.
-  Θα γίνεται νοσηλεία, παρακολούθηση και αποκατάσταση αρρώστων που 

βρίσκονται στο στάδιο της ανάρρωσης.
-  Θα ασκείται προληπτική ιατρική και οδοντιατρική περίθαλψη (εμβολιασμοί, 

εντοπισμός επιδημικών ασθενειών, παρακολούθηση εγκύων, τεστ Παπανι- 
κολάου, ιατρική της εργασίας).

-  Θα παρέχονται υπηρεσίες και κοινωνική φροντίδα, ακόμα και στο σπίτι των 
ευπαθών ασθενών.

-  Θα γίνεται υγειονομική ενημέρωση-αγωγή του πληθυσμού και αντιμετώ
πιση των υγειονομικών προβλημάτων μιας περιοχής (πόσιμο νερό, αποχέ
τευση, ρύπανση κλπ.).
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•  Σήμερα από το ένα μέχρι το άλλο άκρο όλης της χώρας χτίζονται τα 
Κέντρα Υγείας. Μέχρι το τέλος του '84 κατασκευάστηκαν 10 Κέντρα 
Υγείας (Αριδαία, Κρύα Βρύση, Ελασσόνα, Φάρσαλα, Σιάτιστα, Σέρβια, Δελ- 
βινάκι, Σκιάθος, Καναλλάκι, Σπήλι).
Μέσα στο 1985 και σταδιακά θα ολοκληρωθούν και θα λειτουργήσουν και 
τα υπόλοιπα 156 Κέντρα Υγείας. Ακόμα άλλα 19 Κέντρα Υγείας θα λει
τουργήσουν σε μικρά Νοσοκομεία, ώστε ο συνολικός αριθμός των 
Κέντρων Υγείας θα φθάσει τα 185. Οι δαπάνες για το 1984, αποκλειστικά 
για τα Κέντρα Υγείας, έφθασε τα 4,2 δις δρχ.

•  Σε κάθε Κέντρο Υγείας θα υπάρχει ή και θα έχει παρουσία γιατρός από 
κάθε κύρια ειδικότητα (παθολόγος, παιδίατρος, γυναικολόγος, χειρούρ- 
γος, οδοντίατρος κ.ά.), θα γίνονται δωρεάν εξετάσεις (μικροβιολογικές, 
ακτινολογικές), θα δίνονται πρώτες βοήθειες, θα υπάρχει υπηρεσία μετα
φοράς στο Κ.Υ. και στο Νοσοκομείο όταν χρειάζεται κλπ. Το κάθε Κέντρο 
Υγείας θα είναι μια αυτοδύναμη μονάδα που θα λειτουργεί όλο το 24ωρο 
και θα μπορεί να ασκήσει ουσιαστική περίθαλψη και πρόληψη.

•  Ταυτόχρονα, στα πλαίσια της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, αναπτύσ
σεται και η ειδικότητα της γενικής ιατρικής. Ο γενικός γιατρός θα περι
λαμβάνεται στην ελεύθερη επιλογή του κάθε πολίτη και θα συμβάλλει 
αποφασιστικά στη δημιουργία μιας νέας ανθρώπινης σχέσης μεταξύ για
τρού και αρρώστου, ενώ παράλληλα θα καταργήσει την απρόσωπη αντιμε
τώπιση της οικογένειας και τους διαβρωτικούς μηχανισμούς της εμπορευ- 
ματοποίησης της υγείας.

2. Νοσοκομειακή περίθαλψη

Μέχρι και το 1981 το 45% των διαθέσιμων νοσοκομειακών κλινών βρίσκο
νταν στα χέρια της Ιδιωτικής πρωτοβουλίας, σε συνθήκες στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία απαράδεκτες. Ήδη, το ποσοστό αυτό μειώθηκε σε 39,5% στο 
διάβημα 1982-84. Ακόμα το \ιεγάλο ποσοστό των δημόσιων νοσοκομειακών 
κλινών βρίσκεται συγκεντρωμένο στην Αθήνα με αποτέλεσμα η Ελληνική 
επαρχία, αλλά και η ίδια η περιφέρεια του Λεκανοπεδίου να παραμένει ακάλυ
πτη.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ προχώρησε ταυτόχρονα σε δύο κατευθύνσεις: 
α. Στην αποκέντρωση των νοσοκομείων με το χτίσιμο νέων νοσοκομείων ή τις 

επεκτάσεις αυτών που υπάρχουν στην Περιφέρεια. Σ’ αυτή την κατεύθυν- 
. ση:

•  Άρχισε η κατασκευή τριών Πανεπιστημιακών νοσοκομείων στην Πάτρα, 
στα Γιάννενα, στο Ηράκλειο και των Νομαρχιακών νοσοκομείων στο Αργο
στόλι και στο Αίγιο.

•  Σύντομα αρχίζει η κατασκευή 8 νέων νοσοκομείων στην Κέρκυρα, στη 
Ρόδο, στο Αγρίνιο, στο Μεσολόγγι, στην Άμφισσα, στον Πύργο, στην 
Κατερίνη, στην Ξάνθη, ενώ γίνεται η μελέτη και άλλων νέων νοσοκομείων 
στις Σέρρες, στα Γιαννιτσά, στη Λειβαδιά.
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•  Ολοκληρώνονται με πολύ γρήγορο ρυθμό σταματημένα ή καθυστερημένα 
έργα νέων νοσοκομείων στην Έδεσα, στον Πολύγυρο, στο Διδυμότειχο, 
στο Ρέθυμνο, στην Καρδίτσα κ.ά.

•  Γίνονται μελέτες και αρχίζουν σύντομα κατασκευές μεγάλων επεκτάσεων 
στα Νοσοκομεία, Λάρισας, Βόλου, Λαμίας, Άρτας, Δράμας, Αλεξανδρού
πολης, Κορίνθου, Ηρακλείου κ.ά.

β. Στη βελτίωση των νοσοκομειακών μονάδων της πρωτεύουσας και στη 
δημιουργία νέων νοσοκομειακών μονάδων στη'' περιφέρεια του λεκανοπε
δίου (Νοσοκομείο Βόρειας Αττικής, Νοσοκομείο Ελευσίνας).
Διαθέσαμε μεγάλα ποσά αυτά τα τρία χρόνια για να βελτιώσουμε τα νοσο

κομεία, να επεκτείνουμε τις πτέρυγές τους, να αυξήσουμε τα κρεβάτια. 
Δημιουργήσαμε δεκάδες νέες μονάδες και δώσαμε έμφαση στο πρόβλημα 
των εξωτερικών ιατρείων.

Ανάπτυξη Υποδομής Νοσοκομείων

•  Ο αριθμός των μέχρι σήμερα οργανικών κρεβατιών στα περισσότερα νοσο
κομεία ήταν πλασματικός, γιατί ποτέ δεν αναπτύχθηκαν εξαιτίας της 
έλλειψης λειτουργικών χώρων, ενώ αντίθετα παρατηρήθηκε το απαράδε
κτο φαινόμενο των ράντζων στους διαδρόμους.

•  Προσθέσαμε σε 28 νοσοκομεία του δημόσιου τομέα νέους λειτουργικούς 
χώρους για την ανάπτυξη 2.850 κρεβατιών που προκάλεσαν αύξηση της 
συνολικής δύναμής τους κατά 1.890 κρεβάτια. Τα 1.855 κρεβάτια αναπτύ
χθηκαν σε νέες πτέρυγες και σε χώρους που εξασφαλίστηκαν με την επι
σκευή και διαρρύθμιση κτιρίων των ίδιων των νοσοκομείων, και τα υπό
λοιπα 1.995 κρεβάτια σε ιδιωτικές κλινικές που νοικιάστηκαν μέχρι την 
ολοκλήρωση των επεκτάσεων και των νέων νοσοκομείων.

•  Συνεχίστηκε η εκτέλεση έργων και άρχισαν νέα έργα, για την ολοκλήρωση 
νέων νοσοκομείων, την ανέγερση πτερύγων και την επισκευή, ανακαίνιση 
και διαρρύθμιση κτιρίων των νοσοκομείων, που ολοκληρώνονται το 1985 
και θα δώσουν χώρους 2.000 νέων κρεβατιών και θα προκαλέσουν αύξηση 
της δύναμης των νοσοκομείων αυτών κατά 1.000 κρεβάτια περίπου.

Εξωτερικά Ιατρεία
Η λειτουργία των εξωτερικών ιατρείων αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα 

στοιχεία στο όλο κύκλωμα παροχής περίθαλψης. Υπήρξε, και είναι ακόμα σε 
ένα βαθμό, το σημείο μεγάλης ταλαιπωρίας των αρρώστων αφού τόσο η 
οργάνωση όσο και η υποδομή τους βρίσκονταν σε απαράδεκτη κατάσταση.

Δώσαμε τεράστια σημασία στο πρόβλημα της βελτίωσης της παροχής 
υπηρεσιών στα εξωτερικά ιατρεία. Υπάρχουν ήδη Νοσοκομεία που έχουν ανα
μορφώσει καθολικά τους χώρους και τη λειτουργία των εξωτερικών τους 
ιατρείων. Ταυτόχρονα, την περίοδο αυτή, όλα τα υπόλοιπα Νοσοκομεία επε
κτείνουν, βελτιώνουν και εκσυγχρονίζουν τα εξωτερικά τους ιατρεία.
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Δημιουργούμε νέες μονάδες και επιστημονικά τμήματα, ενώ παράλληλα:
•  προχωρήσαμε στο σύστημα της προσυνεννόησης με τους αρρώστους, και
•  στο χωρισμό τακτικών ιατρείων και τμημάτων επειγόντων περιστατικών.

Με το σύστημα αυτό οι ουρές άρχισαν να μειώνονται και σε ορισμένα 
Νοσοκομεία καταργήθηκαν, πράγμα που θα γίνει σε όλα με την ολοκλήρωση 
του προγράμματος.

3. Γιατρός πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης
Ένα από τα πιο σημαντικά τμήματα του νόμου για το ΕΣΥ είναι ο καθορι

σμός του θεσμού του γιατρού πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης. Ο 
θεσμός αυτός επαναπροσδιορίζει τη σχέση του γιατρού με το σύστημα και 
του εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την επιστημονική και επαγγελματική 
του εκπαίδευση απαλλάσσοντάς τον από κάθε βιοποριστική ανάγκη. Του δίνει 
ταυτόχρονα τη δυνατότητα να αφοσιωθεί απερίσπαστα στην εξυπηρέτηση 
του κοινωνικού συνόλου. Τα κύρια χαρακτηριστικά του νέου θεσμού είναι:
•  η μονιμότητα του γιατρού στο θεσμό
•  η δυνατότητα διαρκούς εκπαίδευσης
•  η καθιέρωση ειδικού μισθολογίου που εξασφαλίζει στο γιατρό αποδοχές 

που ανταποκρίνονται στο έργο του
•  η αποκέντρωση του ιατρικού δυναμικού, αφού δίνονται ίδιες ευκαιρίες για 

εξέλιξη σ’ όλους τους γιατρούς, όπου κι αν υπηρετούν
•  η απαγόρευση της ιδιωτικής πελατείας που αποκόπτει το γιατρό από το 

ιδιωτικό επαγγελματικό κύκλωμα, τον απαλλάσει από κάθε εξάρτηση και 
του διασφαλίζει το επιστημονικό του κύρος.
Η κυβέρνηση, μετά τη θεσμοθέτηση του θεσμού του γιατρού πλήρους και 

αποκλειστικής απασχόλησης, προχώρησε, ύστερα από απόφαση του ΚΕΣΥ, 
στη σύσταση και την προκήρυξη 6.354 θέσεων γιατρών που η κατανομή τους 
εξασφαλίζει την αποκέντρωση των υπηρεσιών υγείας δίνοντας τη δυνατότητα 
σ’ όλους τους Έλληνες πολίτες να έχουν το γιατρό που χρειάζονται κοντά 
τους. Από τις 6.354 θέσεις των γιατρών οι 3.096 είναι θέσεις στα νοσοκομεία 
της Αττικής και οι 3.258 είναι θέσεις στα νοσοκομεία της επαρχίας.

Μ’ αυτόν τον τρόπο οι νοσοκομειακοί γιατροί στην επαρχία τριπλασιά
ζονται.

4. Το Φάρμακο
Για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση που δημιουργήθηκε τα τελευταία 

20 χρόνια στο τομέα του φαρμάκου στην Ελλάδα, (επικυριαρχία πολυεθνικών, 
υπερκοστολογήσεις, συρρίκνωση του Ελληνικού φαρμάκου κλπ.), και τη μετα
τροπή του σε κοινό εμπορικό προϊόν, που σε όλες του τις φάσεις ακολούθησε 
τους κανόνες του κέρδους, ιδρύσαμε τον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκου 
(ΕΟΦ).
•  Ο ΕΟΦ, εκτός από τις νέες αρμοδιότητες και την επιστημονική ευθύνη για 

την εισαγωγή, παραγωγή, έλεγχο και διακίνηση του φαρμάκου, έχει τον
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ουσιαστικό ρόλο της παρέμβασης και του προγραμματισμού της παραγω
γής, κύρια της Ελληνικής παραγωγής.

•  Με τις δυνατότητες που αποκτά ο ΕΟΦ ως αυτοχρηματοδοτούμενος 
οργανισμός, μπορεί να πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στη χώρα μας η 
ανάπτυξη της έρευνας και της βιοτεχνολογίας και η αυτοδύναμη ανά
πτυξη στον τομέα του Φαρμάκου.

•  Τα πρώτα δείγματα σ’ σ υ τ η  τη κατεύθυνση έδειξε ο Εθνικός Οργανισμός 
Φαρμάκου με την ίδρυση της ερευνητικής εταιρείας «ΒΙΟΕΛΛΑΣ» (με 
μετόχους τον ΕΟΦ και το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας) τηο Εθνικής 
Φαρμακοβιομηχανίας και της Κρατικής Φαρμακοποθήκης.
Ο απολογισμός στον τομέα του φαρμάκου είναι εντυπωσιακό Σήμερα 

μπορούμε να μιλάμε:
•  Για το πρώτο Κρατικό Φάρμακο
• Για Εθνικό Προγραμματισμό στην παραγωγή
•  Για εγγυημένη ποιότητα και επάρκεια φαρμάκου και υγειονομία . ού

σε όλη τη χώρα >.
•  Για το πρώτο Εθνικό Συνταγολόγιο
•  Για την αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού μας και των μέσων 

παραγωγής του φαρμάκου.
Η επέκταση της φαρμακευτικής περίθαλψης σε όλο τον πληθυσμό σε 

συνδυασμό με την αναβαθμιζόμενη κοινωνική ασφάλιση και τις παρεχόμενες 
από το Εθνικό Σύστημα Υγείας υπηρεσίες στους άλλους τομείς διασφαλίζουν 
ισότιμα σε όλους τους Έλληνες το αγαθό της Υγείας.

5. Νοσοκομειακός Εξοπλισμός

Οι απαιτήσεις της σύγχρονης Ιατρικής τα τελευταία χρόνια είναι ιδιαίτερα 
αυξημένες όσο αφορά τον Επιστημονικό εξοπλισμό, τόσο στον τομέα της 
διάγνωσης όσο και της θεραπείας.
•  Ξεκινήσαμε γιαυτό μια συντονισμένη προσπάθεια για ένα ενιαίο πρό

γραμμα οργάνωσης που αρχίζει από τις κτιριακές εγκαταστάσεις στα 
Νοσοκομεία ώστε να δημιουργηθεί η κατάλληλη υποδομή. Δώσαμε από
λυτη προτεραιότητα σε νέα Χειρουργεία, Εργαστήρια και Εξωτερικά 
Ιατρεία και στον εξοπλισμό τους με σύγχρονα επιστημονικά όργανα και 
μηχανήματα. Άμεσος στόχος ή σωστή και γρήγορη διακίνηση των ασθε
νών, η μείωση των ημερών νοσηλείας, η υψηλή ποιότητα των παρεχόμε
νων υπηρεσιών.

• Ο εκσυγχρονισμός και η προμήθεια νέου εξοπλισμού γίνεται τόσο στα 
Κεντρικά Νοσοκομεία όσο και στα Νοσοκομεία της περιφέρειας. Για την 
προμήθεια επιστημονικού και ξενοδοχειακής μορφής εξοπλισμού στα 
Νοσηλευτικά Ιδρύματα που υπάγονται στο Ν.Δ. 2592/53 διατέθηκαν σημα
ντικά ποσά τα τελευταία χρόνια.

• Ενδεικτικά, από τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού -δηλ. χωρίς 
να συμπεριλαμβάνονται τα ποσά του προγράμματος δημοσίων επενδύ
σεων καθώς και οι ίδιοι πόροι των Νοσοκομείων- διατέθηκαν:



104 V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
■>

1980 1981 1982 1983 1984

284 εκατ. 439 εκατ. 1.011 εκατ. 986 εκατ. 1.200 εκατ.

1980 1981 1982 1983 1984

225 εκατ. 336 εκατ. 1.019 εκατ. 970 εκατ. 1.140 εκατ.

•  Για τον εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας έχει προβλεφθεί επιστημονικός 
εξοπλισμός που καλύπτει τόσο τον εργαστηριακό τομέα (μικροβιολογικά, 
οδοντιατρικά, ακτινολογικά μηχανήματα) όσο και τις εξειδικευμένες ειδι
κότητες με τα απαιτούμενα κατάλληλα όργανα.
Ο προϋπολογισμός για τον εξοπλισμό των Κέντρων Υγείας φθάνει τα 2,5 

δις δρχ. Είναι χαρακτηριστικό ότι τόσο στον τομέα του επιστημονικού εξοπλι
σμού όσο και στον τομέα του υπόλοιπου υλικού προβλέφθηκε και κατοχυρώ
θηκε -μέσα από τη σύνταξη πρότυπων προδιαγραφών- η συμμετοχή ελλή- 
νων κατασκευαστών.

6. Εκπαίδευση Νοσηλευτικού Προσωπικού

Ο τομέας του νοσηλευτικού προσωπικού είναι ένα από τα βασικά στηρίγ
ματα του ΕΣΥ
•  Ό  σημερινός αριθμός του νοσηλευτικού προσωπικού είναι πολύ μικρότε

ρος από τις άνάγκες που υπάρχουν.
Υπάρχουν 10.000 περίπου διπλωματούχες νοσηλεύτριες και 9.000 πρακτι

κές αδελφές, ενώ σύμφωνα με υπολογισμούς που έχουν γίνει στην επόμενη 
πενταετία θα χρειαστούμε οπωσδήποτε 35.000 νοσηλεύτριες.

ΓΓ αυτό το λόγο προχωρήσαμε σε μέτρα προσέλκυσης υποψηφίων νοση- 
λευτριών και νοσηλευτών όπως και σε μέτρα ποιοτικής αναβάθμισης των 
σπουδών τους.
•  Πέρυσι στις Ανώτερες σχολές είχαν προκηρυχτεί 1.500 θέσεις νοσηλευ- 

τριών και καλύφθηκαν μόνο οι 500. Φέτος αντίθετα προκηρύχτηκαν 2.200 
και καλύφθηκαν όλες.

•  Στις Μέσες σχολές νοσηλευτικής (διετούς φοίτησης) στην περίοδο 1983- 
84 οι υποψήφιοι ήταν 5.242 και εισάχθηκαν 1.380. Φότος (1984-85) οι υπο
ψήφιοι ήταν 9.025 και εισάχθηκαν 1.700.

Ίδρυση Νέων Σχολών

Λόγω των μεγάλων αναγκών αλλά και της μεγάλης προσφοράς υποψη
φίων ιδρύουμε οκτώ νέες μέσες σχολές, στα νοσοκομείο των εξής επαρχια
κών πόλεων:



V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 105

1. Κομοτηνής 5. Χαλκίδας
2. Δράμας 6. Κέρκυρας
3. Αργοστολιού .7. Ξάνθης
4. Βέροιας 8. Σάμου
•  Προοπτική μας είναι η ίδρυση άλλων επτά μέσων σχολών σε επαρχιακές 

πόλεις μέσα στο έτος 1986.
•  Με νομοθετική διάταξη θα μετατρέψουμε τους οργανισμούς των σχολών 

τριετούς φοίτησης, οι σπουδάστριες των οποίων εντάχθηκαν στα ΤΕΙ, σε 
διετούς. Αυτή η ενέργεια θα μας δώσει την δυνατότητα να έχουμε μόνο 
στην Αθήνα τέσσερες νέες μέσες σχολές.

Αναβάθμιση σπουδών

•  Για την επιτυχία του στόχου αυτού προχωρούμε στην αναμόρφωση των 
προγραμμάτων σπουδών και στην κατάρτιση νέων οργανισμών σε συνερ
γασία με τους ενδιαφερόμενους φορείς.

•  Επίσης έχουμε προχωρήσει και στην συγκρότηση τμημάτων νοσηλευτικών 
ειδικοτήτων. Είναι ανάγκη οι νοσηλεύτριες να παίρνουν μια συγκεκριμένη 
ειδικότητα (π.χ. τεχνητού νεφρού, εντατική παρακολούθηση κλπ.) έτσι 
ώστε να μπορούν να ανταποκρίνονται στις αυξημένες απαιτήσεις της σύγ
χρονης νοσηλευτικής.

Εκσυγχρονισμός των Σχολών
•  Στα πλαίσια αυτά έχουμε βελτιώσει αποφασιστικά τον τρόπο λειτουργίας 

των οικοτροφείων. Πιο συγκεκριμένα, ορίσαμε σαν προαιρετική την οικο- 
τρόφηση για τις σπουδάστριες, θεσμοθετήσαμε την καθημερινή τους έξο
δο, και βελτιώσαμε σε μεγάλο βαθμό την ενδιαίτησή τους στα οικοτρο
φεία.

•  Τέλος από το νέο έτος (1985) οι σπουδαστές θα παίρνουν ένα μηνιαίο επί
δομα 10.000 δρχ. ως ενίσχυση γιατί αυτοί δεν επιτρέπεται να είναι οικό- 
τροφοι.

Οι Δαπάνες για την Υγεία

Εξασφαλίσθηκε μέσω του κρατικού προϋπολογισμού και της πολιτικής 
των οργανισμών κοινωνικής ασφάλισης η σταθερή και απρόσκοπτη χρηματο
δότηση των υπηρεσιών υγείας, και σημειώθηκε σημαντική αύξηση των δημο
σίων δαπανών για την υγεία. Έτσι ενώ το 1980 η δημόσια δαπάνη για την 
υγεία ήταν 3,5% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος, το 1984 κυμάνθηκε 
στο 5,0% και το 1985 προβλέπεταί να ανέλθει σε υψηλότερα επίπεδα.

Παράλληλα, διατέθηκαν μέσα από τον τακτικό προϋπολογισμό και τον 
προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων πολλαπλάσια κονδύλια για την ανά
πτυξη του υγειονομικού τομέα, τη δημιουργία και επέκταση νοσοκομειακών 
μονάδων και κέντρων υγείας. Έτσι ενώ οι δαπάνες για την υποδομή του
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τομέα της υγείας ήταν 1,5 δις δρχ. το 1980, προβλέπεται ότι το 1984 θα φθά- 
σουν τα 12,4 δις δρχ.

Στα πλαίσια του δετούς προγράμματος, μ(ε την σταδιακή ανάπτυξη του 
Εθνικού Συστήματος Υγείας η δημόσια δαπάνη για την υγεία θα υπερβεί τα 
επίπεδα του 6% στο ακαθάριστο εγχώριο προϊόν -  επίπεδα ανάλογα των ανα
πτυγμένων χωρών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΤΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ
(Από Π.Δ.Ε. και Τ.Π. σε εκατ. δρχ.)

1979-80-81 % 1982-83-84 %
Αθήνα -  Θεσσαλονίκη 2224,3 61,2 5300,5 47
Υπόλοιπη χώρα 1407,3 38,8 5977,4 53

Σύνολο 3631,6 100 11277,9 100

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

1981 1983-84
Γ ιάννενα 955,8* 830
Πάτρα 242,8 1680,4
Ηράκλειο - 1517
Σύνολο 1198,6 4027,4

(* Υπό διεκδίκηση για επιστροφή από την αρχική Εταιρεία).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1983 : 100 εκ. δρχ.
1984 : 4215 εκ. δρχ.
1985 : 4-5000 εκ. δρχ. (εκτίμηση)
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

1980 1,5 δις
1981 3,0 δις
1982 4,2 δις
1983 6,1 δις
1984 12,4 δις

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΕΠΙ % ΤΟΥ ΑΕΠ.

1980 3,5% του ΑΕΠ
1981 3,8% του ΑΕΠ
1982 4,2% του ΑΕΠ
1983 4,9% του ΑΕΠ
1984 5,1% του ΑΕΠ
1985 άνω του 5,5% του ΑΕΠ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

•  Οι κυβερνήσεις της δεξιάς, εγκατέλειψαν τον τομέα της κοινωνικής πολι
τικής στην τύχη ή στην φιλανθρωπία. Η μέριμνα για το φτωχό, τον ανάπη
ρο, τον ανασφάλιστο, τον άνεργο, τον άπορο, τον απροστάτευτο νέο ή το 
ηλικιωμένο άτομο, έχει περιορισμένη θέση στην πρακτική των δεξιών 
κυβερνήσεων. Αυτό δεν είναι μόνο θέμα πρακτικής, αλλά είναι κυρίως 
θέμα ιδεολογίας.

•  Ο σοσιαλισμός δίνει κυρίαρχη σημασία στη βελτίωση της θέσης αυτών των 
ειδικά μη προνομιούχων ομάδων του Ληθυσμού. Και η σοσιαλιστική 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει ήδη δρομολογήσει μια ολοκληρωμένη κοινω
νική πολιτική σ’ αυτή την κατεύθυνση.

•  Τα μέτρα για την καταπολέμηση της ανε, , ας, οι δαπάνες για την κοινω
νική ασφάλιση, τα προγράμματα εργατικής και λαϊκής κατοικίας, ο κοινωνι
κός τουρισμός, τα κέντρα υγείας, η δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλ
ψη, οι αυξημένες συντάξεις, τα έργα υποδομής στις μικρές και μεγάλες 
πόλεις (πράσινο, πάρκα, παιδικές χαρές, γήπεδα, χώροι λαϊκής αναψυχής, 
κλπ.) η αύξηση και επέκταση του κοινωνικού μισθού, κ.α., βελτιώνουν την 
ποιότητα ζωής των-ευπαθών ομάδων του πληθυσμού, και γενικότερα των 
λαϊκών τάξεων και:
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Στοιχειοθετούν την Αλλαγή στον τομέα της Κοινωνικής Πολιτικής και Κοι
νωνικής Πρόνοιας. Ειδικά μέτρα, που χαρακτηρίζουν την πολιτική αυτή είναι 
τα ακόλουθα:
•  Συνταξιοδοτήθηκαν όλοι οι ανασφάλιστοι άνω των 70 ετών.
•  Δόθηκε επικουρική σύνταξη για όλους τους εργατοϋπάλληλους, αυτοτε

λής σύνταξη και επίδομα τοκετού στην αγρότισσα.
•  Δόθηκε δωρεάν ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε όλους τους αγρότες, 

τους φοιτητές και στους ασφαλισμένους ταμείων που δεν είχαν τέτοια 
κάλυψη μέχρι πρόσφατα (ΤΕΒΕ, ΤΣΑ, κλπ.).

•  Κατώτατες Συντάξεις Ταμείων

ϋ>· ΤΕΒΕ ΤΣΑ ΤΑΕ
1981 6.000 8.623 7.Τ00
1984 14.300 13.080 17.000

Σήμερα η κοινωνική πολιτική ασκείται σ’ όλες τις περιοχές της χώρας και
εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα για το παιδί, τη μητέρα, τους ηλικιωμέ
νους, τους σωματικά και ψυχικά ανάπηρους, τις ευπαθείς ομάδες του πληθυ
σμού.
1. Σήμερα λειτουργούν 118 Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑ-

ΠΗ) με ετήσιες πιστώσεις 700 εκ. περίπου, ενώ για άλλα 58 έχει δοθεί επι
χορήγηση και αρχίζει σύντομα η λειτουργία τους. Είναι χαρακτηριστικό ότι 
μέχρι το ’81 λειτουργούσαν μόνο 8 ΚΑΠΗ.

2. Ιδρύθηκαν 200 νέοι Εθνικοί Παιδικοί Σταθμοί και 12 νέοι Βρεφονηπιακοί 
Σταθμοί. Στο πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων εντάχθηκαν 78 νέα κτίρια 
Παιδικών Σταθμών.

•  Ιδρύθηκαν και λειτουργούν το καλοκαίρι παιδικοί σταθμοί στις αγροτικές 
περιοχές.

3. Η πολιτική των επιδομάτων έχει αναβαθμιστεί και τα ποσά έχουν σημα
ντικά αυξηθεί:

•  Δόθηκε βοήθημα 40.000 σε έγκυες γυναίκες.
•  Αυξήθηκαν τα επιδόματα στα παιδιά που στερούνται οικογενειακής φρο

ντίδας (από 1.500 σε 4.000 δρχ.).
•  Καταβάλλεται οικονομική ενίσχυση 50.000 δρχ. στα παιδιά που αποφοι

τούν από τα Κέντρα Παιδικής Μέριμνας.
•  Τριπλασιάστηκαν τα επιδόματα σε τυφλούς, κωφάλαλους κλπ.
•  Δόθηκε βοήθημα στους πάσχοντες από Μεσογειακή αναιμία 4.000 δρχ. το 

μήνα.
•  Χορηγήθηκε επίδομα σε τετραπληγικούς και παραπληγικούς που διαμέ

νουν σε προνοιακά ιδρύματα (από 6.000 δρχ. το μήνα). Αυξήθηκε από
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12.000 σε 18.000 το μήνα, το επίδομα για τους τετραπληγικούς και παρα
πληγικούς που μένουν εκτός ιδρυμάτων.

•  Αυξήθηκε από τις 15.000 δρχ. στις 50.000 δρχ. το χρηματικό βοήθημα 
στους αποφοίτους των σχολών του Εθνικού Ιδρύματος Αποκατάστασής 
Αναπήρων.

•  Χορηγήθηκε μηνιαία οικονομική ενίσχυση από 5.000 δρχ. για τα σπαστικά 
παιδιά.

•  Εφαρμόστηκε πρόγραμμα επιδότησης των βαριά νοητικά καθυστερημένων 
μέχρι ηλικίας 40 ετών με 12.000 δρχ. το μήνα.

4. Πολιτική Στέγασης

•  Για (το διάστημα 1981-1984 δαπανήθηκαν 10 δισ. δρχ. και συνήφθησαν 
14.615 δάνεια σε δικαιούχους αυτοστέγασης (πρόσφυγες, θεομηνιόπλη- 
κτοι, άστεγοι).

•  Καταβάλλεται χρηματικό βοήθημα για μίσθωση κατοικίας μέχρι ένα έτος
σε οικογένειες των οποίων η κατοικία έγινε ακατοίκητη από θεομηνία ή 
άλλο έκτακτο γεγονός. ^

5. Αναπτύχθηκαν δυο Θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων στην Αττική με 330
κρεβάτια. Μέχρι το 1981 δεν υπήρχαν Θεραπευτήρια Χρονιών Παθήσεων 
στο ν. Αττικής.

•  Τροποποιήθηκαν οι Οργανισμοί των Θεραπευτηρίων γιά την εφαρμογή 
προγραμμάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης αναπήρων.

6. Λειτούργησαν 15 κατασκηνώσεις ηλικιωμένων σ’ ολόκληρη τη χώρα, ενώ 
μέχρι το 1981 λειτουργούσαν μόνο 2.

7. Εφαρμόζονται ειδικά προγράμματα για τους επαναπατριζόμενους ομογε
νείς:

•  Εφάπαξ βοήθημα 10.000 δρχ. κατ’ άτομο (Το 1981 το βοήθημα ήταν 1.000
δρχ.)

•  Χοήήγηση οικονομικού βοηθήματος 50.000 κατά οικογένεια σε ομογενείς 
για'έξοδα πρώτης εγκατάστασης.
Για τα προγράμματα αυτά διατέθηκαν το 1984 200 εκ. ενώ το 1981 μόνρ 

65 εκ.

8. Θεσμικά Μέτρα

•  Αναδιαρθρώθηκαν τα Δ.Σ. των Κέντρων Παιδικής Προστασίας γία να 
εκπροσωπηθούν η Τοπική Αυτοδιοίκηση, οι εργαζόμενοι και οι γονείς περι- 
θαλπομένων παιδιών.

•  Ψηφίστηκε νόμος που ρυθμίζει την κατάσταση του προσωπικού των 
φορέων Κοιν. Πρόνοιας, τη λειτουργία Βρεφονηπιακών Σταθμών σε λει- 
τουργούντες Παιδικούς Σταθμούς, για την ιατρική παρακολούθηση των 
παιδιών των Παιδ. Σταθμών κλπ.
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•  Προωθείται νομός για την «Ενοποίηση των Φορέων Κοινωνικής Πρόνοιας» 
που στοχεύει στο συντονισμό και ενιαίο προγραμματισμό της Κοινωνικής 
Πολιτικής.

9. Έγινε πλατειά ενημέρωση του κοινού για το πρόβλημα των ναρκωτικών.
Εκπαιδεύτηκαν 1.000 στελέχη (Κοιν. Λειτουργοί-Ψυχολόγοι κλπ.) και 1.200 
καθηγητές Μ.Ε. για την ενημέρωση των ενηλίκων και των νέων.

Ιδρύθηκε και λειτουργεί πρότυπο κέντρο αποτοξίνωσης.
10. Εκπαιδεύτηκαν 53 στελέχη (Γιατροί, μαίες κλπ.) σε Θέματα Οικογενεια

κού Προγραμματισμού και σήμερα λειτουργούν 15 Κέντρα Οικ. Προγραμ
ματισμού σ’ ολόκληρη τη χώρα.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

Η αύξηση των δαπανών Κοινωνικής Προστασίας (για Ασφάλιση, Υγιεινή 
και Πρόνοια του Ελληνικού Λαού) από όλους τους φορείς στο διάστημα δια
κυβέρνησης της χώρας μας από το ΠΑΣΟΚ είναι πραγματικά θεαματική.

Οι αριθμοί μιλούν μόνοι τους:
1980
1981
1982
1983

και το 1984

239.224 εκατ. δρχ.
314.870
466.359 » »
592.359 » »
750.000 » »

Για συντάξεις θα διατεθούν το 1984 325.746 εκατ. δρχ. έναντι 118.910
εκατ. δρχ. το 1981 (αύξηση 173,9%).
•  Υπερδιπλασιάστηκαν τα κατώτατα όρια των συντάξεων γήρατος και ανα

πηρίας. Από 9.000 δρχ. τον Οκτώβρη του 1981, σήμερα είναι 23.130 δρχ. 
Τα κατώταα όρια συντάξεων λόγω θανάτου από 8.100 δρχ. τον Οκτώβρη 
του 1981 σήμερα είναι 20.560 δρχ.

•  Υπερδιπλασιάστηκε η σύνταξη της αγρότισσας, από 1.500 δρχ. το 1981 
έφτασε σήμερα τις 5.000 και από εξαρτημένη έγινε αυτοτελής.

•  Του αγρότη η σύνταξη από 3.000 έγινε 5.000 δρχ., έτσι που το αγροτικό 
ζεύγος εισπράττει σήμερα 10.000 δρχ. το μήνα και επίδομα άδειας. 
Παράλληλα χορηγείται πλήρης ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στους 
αγρότες από 1.7.1983.

•  Από την 1.5.1983 το ΙΚΑ καλύπτει ολόκληρη τη χώρα και για τους εργαζό
μενους με σύμβαση έργου.

•  Επεκτάθηκε η επικουρική ασφάλιση σε όλους τους μισθωτούς και προσ
τέθηκαν σε αυτήν 800.000 περίπου μισθωτοί.

•  Εντάθηκε το TEAM στο ΙΚΑ ως κλάδος επικουρικής ασφάλισης.
•  Συστάθηκε (Ν. 1422/84) Ανεξάρτητος Κλάδος Αυτοτελώς Απασχολουμένων 

Ελεύθερων και Ανεξάρτητων Επαγγελματικών στο ΙΚΑ που εξασφαλίζει σε 
όλους παραδεκτές παροχές και όρους ασφάλισης, με την ενσωμάτωση
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στον κλάδο όλων των προβληματικών ασφαλιστικών οργανισμών.
•  Μειώθηκε το ποσοστό συμμετοχής των ασφαλισμένων στο ΤΕΒΕ για 

αγορά φαρμάκων από 50% που ήταν πριν στο 30%.
•  Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα υγειονομικής περίθαλψης στους συνταξιού

χους ομογενείς του Εξωτερικού.
•  Αναγνωρίστηκε ως συντάξιμος χρόνος ο χρόνος της στρατιωτικής 

θητείας.
•  Με το Νόμο 1405 επεκτάθηκε η διαδοχική ασφάλιση από τον ιδιωτικό στο 

δημόσιο τομέα και σε περίπτωση μη συμπλήρωσης από τον δικαιούχο συν
τάξιμων χρόνων από το δημόσιο στον ιδιωτικό φορέα.

•  Αναγνωρίστηκε ο χρόνος φυλάκισης και εκτόπισης των διωχθέντων της 
δικτατορίας σαν χρόνος ασφάλισης.

•  Αναγνωρίστηκε το δικαίωμα εξαγοράς στους ασφαλισμένους που έχουν 
πραγματοποιήσει 2.700 μέρες ασφάλισης κι έχουν συμπληρώσει το 65ο 
έτος της ηλικίας του.

•  Επεκτάθηκε η ασφάλιση του ΙΚΑ για άτομα που μέχρι τώρα δεν καλύπτο
νταν ασφαλιστικά από το ΙΚΑ.

•  Αυξήθηκε το ποσό αδειόσημων των οικοδόμων από 4% σε 10% στους ανί
κανους για δουλειά από ηλικία 60-70 ετών.

ΙΣΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΔΥΟ ΦΥΛΩΝ

Η επιταγή για την ισότητα των δύο φύλων και η πραγματοποίησή της αποτε
λούν αποφασιστικό κριτήριο για το ρυθμό και την ποιότητα της αλλαγής της κοι
νωνίας μας.

Με βάση τον κεντρικό αυτό στόχο, από τις πρώτες μέρες της, η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ προχώρησε σ’ όλες εκείνες τις θεσμικές αλλαγές που προωθούν την 
ισότητα.
•  Προσαρμόστηκε στην αρχή της ισότητας και εκσυγχρονίστηκε το οικογε

νειακό δίκαιο, με το οποίο καταργήθηκαν οι διακρίσεις σε βάρος της γυναί
κας.
-  Καταργήθηκε ο θεσμός της προίκας.
-  Καταργήθηκε η πατριαρχική οικογένεια και αντικαταστάθηκε με την οικο

γένεια της ισότητας.
•  Ψηφίσθηκε ο Νόμος της Ισότητας των δύο φύλων στην εργασία. Ο νόμος, 

μεταξύ άλλων, προβλέπει την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης που βασίζε
ται στο φύλο, τη δυνατότητα πρόσβασης στην απασχόληση, με ίσες προϋπο
θέσεις για άνδρες και γυναίκες, την ίση αμοιβή για όμοια ή ίσης αξίας εργα
σία, ίδιο επαγγελματικό προσανατολισμό για αγόρια και κορίτσια, καθώς και 
την απαγόρευση καταγγελίας της σχέσης εργασίας για λόγους που αναφέρο- 
νται στο φύλο.

•  Καθιερώθηκε για πρώτη φορά η .πλήρης και αυτοτελής σύνταξη της αγρότισ
σας, το επίδομα εγκυμοσύνης και λοχείας και το δικαίωμα της συμμετοχής



112 V. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

της στο αγροτικό-συνεταιριστικό κίνημα.
•  Με την υπογραφή της 103/52 διεθνούς σύμβασης κατοχυρώθηκε η προστα

σία της μητρότητας.
Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ για την ισότητα των δύο 

φύλων παίρνονται συντονισμένα μέτρα στον τομέα της πρόνοιας για την προσ
τασία της μητρότητας (εγκυμοσύνη, γέννα, λοχεία), την ανατροφή των παιδιών 
(βρεφονηπιακοί και παιδικοί σταθμοί, γονικές άδειες) και τον οικογενειακό προ
γραμματισμό.

Χαρακτηριστικά:
•  Ιδρύθηκαν 200 νέοι Εθνικοί Παιδικοί.
•  Λειτούργησαν για πρώτη φορά το καλοκαίρι παιδικοί σταθμοί στις αγροτικές 

περιοχές.
•  Δόθηκε επίδομα τοκετού στις ανασφάλιστες εργαζόμενες γυναίκες και στις 

ασφαλισμένες εργαζόμενες που ο ασφαλιστικός τους φορέας δεν παρέχει 
τέτοιου είδους επιδόματα, όπως ο ΟΓΑ στις αγρότισσες.

•  Ψηφίστηκε ο Νόμος για την προστασία και διευκόλυνση των εργαζομένων με 
οικογενειακές υποχρεώσεις που προβλέπει και τη χορήγηση γονικής άδειας 
ανατροφής του παιδιού ̂ έχρι] τρεις (3) μήνες για κάθε γονιό και σε χρονικό 
διάστημα από το τέλος τής άδειας λοχείας μέχρι το παιδί να συμπληρώσει τα 
δυόμιση (21/2) χρόνια του.

•  Ιδρύθηκαν 18 κέντρα Οικογενειακού Προγραμματισμού.
•  Τα θεσμικά και τα κοινωνικά μέτρα που πήρε η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έδω

σαν μια σοβαρή και σημαντική ώθηση στο θέμα της ισότητας των δύο φύλων. 
Όμως ο αγώνας είναι συνεχής και πολύπλευρος, γιατί ταυτόχρονα είναι απα
ραίτητος ο μετασχηματισμός της ίδιας της κοινωνικής συνείδησης και αντί
ληψης για το ρόλο των δύο φύλων.
Σ’ αυτόν τον τομέα αποφασιστικής σημασίας είναι η επιτυχημένη προσπά

θεια που γίνεται μέσα από το νέο περιεχόμενο μόρφωσης στο χώρο της Παι
δείας, ώστε να καταργηθούν από τη βάση τους τα στερεότυπα της διάκρισης των 
δύο φύλων.
•  Για την προώθηση και την πραγματοποίηση της συνολικής αυτής προσπά

θειας της Κυβέρνησης και ταυτόχρονα για τον έλεγχο και την εφαρμογή της 
ισότητας στην καθημερινή ζωή, ιδρύθηκε το Συμβούλιο Ισότητας των δύο 
φύλων.

•  Ταυτόχρονα ιδρύθηκαν Νομαρχιακές Επιτροπές Ισότητας και Νομαρχιακά 
Γραφεία Ισότητας στην περιφέρεια ώστε όχι μόνο να υπάρξει αποκέντρωση 
στις αποφάσεις, αλλά να γίνουν ταυτόχρονα τα προβλήματα της ισότητας 
διεκδικήσεις του μαζικού κινήματος, να γίνει η συμμετοχή της γυναίκας 
στους θεσμούς και στην παραγωγή καθημερινή κατάκτηση και πράξη.
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Η μετανάστευση και η αποδημία πήραν διαστάσεις εθνικής τραγωδίας για 
την πατρίδα μας. Για λογους οικονομικούς, κοινωνικούς αλλά και πολιτικούς 
αλλεπάλληλα μεταναστευτΓκά ρεύματα για πολλές δεκαετίες κατηύθυναν 
προς κάθε σημείο της γης εκατομμύρια Έλληνες.

Αυτό το θλιβερό ρεκόρ, η ύπαρξη μιας άλλης Ελλάδας έξω από τα όρια 
του εθνικού μας χώρου, οι ανυπολόγιστες αρνητικές συνέπειες της μετανά
στευσής για τη χώρα μας, αλλά ταυτόχρονα η ανάγκη διατήρησης και ενίσχυ
σης των δεσμών των αποδήμων με την πατρίδα και οι όποιες επιτακτικές ανά
γκες θέτει κάθε φορά το ρεύμα παλινόστησης στην πατρίδα, ελάχιστα απα
σχόλησαν στο παρελθόν τις Κυβερνήσεις της Δεξιάς. Γι' αυτές, άλλωστε, η 
μετανάστευση αποτέλεσε «ευλογία θεού».

Η Κυβερνητική πολιτική του ΠΑΣΟΚ αντιμετώπισε το πρόβλημα του Από
δημου Ελληνισμού σαν πρόβλημα με ευρύτερες εθνικές διαστάσεις και σημα
σία.
•  Πρώτος άξονας της πολιτικής αυτής ήταν η δημιουργία συγκεκριμένων 

προϋποθέσεων που να ευνοούν την επιστροφή και την αποκατάσταση των 
Ελλήνων μεταναστών.

•  Δεύτερος άξονας, η βελτίωση των όρων δουλειάς και συνθηκών ζωής 
όσων παραμένουν στο εξωτερικό, με στρατηγικό προσανατολισμό τη δια
τήρηση της Εθνικής και πολιτιστικής τους ταυτότητας. Σήμερα, ολόκλη
ρος ο Ελληνισμός -απ ’ άκρου σ’ άκρο της γης - συμπαρατάσεται ενισχύει 
την πορεία της εθνικής ανεξαρτησίας, την προάσπιση της εδαφικής ακε
ραιότητας, της ανάπτυξης της πατρίδας μας.
Η ίδρυση του Υφυπουργείου Απόδημου Ελληνισμού δε δήλωσε μόνο την 

βούληση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, αλλά διευκόλυνε το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων και την ενεργή προώθηση μέτρων για τους απόδημους.

1. Συνθήκες παλινόστησης

• Με πλαίσιο την ιστορική απόφαση για τον ελεύθερο και δίχως όρους επα
ναπατρισμό των πολιτικών προσφύγων (25 Δεκ. 82), πάρθηκαν και εξακο
λουθούν να παίρνονται μια σειρά ευνοϊκά μέτρα και ρυθμίσεις (απλού- 
στευση διαδικασιών, στρατολογικά, επιστροφή περιουσιών, συντάξεις).

• Με τη συνεργασία του Υφυπουργοί υ Απόδημου Ελληνισμού ιδρύθηκαν 
από τον ΟΑΕΔ, αλλά και από ορισμέ ες νομαρχίες στην Ελλάδα, γραφεία 
υποδοχής παλινοστούντων, με αποστολή να διευκολύνουν τους μετανά-
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στες όταν γυρίζουν στην πατρίδα σε διάφορα θέματα, όπως πληροφορίες 
για ευκαιρίες απασχόλησης και επαγγελματικής επιμόρφωσης, στεγα- 
στικά και οικονομικά κίνητρα, κ.ά.

•  Εκπονήθηκαν και υλοποιούνται ήδη εκτεταμένα προγράμματα επαγγελμα
τικής κατάρτισης, κοινωνικής .ένταξης και λαϊκής επιμόρφωσης με τη 
συνεργασία διαφόρων κρατικών φορέων σ’ όλη την Ελλάδα, για την προ
σαρμογή των επαναπατριζομένων μεταναστών και πολιτικών προσφύγων 
στις ανάγκες της Ελληνικής αγοράς εργασίας.

•  Για την αντιμετώπιση των πρώτων εξόδων εγκατάστασης των παλινοστού- 
ντων στην ελληνική επαρχία, χορηγήθηκε από τον ΟΑΕΔ επίδομα που κλι
μακώνεται από 50.000 μέχρι 100.000 δρχ. και επίδομα ενοικίου για 2 χρόνια 
(3.000-5.000 δρχ.), ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση.

•  Ο νέος αναπτυξιακός νόμος 1262/82 εμπεριέχει ειδικές διατάξεις που προ
βλέπουν αυξημένα κίνητρα και προνόμια για παραγωγικές επενδύσεις των 
οικονομιών των μεταναστών.

» Θεσπίστηκε με νόμο η προσωρινή ασφάλιση των ομογενών σε ειδικό λογα
ριασμό του ΙΚΑ, με ιδιαίτερη πρόνοια για όσους προέρχονται από χώρες 
με τις οποίες υπάρχουν ανυπέρβλητα εμπόδια σύναψης διακρατικών συμ
φωνιών. Παράλληλα, προωθείται η νομοθετική διαδικασία για την έκδοση 
νόμου πλαίσιου που θα ρυθμίσει, στα πλαίσια της εσωτερικής μας νομοθε
σίας, το όλο θέμα της ασφαλιστικής αποκατάστασης των πολιτικών προσ
φύγων, με βάση τις συμβάσεις που έχουν υπογραφτεί.

•  Καθιερώθηκε η δυνατότητα τμηματικής μετοικεσίας στις οικογένειες των 
επαναπατριζομένων μεταναστών. Το δικαίωμα της μετοικεσίας δόθηκε, 
επίσης, και στα ενήλικα εργαζόμενα παιδιά μιας οικογένειας.

•  Με νόμο καθιερώθηκε η χωρίς δασμούς και φόρους εισαγωγή επαγγελμα
τικών εργαλείων και οργάνων, ενώ μειώθηκε από 4 σε 2 χρόνια ο συνολι
κός χρόνος εξαρτημένης εργασίας στο εξωτερικό, για ατελή εισαγωγή 
στην Ελλάδα της οικοσυσκευής των Ελλήνων εργατών.

•  Όλοι οι επαναπατριζόμενοι μπορούν να εισαγάγουν επιβατικό αυτοκίνητο 
πληρώνοντας μειωμένους δασμούς και φόρους, ανεξάρτητα από το χρόνο 
αγοράς και κατοχής του, ενώ δόθηκε σε όλους το δικαίωμα να κυκλοφο
ρούν στην Ελλάδα το αυτοκίνητό τους για ένα μήνα, με καθεστώς ελεύθε
ρης χρήσης και ευχέρεια να το εκτελωνίσουν μετά. Ιδιαίτερα, όμως, για 
τους πολιτικούς πρόσφυγες, προβλέπεται η πλήρης απαλλαγή τους από 
τον ειδικό φόρο κατανάλωσης των εισαγομένων αυτοκινήτων, καθώς και 
το δικαίωμα μεταβίβασης σε τρίτους όλων των ειδών που εισάγουν ατελώς 
ή με μειωμένους δασμούς, μετά από παρέλευση ενός χρόνου, αντί των 5 
χρόνων που ισχύει σαν περίπτωση των μεταναστών.
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2. Η εκπαίδευση

Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων του εξωτερικού και όσων από τα παιδιά
αυτά επαναπατρίζονται στη χώρα μας απορρόφησε και απορροφά ένα μεγάλο
μέρος της Κυβερνητικής δραστηριότητας για τον Απόδημο Ελληνισμό. Τα
μέτρα στον τομέα αυτό ήταν:
α. Η καταβολή μηνιαίου εκπαιδευτικού επιδόματος (7:000 δρχ. για 10 μήνες 

το χρόνο) κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις, για κάθε παιδί μετανάστη 
που φοιτά σε τάξεις υποδοχής στην Ελλάδα.

β. Ιδρύθηκαν τάξεις υποδοχής και φροντιστηριακά τμήματα για τα παιδιά 
των παλινοστούντων.

γ. Τοποθετήθηκαν σύμβουλοι εκπαίδευσης στο εξωτερικό και αυξήθηκε ο 
αριθμός των αποσπασμένων εκπαιδευτικών στο εξωτερικό (υπηρετούν 
σήμερα περίπου 2.300).

δ. Οργανώνονται σεμινάρια για τους ομογενείς εκπαιδευτικούς κάθε χρόνο 
στην Ελλάδα και το εξωτερικό, και ειδικά σεμινάρια για τους εκπαιδευτι
κούς που αποσπώνται στο εξωτερικό.

ε. Ιδρύθηκαν δημόσια δίγλωσσα σχολεία Δημοτικού και Γυμνασίου-Λυκείου 
στην Αθήνα (Βαρυμπόμπη) για τα παιδιά των παλινοστούντων από τις 
αγγλόφωνες χώρες.

στ. Βελτιώθηκαν σημαντικά τα διδακτικά εγχειρίδια που αποστέλλονται 
δωρεάν.

3. Πολιτιστική πολιτική

•  Επεκτάθηκε και στο χώρο του Απόδημου Ελληνισμού η λειτουργία των 
ανοικτών ελεύθερων Πανεπιστημίων (Γερμανία, Βέλγιο, Σουηδία, Αίγυπτος 
κλπ.).

•  Ανανεώθηκαν τα μορφωτικά προγράμματα με 35 χώρες, και υπογράφτη
καν 15 μορφωτικά προγράμματα με νέες χώρες. Ο κάθε Έλληνας μετανά
στης γίνεται δέκτης του μορφωτικού προγράμματος στη χώρα που ζει.

•  Καταξιώθηκαν σήμερα ως μόνιμοι θεσμοί Ελληνικά φεστιβάλ στις μεγα- 
λουπόλεις του εξωτερικού, όπου ζει μεγάλος αριθμός Ελλήνων (Ν. Υόρκη, 
Σίδνεϋ, Μελβούρνη, Στοκχόλμη κλπ.), ενώ οργανώθηκαν, παράλληλα, 
δεκάδες μικρότερης εμβέλειας πολιτιστικές και μορφωτικές εκδηλώσεις 
(ρεσιτάλ, εκθέσεις ζωγραφικής, θέατρο, εβδομάδες κινηματογράφου 
κλπ.).
Παράλληλα:

• Βελτιώθηκε η φιλοξενία των Ελληνόπαιδων σε κατασκηνώσεις που οργα
νώνονται από το Υφυπουργείο Απόδημου Ελληνισμού. Επίσης, στα προ
γράμματα κοινωνικού τουρισμού για τους νέους έχουν προβλεφθεί και 
θέσεις για τους νέους που εργάζοντιι στο εξωτερικό.

• Προσφέρονται υποτροφίες για παρακολούθηση σεμιναρίων ιατρικής παι
δείας στην Ελλάδα, ενώ, παράλληλα, το Υφυπουργείο Νέας Γενιάς σε 
συνεργασία με το Υφυπουργείο Απόδημου Ελληνισμού παρέχει τη δυνα
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τότητα σε Έλληνες φοιτητές ή γυμναστές του εξωτερικού να πάρουν 
μέρος στα προγράμματα του καλοκαιριού που έχουν σχέση με το θέμα 
«αθλητισμός και παιδεία» καθώς και με το θέμα «αθλητισμός και γυναίκα».

•  Δόθηκαν κίνητρα για την μετάκληση Ελλήνων γιατρών από το εξωτερικό 
και την απασχόλησή τους στα πλαίσια του ΕΣΥ.

•  Δόθηκαν ειδικά κίνητρα για την σύσταση οικοδομικών συνεταιρισμών από 
τους παλινοστούντες.

Στο θεσμικό τομέα

•  Με τη νομική κατοχύρωση του πολιτικού γάμου, αναγνωρίστηκαν οι πολι
τικοί γάμοι των μεταναστών και πήραν τέλος πολύπλοκα νομικά και κοινω
νικά προβλήματα.

•  Σημαντικό βήμα για την πολιτική ενεργοποίηση των μεταναστών αποτέ- 
λεσε η παροχή δικαιώματος ψήφους στις Ευρωεκλογές.

•  Τέλος, στα πλαίσια της ΕΟΚ η Κυβέρνηση υπερασπίστηκε αποφασιστικά 
τα δικαιώματα των Ελλήνων εργαζόμενων στις χώρες της Κοινότητας. 
Αποτράπηκε η προσπάθεια μερικών χωρών της ΕΟΚ να μειωθούν τα οικο
γενειακά επιδόματα που δίνονται στα παιδιά των μεταναστών, έστω και αν 
αυτά μένουν στη χώρα της καταγωγής τους. Παράλληλα, η Κυβέρνηση 
πέτυχε ν ’ αυξηθεί η χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο 
για την κοινωνική και επαγγελματική αποκατάσταση των μεταναστών.
Τα παραπάνω μέτρα, σε συνδυασμό με την ενθάρρυνση της σωστής λει

τουργίας φορέων λαϊκής βάσεως ή συνεταιριστικής οργάνωσης που θα μπο
ρούν να απορροφήσουν το δυναμικό των μεταναστών σε παραγωγικές δρα
στηριότητες, καθώς και με τη δημιουργία ευνοϊκών προϋποθέσεων για την 
εγκατάστασή τους και αξιοποίησή τους προς όφελος της πατρίδας μας, απο
τελούν βασικό άξονα πολιτικής της Κυβέρνησης για τη συμμετοχή των πολιτι
κών προσφύγων στην αυτοδύναμη ανάπτυξη της πατρίδας μας.
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VI. ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ

Στο δύσκολο αλλά νικηφόρο αγώνα για την εθνική ανεξαρτησία και την 
κοινωνική αλλαγή το ΠΑΣΟΚ θεωρεί τη νέα γενιά αξιόμαχη και πρωτοπόρα 
δύναμη με υψηλό επίπεδο ευθύνης και πολιτικής ωριμότητας.

Με συνέπεια, απ’ τη διακήρυξη της 3ης του Σεπτέμβρη του 1974 μέχρι και 
το 1981 αλλά και στην περίοδο της κυβερνητικής του θητείας, το ΠΑΣΟΚ 
κατοχύρωσε τους στόχους του νεολαίίστικου κινήματος που συγκροτήθηκαν 
μέσα από μακρόχρονη αγωνιστική πορεία.
•  Ιδρύθηκε στα μέσα του 1982 το υφυπουργείο Νέας Γενιάς και Αθλητισμού, 

για να διασφαλίσει και να προωθήσει τα δικαιώματα των νέων στη Δουλειά, 
στη Μόρφωση, στον Πολιτισμό, στον Αθλητισμό, στον Ελεύθερο χρόνο, 
στη Συμμετοχή και στον έλεγχο των Πολιτικών και των Κοινωνικών διαδι
κασιών, να μετατρέψει τα δικαιώματα από αφηρημένη και αποσπασματική 
εξαγγελία σε συγκεκριμένη^και χειροπιαστή δυνατότητα.

•  Όμως, για την πραγμάτωση ενός προγράμματος απαιτούνται οικονομικά 
μέσα. Για τούτο κρίνουμε αναγκαίο να παραθέσουμε τα συγκριτικά στοι
χεία των προϋπολογισμών, που διατέθηκαν για τη Νέα Γενιά.

Έτος Ποσόν
1983 Επτακόσια εκατομμύρια 700.000.000
1984 Οκτακόσια πενήντα εκατομμύρια 850.000.000
1985 Ένα δισεκατομμύριο οδόντα πέντε 

εκατομμύρια 1.085.000.000

Παράλληλα, σε μια συμπυκνωμέΝ/η καταγραφή μπορούμε να εκτιμήσουμε 
την ολοκληρωμένη επεξεργασία, τις προτεραιότητες των επιλογών και τις 
ιεραρχημένες πρωτοβουλίες που συγκροτούν ήδη ένα συγκεκριμένο και 
πλούσιο έργο της κυβέρνησης της Αλλαγής.

α. Για τη συμμετοχή

•  Προχωρήσαμε στην ολοκλήρωση ερευνών και μελετών, τη χάραξη γενικών 
κατευθύνσεων και τη συγκρότηση διεπιστημονικής Νομο-Παρασκευαστι- 
κής Επιτροπής, για την επεξεργασία ενός Νόμου-Πλαίσιου, που θα ισοδύ
ναμοί με τον Καταστατικό Χάρτη των δικαιωμάτων των νέων, σύμφωνα με
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τα δεδομένα της Ελληνικής κοινωνίας, τα μηνύματα του καιρού μας και 
την πρόκληση του 2.000.

•  Κατοχυρώσαμε την παρουσία και θεσμοθετήσαμε τη συμμετοχή των νέων 
στην πολιτική (ψήφο στα 18), στην κοινωνία (Τοπική Αυτοδιοίκηση, Αγροτι-

"κό, Συνεταιριστικό, Εργατοϋπαλληλικό Κίνημα), στον πολιτισμό (Πολιτιστι
κοί Σύλλογοι, Κέντρα Νεότητας, Λέσχες Πολιτισμού, Βιβλιοθήκες, Ερασι
τεχνική Δημιουργία, Νέοι δημιουργοί κλπ.), στην οικονομία (Παραγωγικές 
Πρωτοβουλίες Νέων, Καινοτομίες και νέοι), στην Παιδεία (Μαθητικοί Συνε
ταιρισμοί, Μαθητικές Κοινότητες, Πανεπιστημιακά όργανα -  Τμήμα, 
Τομέας, Σύγκλητος, ΕΣΑΠ και ΣΤΕ-, Λαϊκή Επιμόρφωση), στον Αθλητισμό 
(Μαζικός-Λαϊκός Αθλητισμός, Σωματειακός Αθλητισμός, Γυμναστήρια).

β. Για την ανάπτυξη

Με μια σειρά από νέες παρεμβάσεις, προχωρήσαμε:
•  Στην επεξεργασία, ολοκλήρωση και αποφασιστική ενίσχυση (ηθική, υλική 

και τεχνική) ενός πρότυπου προγράμματος για αξιοποίηση των νέων (επι
στημόνων, τεχνικών ειδικευμένων και ανειδίκευτων) σε Παραγωγικές Πρω
τοβουλίες.

•  Στην ώθηση της σχέσης των νέων με τις ευρεσιτεχνίες και τις καιοτομίες.
•  Στο Ανοιγμα των ΑΕΙ και των ΤΕΙ προς την κοινωνία, μέσα από την σχεδια

σμένη και μόνιμη εξόρμηση επιστημόνων και φοιτητών προς την «ξεχα
σμένη» και «υποβαθμισμένη»! Ελλάδα, για τη μελέτη των προβλημάτων και 
των αναγκών της.

•  Στην αναγνώριση και κατοχύρωση του ρόλου των νέων στην προσπάθεια 
για την προστασία του περιβάλλοντος, τη διαφύλαξη της Οικολογικής 
ισορροπίας και την διάσωση της Παράδοσης και του Πολιτισμού μας.

γ. Για την ειρήνη

•  Καθιερώθηκε η Χάλκη ως Νησί Φιλίας και Ειρήνης των Νέων της Ευρώπης, 
της Μεσογείου, του κόσμου όλου, με την παρουσία τους, ως συνδιοργα- 
νωτών, από την UNESCO και τον ΟΗΕ, και κατακυρώθηκε σαν μια από τις 
(αν όχι η μία) πειραματικές προσπάθειες για ολοκληρωμένη σύζευξη της 
Ειρήνης, της Ανάπτυξης και της Συμμετοχής.

•  Έγιναν διεθνείς διοργανώσεις και συναντήσεις Οργανώσεων Νέων ή και 
άλλων φορέων, είτε με δική μας πρόσκληση, είτε με δική μας συμμετοχή, 
τόσο στη Ρόδο-Χάλκη, όσο και σ’ άλλες πόλεις. Παράλληλα, παραμένει 
ανοιχτή η δική μας συμμετοχή σε αντίστοιχες διοργανώσεις σε εθνικό και 
διεθνές επίπεδο (επισυνάπτεται αναλυτική περιγραφή των συναντήσεων).

•  Αναλήφθηκε η πρωτοβουλία για ποιοτική αναβάθμιση και διεύρυνση του 
ιστορικού θεσμού των Βαλκανικών Αγώνων.

•  Προωθήθηκαν οι κατευθύνσεις του ΟΗΕ για το Διεθνές Έτος Νεότητας. 
Όμως, είναι αναγκαίο να περιγράφουμε πιο ειδικά και πιο συγκεκριμένα

τις προτάσεις, τις επιλογές και τις πρωτοβουλίες μας για τη Νέα Γενιά.
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α. Για το δικαίωμα στη δουλειά

•  Προγράμματα για τη δημιουργία, μέσα από επιδότηση, είκοσι χιλιάδων 
(20.000) νέων θέσεων εργασίας για νέους και γυναίκες στις μικρο-μεσαίες 
επιχειρήσεις, τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους Συνεται
ρισμούς με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του ΟΑΕΔ.

•  Προώθηση και ενίσχυση Συνεταιριστικών και Παραγωγικών Πρωτοβουλιών 
νέων και γυναικών.

•  Συμμετοχή στη διαμόρφωση και την ώθηση του Εθνικού Συστήματος 
Προστασίας Ανέργων, ως πρόγραμμα επιδότησης των ανέργων με διαφο
ρετικά κριτήρια και αποδοχές (συνεργασία με ΟΑΕΔ).

•  Προγράμματα Δανειοδότησης με ευνοϊκούς όρους σε νέους επιστήμονες,
για την απόκτηση κατοικίας, επαγγελματικής στέγης και επαγγελματικού 
εξοπλισμμού με τη συμμετοχή και τη συνεργασία του Ταμείου Παρακατα
θηκών και Δανείων.
Προβλεπόμενο ποσό δανειοδότησης για το 1985 διόμισυ δισεκατομμύρια 
(2.500.000.000) δραχμές.

•  Επιδοτούμενα Προγράμματα Επαγγελματικού Αναπροσανατολισμού και 
Ταχύρρυθμης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Επιμόρφωσης για νέους 
άνεργους και εργαζόμενους (Συμμετοχή και συνεργασία ΟΑΕΔ και 
ΕΛΚΕΠΑ).

•  Πρόγραμμα Κοινωνικού Τουρισμού με δέκα (10) ημέρες Δωρεάν Διακοπές 
για νέους άνεργους, εργαζόμενους και σπουδαστές. Αριθμητικές προβλέ
ψεις 1983 είκοσι χιλιάδες (20.000) νέοι, 1984 σαράντα χιλιάδες (40.000) 
νέοι, 1985 εκατό χιλιάδες (100.000) νέοι, (συνεργασία με Εθνικό Ίδρυμα 
Νεότητας, EOT, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εργατική Εστία). 
Για να κατοχυρωθεί αυτή η πτυχή του «Κοινωνικού Μισθού» για τους 
νέους, μόνον για το 1985 προβλέπεται το ποσό των εκατόν εξήντα εκα
τομμυρίων (160.000.000) δραχμών.

•  Ουσιαστική ενίσχυση της ΓΣΕΕ, των Εργατικών Κέντρων, των Ομοσπον
διών και Συνδικάτων για τη δημιουργία εκτεταμένης και ολοκληρωμένης 
Πολιτιστικής υποδομής και σύγχρονου εξοπλισμού στους εργατο-υπαλλη- 
λικούς χώρους.
Με αυτή την ενίσχυση δημιουργήθηκαν το 1983 και το 1984 είκοσι (20) και 
το 1985 προωθούνται άλλα τριάντα (30) Πολυδύναμα Πολιτιστικά Κέντρα 
για τους νέους εργαζόμενους.

•  Ενίσχυση, μέσα από τη δομή του Συνδικαλιστικού Κινήματος, τόσο της 
παραγωγής, όσο και της Ανταλλαγής της σύνθετης ερασιτεχνικής 
δημιουργίας των νέων εργαζόμενων.

•  Μελέτη από ερευνητικές ομάδες επιστημόνων των βασικών προβλημάτων 
των νέων εργαζόμενων, όπως: Συνθήκες εργασίας, Εργασία των ανηλίκων 
στη χώρα μας, Υγιεινή των χώρων εργασίας, Απασχόληση, Τεχνική και 
Επαγγελματική Εκπαίδευση, Ανεργία και Απασχόληση.
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β. Για το δικαίωμα στον πολιτισμό

Προχωρήσαμε στη:
•  Διαμόρφωση πρότυπων και πολυδύναμων εναλλακτικών χώρων με σύγ

χρονο και κατάλληλο εξοπλισμό (Κέντρα Νεότητας, Λέσχες Πολιτισμού, 
Πνευματικά Κέντρα) για τη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου χρό
νου των νέων.
Μέσα στο 1985 θα έχουν ολοκληρωθεί τουλάχιστον τρακόσια (300) Πρό
τυπα Κέντρα Νεότητας σε αντίστοιχους Δήμους, Συνοικίες και Επαρχια
κές πόλεις. Για το σκοπό αυτό έχει ήδη διατεθεί το 1983 κάι το 1984 το 
ποσό των τετρακοσίων σαράντα εκατομμυρίων (440.000.000) δραχμών.

•  Δημιουργία ενός Σύγχρονου Κέντρου Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, που 
θα ανανεώνει, θα εμπλουτίζει, θα εκσυγχρονίζει και θα δημιουργεί εκατο
ντάδες αντίστοιχες Παιδικές και Εφηβικές Βιβλιοθήκες, ως συστατικά 
στοιχεία της Πολιτιστικής και Πνευματικής ζωής σε κάθε τόπο κατοικίας.

•  Καθιέρωση σταθερών πολιτιστικών παρεμβάσεων και εκδηλώσεων στο 
χώρο της Νέας Γενιάς, σε Νομούς, Δήμους, Συνοικίες και Χωριά. Ιδιαίτερη 
έμφαση στην ενίσχυση της ερασιτεχνικής πολιτιστικής δημιουργίας, σε 
συνδυασμό με την προσφορά επώνυμων καλλιτεχνών.
Π.χ. Ανοιξιάτικες Γιορτές (Θεσσαλονίκη), Ελιμειακοί Κύκλοι (Κοζάνη), 
Αρκαδικό Φεστιβάλ, Γιορτές Ολύμπου (Πιερία), οι Νέοι της Πέλλας και 
αντίστοιχες εκδηλώσεις στους Δήμους Αττικής, στα Γιάννενα, Έβρο, 
Δωδεκάνησα, Μαγνησία, Αργολίδα, Φωκίδα, Εύβοια κλπ.

•  Ενίσχυση και δημιουργία Καλλιτεχνικών Εργαστηρίων, για τις Εικαστικές 
Τέχνες, π.χ. Εργαστήρι Χαλκίδας και Εργαστήρι Καλαμάτας.

•  Διοργάνωση στην Αθήνα (1984 και 1985) και επέκταση σε μεγάλες επαρ
χιακές πόλεις ΙΟήμερου και 15νθήμερου Νέου Ελληνικού Κινηματογρά
φου, με προβολές ταινιών, εισηγήσεις και ανοιχτές συζητήσεις των νέων 
με δημιουργούς και κριτικούς (συνεργασία με Ένωση Ελλήνων Σκηνοθε
τών και Κινηματογραφικές Λέσχες).

•  Κατοχύρωση των «ΔΡΟΜΩΝ» 1984 και 1985 ως μόνιμου θεσμού δίμηνων 
εκδηλώσεων στην Αθήνα, τον Πειραιά και άλλες πόλεις, ανοιχτών στους 
νέους, όπου θα εξοικειώνονται με όλα τα ρεύματα της Μουσικής (Σύγχρο
να, Λαϊκά και Παραδοσιακά), καθώς και με τους επώνυμους (Έλληνες και 
ξένους) δημιουργούς τους.
Τα Προγράμμαία του Ελληνικού Κινηματογράφου και των «Δρόμων», τα 
παρακολούθησαν, χωρίς εισιτήριο, ως ειδικό ακροατήριο περίπου ογδόντα 
χιλιάδες (80.000) νέοι και νέες.

•  Σχεδιασμένη ώθηση και αποφασιστική ενίσχυση της Θεατρικής Παιδείας, 
Αγωγής και Πράξης, τόσο μέσα όσο και έξω από το σχολείο.
Έχουν πραγματοποιηθεί και συνεχίζονται Σεμινάρια με επεξεργασμένες 
απόψεις Θεατρικής Παιδείας σε καθηγητές, δασκάλους και σπουδαστές 
Παιδαγωγικών Ακαδημιών στην προοπτική της εισαγωγής της Θεατρικής 
Παιδείας στην Εκπαίδευση.
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Στα πλαίσια αυτά έχουν μοιραστεί Δωρεάν Εισιτήρια, με υποδεικνυόμενη 
αλλά ελεύθερης επιλογής Θεατρικές Παραστάσεις, σε εκατό χιλιάδες 
(100.000) το 1984 και διακόσιες χιλιάδες (200.000) το 1985 μαθητές.
Το κόστος αυτού του προγράμματος ανήλθε για το 1984 σε είκοσι δύο 
εκατομμύρια (22.000.000) και για το 1985 ως πρόβλεψη σαράντα έξη εκα
τομμύρια (46.000.000).

•  Ολοκλήρωση μιας πρωτότυπης και απαραίτητης επιστημονικής εργασίας,
με θεωρητική προσέγγιση, με πρακτικές υποδείξεις και με χρήση σύγχρο
νων οπτικο-ακουστικών μέσων, για την Μουσική Προπαίδευση των παιδιών 
ηλικίας 6-12 χρόνων.
Η εργασία αυτή προωθείται ως συγκεκριμένη πρόταση, τόσο για την εισα
γωγή της στο Δημοτικό Σχολείο, όσο και για την εφαρμογή της στα Κέντρα 
Νεότητας.

•  Ειδικά και εμπλουτισμένα, με ευθύνη ειδικών επιστημόνων, Προγράμματα 
Μουσικής, Χορού, Θεατρικού Παιχνιδιού, Ζωγραφικής κ.ά., στα Κέντρα 
Νεότητας του Δήμου Αθήνας και επέκτασή τους και σ’ άλλους Δήμους της 
Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

•  Κατοχύρωση μόνιμης σχέσης και σταθερών διαδικασιών για την προα
γωγή διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων και προτάσεων με φορείς (Πολι
τιστικούς, Μορφωτικούς, Κοινωνικούς), μέσα από Πολιτιστικές Συναντή
σεις -  Συνέδρια σε Νομούς και Δήμους.
Το «αιτούμενο» των συναντήσεων και της εποχής μας είναι οι δυνατότη
τες ανίχνευσης και οι προϋποθέσεις εμπέδωσης από τους νέους ενός 
θετικού και εναλλακτικού τρόπου σκέψης, ζωής, έκφρασης και δράσης, η 
αυτόνομη συσπείρωση του Τοπικού Πολιτιστικού Δυναμικού, η σχέση 
ανάμεσα στο δημιουργό και τον καταναλωτή ή τον κριτή των Πολιτιστικών 
γεγονότων, η προαγωγή της ερασιτεχνικής δουλειάς, η ζεύξη της Πολιτι
σμικής κληρονομιάς με τη σύγχρονη πραγματικότητα στη χώρα μας, η 
καταγραφή, η συσχέτιση και η σύνθεση των αισθητικών ρευμάτων, το 
παρόν και το μέλλον του ανθρώπου στην περίοδο κυριαρχίας των Μέσων 
Μαζικής Ενημέρωσης και της Πληροφορικής.

γ. Για το δικαίωμα στη μόρφωση και στην κοινωνική συμμετοχή

Αναφέρουμε την
•  Ενίσχυση των Πολιτιστικών, Κοινωνικών και Μορφωτικών δραστηριοτήτων 

(έντυπα, θέατρο, λογοτεχνικές συναντήσεις, εκθέσεις βιβλίου, ζωγραφι
κής, μουσικές εκδηλώσεις) των Μαθητικών Κοινοτήτων, για να αναγορευ- 
θεί το Σχολείο σε Εστία ελεύθερης σκέψης, δημοκρατικής συμμετοχής, 
κριτικών και μαχόμενων συνειδήσεων και δημιουργικής πράξης.

•  Αναβάθμιση της σχέσης και του διαλόγου με μαθητές, διδάσκοντες και 
γονείς, με σταθερή επιδίωξη την ανασύσταση και το ζωντάνεμα της Εκπαι
δευτικής Κοινότητας και των Φορέων της.

•  Συμβολή στην επεξεργασία και την ώθηση του ολοκληρωμένου προγράμ
ματος Επαγγελματικού Προσανατολισμού των Νέων και ενημέρωσής τους,
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τόσο μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία, όσο και μέσα από την Λαϊκή 
Επιμόρφωση και τις Πρωτοβουλίες Κοινωνικών φορέων.

•  Ενίσχυση της πολιτιστικής υποδομής, της ερασιτεχνικής δουλειάς και των 
ευρύτερων επιστημονικών ενδιαφερόντων, των κοινωνικών αναζητήσεων,
των πρωτοβουλιών διεθνούς αλληλεγγύης των φοιτητών και σπουδαστών 
(ΕΦΕΕ, ΦΕΑΣΘ, ΕΣΣΕΕ, ΣΕΑΣΘ, Σύλλογοι).

•  Ανοιγμα των ΑΕΙ και ΤΕΙ προς την κοινωνία. Συγκρότηση ομάδων νέων 
επιστημόνων και φοιτητών, με διεπιστημονική σύνθεση και με Οικολογική- 
Αναπτυξιακή κατεύθυνση, να περιγράφουν εφαρμόσιμες προτάσεις, αφού 
πρώτα μελετήσουν και ερευνήσουν τα προβλήματα και τις δυνατότητες 
των καοτίκων και ιδιαίτερα των νέων στην «ξεχασμένη» τη «ξορκισμένη» 
και την «υποβαθμισμένη» Ελλάδα.
Σε συνεργασία με τις Νομαρχίες και τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοί
κησης, δημιουργήθηκαν ομάδες νέων επιστημόνων και φοιτητών με αντί
στοιχη γεωγραφική κατανομή, τριάντα δύο (32) για το 1983 και εκατό (100) 
για το 1984).

•  Δημιουργία του «Ιστορικού Αρχείου της Ελληνικής Νεολαίας» μέσα από 
μελέτες, στοιχεία και έρευνες, που διερευνούν και περιγράφουν τη δια
δοχή των γενεών, τη διαδρομή της Ελληνικής Νεολαίας και το κάθε φορά 
ορισμένο ιστορικό, πολιτιστικό, μορφωτικό, κοινωνικό και πολιτικό στιγμα- 
τισμό.
Διοργάνωση «Διεθνούς Ιστορικού Συνεδρίου» με θέμα την καταγραφή 
των όρων, που αναδεικνύουν τη Νεολαία στην Ιστορική της διαδρομή ως 
αυτόνομη κοινωνική κατηγορία και δύναμη.

•  Διοργάνωση (Μάιος του 1984) Συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή με θέμα 
«Γλώσσα και Νεολαία». Σκοπός του Συνεδρίου ήταν να επισημάνει και να 
αντιμετωπίσει την απειλή, που αντιπροσωπεύει για την Ελληνική γλώσσα 
η εισβολή αλλοτρίων εκφραστικών τρόπων και μέσων, καθώς και τη γλωσ
σική σύγχυση που επικρατεί σε σημαντικές εστίες επηρεασμού του 
εκφραστικού και γλωσσικού πλούτου της Νέας Γενιάς.

•  Προετοιμασία και διοργάνωση Συνέδριου με θέμα «Τύπος και Νεολαία» 
συνεργασία με το «Πολιτικό Εργαστήρι» του Τμήματος Πολιτικής Επιστή1 
μης του Πανεπιστήμιου Αθήνας.

•  Ολοκλήρωση και δημοσίευση των πρώτων συμπερασμάτων μιάς μεγάλης 
έρευνας, από το Ε.Κ.Κ.Ε., για τις αξίες, τη στάση ζωής και τη. χρήση του 
ελεύθερου χρόνου των νέων, όπου σκιαγραφείται και τεκμηριώνεται το 
πολυσύνθετο «πρόσωπο» της σημερινής Νεολαίας στην Ελλάδα. Αυτή η 
έρευνα είναι η πρώτη σύνθετη, άξιόπιστη και επιστημονική έρευνα για τη 
Νεολαία στη χώρα μας.

•  Διοργάνωση Διεθνούς Συνεδρίου για ανταλλαγή πείρας και προτάσεων για 
το «δικαίωμα του νέου στην πληροφόρηση».

•  Συνδιοργάνωση με το ΤΕΕ της ημερίδας για την εισαγωγή της πληροφορι
κής και συγκεκριμένα του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή στην Εκπαίδευση.

•  Δημιουργία και λειτουργία του Κέντρου Ενημέρωσης-Πληροφόρησης Νεο-
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λαίας, με δυνατότητα άμεσης απάντησης σε όλα τα θέματα των νέων, 
στην Αθήνα και επέκτασή του μέσα στο 1985 σε άλλα δέκα (10) αστικά 
κέντρα (π.χ. Πειραιάς, Θεσσαλονίκη, Κοζάνη, Χαλάνδρι, Ηράκλειο, 
Πάντειος Σχολή, Περιστέρι κ.ά.).

•  Ολοκλήρωση έρευνας, για τις τηλεοπτικές εκπομπές στη νεανική ζωή.
Τεκμηρίωση προτάσεων.

•  Ολοκλήρωση έρευνας και αντίστοιχων προτάσεων με θέμα «Παιδί και 
Τηλεόραση».

•  Σεμινάρια Περιβαλλοντολογικής Εκπαίδευσης σε πολλούς Νομούς, με τη 
συνεργασία των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τη συμμετοχή 
νέων των διαφόρων περιοχών.

δ. Για το δικαίωμα στη ζωή

Καταγράφουμε σήμερα την:
•  Ολοκλήρωση του Προγράμματος «Νιάτα-Υγεία», που αφορούσε μελέτη 

και προτάσεις για:
-  Τις υπηρεσίες υγείας των νέων.
-  Τη διατροφή των νέων.
-  Τον οικογενειακό προγραμματισμό.
-  Τα τροχαία και επαγγελματικά ατυχήματα των νέων.
-  Τις επιπτώσεις του περιβάλλοντος στην υγεία των νέων.
-  Την ψυχική και σωματική υγεία των νέων.
•  Εκδόθηκε έντυπο ενημερωτικό υλικό (φυλλάδια, αφίσες κ.ά.) και έγιναν 

ειδικές ενημερωτικές εκπομπές στην Τηλεόραση.
•  Διοργάνωση Διεθνούς Συμποσίου με θέμα: «Αγωγή Υγείας για νέους. Στό

χοι -  Περιεχόμενο — Μέθοδοι» με τη συμμετοχή Διεθνών Οργανισμών 
(Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας, UNESCO, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο).

•  Διοργάνωση Ενημερωτικών Σεμιναρίων σ’ όλη την Ελλάδα από ειδικούς 
επιστήμονες προς Εκπαιδευτικούς, Κοινωνικούς Λειτουργούς, Γονείς, 
Μαθητές με θέματα από το Πρόγραμμα «Νιάτα-Υγεία».

•  Διοργάνωση Εβδομάδας Προληπτικής Οδοντιατρικής σ’ όλα τα Δημόσια 
Δημοτικά Σχολεία, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Αθήνας, 
(έγινε επίσκεψη σε επτακόσια (700) σχολεία, με ενημέρωση και εξέταση 
διακοσίων χιλιάδων (200.000) παιδιών, και με διανομή τριακοσίων χιλιάδων 
(300.000) εντύπων εικονογραφημένου πληροφοριακού υλικού).

•  Εφαρμογή του Ιδιαίτερου Προγράμματος «Αθλητισμός και Παιδί με Ειδι
κές Ανάγκες».

•  Διοργάνωση Πολιτιστικών, Επιμορφωτικών, Αθλητικών εκδηλώσεων και 
εφαρμογή αντίστοιχων προγραμμάτων σε Φυλακές και Ιδρύματα.

•  Επεξεργασία προτάσεων και λύσεων για την ριζική διαφοροποίηση και 
αλλαγή στο πνεύμα και τη λειτουργία των Φυλακών Ανηλίκων στην Κασσα- 
βέτεια Βόλου. Προώθηση αντίστοιχων λύσεων στο Αναμορφωτήριο Ανηλί
κων Κορυδαλλού (συνεργασία με Υπουργείο Δικαιοσύνης, ΕΟΠ, ΟΑΕΔ, 
ΕΟΜΜΕΧ).
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•  Ολοκλήρωση μελέτης για τον εντοπισμό των κοινωνικών, οικογενειακών, 
πολιτιστικών και ατομικών αιτίων, που οδηγούν τους νέους στα ναρκωτικά, 
τη βία και την εγκληματικότητα.

— Προώθηση εναλλακτικών λύσεων για τις επιλογές των νέων. Ειδική εκστρα
τεία ενημέρωσης των νέων, των γονέων και των πολιτών, σε συνεργασία με 
τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Κοινωνικούς φορείς, για το 
πρόβλημα των ναρκωτικών.

— Συμμετοχή, πέρα από την πρόληψη, στο σύστημα Θεραπευτικής Αγωγής 
και κοινωνικής επανένταξης των νέωΰ τοξικομανών (Συμβουλευτικός Σταθ
μός, Κέντρο Ψυχικής Απεξάρτησης, Κέντρο Σωματικής Απεξάρτησης και 
Κοινωνικής Επανένταξης).

— Ολοκλήρωση της επεξεργασίας και της διατύπωσης καινούργιου νομικού 
πλαισίου, που καθορίζει όχι μόνον την ποινική δίωξη των τοξικομανών, την 
αυστηρή και παραδειγματική τιμωρία των εμπόρων, αλλά και την ανάγκη 
διαφώτισης και το σύστημα θεραπείας.

ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΟΜΕΝΟΥΣ

Θέματα Στρατολογικά
Από τις 18 Οκτωβρίου 1981 και μέχρι σήμερα με διάφορες Διαταγές και

Υπουργικές Αποφάσεις, παρασχέθηκαν διάφορα Στρατολογικής Φύσης ευερ
γετήματα, κυριότερα των οποίων είναι:
•  Η χορήγηση αναβολών σπουδών στους Έλληνες σπουδαστές, που σπου

δάζουν σε όλες τις ξένες χώρες.
•  Η εξαίρεση από τις προσκλήσεις των στρατευσίμων, οι οποίοι την 21 

Δεκεμβρίου 1981 ήταν τακτικοί σπουδαστές, ανεξάρτητα ηλικίας και 
χώρας, και δεν εδικαιούντο αναβολή σπουδών για οποιονδήποτε λόγο, 
προκειμένου να τελειώσουν τις σπουδές τους.

•  Η επέκταση των περιπτώσεων μεταφοράς στους υπόχρεους εκγύμνασης 
και εξαγοράς των στρατιωτικών υποχρεώσεων σε νεότερες κλάσεις.

•  Η τακτοποίηση των επαναπατριζομένων από χώρες της Ανατολικής Ευρώ
πης, (Κλάσεων 1980 και παλαιότερων εξαγοράζουν, Κλάσεων 1981 και νεω- 
τέρων εξαιρούνται για δύο χρόνια από του επαναπατρισμού και μετά κατα
τάσσονται). '

•  Η κατάταξη και κατανομή των κληρωτών γίνεται σήμερα με μηχανογρα
φικό σύστημα επιλογής, με καρτέλλες που συμπληρώνουν μόνοι τους οι 
στρατεύσιμοι πριν καταταγούν. Έτσι, η επιλογή γίνεται με μόνο σταθερό 
κριτήριο τις ειδικές ανάγκες του στρατού και καταργήθηκαν τα περιο- 
δεύοντα συμβούλια επιλογής που ταλαιπωρούσαν τους στρατεύσιμους.

•  Τα Κέντρα Βασικής Εκπαίδευσης σχεδόν τριπλασιάστηκαν, ώστε να γίνει 
ουσιαστική αποσυμφόρηση για την καλύτερη διαβίωση και εκπαίδευση των 
νεοσύλλεκτων.
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ΘΕΜΑΤΑ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΡΑΤΕΥΣΙΜΟΥΣ

Αποδοχές

•  Πενταπλασιάσθηκαν οι αποδοχές των στρατεύσιμων οπλιτών, ώστε να μην 
επιβαρύνονται πολύ οι οικογένειές τους.

•  Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για την ουσιαστική ενίσχυση των εγγάμων 
οπλιτών, δηλαδή ο έγγαμος χωρίς παιδιά αντί εκατό (100) δραχμών που 
έπαιρνε, παίρνει σήμερα τρεις χιλιάδες (3.000) δραχμές, για να φθάσουμε 
κλιμακωτά στον έγγαμο με τρία παιδιά, που παίρνει'σήμερα αντί εκατό 
(100) δραχμών, επτά χιλιάδες πεντακόσιες (7.500) δραχμές.

Τροφοδοσία — Υγειονομική Περίθαλψη

•  Υπερδιπλασιάστηκαν οι χρηματικές παροχές για τη βελτίωση του συσσι
τίου οπλιτών. Έτσι, ενώ στα τέλη του 1981 η βελτίωση ήταν είκοσι (20) 
δραχμές, σήμερα χορηγούνται σαράντα τρεις (43) δραχμές).

•  Ανάλογες βελτιώσεις έγιναν και στα χορηγούμενα από την Υπηρεσία τρό
φιμα σε είδος.

•  Παρασχέθηκε Υγειονομική, Νοσοκομειακή, Φαρμακευτική και Οδοντια
τρική Περίθαλψη στις οικογένειες των απόρων στρατεύσιμων οπλιτών.

Αλλα Γενικά Μέτρα

•  Αρχισε μια σοβαρή διαδικασία τόσο στις Παραγωγικές Σχολές, για την 
καλύτερη διαπαιδαγώγηση των νέων στελεχών, όσο και στις Μονάδες και 
των τριών Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων για την αντιμετώπιση των 
ψυχολογικών προβλημάτων και δυσχερειών προσαρμογής, που παρουσιά
ζουν ορισμένοι από τους στρατεύσιμους.
Για να στηρίξουμε τις ενέργειές μας αυτές σε ορθές βάσεις, λαμβάνουμε 
σοβαρά υπόψη τις απόψεις των Επιστημόνων Ψυχολόγων και των έμπει
ρων σε θέματα διοίκησης Μονίμων Στελεχών.

•  Επιτρέψαμε την πολιτική περιβολή σε ώρες εξόδου και το κούρεμα των 
στρατιωτών μπήκε μέσα σε παραδεκτά από την κοινωνία μας πλαίσια.

•  Σημαντικό βήμα είναι η αλλαγή που έγινε στο Σύστημα Εισαγωγής στις 
Στρατιωτικές Σχολές. Εντάχθηκαν και αυτές στο Γενικό Σύστημα του 
Υπουργείου Παιδείας, που δίνει ίσες ευκαιρίες σε όλους τους νέους.

•  Τέλος, έχει τελειώσει η επεξεργασία και αναθεώρηση και προωθείται ήδη 
για εφαρμογή ο Κανονισμός 20-1, που αποτελεί τη βάση της λειτουργίας 
των Μονάδων και ρυθμίζει τις λεπτομέρειες της καθημερινής ζωής στο 
Στράτευμα.
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ -  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -  ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Στον Τομέα της Χωροταξίας, της Κατοικίας του Περιβάλλοντος η Κυβέρ
νηση του ΠΑΣΟΚ κληρονόμησε τεράστια και δυσεπίλυτα προβλήματα, προϊό
ντα των πολιτικών επιλογών και των συμφερόντων εκείνων, που οδήγησαν σε 
μία συνολική κρίση του Εθνικού χώρου, στην σημερινή κατάσταση των 
πόλεων και των χωριών μας, αλλά γενικώτερα του αστικού και αγροτικού περι
βάλλοντος της πατρίδας μας.

Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ από την πρώτη στιγμή έδειξε την πολιτική βού
ληση να ξεκινήσει μία μεθοδική και συστηματική προσπάθεια για να αντιμετω
πίσει τα κρίσιμα και πολύπλοκα προβλήματα του τομέα αυτού. Μία προσπά
θεια που έθεσε τις βάσεις\ια μια ουσιαστική αλλαγή των δομών χωρίς ταυτό
χρονα να παραβλέπει τις οξυμένες ανάγκες και τα πιεστικά προβλήματα.

Επιτελέσθηκε γ ι’ αυτό ένα σοβαρό και σημαντικό έργο που όχι δημιουρ
γεί τους όρους για την άσκηση μίας μακροχρόνιας πολιτικής αλλά σήμερα 
αποδίδει ήδη τα πρώτα ουσιαστικά αποτελέσματα.

Το έργο αυτό επιτελέσθηκε σε τρεις κυρίως άξονες: 
α) Στην δημιουργία ενός νέου Νομοθετικού πλαισίου που έθεσε τις θεσμικές 

βάσεις για την άσκηση μιας συνεπούς Κυβερνητικής πολιτικής, 
β) Στην προώθηση συγκεκριμένων προγραμμάτων δράσης που υλοποιούν την 

πολιτική αυτή δηλ.
•  την αποτελεσματική προστασία του φυσικού και ανθρώπινου περιβάλλο

ντος
•  την απόκτηση προσιτής και καλής ποιότητας κατοικίας και τέλος
γ) Στην δημιουργία μιας κατάλληλης οργανωτικής και διοικητικής διάταξης

να είναι ικανή να στηρίξει τους θεσμούς και τα προγράμματα δράσης.
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ΧΩΡΟΤΑΞΙΑ
Με τον οικιστικό νόμο 1337/83:

•  Κατοχυρώνεται η ενεργητική συμμετοχή του Δήμου και των κατοίκων της 
κάθε περιοχής μέσα από τις Πολεοδομικές Επιτροπές Γειτονιάς, ώστε να 
υπάρχει κοινωνικός έλεγχος στο σχεδιασμό, στην πολεοδόμηση, στην 
βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος.

•  Εντάσσονται στο σχέδιο οι περιοχές αυθαιρέτων με κοινωνικά και πολεο
δομικά κριτήρια και εξασφαλίζεται ταυτόχρονα ο αναγκαίος κοινωνικός 
εξοπλισμός τους (πλατείες, χώροι για σχολεία, παιδικές χαρές, αθλητικές 
εγκαταστάσεις, κέντρα υγείας, παιδικοί σταθμοί, χώροι παρκαρίσματος 
κλπ). Στην ένταξη αυτή η μικρή ιδιοκτησία συνεισφέρει ελάχιστα, ενώ οι 
μεγάλες ιδιοκτησίες συμβάλλουν αναλογικά με την αντίστοιχη υπεραξία 
που αποκομίζουν.

•  Ενισχύεται αποφασιστικά η οικογενειακή στέγη και η κοινωνική κατοικία, 
με την καθιέρωση μεγαλυτέρου συντελεστή δόμησης όταν υπάρχουν 
οικογενειακές στεγαστικές ανάγκες, ή όταν οι περιοχέςχρησιμοποιούνται 
από τον δήμο και το δημόσιο για στεγαστικά προγράμματα και έργα κοινής 
ωφέλειας.

•  Προωθείται αποφασιστικά με τους νέους οικοδομικούς συνεταιρισμούς 
και τις εταιρείες μικτής οικονομίας η κατάργηση του καθεστώτος κερδο
σκοπίας στη γη, και της εμπορευματοποίησης της κατοικίας.

•  Δημιουργείται ένα νέο ανθρώπινο περιβάλλον, με τον καθορισμό χαμηλών 
συντελεστών δόμησης στις νέες οικιστικές περιοχές, με την προστασία 
και απελευθέρωση των ακτών και την αποδοσή τους στο κοινωνικό σύνο
λο.

•  Για πρώτη φορά στην χώρα μας εφαρμόζεται ολοκληρωμένη πολιτική για 
τη διατήρηση και ανάδειξη, της ιστορικής κτιριακής μας κληρονομιάς, τη 
διαφύλαξη του τοπίου, των φυσικών πόρων, και της ομορφιάς της πατρί
δας μας.

Η ανασυγκρότηση των πόλεων και των χωριών
Με την Επιχείρηση Πολεοδομικής Ανασυγκρότησης (Ε.Π.Α.) γίνεται μια 

τεράστια προσπάθεια σ' ολόκληρη την χώρα για ένα σωστό και ολοκληρωμένο 
σχεδίασμά, ώστε να μπορέσουν να αποκτήσουν οι πόλεις μας σχέδιο για την 
ανάπτυξή τους, να ξαναζωντανέψουν τα χωριά μας, και να προχωρήσει η οικο
νομική, κοινωνική και οικιστική τους ανάπτυξη.
-  Για την επιτυχία της προσπάθειας αυτής έχουν ήδη κινητοποιηθεί σε όλη 

την χώρα 4.000 τεχνικοί που μελετούν μαζί με τους δήμους, τις κοινότητες, 
τους φορείς και τους κατοίκους 450 πόλεις και οικισμούς που έχουν πάνω 
από 2.000 κατοίκους. Ήδη τα πρώτα αποτελέσματα αυτής της μεγάλης 
προσπάθειας άρχισαν να διαφαίνονται.

•  εντάσσονται στο σχέδιο οι διαμορφωμένες περιοχές αυθαιρέτων
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•  οργανώνεται η περιοχή γύρω από τις πόλεις και ορίζονται χώροι για παρα
γωγική υποδομή, κοινωνικές ανάγκες κλπ.

•  ξαναζωντανεύουν οι υποβαθμισμένες περιοχές κέντρου και περιφέρειας 
και αναδεικνύεται η πολιτιστική μας κληρονομιά.

Πολεοδομική ανασυγκρότηση χωριών
Όπως όλες οι πόλεις μας μελετούνται και σχεδιάζονται συστηματικά, με 

τον ίδιο τρόπο όλοι οι οικισμοί της χώρας που αποτελούν τις ανοικτές πόλεις 
της Ελληνικής επαρχίας ρυθμίζονται και σχεδιάζονται σε σχέση με την γενι
κότερη οικιστική πολιτική αλλά και με βάση τις ειδικότερες ανάγκες του κάθε 
νομού.
•  Έχει ήδη προχωρήσει η μελέτη των 11.500 οικισμών της χώρας που έχουν 

πληθυσμό κάτω από 2.000 κατοίκους. Τα χωριά σχεδιάζονται κατά οικιστι
κές ενότητες γύρω από τα κεφαλοχώρια και τις κωμοπόλεις (που υπολογί
ζονται σε 1.200 σ’ όλη την χώρα), σύμφωνα με τις παραγωγικές δραστη
ριότητες και τις κοινές κοινωνικές και ιστορικές σχέσεις του οικισμού.

•  Με το ειδικό διάταγμα του Δεκέμβρη του ’82 έχουν απελευθερωθεί από 
τον περιορισμό των 2 ή 4 στρεμμάτων που απαιτούνται για να χτίσει ο 
αγρότης το σπίτι του, πάνω από 6.500 χωριά. Με άλλο προεδρικό διάταγμα 
που υπογράφεται άμεσα θα επεκταθεί το προηγούμενο διάταγμα και θα 
καθορισθούν τα όρια και οι όροι δόμησης για όλους τους οικισμούς χωρίς 
εξαίρεση.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Η αντιμετώπιση της κρίσης του περιβάλλοντος είναι ένα από τα δυσκο- 

λώτερα μέτωπα της αλλαγής, γιατί απαιτεί να ληφθούν άμεσα μέτρα για να 
αντιμετωπισθούν τα κρίσιμα προβλήματα του περιβάλλοντος και ταυτόχρονα 
γιατί είναι ανάγκη να χαραχθεί μία μακρόπνοη πολιτική για να ανατρέψουμε 
τα αίτια και τις δομές που παράγουν την κρίση.

Στον τομέα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης έχει συγκροτηθεί ένα σύστημα 
άμεσων και μακροπρόθεσμων επεμβάσεων και μέτρων.

Εφαρμόζονται τα έκτακτα μέτρα που προβλέπει ο νόμος 1327/83 για την 
αντιμετώπιση της ρύπανσης σε περίοδο αιχμής. Παράλληλα παίρνονται 
μόνιμα μέτρα που μακροπρόθεσμα (σε μια προοπτική 5 έως 10 ετών) θα ανα
κουφίσουν αισθητά την πρωτεύουσα και αργότερα θα την απαλλάξουν από το 
πρόβλημα της ατμοσφαιρικής ρύπανσης:
Τα μέτρα αφορούν: -  το αυτοκίνητο

-  την βιομηχανία
-  την κεντρική θέρμανση
-  άλλες πηγές ρύπανσης.

Συγκεκριμένα για τα καύσιμα: μειώθηκε εντυπωσιακά το ποσοστό της 
περιεκτικότητας σε θείο, στο ντήζελ, (από 1% σε 0,3%) στο μαζούτ (από 3,5% 
σε 0,7%), ενώ παράλληλα από τον Ιούνιο του '83 διατίθεται βενζίνη μειωμένης
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περιεκτικότητας σε μόλυβδο με επιβάρυνση του Κρατικού προϋπολογισμού 
3,5 δις. δρχ. στο έτος.
-  Ειδικά για το άμεσο πρόβλημα της επόμενης τριετίας προβλέπεται μία 

δέσμη μόνιμων μέτρων που θα επιβαρύνουν το δημόσιο με 18 δις (από τα 
οποία τα 7,5 δις είναι χρηματοδότηση της ΕΟΚ) με στόχο.

•  την μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από 7% έως 27% ανάλογα με 
τον ρύπο

•  την εξοικονόμηση ενέργειας ύψους 4 δις το χρόνο
Τα μέτρα αυτά θα έχουν σαν συνέπεια.

•  την δημιουργία 550 μόνιμων θέσεων εργασίας.
Ομως το πρόβλημα του περιβάλλοντος δεν αφορά μόνο τις μεγάλες 

πόλεις, γιατί επεκτείνεται και καθορίζει και την ζωή και την ανάπτυξη της 
περιφέρειας.
•  Γίνεται μια γενική περιβαλλοντική αναγνώριση της χώρας μας (έδαφος, 

νερά, ζωικός και φυτικός κόσμος, φυσικοί πλουτοπαραγωγικοί πόροι) που 
θα ολοκληρωθεί μέσα στο 1984, ενώ ταυτόχρονα αρχίζουν ειδικές μελέτες 
για το φυσικό περιβάλλον σ’ ολόκληρη τη χώρα.

•  Υλοποιούνται ειδικά προγράμματα για την αναγνώριση και οριοθέτηση των 
υδροβιοτόπων (Δέλτα Έβρου, Νέστος), για την προστασία και την αποκα
τάσταση των ακτών. Παράλληλα γίνεται μελέτη για την προστασία και 
ανάπτυξη των κόλπων Αμβρακικού, Θερμαϊκού, Σαρωνικού, ενώ το ΥΧΟΠ 
συντάσσει τον Ελληνικό Οικολογικό Χάρτη σύμφωνα με τις προδιαγραφές 
της Κοινότητας.

ΚΑΤΟΙΚΙΑ -  ΣΤΕΓΗ
Αξονας της πολιτικής της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι η κάλυψη των 

στεγαστικών αναγκών μέσα από τον σωστό πολεοδομικό σχεδίασμά και την 
βελτίωση του πολεοδομικού και κοινωνικού περιβάλλοντος της κατοικίας.
•  Παράλληλα με τους φορείς που υπήρχαν (ΔΕΠΟΣ, ΟΕΚ, ΕΚΤΕ) θεσμοθε

τήθηκαν αποκεντρωμένοι κοινωνικοί φορείς που δραστηριοποιούνται στα 
πλαίσια του πολεοδομικού σχεδιασμού κάθε πόλης.

•  Ταυτόχρονα με τον νόμο 1337/83 θεσμοθετήθηκαν οι εταιρείες μικτής 
οικονομίας που αποτελούνται από την ΔΕΠΟΣ και OTA σε συνεργασία με 
άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς. Για τα προγράμματα των φορέων 
αυτών -που μπορούν να αναλάβουν την οικιστική ανάπτυξη περιοχών- 
προβλέπονται ειδικές ενισχύσεις και επιδοτήσεις.

•  Οι οικοδομικοί συνεταιρισμοί πήραν νέες κατευθύνσεις. Τροποποιήθηκαν 
τα καταστατικά των συνεταιρισμών που υπήρχαν μέχρι τώρα, με βάση 
τους κοινωνικούς στόχους της οικιστικής πολιτικής.
Σε δεύτερο στάδιο ρυθμίζονται τα θέματα πολεοδόμησης των εκτάσεών 
τους -σ ε  σχέση με τις μελέτες της ΕΠΑ- και καταρτίζονται πρότυπες 
πολεοδομικές μελέτες που θα εξασφαλίσουν στους οικιστές υψηλής 
ποιότητας κατοικίες.
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•  · Δημιουργούνται προγράμματα κοινωνικής κατοικίας και παροχής πολεο-
δομημένης γης για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών κάθε περιοχής με 
κύριους φορείς ανάπτυξης δημοτικές επιχειρήσεις, οικοδομικούς συνεται
ρισμούς και εταιρείες μικτής οικονομίας.

-  Ένα τέτοιο παράδειγμα είναι η οικιστική ανάπτυξη Μενιδίου-Άνω Λιο
σίων. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την πολεοδόμηση της περιοχής, την 
παροχή οικοπέδων με υποδομή, την παροχή στεγαστικών δανείων, και 
παράλληλα την οικοδόμηση 1.000 κατοίκων σε πρώτη φάση.

-  Αντίστοιχα προγράμματα στα πλαίσια της ΕΠΑ διαμορφώνονται και σε 
άλλους δήμους όπως στο Δήμο Ταύρου σε συνεργασία με τον ΔΕΠΟΣ ή 
στην Καλαμάτα με την δημιουργία Δημοτικής Επιχείρησης.

-  Στον τομέα της οικοδομής εφαρμόζεται ένα πρόγραμμα προτεραιοτήτων 
που αποσκοπεί -τώρα όπου ολόκληρη η χώρα έχει περιληφθεί και εντα
χθεί υπό οικιστικό έλεγχο- στην τόνωση της οικοδομικής δραστηριότητας.

•  Προχωρούν οι άμεσες εντάξεις πυκνοδομημένων τμημάτων αυθαιρέτων 
που περιλαμβάνουν 24.000 στρέμματα εκτός Αττικής και 135.000 στρέμ
ματα στην Αττική (55.000 στρ. για πρώτη κατοικία και 80.000 στρ. για παρα- 
θεριστική).

•  Μειώνεται από 1.700 δρχ. σε 1.000 δρχ. δηλ. κατά 58,8% η συμβατική τιμή 
της μονάδας όγκου στα 10.000 χωριά της χώρας που έχουν πληθυσμό 
κάτω από 2.000 κατοίκους. Οι διευκολύνσεις αυτές αφορούν όχι μόνο 
τους μόνιμους κατοίκους αλλά όλους τους Έλληνες ακόμα και τους μετα
νάστες.

•  Απλουστεύεται η διαδικασία έκδοσης και ελέγχου οικοδομικών αδειών με 
τις σαφείς προδιαγραφές και την τυποποίηση των στοιχείων και των σχε
δίων του φακέλλου, ενώ παράλληλα καθιερώνονται δύο υποχρεωτικές 
αυτοψίες στην οικοδομή. Το αποτέλεσμα είναι η πληρότητα και η ποιότητα 
των μελετών, οι σωστότερες κατασκευές, η καλύτερη ποιότητα των οικο
δομών.
Σήμερα λειτουργούν σ’ ολόκληρη την χώρα 123 πολεοδομικά γραφεία (το 

1981 λειτουργούσαν 66) από τα οποία τα 54 στις πρωτεύουσες των Νομών. 
Ταυτόχρονα αυξήθηκε κατά 40% το προσωπικό του ΥΧΟΠ στην περιφέρεια, 
ενώ τέλος σήμερα λειτουργούν 12 περιφερειακά συμβούλια ΥΧΟΠ, 54 επιτρο
πές άσκησης αρχιτεκτονικού ελέγχου σε επίπεδο νομού, και 123 επιτροπές 
κοινωνικού ελέγχου των πολεοδομικών γραφείων.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΤΤΙΚΗ

Η πολιτική μας για μια ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ έχει αρχίσει να υλοποιείται με:
•  τη ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ του ΛΑΟΥ που δίνει τη μάχη μαζί με την Κυβέρνησή του 

μέσα από τις λαϊκές συνελεύσεις, τα συνοικιακά συμβούλια, τις πολεοδο- 
μικές επιτροπές Γειτονιάς.

•  το δετές Πρόγραμμα κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης.
•  το Ρυθμιστικό Σχέδιο της Αθήνας που γίνεται νόμος του κράτους.

Στη θέση της πόλης που κληρονομήσαμε από τη δεξιά, στη θέση της 
Αθήνας των αυθαιρέτων, των πλημμυρών, του τσιμέντου, του νέφους, της 
ασύδοτης κερδοσκοπίας, των έργων βιτρίνας και της εγκατάλειψης, χτίζουμε 
μια ΝΕΑ ΑΘΗΝΑ.
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Γνωρίζουμε ότι το έργο αυτό είναι τιτάνιο. Τα αποτελέσματα που προκά- 
λεσαν δεκαετίες καταστροφικής πολιτικής δεν αλλάζουν από τη μια μέρα 
στην άλλη. Στηριγμένοι όμως στον ίδιο το Λαό που αγωνίζεται για καλύτερες 
συνθήκες ζωής και στο δημοκρατικό προγραμματισμό, προχωρούμε με γρή
γορα βήματα στην Ανασυγκρότηση της Αθήνας.

Η Αθήνα επιτέλους απόκτησε Ρυθμιστικό Σχέδιο που σημαίνει ότι:
•  Σταματά η άναρχη ανάπτυξή της
•  Ξεκινά η σχεδιασμένη ισόρροπη και αποκεντρωμένη ανάπτυξή της βασι

σμένη στην αναβάθμιση της κάθε γειτονιάς της.
•  Τα έργα και τα μέτρα σ’ όλους τους τομείς προγραμματίζονται ιεραρχού

νται και συντονίζονται με βάση το συμφέρον της συνοικίας, του δήμου, 
ολόκληρης της πόλης.

•  Αντιμετωπίζονται ριζικά μεγάλα προβλήματα όπως τα αυθαίρετα η λαϊκή 
στέγη, το κυκλοφοριακό, το πράσινο, οι κοινωνικές παροχές.
Με στόχο τη ριζική αντιμετώπιση του κοινωνικού προβλήματος των 

αυθαιρέτων και της στέγης, ολοκληρώνονται οι μελέτες ένταξης 55 χιλ. 
στρεμμάτων διαμορφωμένων εκτός σχεδίου, γειτονιών κύριας κατοικίας και 
80 χιλ. στρεμμάτων παραθεριστικής κατοικίας. Με σχέδια που προβλέπουν 
όλους τους απαραίτητους χώροιυς για σχολεία, πράσινο, παιδότοπους, ελεύ
θερους χώρους, πεζόδρομους, κλπ.

Ήδη έχουν τελειώσει οι μελέτες σε είκοσι πυκνοδομημένες γειτονιές 
κύριας κατοικίας συνολικής έκτασης 8 χιλ. στρεμμάτων.
•  Με αναπλάσεις σε παραδοσιακές γειτονιές όπως η Πλάκα αναδείχνεται η 

ιστορική φυσιογνωμία της πόλης, με το σπίτι της ανθρώπινης κλίμακας, με 
τον δρόμο και για τον πεζό, με την γειτονιά απαλλαγμένη από κακόφημα 
μπαρ, ναρκωτικά, κλπ.

•  Με την δημιουργία και διαμόρφωση μεγάλων οάσεων πρασίνου αναψυχής 
και πολιτιστικών εκδηλώσεων, ξεκίνησε η μεγάλη επέμβαση για την ποιο
τική αναβάθμιση της Πρωτεύουσας.
Πρώτα δείγματα: Το Σελεπιτσάρι στη Νίκαια, το άνοιγμα στο λαό και η δια

μόρφωση του δάσους Συγγρού στο Μαρούσι, το προχώρημα των έργων στη 
Βεΐκου στα Τουρκοβούνια, της ακτής του Αλίμου της Αλυκής της Αρτέμιδας, 
της παραλίας της Ελευσίνας, η διαμόρφωση χώρων αναψυχής στην Πάρνηθα, 
τον Υμηττό, η δημιουργία χώρων πράσινου, παιδότοπων, πλατειών, σε κάθε 
δήμο και κοινότητα της Αττικής.

Πέρα από τα σημαντικά έργα ανάπλασης που έχουν ήδη αρχίσει στην 
Αττική αρχίζουν άμεσα έργα αποφασιστικής σημασίας για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής στην Πρωτεύουσα, όπως:
•  Η διαμόρφωση της Πλατείας Δικαιοσύνης (Σανταρόζα) με παράλληλη απο

κατάσταση του κτιρίου του Αρσάκειου και πεζοδρόμηση της Κοραή.
•  Διαμόρφωση της ακτής του Φαληρικού όρμου σε χώρο αναψυχής και πολι

τιστικών εκδηλώσεων.
•  Αναπλάσεις υποβαθμισμένων ιστορικών γειτονιών της Αθήνας και του Πει

ραιά (Μεταξουργείο, Ψυρρή, Θησείο, Κεντρική περιοχή Πειραιά) και απο
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καταστάσεις κατά σύνολα νεοκλασσικά, κτιρίων στο κέντρο της Αθήνας 
και του Πειραιά.

•  Έργα ανάπλασης σε κάθε Δήμο του Δυτικού Λεκανοπεδίου και σε όλους 
τους υποβαθμισμένους δήμους της Αττικής.
Ήδη έχουν προσδιοριστεί τα έργα αυτά σε συνεργασία με τους δήμους 

και με τους μελετητές της ΕΠΑ και σε ορισμένα αρχίζει από τώρα η χρηματο
δότηση και έναρξή τους (π.χ. απαλλοτρίωση του χώρου που προορίζεται για 
παιδότοπος στο ΟΤ 20 του Δ. Ταύρου η απαλλοτρίωση και διαμόρφωση χώρου 
20 στρεμ. στη Δραπετσώνα, η διαμόρφωση του ιστορικού χώρου του Μπλόκου 
της Κοκκινάς, κλπ.).

Μόνο από το ΕΤΕΡΠΣ οι επιδοτήσεις του 1984 στην Αττική στους Δήμους 
-  Κοινότητες -  Ν.Π.Δ.Δ., για έργα πολεοδομικής ανάπλασης, απαλλοτριώσεις 
και εκτέλεση προγραμμάτων Υ.Χ.Ο.Π. έφτασαν τα 700 εκ. δρχ.
•  Διαμορφώνονται τμήματα των ακτών της Αττικής σε χώρους αναψυχής και 

'χώρους πολιτιστικών εκδηλώσεων.
•  Παράλληλα ολοκληρώνονται οι σχετικές μελέτες για την διαμόρφωση Βιο- 

τεχνικών-Βιομηχανικών Πάρκων στο Σχιστό και στον Ελαιώνα σε συνεργα
σία με το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας, τους όμορους δήμους και την 
ΕΤΒΑ.
Για όλα αυτά τα έργα και προγράμματα έχουν προβλεφτεί από το δετές 

πρόγραμμα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης 300 δις δρχ. για επενδύ
σεις στην Αττική.

Ήδη για την αναμόρφωση της Αθήνας έχουν δαπανηθεί 36 δις δρχ. την 
διετία 82-83 έναντι 23 δις δρχ., την διετία 80-81 (αύξηση 57%) και 40 δις μόνο 
για το ’84 (αύξηση 248% σε σχέση με το 80-81).
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ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΓΗΣ
Ο τομέας της αξιοποίησης και χρήσης της Δημόσιας Γης υπήρξε μέχρι 

πρόσφατα θύμα μιας συγκεκριμένης πολιτικής που τον αντιμετώπισε σαν 
πεδίο εκμετάλλευσης, καταπάτησης" και ιδιοποίησης.

Πράγματι οι αυθαίρετες καταλήψεις, οι καταπατήσεις, η διάθεση της 
δημόσιας γης για την εξυπηρέτηση μικροκομματικών συμφερόντων ήταν το 
αποτέλεσμα της πολιτικής της Δεξιάς που όχι μόνο δεν φρόντισε ποτέ να 
καταγράψει τη Δημόσια γη, αλλά παράλληλα με ένα πλήθος νόμων και διατά
ξεων δημιούργησε ένα πολύπλοκο νομικό πλέγμα για να διευκολύνει τις επι
διώξεις και τα συμφέροντα αυτά.

Η Κυβέρνμηση του ΠΑΣΟΚ υλοποιόντας το πρόγραμμα της Κυβερνητικής 
πολιτικής προχώρησε:
•  Στην ενιαία καταγραφή όλων των δημοσίων κτημάτων, για να υπάρξει ένας 

ενιαίος Κτηματολογικός κατάλογος των ακινήτων σε όλους τους Δήμους 
και τις Κοινότητες της χώρας, ώστε

•  Οι Δήμοι και οι Κοινότητες να γνωρίζουν και να μπορούν να προστατεύουν 
από καταπατήσεις όλα τα δημόσια, δημοτικά και κοινοτικά ακίνητα,

•  να υπάρξει συντονισμός και ενιαία αντιμετώπιση για την αξιοποίηση και 
διάθεση της δημόσιας γης, αντί της σύγχυσης και της ανευθυνότητας του 
παρελθόντος.

•  Σήμερ'α με βάση την απόφαση 134/84 της Κτηματικής Εταιρείας του Δημο
σίου καθορίζονται και εφαρμόζονται για πρώτη φορά ενιαία αντικειμενικά 
και διαφανή κριτήρια παραχωρήσεων δημοσίων ακινήτων για όλη την επι
κράτεια:

•  Σε 20 νομούς (46 δήμοι και κοινότητες) της χώρας και κατά προτεραιότητα 
σε ειδικές ανάγκες και ακριτικές περιοχές (Φλώρινας, Καστοριάς, Πέλλας, 
Δραπετσώνας, Λαυρίου, κλπ.) παραχωρήθηκαν 70 δημόσια ακίνημα συνο
λικής αξίας 4 δις δρχ. για να καλύψουν ανάγκες κατασκευής σχολείων, 
πάρκων, κέντρων τρίτης ηλικίας, βρεφονηπιακών σταθμών, αγροτικών 
.ιατρείων, αθλητικών εγκαταστάσεων, κέντρων νεότητας, πολιτιστικών και 
πνευματικών κέντρων.

•  Σε^ΙΟ Υπουργεία παραχωρήθηκαν 56 δημόσια ακίνητα αξίας 2,2 δις κύρια 
για την πραγματοποίηση έργων που στηρίζουν τους νέους θεσμούς π.χ. 
Κέντρα Υγείας, Κέντρα Εργασίας Αναπήρων, Αθλητικά και Πολιτιστικά 
Κέντρα, Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων, κλπ.

•  Σε ιδρύματα και Οργανισμούς παραχωρήθηκαν ακίνητα αξίας 200 εκ. δρχ. 
για ανέγερση φοιτητικής εστίας, στέγαση κοινωνικών οργανισμών, ολο
κλήρωση νοσοκομείων, βιβλιοθηκών, μουσείων, ενεργειακών έργων κλπ. 
Τέλος, με την απόφαση 134/84 κατοχυρώνεται απόλυτα η προτεραιότητα

των δημοτικών, κοινωνικών και συνεταιριστικής μορφής φορέων στην παρα
γωγική χρήση και αξιοποίηση των δημόσιων ακινήτων ενώ παράλληλα εξασφα
λίζεται η δυνατότητα στον ιδιώτη να διεκδικήσει με βάση συγκεκριμένες και 
τεκμηριωμένες αναπτυξιακές προτάσεις είτε από κοινού με τους κοινωνικούς 
φορείς, είτε αυτοδύναμα την χρήση των ακινήτων του δημοσίου.
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ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Θεωρούμε την πολιτιστική ανάπτυξη άρρηκτα δεμένη με την πορεία της 
γενικότερης, της ριζικής κοινωνικής αλλαγής για τον τόπο και το λαό. Σ’ αυτή 
την πορεία ο λαός μας διαμορφώνει με τις δικές του προσπάθειες και δυνά
μεις τις αξίες του, την πολιτιστική του ανάπτυξη.

Όμως μια γνήσια πολιτιστική ανάπτυξη δεν μπορεί παρά να στηρίζεται 
στο διάλογο, στην ελευθερία έκφρασης και δημιουργίας στην ελεύθερη δια
κίνηση των πολιτιστικών δημιουργημάτων, σε μια ανοιχτή πολιτιστική παιδεία 
που θα συμβάλει στην ολόπλευρη αξιοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων 
του ανθρώπου.

Σαν συνέπεια των παραπάνω αρχών μας προκύπτουν οι στόχοι της πολιτι
στικής μας πολιτικής στα 3 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας:
•  Η προστασία, διαφύλαξη και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς.
•  Η γνήσια πολιτιστική αναζωογόννηση της Ελληνικής περιφέρειας.
•  Η καθιέρωση μιας ανοιχτής πολιτιστικής παιδείας σαν θεμέλιό της πολιτι

στικής μας ανάπτυξης.
•  Η προστασία και ενίσχυση κάθε πραγματικού δημιουργού και η διάδοση του 

έργου του.

1. Η προστασία και ανάδειξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς
α. Διεθνής προβολή, προστασία και αξιοποίηση της πολιτιστικής μας ταυτό

τητας.
Στα τρία χρόνια που πέρασαν:

•  Το ΥΠΠΕ ακολούθησε μια δυναμική και συνεπή πολιτική για την προστασία 
και κατοχή των θησαυρών της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, με κορυφαίο 
θέμα -  αιχμή την πολιΤική για την επιστροφή των Ελγίνειων μαρμάρων 
στην Αθήνα.

•  Ενισχύθηκαν 160 Ελληνικοί πολιτιστικοί φορείς για συμμετοχή σε ισάριθ
μες διακρατικές και.διεθνείς πολιτιστικές εκδηλώσεις.

•  Αναπτύχθηκαν ουσιαστικές πρωτοβουλίες που έφεραν τη χώρα μας στο 
επίκεντροι της διεθνούς πολιτιστικής ζωής σε όλους τους σημαντικούς 
διεθνείς οργανισμούς (ΟΥΝΕΣΚΟ, Συμβούλιο Ευρώπης).

β. Προστασία και αξιοποίηση της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής κληρονο
μιάς.
Η αύξηση των πόρων, η απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών και 
η αποκέντρωση αρμοδιοτήτων βοήθησαν ολόπλευρα την στήριξη των 
προσπαθειών για την διατήρηση της αρχαιολογικής και αρχιτεκτονικής μας 
κληρονομιάς. Στα πλαίσια αυτά δόθηκαν:

•  700 εκατομμ. για την προστασία και συντήρηση του αρχαιολογικού χώρου 
της Κνωσσού.

•  200 εκατομμ. για την προστασία και συντήρηση των μεγάλων Βυζαντινών 
μνημείων Θεσσαλονίκης.
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•  750 εκατομμ. για την προστασία και ανάδειξη των παλαιών πόλεων Ρεθύ- 
μνου και Χανίων.

•  600 εκατομμ. για την συντήρηση και αναστήλωση του ναού του Επικού
ρειου Απόλλωνα.

•  200 εκατομμ. για την στερέωση του ιστορικού γεφυριού της Αρτας. 
Επίσης προωθήθηκαν:

•  Η μελέτη και εκτέλεση έργου στερέωσης -  αποκατάστασης και απόδοσης 
σε χρήση 100 σπιτιών στην περιοχή της Πλάκας.

•  Η στερέωση, αποκατάσταση και ανάδειξη δέκα σημαντικών διατηρητέων 
κτιρίων στην περιοχή της πρωτεύουσας (Εθνικό θέατρο, Δημοτικό Θέατρο 
Πειραιά, Παλιά Βουλή, κλπ.),

•  Η μελέτη καταγραφής, ταξινόμησης και αξιολόγησης όλων των αξιόλογων 
κτηρίων -  σταθμών των Ελληνικών Σιδηροδρόμων με στόχο την αποκατά
στασή τους.
Παράλληλα επιχορηγήθηκαν Δήμοι και Κοινότητες για αναστηλώσεις δια

τηρητέων πολιτιστικών κτηρίων ιδιοκτησίας τους.
Για την δημιουργία μουσειακής υποδομής έχει αρχίσει η κατασκευή Μου

σείων σε πολλές πόλεις της Ελλάδας (Λάρισα, Μυτιλήνη, Μήλο, Καστοριά,

Ι
κ.ά.) ενώ παράλληλα έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 46 μουσεία για την καλλί
τερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία τους.

2. Η πολιτιστική ανάπτυξη της περιφέρειας
Μέχρι πριν λίγα χρόνια η Αθήνα ήταν το μόνο, σχεδόν, κέντρο παραγωγής 

και κατανάλωσης πολιτιστικών αγαθών.
Στα τρία χρόνια της Αλλαγής έγινε μια συντονισμένη και εκτεταμένη 

προσπάθεια ώστε η επαρχία να μετατραπεί σε φορέα πολιτιστικής δράσης και 
ανάπτυξης. Έτσι
•  Σε συνεργασία με την Τοπική Αυτοδιοίκηση επιχορηγήθηκαν 210 φορείς 

για την ανέγερση και συντήρηση πνευματικών χώρων σ’ όλη την Ελλάδα. 
Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της αποπεράτωσης ή λειτουργούν 
δεκάδες πνευματικά πολιτιστικά κέντρα.

•  Οργανώθηκαν 1.000 περίπου εκδηλώσεις στα πλαίσια του αναμορφωμένου 
θεσμού της «Έκφρασης» τα έσοδα των οποίων παρέμειναν στους τοπι
κούς φορείς, για την ανάπτυξη ερασιτεχνικών πολιτιστικών πρωτοβου-

Ι
λιών.

•  Πραγματοποιήθηκαν 1.500 εκδηλώσεις -σύνολα- υπό την αιγίδα ή την 
οικονομική συμβολή, ή την συνδιοργάνωση του ΥΠΠΕ.

Παράλληλα:
-  Μεταφέρθηκαν αρμοδιότητες από το ΥΠΠΕ προς τους Νομάρχες 
-  Δημιουργήθηκαν Νομαρχιακές Πολιτιστικές Επιτροπές σ’ όλα τα Νομαρ

χιακά Συμβούλια.
-  Θεσμοθετήθηκε για πρώτη φορά η συμμετοχή στα Διοικητικά Συμβούλια 

των Κρατικών Σκηνών, των εκπροσώπων του ΣΕΗ, των εργαζομένων σ’
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αυτές, των Ελλήνων θεατρικών συγγραφέων, της Τοπικής Αυτοδιοίκη
σης.

-  Δόθηκαν απ’ ευθείας 150 εκ. στα Νομαρχιακά Συμβούλια και 100 εκατ. 
σε Δήμους και Κοινότητες.

-  Ενισχύθηκαν με 130 εκ. για την οργάνωσή τους 150 επιστημονικά συνέ
δρια που αφορούν όλους τους τομείς της επιστήμης.

-  Επιχορηγήθηκαν 700 ΝΠΙΔ με 125 εκατ. για λαογραφικές εκδηλώσεις, 
ίδρυση και λειτουργία λαογραφικών μουσείων, κλπ.

3. Καλές Τέχνες, Βιβλίο, Βιβλιοθήκες, Ανοικτά Πανεπιστήμια

•  Μεγάλη καινοτομία για την Ελληνική κοινωνία αποτέλεσε η ίδρυση και λει
τουργία έξι Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων. Ο θεσμός αυτός επέ
τρεψε στην επαρχία να έχει σκηνές ποιότητας που παίζουν ένα ρόλο παι
δευτικό και ψυχαγωγικό, προωθούν την αγάπη προς το θέατρο και δεν 
αφήνουν την Ελληνική επαρχία έρμαιο στις περιοδείες διαφόρων κακό
γουστων θιάσων. (Θετικό μέτρο η κατάργηση του Άρματος Θέσπιδος).
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Επίσης έδωσε την ευκαιρία στην επαρχία να εκφραστεί και να συγκεντρώ
σει τα καλύτερα στοιχεία για τις θεατρικές εκδηλώσεις.

•  Παράλληλα με αυτή την ενέργεια ενισχύθηκαν και ενισχύονται δεκάδες 
άλλοι θεατρικοί φορείς είτε είναι επαγγελματικοί, είτε είναι ερασιτεχνικοί, 
ενώ όλα τα πνευματικά πολιτιστικά κέντρα λειτουργούν και αυτά σαν 
πόλος έλξης όλων των Καλών Τεχνών.

•  Για να αρθεί το αδιέξοδο που γνωρίζουν η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών και 
η Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης από την έλλειψη εξειδικευμένων μου
σικών, ιδρύθηκε και λειτουργεί με μεγάλη επιτυχία η Εθνική Ορχήστρα 
Νέων, ενώ παράλληλα οργανώθηκαν μια σειρά από μουσικά σεμινάρια (π.χ. 
Χίος -  καλοκαίρι ’84).

•  Μέχρι τώρα δεν είχε τεθεί σωστά και δεν είχε αντιμετωπισθεί σφαιρικά 
από την πλευρά της πολιτείας το έργο των Εικαστικών Καλλιτεχνών. Η 
γλυπτική, η κατ’ εξοχήν δημόσια τέχνη που δικαιώνεται στο χώρο, και απο
τελεί το πολιτιστικό πρόσωπο ενός τόπου, δίνει σήμερα μια μέτρια ως 
κακή εικόνα, ενώ κάθε άλλη μορφή εικαστικού έργου έχει αποκλειστεί 
από το δημόσιο χώρο. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης αυτής απο- 
φασίστηκε μια σειρά μέτρων, όπως:

1. Επιτροπή για την διοργάνωση Πανελλήνιας Έκθεσης Εικαστικών 
Τεχνών,

2. Επιτροπή για τη ίδρυση ενός συνεταιριστικού ταμείου για την αγορά των 
υλικών,

3. Επιτροπή επίλυσης του ασφαλιστικού και συνταξιοδοτικού προβλήμα- 
τοςε των Εικαστικών.

•  Η προκήρυξη σε μόνιμη βάση 2-3 μεγάλων διαγωνισμών για την τοποθέ
τηση σημαντικών γλυπτικών συνθέσεων, στην Αθήνα και τα μεγάλα επαρ
χιακά κέντρα.

•  Η Συνεργασία με το ΥΧΟΠ στη δημιουργία πεζόδρομων, στις παιδικές 
χαρές (Γλυπτά παιχνίδια, κατασκευές).
Εκτός από τον υπερδιπλασιασμό των βιβλίων που αγοράστηκαν και στη 
συνέχεια διατέθηκαν σε πολιτιστικούς συλλόγους της Ελλάδας και των 
Ελλήνων του Εξωτερικού, εκτός από την ενεργό συμμετοχή του ΥΠΠΕ 
στις εκθέσεις που γίνονται στην Ελλάδα και το εξωτερικό, για πρώτη 
φορά αποφασίστηκε μια ουσιαστική δουλειά για την στήριξη και διάδοση 
του βιβλίου.
Έτσι:

•  Έχουν επιχορηγηθεί 1.000 βιβλιοθήκες Δήμων και Κοινοτήτων, καθώς και 
εκατοντάδες δημόσιες και άλλων φορέων, ενώ χορηγήθηκαν βιβλία σε 
βιβλιοθήκες εδώ και στο εξωτερικό.

•  Αποπερατώθηκε η κατασκευή βιβλιοθηκών στη Λευκάδα και στο Ληξούρι, 
ενώ συνεχίζεται η κατασκευή βιβλιοθηκών στην Σπάρτη, Δράμα, Πύργο και 
Ρέθυμνο.
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Παράλληλα:
•  Ο θεσμός των Ελεύθερων Ανοιχτών Πανεπιστήμιων επεκτάθηκε σ’ όλη την 

Ελλάδα βοηθώντας την αποκέντρωση των πολιτιστικών δραστηριοτήτων. 
Μέσα στα τελευταία χρόνια δημιουργήθηκαν 59 νέα Ελεύθερα Ανοιχτά 
Πανεπιστήμια ψθάνοντας τα 86

•  Τέλος για πρώτη φορά έγιναν πολιτιστικές εκδηλώσεις σε στρατόπεδα, 
ενώ δημιουργήθηκαν· Ελεύθερα Ανοιχτά Πανεπιστήμια για τον Απόδημο 
Ελληνισμό και για τους φυλακισμένους.

4. Κινηματογράφος

Ριζική ήταν η αλλαγή στην πολιτική για τον κινηματογράφο. Ενώ το 1981 
δαπανήθηκαν για τον κινηματογράφο 50 εκατομ. δρχ., φέτος οι δαπάνες 
ξεπέρασαν τα 500 εκ. και μπήκαν οι βάσεις για ένα εθνικό κινηματογράφο.

Αυτή η νέα πολιτική είχε ήδη άμεσα αποτελέσματα και στον αριθμό ται
νιών και στην ποιότητά τους, με αποτέλεσμα τη βράβευση ύστερα από πολλά 
χρόνια ενός Ελληνικού έργου στο Φεστιβάλ Βερολίνου και μια δεύτερη βρά
βευση στο Φεστιβάλ των Κανών.
•  Το νομοσχέδιο για τον κινηματογράφο κατατέθηκε στη Βουλή. Με το 

νομοσχέδιο δημιουργείται ειδικός φορέας και οι πόροι δίνονται απ’ 
ευθείας, από συγκεκριμένα φορολογικά έσοδα', στους δημιουργούς.

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

Η ανάγκη του μαζικού ερασιτεχνικού λαϊκού αθλητισμού, η προσφορά της 
αθλητικής ιδέας στην υπόθεση της ειρήνης και της συνεργασίας λαών και 
εθνών, η καταλυτική επίδραση στη δημιουργική αξιοποίηση του ελεύθερου 
χρόνου, είναι τα βασικά περιεχόμενα που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ επιδιώκει 
να δώσει στον αθλητισμό.
•  Η Κυβέρνηση της Αλλαγής, παρέλαβε τον ελληνικό αθλητισμό τελείως 

ανοργάνωτο, δέσμιο της εμπορευματοποίησης και του κακώς ενοούμενου 
πρωταθλητισμού και χωρίς τις στοιχειώδεις βάσεις.

-  Έτσι, αθλητισμός και σχολείο ποτέ δεν είχαν βρει την κοινή έκφρασή τους.
-  Αθλητισμός και επιστήμη δε συναντήθηκαν ποτέ.
-  Αθλητισμός και εγκαταστάσεις ακολούθησαν την τύχη των τσιμεντουπό- 

λεων της πρωτεύουσας και της εγκατάλειψης της επαρχίας.
-  Αθλητισμός και πρωταθλητισμός δεν απόκτησαν ποτέ την οργανωμένη 

σύνδεσή τους.
•  Σ’ αυτήν την κατάσταση παρέλαβε τον Αθλητισμό το ΠΑΣΟΚ και στα 3 

χρόνια που πέρασαν έβαλε τις βάσεις για μια νέα πορεία, βελτιώνοντας 
καθημερινά με τη λαϊκή συμμετοχή την ποιότητα του Αθλητισμού.

•  Απλά και μόνο ως ενδεικτικό οικονομικό στοιχείο της νέας κατεύθυνσης 
διατέθηκαν για τον Αθλητισμό συνολικά τα ακόλουθα ποσά:
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Έτος Ποσόν
1980 Τρία δισεκατομμύρια εξακόσια εκατομμύρια 3.600.000.000
1981 Πέντε δισεκατομμύρια οκτακόσια εξήντα 

εκατομμύρια 5.860.000.000
1982 Έξη δισεκατομμύρια εξακόσια τριάντα 

εκατομμύρια 6.630.000.000
1983 Έξη δισεκατομμύρια εννεακόσια εκατομμύρια 6.900.000.000
1984 Οκτώ δισεκατομμύρια επτακόσια πενήντα τρία 

εκατομμύρια 8.753.000.000
1985 Δέκα δισεκατομμύρια διακόσια ογδόντα 

εκατομμύρια 10.280.000.000

■

Το 1983 ήταν η αφετηρία του δετούς προγράμματος Ανάπτυξης του Ελλη
νικού Αθλητισμού με ιεραρχημένες στόχους, με θεσμικές προτεραιότητες, με 
συγκεκριμένες κατευθύνσεις, με κλιμακωμένα έργα, με εμπνευσμένους 
φορείς και με επαναπροσδιορισμό των φθαρμένων αξιών, ιδανικών και προτύ
πων.

| Συγκεκριμένα, έγινε:
1. Η ολοκλήρωση και προώθηση ενός νέου θεσμικού πλαισίου, που κατοχυ

ρώνει την εξυγίανση και τη ριζική αλλαγή του Σωματειακού Αθλητισμού και 
την κατοχύρωση του Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού.

2. Η Επεξεργασία και εφαρμογή Προγραμμάτων Μαζικού-Λαϊκού Αθλητισμού.
•  «Αθλητισμός και Παιδί»

1983: Επτά χιλιάδες (7.000) μαθητές.
Εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δαπάνες.

1984: Διακόσιες χιλιάδες (200.000) μαθητές.
Εκατό εκατομμύρια (100.000.000) δαπάνες.

1985: Τετρακόσιες χιλιάδες (400.000) μαθητές.
Εκατόν εβδομήντα εκατομμύρια (170.000.000) δαπάνες.

•  «Αθλητισμός και Γυναίκα»
1984: Εξήντα χιλιάδες (60.000) γυναίκες.

Είκοσι οκτώ εκατομμύρια (28.000.000) δαπάνες.
1985: Ογδόντα χιλιάδες (80.000) γυναίκες.

Πενήντα εκατομμύρια (50.000.000) δαπάνες.

•  «Αθλητισμός -  Εργαζόμενοι»
Στα Εργοστασιακά Πρωταθλήματα έλαβαν μέρος περισσότεροι από διακό
σιες χιλιάδες (200.000) εργαζόμενοι. Συνολικά οι δαπάνες πλησίασαν τα 
πέντε εκατομμύρια (5.000.000) δραχμές.
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•  «Αθλητισμός και Παιδί με Ειδικές Ανάγκες»
1984: Χίλια πεντακόσια (1.500) παιδιά.

Οκτώ εκατομμύρια (8.000.000) δαπάνες.
1985: Πέντε χιλιάδες (5.000) παιδιά.

Είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δαπάνες.
•  «Αθλητισμός Συντήρησης» (για την Τρίτη Ηλικία)

Θα ξεπεράσουμε τη συμμετοχή δέκα χιλιάδων (10.000) ατόμων, οι δε 
δαπάνες θα φτάσουν τα τριάντα εκατομμύρια (30.000.000) δραχμές.

•  «Παιδί και Θάλασσα»
1984: Επτά χιλιάδες (7.000) παιδιά.

Δέκα πέντε εκατομμύρια (15.000.000) δαπάνες.
1985: Τριάντα χιλιάδες (30.000) παιδιά.

Τριάντα πέντε εκατομμύρια (35.000.000) δαπάνες.
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•  «Παιδί, Έφηβος, Νέος και Σκάκι»
Με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού, θα συμβάλουμε στη θετική 
αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου περισσότερων από δέκα πέντε χιλιά
δων (15.000) νέων. Προϋπολογισμός δαπάνης είκοσι εκατομμυρίων 
(20.000.000) δραχμών.

•  «Αθλητισμός στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»
1984: Τέσσερις χιλιάδες (4.000) συμμετέχοντες.

Εννέα εκατομμύρια (9.000.000) δαπάνες.
1985: Δέκα χιλιάδες (10.000) συμμετέχοντες.

Δέκα επτά εκατομμύρια (17.000.000) δαπάνες.
•  «Νέοι — Κίνηση — Χορός»

Με την εφαρμογή του προγράμματος αυτού θα απασχολήσουμε με την 
Χορευτική Γυμναστική περισσότερους από είκοσι χιλιάδες (20.000) νέους, 
με προϋπολογισμό δαπανών είκοσι εκατομμύρια (20.000.000) δραχμών.

β. Κατασκευαστικό πρόγραμμα
•  Προχωρήσαμε στο σχεδίασμά, την προώθηση και εκτέλεση Αθλητικών 

έργων υποδομής (κατασκευή Σταδίων, Κλειστών Γυμναστηρίων, Κολυμβη
τηρίων, εξοπλισμός κ.ά.) στους Δήμους, τις Κοινότητες, στα Σχολεία και 
στο Στρατό.

Συγκριτικά στοιχεία δαπανών για τα Αθλητικά έργα, απ’ όπου προκύπτει 
αδιαμφισβήτητα η Διαφορετική Πολιτική του ΠΑΣΟΚ.

Γενικές Πιστώσεις για έργα.

Έτος Ποσόν
1980 1.879.115.100
1981 4.099.859.140
1982 4.560.855.000
1983 4.335.104.000
1984 5.104.222.000
1985 5.345.000.000
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Έργα Μαθητικού και Πανεπιστημιακού Αθλητισμού

Έτος Ποσόν
1980 7.067.000
1981 50.800.000 υιιγη &
1982 89.885.000
1983 131.000.000
1984 226.200.000

Έργα Στρατιωτικού Αθλητισμού

Έτος Ποσόν
1980 5.350.000
1981 54.700.000
1982 15.296.000
1983 36.709.000
1984 90.000.000

•  Ταυτόχρονα ενισχύσαμε ουσιαστικά τις Ομοσπονδίες, τους Συλλόγους, τη 
λειτουργία των Γυμναστηρίων μέσα από την σωστή και αντικειμενική κατα
νομή των Πιστώσεων.

Επιχορηγήσεις Αθλητικών Δραστηριοτήτων

1980 1981 1982 1983 1984 1985

Σωματεία
Ομοσπονδίες

299.174.000
372.959.000

367.459.000
423.632.686

480.440.000
448.868.000

665.885.000
542.965.000

895.900.000
815.700.000

1.400.000. 000
1.100.000. 000

ΑΣΑΕΔ (Στρατός) 
Υπ. Παιδείας 
Ν.Π.Ι.Δ.

45.000.000
2.283.000

18.650.000
60.000.000

3.495.000

15.000. 000
25.000. 000 

5.475.000

15.200.000 
35.000.000
10.540.000

13.000. 000
75.000. 000
18.000. 000

36.000. 000 
100.000.000
25.000. 000

•  Ολοκληρώθηκαν τα έργα του Παλαί-ντε-Σπορ του Ν. Φαλήρου και η ανα
διοργάνωση του Αθλητικού Κέντρου του Αγίου Κοσμά.

•  Διαμορφώθηκε ενιαίος προγραμματισμός, υψηλού συναγωνισμού με στό
χους και προτεραιότητες για όλο το φάσμα του Αθλητισμού, και κύρια των 
Εθνικών μας Ομάδων.
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•  Έγινε η επεξεργασία -σ ε  συνεργασία με τους αντίστοιχους φορείς- 
Νέων Νόμων, που θα καθορίζουν το Επαγγελματικό Ποδόσφαιρο και τη 
λειτουργία των Γυμναστηρίων.

•  Αναμορφώθηκαν θεσμικά και ορΤστικοποιήθηκαν οι Εθνικές Κατηγορίες 
Ποδοσφαίρου.

•  Καθιερώθηκαν Σχολές και Σεμινάρια Επιμόρφωσης για προπονητές όλων 
των Σχολών.

•  Αναβαθμίστηκε η Σχολή Φυσικής Αγωγής, σε Ανώτατη Σχολή και αυξήθη
καν οι εισακτέοι (από διακόσιους πενήντα -2 5 0 - το 1981, σε χίλιους 
-1000- το 1983).

•  Καθιερώθηκαν ειδικά κίνητρα αλλά και υποχρεώσεις των Αθλητών.
•  Δημιουργήθηκε Εθνικό Συμβούλιο Αθλητικής Έρευνας και Υγείας.
•  Διευρύναμε τις Διεθνείς Αθλητικές μας Σχέσεις, με την εφαρμογή Προ

γραμμάτων Ανταλλαγής αθλητών, προπονητών και ερευνητών.
•  Εκσυγχρονίσθηκε και κατοχυρώθηκε το κύρος και η αξιοπιστίά των δύο 

Οργανισμών του ΟΠΑΠ και ΟΔΙΕ, που αποτελούν τη βασική πηγή εσόδων 
για το Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Ελληνικού Αθλητισμού.

•  Αναβαθμίσθηκε και εμπλουτίσθηκε η Φυσική Αγωγή στην Εκπαιδευτική 
διαδικασία και συντελέσθηκε ουσιαστική ενίσχυση του Σχολικού Αθλητι
σμού.

•  Καθιερώθηκε τέλος σταθερή και οργανωμένη άθληση στις Φυλακές, στα 
Αναμορφωτήρια και τα άλλα Ιδρύματα.



1. ο; ΒΑΣΙΚΕΣ ΜΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Είναι γεγονός αναμφισβήτητο ότι στον παγκόσμιο χάρτη και κύρια στις 
θερμές περιοχές και στους ζωτικούς χώρους των υπερδυνάμεων υπάρχει μια 
διακεκομμένη, αν θέλετε, γραμμή. Είναι η γραμμή που αναπαριστά τη γεωο- 
πολιτική ισορροπία, όπως καθορίστηκε στις συμφωνίες της Γιάλτας και του 
Πότσδαμ. Η βαρεία σκιά του πολύπλευρου ανταγωνισμού σε στρατιωτικό, 
οικονομικό, πολιτικό, τεχνολογικό και πολιτιστικό επίπεδο, τείνει να παγιώσει 
τις σφαίρες επιρροής, τείνει να ακινητοποιήσει τα έθνη, τις κοινωνίες, τους 
λαούς.

Το ΠΑΣΟΚ έχει αρνηθεί, και στα λόγια και στην πράξη, τη λογική του δια- 
μοιρασμού του κόσμου και την ύπαρξη των ψυχροπολεμικών μπλοκς. Για μας 
δεν ισχύουν αμυντικές δεσμεύσεις. Ο παγκόσμιος διπολισμός, όμως, και τα 
μπλοκ, τα στρατόπεδα, είναι δοσμένα ιστορικά στο σήμερα. Ένα δοσμένο, 
όμως, που δε μας εγκλωβίζει, δε μας καθηλώνει σε μοιρολατρική αποδοχή και 
παθητική στάση. Είναι σίγουρο ότι τα πάντα δεν ανάγονται και πολύ περισσό
τερο δεν εκπορεύονται μόνο από τον ανταγωνισμό των δύο υπερδυνάμεων. 
Υπάρχουν αντιφάσεις και αδυναμίες στο εσωτερικό και των δύο δομών. Και 
εσωτερικές συγκρούσεις και μετατοπίσεις μέσα στους στρατιωτικούς συνα
σπισμούς. Υπάρχουν αισθητές ρωγμές και έντονος εθνικός προστατευτισμός, 
αν θέλετε, στους οικονομικούς συνασπισμούς.

Ο απόλυτος μηδενισμός των αντιθέσεων και των διαφοροποιήσεων που 
προβάλλεται σαν λυτρωτική λύση, είτε με την πρόσδεση της χώρας στο άρμα 
της μιας ή της άλλης υπερδύναμης, είτε με τη μετωπική σύγκρουση, είναι 
θέση και ανιστόρητη και τυχοδιωκτική. Αντίθετα, η προωθημένη και τολμηρή 
αξιοποίηση όλου του πλέγματος των αντιθέσεων και των ρωγμών στα πλαίσια 
μιας πολυδυναμικής και πολυδιάστατης -χωρίς προκαταλήψεις- εξωτερικής 
πολιτικής, είναι η μοναδική βιώσιμη και ριζοσπαστ <ή και ρεαλιστική διέξοδος.

Αυτή η επεξεργασμένη θέση για ένα σοσιαλιτ/πκό κίνημα και πολύ περισ
σότερο για μια σοσιαλιστική κυβέρνηση είναι συτ ιατικό στοιχείο του τρίτου 
δρόμου. Και αυτό, γιατί συμβάλλει αποφασιστικ στην αποδιάρθρωση των 
ψυχροπολεμικών μπλοκ, μιας και καθιερώνει μια ν .α διεθνή τάξη πραγμάτων, 
με σχέσεις ισοτιμίας, αυτονομίας, ανεξαρτησίας, ι εταξύ εθνών και λαών.
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Συνυπάρχουν τεράστιες δυνατότητες μα και σοβαροί περιορισμοί στην 
πορεία μας. Ο σωστός συνδυασμός της τολμηρής αξιοποίησης των δυνατοτή
των και της συνετής γνώσης των περιορισμών, οδηγεί οε ρεαλιστικό αλλά 
αταλάντευτο σχεδίασμά εξωτερικής πολιτικής με ολόπλευρες, αδέσμευτες 
και πολυδιάστατες πρωτοβουλίες. Προϋπόθεση για την αυτόνομη και ανεξάρ
τητη πορεία της Ελλάδας, για μια ασφαλή και νικηφόρα προοπτική εθνικού 
αυτοπροσδιορισμού, είναι να αξιολογείται σωστά, κάθε φορά, ο διεθνής 
συσχετισμός δυνάμεων και να εντάσσεται σωστά η χώρα μας, στην κάθε 
φορά ευρωπαϊκή, μεσογειακή και βαλκανική συγκυρία.

2. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ

Στα 3 χρόνια της διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ αναβαθμί
σθηκε ο εθνικός μας λόγος, εμπεδώθηκε και έγινε σεβαστή η γνώμη μας και 
η άποψή μας, ακούγεται κυρίαρχη η Ελληνική φωνή, γιατί σήμερα όλοι γνωρί
ζουν ότι η μόνη δεδομένη θέση της Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ είναι ότι ανήκει 
στην Ελλάδα.

Χαράξαμε και εφαρμόσαμε μια συγκεκριμένη και ολοκληρωμένη πολιτική 
που συνδέεται με τους ακόλουθους στρατηγικούς στόχους:
-  Τη διαμόρφωση μιας εθνικής αμυντικής πολιτικής
-  Την εφαρμογή μιας ανεξάρτητης, γνήσια πολυδιάστατης ελληνικής εξωτε

ρικής πολιτικής.
-  Την ενεργό συμβολή για την ύφεση, τον αφοπλισμό και την παγκόσμια 

ειρήνη.
•  Υπογράψαμε τη συμφωνία απομάκρυνσης των βάσεων, μια συμφωνία που 

αποτελεί ιστορικό σταθμό στην πορεία της χώρας μας για την κατάκτηση 
της εθνικής ανεξαρτησίας, και της κοινωνικής αλλαγής.

•  Πήραμε και παίρνουμε μια σειρά διεθνών πρωτοβουλιών που προκαλούν 
παγκόσμιο αντίκτυπο, είναι αρμονικά ενταγμένες στα πλαίσια της στρατη
γικής μας για Εθνική Ανεξαρτησία και Ειρήνη, και διαμορφώνουν ταυτό
χρονα τους όρους μιας θετικής εξέλιξης και επίλυσης των εθνικών μας 
θεμάτων.

-  Για την αποπυρηνηκοποίηση της Βαλκανικής
-  Για τη Μεσογειακή συνεργασία στο διάλογο Βορρά-Νότου
-  Για την ανάδειξη της χώρας μας ως συνδετικού κρίκου ανάμεσα στον Τρίτο 

Κόσμο και στην Ευρώπη.
-  Για την Παγκόσμια Ειρήνη, την αποκλιμάκωση, την αποτροπή του πυρηνι

κού ολέθρου, όπως η πρωτοβουλία των έξη ηγετών.
•  Κάθε διεθνής πρωτοβουλία και κάθε επαφή μας έχει ένα πολύπλευρο και 

ουσιαστικό εθνικό αντίκρυσμα. Πέρα από την ανύψωση του κύρους, το 
σεβασμό στη δική μας φωνή, την αναγνώριση του σημαντικού ρόλου που 
μπορούμε να διαδραματίσουμε στο διεθνή χώρο, κάθε παρόμοια διεθνής 
μας πρωτοβουλία αποβλέπει σε συγκεκριμένα εθνικά ωφέλη και αναπτύσ
σεται μέσα από πολύπλευρες οπτικές, όπως:
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α. Την πολιτική διάσταση
Γιατί εντάσσεται σε μια πολιτική που διαμορφώνει ευνοϊκούς συσχετι

σμούς για τα Εθνικά μας θέματα σε επίπεδο κοινής γνώμης, πολιτικής στάσης 
Κυβερνήσεων, υποστήριξης σε διεθνείς οργανισμούς, διεθνούς κατανόησης 
των προβλημάτων που αντιμετωπίζει η πατρίδα μας.

β. Την εθνικοαμυντική διάσταση
Γιατί, μέσα από τις διμερείς σχέσεις, τις επαφές και τις ανταλλαγές, διευ- 

ρευνούμε τη δυνατότητα της Αυτοδύναμης Αμυντικής θωράκισης της χώρας 
μας. Αναζητούμε εναλλακτικές πηγές και συστήματα που μειώνουν την εξάρ
τηση και συντελούν στην Πολιτικοστρατιωτική Αποδέσμευση.

γ. Την οικονομική διάσταση

Γ ιατί η διεύρυνση της αγοράς για την εθνική οικονομία, η οικονομική όψη 
των διεθνών μας σχέσεων, οι μεγάλης εμβάλειας και οικονομικού κύρους 
συμφωνίες που υπογράφουμε αποτελούν προϋπόθεση για τη σταθεροποίηση, 
την ανάκαμψη της οικονομίας μας αλλά και αλλαγή της δομής της (επενδύ
σεις, εισαγωγή συναλλάγματος, εναλλακτικές αγορές, νέες αγορές, προώ
θηση εξαγωγών κ.ά.).

δ. Τη διπλωματική διάσταση

Γιατί ο διεθνής λόγος της χώρας μας και η αποδοχή του συμβαδίζει με 
την αντίστοιχη διπλωματική αναβάθμιση, την τόσο αναγκαία για την επίλυση 
των Εθνικών μας θεμάτων. Ήδη, γίνεται λόγος για την Ελλάδα των πρωτοβου
λιών και της Ειρήνης, για την «απομόνωση της Τουρκίας», για τη «σταθερή 
δημιουργία νέων σχέσεων και φίλων».
•  Όμως, η πολιτικοστρατιωτική αποδέσμευση χρειάζεται χρόνο, στάθμιση 

των αντικειμενικών συνθηκών, και του συσχετισμού δυνάμεων, τόσο στο 
εσωτερικό μέτωπο όσο και στο εξωτερικό.
Ιδιαίτερα για μια χώρα σαν τη δίκιά μας, όπου η ξένη απειλή επισείεται 
πάνω από μια δεκαετία, οι κινήσεις μας είναι τέτοιες που να κατοχυρώ
νουν πάνω απ’ όλα την εδαφική μας ακεραιότητα. Γι’ αυτό, πρώτο μέλημά 
μας είναι η θωράκιση των ενόπλων δυνάμεων και η σωστή διάταξή τους 
εκεί που το απαιτούν οι ανάγκες της ασφάλειας της χώρας μας και όχι τα 
συμφέροντα της συμμαχίας.
ΓΓ αυτό δεν έγινε στρατηγείο στη Λάρισα, ούτε ασκήσεις του ΝΑΤΟ, όταν 
αμφισβητούνται αναφαίρετα εθνικά κυριαρχικά δικαιώματα στη Λήμνο. 
Τώρα ο Λαός γνωρίζει σε ποια πλευρά βρισκόταν τόσα χρόνια η πατριδο- 
καπηλεία και πού είναι ο πατριωτισμός. Και είναι αυτός ο πατριωτισμός, 
που συνδυάζεται με την προσπάθεια για την Ειρήνη. Αποθαρρύνουμε με 
τη θωράκισή μας τους επεκτατιστές αλλά πασχίζουμε για την αποκλιμά- 
κωση και για την ύφεσή στην περιοχή μας.
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•  Για την επίτευξη των μεγάλων μας στόχων σφυρηλατούμε την ενότητα και 
την ομοψυχία του λαού μας, διευρύνουμε το μεγάλο πατριωτικό κίνημα 
της Ειρήνης, της Ανεξαρτησίας, της Δημοκρατίας που εκφράζει την πλα- 
τειά συμπαράταξη αλλά και τη συνειδητή και ανυποχώρητη απόφαση του 
λαρύ μας να προχωρήσει και να εδραιωθεί στην πατρίδα μας η νέα εθνική 
πορεία.
Δίνουμε περήφανα τη μάχη για 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΙΡΗΝΗΣ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΣΥΜΦΙΛΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 
ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΤΗΣ ΠΡΟΟΔΟΥ, ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟ
ΧΗΣ
Σ’ αυτή τη μεγάλη μάχη νικητής θα είναι και πάλι ο Λαός μας.
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στο β ι β λ ί ο  "ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

2 Πίνακας 1 , στήλη 3
αντί. 1932-83-81 γίλ^εται 1 982-83-84

5 Πίνακας 4 .  στήλη 1

Αντί ? 1980-1981-1982-1983-1981  
γίνεται 2 1980-1981-1982-1983-1984

Πίνακας 5 , στήλη 1
Αντί 1980-1981-1982-1983-1984-1980
γίνεται 1980-1981-1982-1983-1984-1985

2 Στον πίνακα στήλη 4

Αντί ΟΓΑ να γίνει ΤΑΕ

Δ I Ο Ρ 0 Ω Σ Ε Ι Σ 

Στο Β ιβλίο  "ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ"

: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

s Π ίνακας 1 , στήλη 3
α ν τί  1 9 8 2 -8 3 -8 1  γ ί ν ε τ α ι  1 9 8 2 - 8 3 -8 4

s Πίνακας 4 , στήλη 1

Αντί ? 1 9 8 0 - 1 9 8 1 - 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - 1 9 8 1  
γ ί ν ε τ α ι  : 1 9 8 0 - 1 9 3 1 - 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - 1 9 8 4

Πίνακας 5 ,  στήλη 1
Αντί 1 9 8 0 - 1 9 3 1 - 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - 1 9 8 4 - 1 9 8 0
γ ίν ε τ  α  1 9 3 0 - 1 9 8 1 - 1 9 8 2 - 1 9 8 3 - 1 9 8 4 - 1 9 8 5

ι Στον πίνακα στήλη 4 
Αντί ΟΓΑ να γ ί ν ε ι  ΤΑΕ
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