
ΙΣΧΥΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑΔΑ

Το Πρόγραμμα
του ΠΆΣΟΚ
για την πορεία
προς τον
21ο αιώνα



Μ αζί
για μια Ελλάδα 
ισχυρή, σύγχρονη, 
κοινωνικά δίκαιη.

Φίλες και Φίλοι
Συντρόφισσες και Σύντροφοι

Π ροσερχόμαστε στις εκλογές με βάση ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο εκτιμήσεων, θέσεων 
και προτάσεων για τα μεγάλα ζητήματα της πατρίδας μας.

Για πρώτη ίσως φορά στην μεταπολεμική περίοδο η Ελλάδα αναμετράται με τόσες πολλές 
ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες.
Για να ανταποκριθεί σε αυτές, η χώρα μας πρέπει να επιτύχει ταυτόχρονα και αξιόπιστα 
τέσσερις στρατηγικούς στόχους:

Ί  ■ Να επιταχύνει τον εκσυγχρονισμό και την ταχύρυθμη ανάπτυξη της οικονομίας
με την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, την προσέλκυση νέων επενδύσεων, 
τη βελτίωση των υποδομών και την τεχνολογική προσαρμογή των επιχειρήσεων, 
ώστε η χώρα μας να εξασφαλίσει μια στέρεη προοπτική ανάπτυξης, απασχόλησης, 
ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης για τους πολίτες.

¿■Να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό κράτος, το οποίο θα φροντίζει 
συστηματικά για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα με οικονομική στήριξη, 
εκπαίδευση και αρωγή.
Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση, να 
αποφύγουμε την αδυσώπητη απειλή της κοινωνίας των 2/3 και να αξιοποιήσουμε 
όλο το δυναμικό της κοινωνίας μας, δίνοντας την ευκαιρία να συμμετάσχει σε όλα 
τα βασικά κοινωνικά αγαθά ενός σύγχρονου κράτους. Να διαμορφώσει μια ισχυρή 
κοινωνία. Να εκσυγχρονίσει τους θεσμούς της.

0 ·Ν α  πρωταγωνιστήσει στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον που διαμορφώνεται στα 
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο με πρωτοβουλίες που θέτουν τα θεμέλια μιας νέας εποχής 
ειρήνης, ασφάλειας, συνεργασίας και ευημερίας για όλους τους λαούς της περιοχής.

3



4 ·Ν α  συμμετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
σε μια κατεύθυνση οικονομικής, πολιτικής και αμυντικής ολοκλήρωσης.

Η χώρα μας πρέπει να έχει δυναμικό ρόλο στην Ευρώπη και να ενισχύσει έτσι την οικονομία της, την 
κοινωνική συνοχή και τη διεθνή της παρουσία.

Καθένας από αυτούς τους στόχους έχει ξεχωριστή σημασία για το μέλλον της χώρας μας. 
Καθένας ξεδιπλώνει μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα.

Πρέπει να επιτύχουμε συγχρόνως όλους τους στόχους σ’έναν ορατό ορίζοντα μέχρι 
το 2000. Διαφορετικά όχι μόνο οι ιστορικές ευκαιρίες δεν θα αξιοποιηθούν, αλλά η απώλειά 
τους θα οδηγήσει σε μια διαδικασία περιθωριοποίησης στη διεθνή σκηνή. Στο εσωτερικό 
μέτωπο θα δούμε να αναπτύσσονται φαινόμενα οικονομικής στασιμότητας, ανεργίας και 
κοινωνικών εντάσεων.

Η ανταπόκρισή μας σ’αυτές τις τέσσερις προκλήσεις είναι ο δρόμος για την ισχυρή 
Ελλάδα. Είναι το σύγχρονο περιεχόμενο του πατριωτισμού.

Για να πετύχουμε τους τέσσερις μεγάλους στόχους και να δημιουργήσουμε μια 
ισχυρή Ελλάδα, χρειάζεται μια συστηματική και επίπονη προσπάθεια που θα αξιοποιεί 
έγκαιρα τις ιστορικές ευκαιρίες και θα κινητοποιεί όλες τις δυνάμεις του έθνους σε μια 
μακροχρόνια και νικηφόρα προοπτική, που θα έχει την έγκριση του ελληνικού λαού, τη 
ρητή εντολή του και την ενεργό συμμετοχή του.

Ο πολίτης δεν έχει κανένα δίλημμα ανάμεσα σε μια προοδευτική δύναμη, το ΠΑΣΟΚ, 
που συνδέθηκε με όλα τα θετικά βήματα που έκανε η χώρα τα τελευταία χρόνια και σε μια 
βαθύτατα συντηρητική δύναμη, τη Ν.Δ, που είναι οριστικά χρεωμένη σε όλους τους τομείς 
της δημόσιας ζωής, με τη στασιμότητα, την υπανάπτυξη, τον αναχρονισμό.

Καλώ όΛους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στο σχέδιο της ισχυρής Ελλάδας.
Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στην πολιτική ειρήνης και ασφάλειας, στην 
ανάπτυξη και την πολιτική σταθερότητα.
Καλώ όλους τους Έλληνες να δώσουν δύναμη στον αναγκαίο, εκ βάθρων, εκσυγχρονισμό 
της χώρας.

Για μια κοινωνία ισχυρή.
Για την κοινωνική δικαιοσύνη και το Κράτος Πρόνοιας.
Για ένα κράτος που μεριμνά για τον απλό, καθημερινό άνθρωπο και διασφαλίζει 
τις ανάγκες και τα δικαιώματά του.
Γ ια ένα κράτος σύγχρονο, ανθρώπινο, αποτελεσματικό, ταγμένο στην υπηρεσία 
του πολίτη.
Για μια Ελλάδα ισχυρή, σεβαστή σε φίλους και αντιπάλους.
Για μια Ελλάδα ισότιμη στην Ευρώπη, αξιοπρεπή και υπερήφανη.

Η νίκη είναι δική μας. Εμπρός για το ΠΑΣΟΚ της νέας εποχής, το ΠΑΣΟΚ του 21ου αιώνα. 
Εμπρός Υία ύία εποχή ανάπτυξης και ευημερίας.
Εμπρός Υία κοινωνική δικαιοσύνη, ισότητα και αλληλεγγύη.
Εμπρός Υ<α τη μεγάλη μάχη της νέας εποχής.
Εμπρός Υία τΠ μεγάλη νίκη του ΠΑΣΟΚ.
Για την ισχυρή Ελλάδα.
Για την Ελλάδα του 21ου αιώνα.

k.
Κώστας Σημίτης.4



ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΠΟΡΕΙΑ 

ΠΡΟΣΤΟΝ 
21° ΑΙΩΝΑ



το λυκαυγές του 
21ου αιώνα 
ριζικές 
αλλαγές 
μεταβάλλουν 
ραγδαία τον κόσμο 
που γνωρίσαμε 

μέχρι σήμερα. Ένας νέος κόσμος 
χωρίς σύνορα για τους ανθρώπους, 
το χρήμα, την εργασία, τους 
πολιτισμούς και τις αξίες, 
θεμελιώνει την κυριαρχία του.

Η Ιστορία γυρίζει γρήγορα τις σελίδες της.
Οι δυνατότητες που ξανοίγονται μπροστά 

μας είναι τεράστιες. Το ίδιο όμως και οι 
κίνδυνοι. Η κυριαρχία της μιας Υπερδύναμης 
σήμανε το τέλος του διπολισμού και 
απομάκρυνε τον κίνδυνο του πυρηνικού 
ολοκαυτώματος. Όμως, μέσα στο πλέγμα των 
νέων διεθνών σχέσεων δεν επικρατεί αυτονόητα 
το Διεθνές Δίκαιο, η αλληλεγγύη, ο ισότιμος 
διάλογος και η συνεργασία. Αντίθετα, οι 
επ ιδιώ ξεις της “νέας τάξης πραγμάτων” 
ξαναχαράζουν τα σύνορα, εντείνουν τ ις  
εθνικιστικές και θρησκευτικές συγκρούσεις, 
προωθούν κυνικά τις δικές τους οικονομικές και 
γεωπολιτικές επιλογές.

Η παγκοσμιοποίηση της Οικονομίας και η
κυριαρχία του ανταγωνισμού της 

ελεύθερης αγοράς συνοδεύονται από την 
επικράτηση μιας στενά οικονομικής λογικής που 
έχει ως απόλυτο κριτήριο το κέρδος. Τα 
παγκόσμια δίκτυα επικοινωνίας, μεταφορών, 
πληροφορίας, διαμορφώνουν νέες σχέσεις 
κυριαρχίας ανάμεσα στα Κράτη, ανάμεσα στην 
Εξουσία και στον Πολίτη. Ανοίγουν όμως και 
νέες δυνατότητες ανάπτυξης και δημιουργίας.

Οι υπερεθνικές Ενώσεις δίνουν τη δύναμη 
στις εθνικές κυβερνήσεις να ασκήσουν τις 

εξουσίες που δεν μπορούν πια να ασκήσουν

μόνες τους. Όμως έτσι αναδύεται ο κίνδυνος 
να υποταγούν τα έθνη σε “διευθυντήρια” και 
σε Διεθνείς Τράπεζες. Αντίστοιχοι μηχανισμοί 
ελέγχου καθίστανται επιτακτικοί.

Πρέπει να πούμε με θάρρος ότι πίσω από τον 
κόσμο της Ευμάρειας και της Κατανάλωσης, της 
βιτρίνας των αριθμών ζει και ο κόσμος της 
Φτώχειας, της Ανεργίας, της Υποαπασχόλησης.

Η κοινωνική αδικία, η εκμετάλλευση 
συνοδεύουν τις σύγχρονες κοινωνίες της τρίτης 
βιομηχανικής επανάστασης.

Το φυσικό περιβάλλον, οι φυσικοί πόροι, το 
νερό και ο αέρας γίνονται βορά ενός αλόγιστου 
κέρδους. Η ίδια η οικολογική ισορροπία του 
πλανήτη τίθεται σε κίνδυνο.

Οι εκδηλώσεις του ρατσισμού και της 
ξενοφοβίας, οι κοινωνίες των “τεχνητών 
παραδείσων”, της ατομικής αποξένωσης, της 
ανοχής, των κάθε ε ίδους συμβιβασμών 
αποκαλύπτουν την έκταση της σύγχρονης 
κρίσης.

Συγχρόνως όμως διανοίγονται νέες προοπτικές 
δράσης, ατομικών και συλλογικών πρωτο
βουλιών, αναδύονται ελπίδες για μια καλύτερη 
ζωή, πιο ελεύθερη, πιο κοινωνικά δίκαιη.

Τι θα επικρατήσει ; Η θετική προοπτική 
ή μια νέα βαρβαρότητα ; Αυτό θα κριθεί 
από τους αγώνες και τις προσπάθεις όλων 
μας.

Σ’αυτό τον αγώνα, που έχει και εθνική και 
παγόσμια διάσταση, παίρνει μέρος και η 
Ελληνική κοινωνία, ο Έλληνας πολίτης. Σήμερα 
η πατρίδα μας βρίσκεται μπροστά σ’ένα νέο 
ιστορικό σταυροδρόμι. Μπροστά σε νέες 
ανάγκες, νέους κινδύνους, νέες δυνατότητες 
και νέες προοπτικές. Πρέπει να δώσει θετικές 
απαντήσεις στα διλήμματα του νέου ιστορικού 
κύκλου που ανοίγεται μπροστά μας. Και έχει 
και τη βούληση και τη δύναμη να το πράξει.

Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΩΡΑ ΜΠΟΡΕΙ



Η Νέα Δημοκρατία εκφράζει τις δυνάμεις της 
συντήρησης, της υποτέλειας και της 
οικονομικής ολιγαρχίας. Εμφανίζεται σήμερα 
κήρυκας ενός δεξιού λαϊκισμού, στείρου 
εθνικισμού και πατριδοκαπηλίας, μιας φτηνής 
δημαγωγίας και μιας ανέξοδης παροχολογίας.

Είναι κόμμα χωρίς πολιτική στρατηγική, χωρίς 
στόχους, ανίκανο να αντιμετωπίσει τα κρίσιμα 
προβλήματα του τόπου.

Μόνο ένα Σύγχρονο Προοδευτικό Πρόγραμμα
που διασφαλίζει την πραγματική Ανάπτυξη, που 
εγγυάτα ι την κοινωνική συνοχή και την 
κοινωνική αλληλεγγύη, που προωθεί τη 
συμμετοχή του Λαού και του Πολίτη στις 
αποφάσεις, που διαμορφώνει μια ισχυρή 
δύναμη αποτροπής απέναντι στον Τουρκικό 
επεκτατισμό μπορεί να οδηγήσει την Ελλάδα 
με ασφάλεια στην πορεία της Ευρωπαϊκής 
Ενοποίησης.

Αυτές οι σταθερές εγγυήσεις περιέχονται 
στο πρόγραμμά μας, στο Πρόγραμμα του 
ΠΑΣΟΚ που θα οδηγήσει τη χώρα στον 
21° αιώνα.

Το Πρόγραμμά μας δεν είναι ένα άθροισμα 
προεκλογικών υποσχέσεων και παροχών της 
“μιας χρήσης” .

Είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο επιλογών, 
μελετημένων μεταρρυθμιστικών τομών, που 
έχουν συγκεκριμένους στόχους, σαφή βήματα, 
διασφαλισμένους πόρους και απευθύνονται 
στις ανάγκες και τις προοπτικές της ελληνικής 
κοινωνίας, του Έλληνα πολίτη.

Σ’αυτό το πρόγραμμα δεν περιγράφονται μόνο 
οι μεγάλες στρατηγικές μας επιλογές στην 
Εξωτερική Πολιτική, στους Δημοκρατικούς 
Θεσμούς, στην Οικονομία, στο Κοινωνικό 
Κράτος, στην Ποιότητα Ζωής.

Σε κάθε επιμέρους τομέα ο κάθε Πολίτης, η 
κάθε κοινωνική ομάδα, διακρίνουν την 
προοπτική, το μέλλον τους.

Αγρότης βρίσκει απάντηση για το μέλλον

των σύγχρονων καλλιεργειών που πρέπει 
να προωθήσει, για την ασφάλιση, την 
περίθαλψη, τη σύνταξή του.

Μικρομεσαίος επιχειρηματίας, που

πλήττεται από την μακροχρόνια ύφεση, 
βρίσκει την προοπτική μιας αγοράς που 
ζωογονείται σταδιακά και σταθερά, τις νέες 
δυνατότητες επενδύσεων χάρη στη σημαντική 
πτώση των επιτοκίων, την προοπτική του μέσα 
στην συνολική αναπτυξιακή πορεία της χώρας.

/ Άνεργοι και οι Εργαζόμενοι σε

παραδοσιακές βιομηχανίες που φθίνουν, 
βρίσκουν τις δυνατότητες της απασχόλησης, 
της εκπαίδευσης σε νέες ειδ ικότητες, της 
εργασίας σε επιδοτούμενες θέσεις.

Νέος που σπουδάζει ή αναζητεί δουλειά

διακρίνει την προοπτική του μέσα από μια 
σύγχρονη, υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, μέσα 
από τις νέες δυνατότητες και τις σύχρονες 
ε ιδ ικό τη τες  που προκύπτουν από την 
οικονομική ανάπτυξη.

0  ΔΕΝ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ ΤΙΠΟΤΑ ΠΟΥ ΔΕΝ 
ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΟΥΜΕ.

0  ΔΕΝ Α Ν ΤΙΜ Ε ΤΩ Π ΙΖ Ο Υ Μ Ε  ΤΟ Υ Σ  
ΠΟΛΙΤΕΣ ΣΑΝ ΠΕΛΑΤΕΣ.

Προωθούμε την οικονομική ανάπτυξη της 
χώρας, διαμορφώνουμε τη σύγχρονη κοινωνία 
της παραγωγικής απασχόλησης, της 
αλληλεγγύης, της αξιοκρατίας, της 
συμμετοχικής δημοκρατίας.

Υπογράφουμε το νέο συμβόλαιο τιμής  
και δέσμευσης με τον Ελληνικό λαό.
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ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Για μια ισχυρή και σύγχρονη Ελλάδα.

Για μια εποχή ανάπτυξης και ευημερίας.

Για την κοινωνική δικαιοσύνη, την ισότητα, την 
αλληλεγγύη.

ΕΜΠΡΟΣ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
Για τη μεγάλη νίκη της 

Νέας Εποχής.
Γ ια τη μεγάλη νίκη του Λαού, της 

Ελλάδας, του Ελληνισμού.
Για τη μεγάλη νίκη του ΠΔΣΟΚ.



ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΜΥΝΑ

Η ΕΛΛΑΔΑ 
ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ 

ΚΟΣΜΟ
Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΑΣ ΘΕΣΗ

ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ 
ΜΑΣ ΘΕΜΑΤΑ

1
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Α. Στο κατώφλι του 2 1ου αιώνα.

Ι Το τέλος του εικοστού αιώνα, ταυτίζεται με 
έντονες ανακατατάξεις που μεταβάλλουν 
ρ ιζικά τη μορφή, το χαρακτήρα, τη 

διάρθρωση και τη λειτουργία του διεθνούς 
συστήματος. Οι ραγδαίες τεχνολογικές 
εξελίξεις, η παγκοσμιοποίηση των οικονομικών 
σχέσεων, η βαθύτερη επικοινωνιακή και 
πολιτιστική αλληλεξάρτηση και το τέλος του 
ψυχρού πολέμου και του διπολισμού, 
διαμορφώνουν ένα συνεχώς νέο πλαίσιο μέσα 
στο οποίο θα πρέπει να αναπτύσσεται ο ρόλος 
των εθνικών κρατών. Ορισμένες από τις 
εξελίξεις αυτές ανοίγουν θετικές προοπτικές, 
ενώ άλλες εκτρέφουν εντάσεις, 
ανταγωνισμούς, εθνικιστικές συγκρούσεις ή 
οξύτατες αντιπαραθέσεις.

Ολόκληρη τη μεταπολεμική περίοδο ο 
ανταγωνισμός των υπερδυνάμεων με όλα 

τα αρνητικά στοιχεία που διέθετε, συνο
δευόταν, ωστόσο από ένα σαφή κώδικα 
σχέσεων στο διεθνές σκηνικό. Σήμερα, με την 
κατάρρευση του ανατολικού μπλοκ, μπορεί 
μεν η ανθρωπότητα να απαλλάχθηκε, 
προσωρινά από τον κίνδυνο του πυρηνικού 
ολέθρου, αλλά, η παγκόσμια ισορροπία έχει 
καίρια διαταραχθεί και η όξυνση των τοπικών 
συγκρούσεων και οι εσ τίες  έντασης 
πολλαπλασιάζονται διαρκώς στον πλανήτη.

Η φιλοδοξία των Ηνωμένων Πολιτειών της 
Αμερικής να διαδραματίζουν το ρόλο της 
μόνης Υπερδύναμης, είναι από τα πράγματα 
ατελέσφορη. Έως ότου η Ευρώπη πετύχειτην 
πολιτική της ολοκλήρωση, έως ότου η 
Ανατολική Ευρώπη και η Ρωσία ξεπεράσουν 
τους κραδασμούς προς τον εκδημοκρατισμό 
και την πολιτική και κοινωνική σταθερότητα, ο 
πλανήτης θα ζει σε ένα σύστημα διεθνών 
σχέσεων με εγγυήσεις ειρήνης και ασφάλειας, 
αλλά και με εξαιρετικά επικίνδυνες όψεις.

Α υτό το γενικό πλαίσιο έχει ιδ ια ίτερη 
σημασία για την Ελλάδα. Ζήσαμε στο 

περιβάλλον μας, αλλά και στα εθνικά μας 
συμφέροντα, έντονα, τις επιπτώσεις αυτών 
των αλλαγών. Η διάλυση της Γιουγκοσλαβίας 
και η γενικότερη αστάθεια στα Βαλκάνια, είναι 
η μια όψη των επιπτώσεων αυτών των 
μεταβολών. Η δεύτερη όψη είναι η τουρκική 
επιθετικότητα. Το κατεστημένο της Άγκυρας, 
ερμήνευσε αυτή την απορύθμιση των διεθνών 
σχέσεων, ως μια ευκαιρία να διαδραματίσει 
ένα ρόλο π ερ ιφερειακής δύναμης. Με 
επικίνδυνο τρόπο η Τουρκία δρα ως βασικός 
αποσταθεροποιητικός παράγων προς όλες τις 
κατευθύνσεις των συνόρων της. Διεκδικεί 
ρόλο στα Βαλκάνια, στον Καύκασο, τη Μέση 
Ανατολή.

Δ εν είναι όμως αυτή η μόνη πρόκληση, ο 
μόνος νέος ορ ίζοντας που αντιμε

τωπίζουμε στο διεθνές περιβάλλον. Πολύ πιο 
σημαντικές είνα ι οι νέες δ ιεθνείς 
πραγματικότητες, που απειλούν καίρια όσα 
γνωρίσαμε ως δεδομένα τους τελευταίους 
αιώνες. Η ευρωπαϊκή και η παγκόσμια πολιτική 
τους δύο τελευταίους κυρίως αιώνες έχει ως 
πρωταρχικό κύτταρο το εθνικό κράτος. Εθνικά 
κράτη έχουμε και σήμερα. Αλλά ενώ υπάρχουν 
σύνορα, ονόματα, σημαίες, άλλες δυνάμεις 
αναδύονται ως πραγματικά κυρίαρχες. 
Η παγκοσμιοποίηση της οικονομίας, η 
σταδιακή κατάργηση όλων των προστα
τευτικών φραγμών, ο σκληρός ανταγω
νισμός, η συνεργασία των πολυεθνικών 
γιγάντων με το χρηματιστηριακό κεφάλαιο, 
οι νέες τεχνολογίες δημιουργούν νέες 
μορφές υπερεθνικών εξουσιών.

Πολλές φορές, σ 'αυτό το νέο διεθνές 
οικονομικό τοπίο, οι εθνικές κυβερνήσεις 

διαπιστώνουν ότι βρίσκονται σε απόλυτη 
αδυναμία να ελέγξουν, ή να χειριστούν τις 
εθνικές οικονομίες, με τους κλασσικούς
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τρόπους του προστατευμένου εθνικού 
κράτους.

Το δίλημμα της Ελλάδας δεν μπορεί να 
είναι ούτε ο αδιέξοδος απομονωτισμός 
ούτε η καταστροφή του κοινωνικού 

κράτους από τη φ ιλελεύθερη Νέα 
Δημοκρατία. Η Ελλάδα έχει λύσεις. Το 
ΠΑΣΟΚ έχει την πρόταση, έχει τη γνώση, έχει 
το όραμα και τα στελέχη για μια δυναμική 
πορεία της χώρας στο σύγχρονο διεθνές 
περιβάλλον. Η στρατηγική μας και η πορεία 
μας στην Ευρωπαϊκή Ένω ση το 
αποδεικνύουν.Το ΠΑΣΟΚ έχει το σχέδιο και 
το όραμα της ισχυρής Ελλάδας, της 
Ελλάδας της ανάπτυξης και της ευημερίας. 
Της Ελλάδας που είναι ισότιμη στην Ευρώπη. 
Της Ελλάδας με κοινωνική ευαισθησία και 
κοινωνική δικαιοσύνη. Της Ελλάδας όπου 
δεν ευημερούν μόνον οι αριθμοί αλλά και οι 
άνθρωποι. Της Ελλάδας που αποβαίνει 
δύναμη ειρήνης στα Βαλκάνια. Της Ελλάδας 
της Παιδείας και του Πολιτισμού. Της 
Ελλάδας που σέβεται και αναδεικνύει το 
φυσικό και ιστορικό Περιβάλλον. Της 
Ελλάδας με ποιότητα ζωής, μιας ζωής άξιας 
να την ζήσει κανείς. Της Ελλάδας που 
ανήκει σε αξιοπρεπείς και περήφανους 
Έλληνες.

3 Η Ελλάδα βρίσκετα ι σε μια 
γεωγραφική περιοχή που γενικά 
χαρακτηρ ίζετα ι από ρευστότητα, 

αστάθεια, έξαρση εθνικιστικών αισθημάτων, 
ένταση εθνοτικών και μειονοτικών 
διεκδικήσεων, σύγκρουση πολιτιστικών και 
πολιτικών ρευμάτων. Βρίσκεται στην περιοχή 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, σε μια κρίσιμη 
περίοδο γ ια  την περιοχή αυτή, καθώς 
επιχειρείται στις γειτονικές χώρες η μετάβαση 
από τα ολοκληρωτικά συστήματα στους 
δημοκρατικούς θεσμούς και το κράτος 
δικαίου, αλλά και την ελεύθερη οικονομία. Μια

περιοχή, που γειτνιάζει με την Ανατολική 
Μεσόγειο αλλά και την Παρευξείνια Ζώνη, 
γεμάτη από νέες προκλήσεις αλλά και 
κινδύνους. Έχει τέλος, μια γενική στρατηγική 
θέση σε μια περιοχή που την υποχρεώνει να 
γειτονεύει με μια χώρα, την Τουρκία, η οποία 
αντιπροσωπεύει μια σοβαρή και μόνιμη απειλή 
για την Ελλάδα αλλά και για τη γενικότερη 
σταθερότητα στην περιοχή.

4 Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η 
Ελλάδα παραμένει η ισχυρότερη 
πολιτικά και οικονομικά, χώρα της 

περιοχής. Έχει το υψηλότερο επίπεδο 
κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 
Δ ιαθέτει απόλυτα σταθερό δημοκρατικό 
πολίτευμα και σύγχρονους δημοκρατικούς 
θεσμούς για την προστασία των ατομικών και 
μειονοτικών δικαιωμάτων. Είναι μια χώρα 
πλήρως ενσωματωμένη στο διεθνές σύστημα 
και στους θεσμούς του και κυρίως μετέχει 
ισότιμα στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε), το 
ΝΑΤΟ, τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση (ΔΕΕ).

5 Το τέλος του ψυχρού πολέμου και του 
διπολισμού επέφερε ισ τορ ικές 
ανακατατάξεις στη θέση κάθε χώρας στο 

διεθνές σύστημα, περιλαμβανομένης φυσικά 
και της θέσης της Ελλάδας. Παράλληλα, οι 
νέες συνθήκες επιβάλλουν αλλαγές στον 
τρόπο διαμόρφωσης και άσκησης της 
εξωτερικής πολιτικής, με αξιοποίηση των 
εθνικών μας ερεισμάτων.

6 Το ΠΑΣΟΚ ως βαθύτατα πατριωτικό 
κίνημα θα ενδυναμώσει την 
πολυδιάστατη εξωτερική του πολιτική και 

θα συνεχίσει αταλάντευτα να αναδεικνύει την 
πατριωτική του φυσιογνωμία με προσαρμογή 
της εθνικής στρατηγικής στα νέα δεδομένα. 
Η χώρα μας μπορεί να δώσει ένα αξιόπιστο 
παρόν στο δύσκολο τοπίο της περιοχής μας.



Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΠΑΣΟΚ

Τ" ο ΠΑΣΟΚ από την άνοδό του στην 
εξουσία το 1993 συνειδητοποίησε ακριβώς τις 
αλλαγές αυτές και προχώρησε στη χάραξη και 
εφαρμογή μιας Εξωτερικής Πολιτικής με 
στόχο την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της 
χώρας.

Τι πετύχαμε :

1Η Ελλάδα, ως χώρα Ευρωπαϊκή αλλά 
και Βαλκανική και Μεσογειακή 
ταυτόχρονα, επεξεργάσθηκε και 

εφάρμοσε στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, μια ολοκληρωμένη πολιτική που είχε 
ως κύριο στόχο την αναβάθμιση και 
ισχυροποίηση του ρόλου και της θέσης της, 
που είχαν εξασθενίσει σημαντικά στην τριετία 
1990-1993, ως αποτέλεσμα της πολιτικής που 
εφάρμοσε η Νέα Δημοκρατία. Ασκήσαμε την 
Προεδρία του Συμβουλίου Υπουργών της 
Ένωσης, το πρώτο εξάμηνο του 1994, και 
συμβάλαμε αποφασιστικά στην ολοκλήρωση 
των διαπραγματεύσεων για τη διεύρυνση με 
την Αυστρία, Σουηδία, Φινλανδία, γεγονός που 
αναγνωρίσθηκε ως επίτευγμα από το σύνολο 
της Ευρώπης. Αναλάβαμε πρωτοβουλία στο 
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Κέρκυρας για την 
ανάπτυξη νέας Μεσογειακής πολιτικής, 
πρωτοβουλία που οδήγησε σε θετικά 
αποτελέσματα (Διάσκεψη Βαρκελώνης 1995).

Προωθήσαμε αποφασιστικά το αίτημα 
της Κύπρου για ένταξη στην Ένωση, με 

αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η Κύπρος να 
είναι η μόνη χώρα -μαζί με τη Μάλτα- για την 
οποία η Ένωση έχει δεσμευθεί ότι θα αρχίσει 
διαπραγματεύσεις ένταξης έξι μήνες μετά το 
τέλος της Διακυβερνητικής Διάσκεψης.

Επεξεργασθήκαμε και διεκδικούμε 
ένα σύνολο συγκεκριμένων προτάσεων 
γ ια  την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης στο πλαίσιο της Διακυβερνητικής 
Διάσκεψης που αποτελούν αυτή τη στιγμή 
αντικείμενο της διαπραγμάτευσης. Κύριος 
στόχος μας είνα ι η διαμόρφωση ενός 
προτύπου Ένωσης που θα εγγυάται την 
ισότητα όλων των χωρών-μελών και που θα 
συμβάλλει στην αντιμετώπιση εκρηκτικών 
κοινωνικών προβλημάτων, όπως αυτών της 
ανεργίας και συνοχής, αλλά και των 
προβλημάτων της ασφάλειας που 
αντιμετωπίζουν ορισμένες χώρες-μέλη. (Γιατο 
σκοπό αυτό έχουμε υποβάλλει υπομνήματα 
για την ανάπτυξη των νησιών, την κοινή 
εξωτερική πολιτική κ.λ.π.).

3 Εξομαλύναμε τις σχέσεις μας με τους 
γείτονές μας, με τ ις  χώρες της 
Βαλκανικής, με την υπογραφή της 

Ενδιάμεσης Συμφωνίας με την Πρώην 
Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας 
(ΠΓΔΜ) και τη βελτίωση των σχέσεων με την 
Αλβανία.

Με την ενδιάμεση Συμφωνία τα Σκόπια 
υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τα 

σύμβολα στη σημαία τους καθώς και τις 
άλλες επεκτατικές βλέψεις εναντίον της 
Ελλάδας και να αποδεχθούν ότι το ζήτημα 
του ονόματος ε ίνα ι α ντικε ίμ ενο  
διαπραγματεύσεως. Στη διαπραγμάτευση 
αυτή, υπό την αιγίδα του ΟΗΕ στο πλαίσιο 
των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας, 
η Ελλάδα μετέχει με στόχο την ικανοποίηση 
των παγίων της θέσεων.

Η βελτίωση των σχέσεων με την Αλβανία 
έχει αποβεί αμοιβαία επωφελής καθώς και 

για τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας. 
Με τη Βουλγαρία και Ρουμανία οι σχέσεις 
έχουν αναπτυχθεί σε διμερές επίπεδο, αλλά 
και στο πλαίσιο της Παρευξείνιας 
Συνεργασίας, όπου η χώρα μας παίζει 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Παράλληλα πήραμε 
πρωτοβουλίες, όπως αυτή της Βουλιαγμένης
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για την ανάδειξη του σταθεροποιητικού ρόλου 
χης χώρας μας στην περιοχή. 
Επαναδρομολογήσαμε τη διαδικασία για τη 
Διαβαλκανική Συνεργασία, ενώ προωθήσαμε 
συστηματικά το αίτημα των Βαλκανικών 
χωρών για την ανάπτυξη των σχέσεών τους 
με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

4 Επανατοποθετήσαμε τις σχέσεις μας 
με τις Ηνωμένες Πολιτείες, κατά τρόπο 
ιδιαίτερα ευεργετικό για τα Ελληνικά 

συμφέροντα, ενώ αναπτύξαμε σε νέο επίπεδο 
τις σχέσεις με τη Ρωσία.

5
 Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στα πλαίσια 

της συστράτευσης ολόκληρου του 
Ελληνισμού για την προώθηση των 

συμφερόντων του Έθνους ανέλαβε 
πρωτοβουλία και δημιουργήσαμε νέους 
θεσμούς (Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού - 
ΣΑΕ) για την κινητοποίηση του Ελληνισμού και 
την οργανικότερη διασύνδεσή του με την 
Πατρίδα, ώστε οι Έλληνες της διασποράς να 
καταστούν σταθερός συντελεστής που θα 
συνεισφέρει δημιουργικά στις εθνικές 
υποθέσεις. Στόχος μας σε επόμενη φάση είναι 
η Παγκόσμια Συνέλευση του Ελληνισμού.

Η Τουρκική επιθετικότητα

Η Τουρκική επιθετικότητα στο Αιγαίο και στην 
Κύπρο αποτελεί τη σοβαρότερη απειλή για 

την Ελλάδα και τον Ελληνισμό. Η Τουρκία, 
παρά τα έντονα κοινωνικά, οικονομικά και 
πολιτικά προβλήματα που αντιμετωπίζει στο 
εσωτερικό της, διεκδικεί ηγεμονικό ρόλο στην 
περιοχή και αναπτύσσει μια σταθερή πολιτική 
αμφισβήτησης των κυριαρχικών δικαιωμάτων 
της Ελλάδας.

ασική αρχή του ΠΑΣΟΚ αποτελεί η 
προάσπιση της εθνικής μας κυριαρχίας και 

ανεξαρτησίας. Η Τουρκία, αφού προχώρησε 
στΠ δίωξη των Ελλήνων της

Κωνσταντινούπολης, της Ίμβρου και της 
Τενέδου, αμφισβητεί έμπρακτα το νομικό 
καθεστώς του Αιγαίου την τελευταία 20ετία 
και συνεχίζει τη στρατιωτική κατοχή μεγάλου 
μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η 
επιθετικότητα αυτή εκδηλώθηκε με ιδιαίτερα 
προκλητικό τρόπο στα Ίμια.

Η απάντηση στην Τουρκική επιθετικότητα 
είναι μια Ελλάδα ισχυρή πολιτικά, 

οικονομικά, αμυντικά, διπλωματικά, μια 
Ελλάδα ενταγμένη ισότιμα στον ευρωπαϊκό 
χώρο και στο ευρύτερο διεθνές σύστημα, 
που θα αξιοποιείτις συμμαχίες, τα διεθνή της 
ερείσματα και τα διαπραγματευτικά της 
πλεονεκτήματα. Που θα ασκεί εξωτερική 
πολιτική χωρίς πατριδοκαπηλείες και 
απομονωτισμούς που μοιραία οδηγούν σε 
περιπέτειες και υποχωρήσεις.

Οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ έχουν χαράξει 
συγκεκριμένη στρατηγική γ ια την 

αντιμετώπιση της τουρκικής προκλητικότητας. 
Σε επίπεδο αποτροπής υπάρχει η ετοιμότητα 
των Ενόπλων Δυνάμεών μας και το δόγμα του 
Ενιαίου Αμυντικού Χώρου που καλύπτει τη 
Θράκη, το Α ιγαίο και την Κύπρο. 
Αναβαθμίσαμε την ποιότητα των Ενόπλων 
Δυνάμεων και αυξήσαμε το αξιόμαχο και τον 
εξοπλισμό τους. Οι σύγχρονες Ένοπλες 
Δυνάμεις, η δυνατότητα κινητοποίησης 
ολόκληρου του λαού στο πλαίσιο της 
Παλλαϊκής Άμυνας, ενισχύουν την ασφάλεια 
και την άμυνα της χώρας.

Σε διπλωματικό επίπεδο οι ενέργειές μας θα 
ενταθούν στη διεθνή κοινότητα, στους 

διεθνείς Οργανισμούς και στις διμερείς μας 
σχέσεις, ώστε να καταγγελθεί και να 
καταδικαστεί η τουρκική επιθετικότητα. 
Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει καταγγείλει τη 
συμπεριφορά της Τουρκίας και έχει 
εξασφαλίσει ισχυρές καταδίκες της τουρκικής 
επιθετικότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, οι ΗΠΑ
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αλλά και άλλοι διεθνείς παράγοντες έχουν 
εκφράσει τη δυσφορία τους για την Τουρκική 
πολιτική που έρχεται σε αντίθεση με το διεθνές 
δίκαιο και αποτελεί παράγοντα αστάθειας 
στην περιοχή.

Μετά την κρίση στα Ίμια η διπλωματική 
εκστρατεία της Κυβέρνησης είχε ως 

αποτέλεσμα την αναγνώριση, για πρώτη φορά, 
τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όσο και από 
τις ΗΠΑ, ότι βάση των ελληνοτουρκικών 
σχέσεων πρέπει να αποτελεί το Διεθνές Δίκαιο.

Εξ αιτίας της τουρκικής προκλητικότητας 
συνεχίζονται οι αντιρρήσεις μας για την 

χρηματοδότηση της Τουρκίας στο πλαίσιο 
της Τελωνειακής Ένωσης.

f  ^ 3 χ ° υ μ ε  καταστήσει σαφές ότι η Ελλάδα 
L — θέλει καλές σχέσεις με την Τουρκία δεν 
διαπραγματεύεται όμως την εδαφική της 
ακεραιότητα και τα κυριαρχικά της 
δικαιώματα.

Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις δεν μπορεί να 
εξομαλυνθούν, αν δεν επιλυθεί δίκαια, 

μόνιμα και βιώσιμα, σύμφωνα με τ ις  
αποφάσεις των Ηνωμένων Εθνών, το 
Κυπριακό.

Το Κυπριακό πρόβλημα

Το Κυπριακό είναι πρώτιστο εθνικό θέμα. Η 
επιβίωση του Ελληνισμού της Κύπρου 
αποτελεί θέμα ύψιστης προτεραιότητας.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι η λύση του 
Κυπριακού θα πρέπει να αναζητηθεί με 

ειρηνικά και διπλωματικά μέσα, πάνω στη βάση 
των ψηφισμάτων και αποφάσεωντου ΟΗΕ. Το 
πρόβλημα της Κύπρου είναι διεθνές θέμα 
εισβολής και κατοχής τουρκικών 
στρατευμάτων. Τ α πρόσφατα γεγονότα, με τη 
δολοφονία των δύο Ελληνοκυπρίων που 
διαδήλωναν ειρηνικά την αγανάκτησή τους για 
την συνεχιζόμενη κατοχή, αποδεικνύουν ότι η

τουρκική κατοχή αποτελεί παράγοντα 
ανωμαλίας και αποσταθεροποίησης. Δεν 
μπορεί να υπάρξει δίκαιη και βιώσιμη λύση στο 
Κυπριακό αν δεν αποχωρήσουν τα 
στρατεύματα κατοχής.

Το ΠΑΣΟΚ υποστηρίζει ότι το Κυπριακό 
πρόβλημα αποτελεί θέμα ολόκληρου του 

Ελληνισμού και ότι η Ελλάδα πρέπει να 
στηρίζει με κάθε τρόπο τον αγώνα των 
Κυπρίων. Το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα και η 
Αμυντική Συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου 
που προώθησε η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ, 
αποτελεί την έμπρακτη εφαρμογή της 
συμπαράστασης ολόκληρου του Ελληνισμού 
στον αγώνα της Κύπρου.

Στη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών 
δόθηκε επίσης ιδιαίτερη έμφαση στην 

Ευρωπαϊκή προοπτική της Κύπρου. Οι 
κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ είχαν προωθήσει την 
ευρωπαϊκή επιλογή για την Κύπρο από τη 
δεκαετία του 1980 πιστεύοντας ότι η ένταξη 
της Κύπρου στην Ε.Ε. θα συμβάλλει στην 
επιβίωση του Κυπριακού Ελληνισμού, θα 
ενισχύσει την ανεξαρτησία και υπόσταση της 
Κυπριακής Δημοκρατίας και θα βοηθήσει 
στην προσπάθεια εξεύρεσης μιας δίκαιης 
και βιώσιμης λύσης στο πρόβλημα.

Η δέσμευση της ένταξης της Κύπρου στην 
Ε.Ε. και η έναρξη ενταξιακών 

διαπραγματεύσεων 6 μήνες μετά τη 
Διακυβερνητική που πέτυχε η Κυβέρνηση 
του ΠΑΣΟΚ το 1994 και 1995, αποτελούν την 
πιο σημαντική και θετική εξέλιξη για το 
Κυπριακό από το 1974, γιατί διανοίγει νέες 
προοπτικές και δυνατότητες για τη δίκαιη 
επίλυση του Κυπριακού προβλήματος στα 
πλαίσια μιας ανεξάρτητης Κυπριακής 
Ομοσπονδίας, σε όφελος ολόκληρου του 
πληθυσμού της.

Η προσχώρηση της Κύπρου στην Ε.Ε. 
αντιπροσωπεύει κορυφαία πολιτική επιλογή



του ΠΑΣΟΚ, για την οποία η Ελλάδα θα 
εργαστεί με όλες της τ ις  δυνάμεις 
προκειμένου να υλοποιηθεί.

Η ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
ΠΡΟΣ ΤΟ 2000
Στόχος μας είναι η Ελλάδα:
Να πρωταγωνιστήσει στο νέο γεωπολιτικό 

περιβάλλον που διαμορφώνεται στα Βαλκάνια 
και τη Μεσόγειο με πρωτοβουλίες που θέτουν 
τα θεμέλια μιας νέας εποχής ειρήνης, 
ασφάλειας, συνεργασίας και ευημερίας για 
όλους τους λαούς της περιοχής.

Να συμμετάσχει ισότιμα και δυναμικά στην 
εξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια 
κατεύθυνση οικονομικής, πολιτικής και 
αμυντικής ολοκλήρωσης. Η χώρα μας πρέπει 
να έχει δυναμικό ρόλο στην Ευρώπη και να 
ενισχύσει έτσι την οικονομία της, την κοινωνική 
συνοχή και τη διεθνή της παρουσία.

Να προωθήσει τα Εθνικά μας συμφέροντα και 
να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τα 
προβλήματα και τις απειλές.

Η χάραξη και άσκηση της ελληνικής εξωτερικής 
πολιτικής εδράζεται σε δέσμη βασικών 
αρχών, στις οποίες περιλαμβάνονται:

Η Ελλάδα θέλει να είναι μια χώρα εξωστρεφής, 
πλήρως ενσωματωμένη στο διεθνές 
σύστημα, με ενεργό και δυναμικό ρόλο σ’ 
αυτό για την προώθηση της σταθερότητας, 
της ειρήνης και της συνεργασίας.

Η Ελλάδα πιστεύει στη σημασία της διεθνούς 
συνεργόσίας, τόσο σε διμερές όσο και σε 
πολυμερές επίπεδο, στη βάση του 
σεβασμού των αρχών του Διεθνούς Δικαίου, 
συνθηκών και διεθνούς πρακτικής.

Η Ελλάδα πιστεύει στο ρόλο και στη σημασία 
των διεθνών θεσμών και οργανισμών, καθώς

και στο ρόλο του διεθνούς δικαίου στη 
διαμόρφωση της διεθνούς τάξης και των 
διεθνών σχέσεων.

Η Ελλάδα θεωρεί ότι η εξωτερική πολιτική, 
παράλληλα με τη μεγιστοποίηση των εθνικών 
συμφερόντων, θα πρέπει να συμβάλει στην 
προώθηση της Δημοκρατίας και του 
σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και 
της πολυπολιτισμικής κοινωνίας.

Η Ελλάδα απορρίπτει κάθε μορφή αναβίωσης 
ξενοφοβίας, ρατσιστικών ή εθνικιστικών 
τάσεων στην άσκηση διεθνών και 
διακρατικών σχέσεων.

ΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΤΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ
Με βάση τις αρχές αυτές, η Ελλάδα θέτει τους 
παρακάτω άξονες στη χάραξη και διαμόρφωση 
της εξωτερικής πολιτικής, με βασικό σημείο 
αναφοράς την εμπέδωση της εδαφικής 
ακεραιότητας και ανεξαρτησίας της χώρας:

ΕΥΡΩ ΠΑΪΚΗ ΣΤΡΑ ΤΗ ΓΙΚ Η

Διασφάλιση της θέσης και ρόλου της Ελλάδας 
στον εσωτερικό θεσμικό πυρήνα της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ως βασικής προϋπόθεσης 
για ισχυρή Ελλάδα στο διεθνές σύστημα. Τα 
επόμενα τέσσερα χρόνια είναι καθοριστικά για 
το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και 
γ ια τ ις  χώρες-μέλη που τη συγκροτούν. 
Βρίσκονται σε εξέλ ιξη  τέσ σ ερ ις  μεγάλες 
διαπραγματεύσεις που θα επαναπροσδιορίσουν 
το περιεχόμενο και τη φυσιογνωμία της, ενόψει 
του 21 ου αιώνα. Οι επιπτώσεις τους θα αγγίξουν 
την καθημερινότητά μας, την ποιότητα ζωής μας, 
το μέλλον των παιδιών μας.

Οι διαπραγματεύσεις αυτές αφορούν:

Τη Διακυβερνητική Διάσκεψη για την 
αναμόρφωση της Ένωσης.



Τη  Νέα Διεύρυνση της Ένωσης με την Κύπρο 
και τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης.

Τη ν  αναμόρφωση των Διαρθρωτικών Ταμείων 
και του Ευρωπαϊκού Προϋπολογισμού.

Τη  μετάβαση στην Οικονομική και Νομισματική 
Ένωση της Ευρώπης, που θα ανοίξει μια νέα 
περίοδο οικονομικής ανάπτυξης, απασχό
λησης και κοινωνικής προστασίας.

Σ τις διαπραγματεύσεις αυτές, η Ελλάδα 
πρέπει να είναι ενεργά και δυναμικά 

παρούσα, για να κατοχυρώσει τα 
συμφέροντά της και ταυτόχρονα να συμβόλε/ 
στη διαμόρφωση μιας Ευρωπαϊκής Ένωσης 
βασισμένης στις αρχές της δημοκρατίας, της 
κοινοτικής αλληλεγγύης, της κοινωνικής 
δικαιοσύνης και της ισότιμης συμμετοχής.

Έχουμε επεξεργαστεί για το σκοπό αυτό και 
προωθούμε μια συνολική στρατηγική με 
θέσεις που βρίσκουν μάλιστα ιδια ίτερη 
απήχηση ανάμεσα στους εταίρους μας.

Επιδιώκουμε συγκεκριμένα:

α Την ανάπτυξη των θεσμών της Ένωσης 
για να καταστεί περισσότερο συνεκτική 
δημοκρατική, διαφανής και πιο κοντά 

στον Ευρωπαίο Πολίτη, στην πορεία προς την 
Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Την ισορροπία και 
ισότητα ανάμεσα σε όλες τις χώρες-μέλη με 
ισχυρή Επιτροπή και Κοινοβούλιο. Χωρίς 
ισχυρούς πυρήνες και κράτη δεύτερης 
ταχύτητας.

Την υιοθέτηση αναπτυξιακών 
πρωτοβουλιών και δράσεων, όπως η 
πολιτική για τα νησιά, τη συνοχή, τις 

υποδομές που θα της επ ιτρέψουν να 
αντιμετωπίσει με επιτυχία τα προβλήματα της 
ανάπτυξης και να βελτιώσει την ανταγωνι
στικότητα της οικονομίας της.

Υ Τη θέσπιση και διεύρυνση ουσιαστικής 
κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση

της ανεργίας και την βελτίωση της θέσης των 
εργαζομένων.

δ Τη διαμόρφωση ενός πλαισίου για την 
εξωτερική πολιτική και την κοινή ασφάλεια 
που θα επ ιτρέψει στην Ευρώπη να 

συμβάλει αποφασιστικά στην προστασία των 
εξωτερικών συνόρων της Ένωσης και των 
κρατών-μελών.

ΒΑΛΚΑΝΙΑ - Μ ΕΣΟ ΓΕΙΟ Σ

Στην περιοχή των Βαλκανίων η Ελλάδα θα 
διευρύνει τις πρωτοβουλίες της με στόχο τη 
διαμόρφωση ενός νέου πλαισίου συνεργασίας 
και ειρηνικών σχέσεων, που συμβάλλει στη 
σταθερότητα, την ανάπτυξη και την ευημερία της 
περιοχής. Προωθούμε με επιτυχία μια νέα 
Διαβαλκανική Συνεργασία, με στόχο την 
ανάπτυξη των οικονομικών, εμπορικών και 
πολιτιστικών σχέσεων, καθώς επίσης και την 
συνεργασία και την κοινή πολιτική των χωρών της 
περιοχής.

Η στρατηγική μας περιλαμβάνει:

Πρώτον, την προώθηση της ειρήνης και 
σταθερότητας

Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον να προωθήσει τη 
σταθερότητα και συνολική συνεργασία, αφού 
μπορεί έτσι ασφαλέστερα να αναδειχθεί σε 
βασικό παράγοντα της ζώνης αυτής.

Με τις Βαλκανικές χώρες θα ακολουθήσουμε μια 
συνολική πολιτική ανάπτυξης σχέσεων σε όλους 
τους τομείς που θα ξεκινά από την κοινωνία των 
πολιτών, τ ις  πολιτιστικές, οικονομικές και 
πολιτικές σχέσεις και θα φθάνει μέχρι τ ις  
μορφές αμυντικής συνεργασίας.

Παράλληλη συνεργασία θα αναπτυχθεί με τις 
χώρες του Εύξεινου Πόντου, αξιοποιώντας την 
ισχυρή και δημιουργική παρουσία του 
Ελληνισμού στις χώρες αυτές.

Δεύτερον, την ενίσχυση των δημοκρατικών 
θεσμών στις Βαλκανικές χώρες
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Η Ελλάδα έχει κάθε συμφέρον για την ταχεία 
ανάπτυξη των δημοκρατικών θεσμών στις 
γειτον ικές της χώρες. Μόνο δημοκρατικά 
οργανωμένες πολιτείες, με έλεγχο των θεσμών, 
μπορούν να εξασφαλίσουν την ειρήνη και την 
ασφάλεια στην περιοχή. Μόνο έτσι μπορούν να 
εμπεδωθούν και υγιείς οικονομικές σχέσεις.

Είμαστε έτο ιμο ι να συνεισφέρουμε στο 
σχεδίασμά και λειτουργία των θεσμών, τη 
νομοθεσία, την εκπαιδευτική συνεργασία, τη 
δημιουργική διαπλοκή των πολιτισμών.

Τρίτον, την οικονομική συνεργασία

Προωθούμε πολλούς θεσμούς που διευκολύνουν 
τις ελληνικές επιχειρήσεις και τις επενδύσεις. 
Δημιουργούμε τις απαραίτητες υποδομές στις 
μεταφορές και τ ις  επ ικοινωνίες που θα 
επιτρέψουν την ευκολότερη πρόσβαση στις 
Βαλκανικές αγορές, την έγκαιρη πληροφόρηση 
και τη συνεργασία των παραγωγικών φορέων.

Η Ελλάδα ως το μόνο Κράτος-Μέλος της Ε.Ε. 
που γειτνιάζει με τις άλλες Βαλκανικές χώρες, 
μπορεί, να προωθήσει ένα συστηματικό διμερή 
διάλογο με τα  Βαλκανικά Κράτη γ ια  τη 
δημιουργία συνθηκών ισοδύναμων ενός 
συνεκτικού Οικονομικού Χώρου Συνεργασίας 
στα Βαλκάνια, που θα λειτουργούσε σε στενή 
συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα 
περιελάμβανε όλες τις Βαλκανικές χώρες.

Στο χώρο της Μ εσογείου, η Ελλάδα θα 
βρεθεί στο επ ίκεντρο της σταδιακής 
αποκατάστασης της ειρήνης και ανοικοδόμησης 
των χωρών της Μέσης Ανατολής.

Αξιοποιώντας τις παραδοσιακά καλές σχέσεις με 
τις χώρες αυτές και με την ολοκλήρωση των 
έργων υποδομής που έχουμε ξεκινήσει, 
μπορούμε να αναδείξουμε την Ελλάδα σε 
στρατηγικό κόμβο οικονομικής συνεργασίας, 
τόσο στο πλαίσιο της Ευρωμεσογειακής 
Συνεργασίας όσο και διμερώς.

ΕΛΛΑΔΑ ΙΣΧΥΡΗ
Με όλες αυτές τις ενέργειες και πρωτοβουλίες 
μας, ενισχύουμε την αξιοπιστία και το ρόλο μας 
διεθνώς, κάνουμε τη φωνή μας σεβαστή σε όλους 
τους διεθνείς θεσμούς και οργανισμούς.

Μ όνο μια δυνατή Ελλάδα διπλωματικά και 
αμυντικά, θα είναι σε Θέση να 

προστατεύει τα εθνικά της συμφέροντα 
έναντι των διεκδικήσεων και της 
επιθετικότητας της Τουρκίας και θα 
μπορέσει να διαδραματίσει θετικό ρόλο 
δύναμης σταθερότητας και προόδου στην 
περιοχή.

Η Ελλάδα, είναι μια εν δυνάμει εύρωστη χώρα 
με δυνατότητες να διαδραματίσει ένα ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο τόσο στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσο και στην περιοχή των 
Βαλκανίων, της Μεσογείου και Μ. Ανατολής, αλλά 
και στην περιοχή της Κοινοπολιτείας των 
Ανεξαρτήτων Κρατών (ΚΑΚ).

Διαδραματίζουμε πλέον έναν ενεργό ρόλο στο 
Ευρωπαϊκό και Διεθνές πλαίσιο και συμβάλλουμε 
περαιτέρω αποφασιστικά στην ενίσχυση της 
ασφάλειας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής 
ακεραιότητας της χώρας μας, καθώς και στη 
μεγιστοποίηση της Ο ικονομικής και της 
Κοινωνικής ευημερίας του λαού μας.

Σ τόχος μας είναι η Ισχυρή Ελλάδα που 
προωθεί τη Σταθερότητα, που εδραιώνει 

την Ειρήνη και Ασφάλεια, διευρύνει τις 
Συνεργασίες και υπερασπίζει τα Κυριαρχικά 
της Δικαιώματα.
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ΑΜΥΝΑ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Μ ετά το τέλος του Ψυχρού Πολέμου, οι 
εξελ ίξε ις  στο δ ιεθνές Πολιτικό, 

Στρατιωτικό και Οικονομικό περιβάλλον, καθώς 
και στο χώρο της Τεχνολογίας, δημιούργησαν 
νέους προσανατολισμούς και στόχους όσον 
αφορά στην Ελληνική Αμυντική Στρατηγική.

Για την επ ίτευξη των στόχων αυτών, το 
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας από τον Οκτώβριο 
του 1993, προχώρησε σε ριζική αναδιάρθρωση 
της δομής του και σε ουσιαστικό εκσυγχρονισμό 
στον τρόπο διοίκησης και ελέγχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων.

Για την αύξηση της μαχητικής ικανότητας των 
Ενόπλων Δυνάμεων επιδιώχθηκε η πληρέστερη 
αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων στα πλαίσια 
των δυνατοτήτων της χώρας, η σύνδεση των 
αμυντικών δαπανών με το ΑΕΠ και η 
μεγιστοποίηση της σχέσης αποτελεσμα- 
τικότητας-κόστους.

Για την αντιμετώπιση της Τουρκικής Απειλής, η 
Ελλάδα και η Κύπρος αποφάσισαν την 
υιοθέτηση του δόγματος του Ενιαίου Αμυντικού 
Χώρου (ΕΑΧ). Η πρωτοβουλία αυτή, έχει σαφή 
αμυντικό χαρακτήρα και στοχεύει στην αποτροπή 
ή αντιμετώπιση νέας επιθετικής ενέργειας 
εναντίον των δύο χωρών.

Έγιναν σημαντικά βήματα στον τομέα της 
μέριμνας για το προσωπικό των Ενόπλων 
Δυνάμεων (Ε.Δ.) και πραγματοποιήθηκε η 
αναβάθμιση του περιεχομένου της θητείας η οποία 
συνδέθηκε με την κοινωνική προσφορά των Ε.Δ.

Παράλληλα προωθήθηκε Νομοσχέδιο για τη 
βελτίωση του μισθολογίου των μόνιμων στελεχών 
και των συνταξιούχων.

Βελτιώθηκε η εκπαίδευση και επιμόρφωση των 
στελεχών και αυξήθηκαν οι θέσεις για 
μεταπτυχιακές σπουδές των Αξιωματικών και 
Μόνιμων Υπαλλήλων στο εσω τερικό και 
εξωτερικό.

Με το νέο Νόμο περί ΥΠΕΘΑ δημιουργήθηκε το 
πλαίσιο με το οποίο καθιερώνεται ένα ορθολογικό 
Σύστημα Αμυντικού Σχεδιασμού, Προγραμ

ματισμού και Υλοποίησης των εξοπλιστικών 
προγραμμάτων.

Π Ρ Ο ΓΡ Α Μ Μ Α ΤΙΣΜ Ο Σ

Πέρα από τις προσπάθειες σε πολιτικό επίπεδο, 
η ασφάλεια της χώρας εξαρτάται σε μεγάλο 
βαθμό από την ετοιμότητα και ικανότητα των 
Ενόπλων μας Δυνάμεων. Το σημαντικό έργο που 
συντελείται στο χώρο αυτό, στα πλαίσια της 
βελτίωσης του αξιόμαχου των Ενόπλων 
Δυνάμεων, στοχεύει μακροπρόθεσμα, να 
εκσυγχρονίσει τη δομή των Ενόπλων Δυνάμεων 
της χώρας.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις του μέλλοντος θα 
χαρακτηρίζονται από την ικανότητα επιτυχούς 
διεξαγω γής απόλυτα συντονισμένων 
επιχειρήσεων των τριών Κλάδων.

Στις προτεραιότητες του σχεδιασμού αυτού 
εντάσσονται:

^  Προώθηση του Σχεδίου Νόμου για την 
Παλλαϊκή Άμυνα.

^  Ψήφιση από τη Βουλή του Νομοσχεδίου 
περί Στρατολογίας με το οποίο θα λυθούν 
πολλά και βασικά θέματα της υφιστάμενης 
Στρατολογικής Νομοθεσίας.

^  Προώθηση του Νομοσχεδίου γ ια  το 
Μισθολόγιο των Στρατιωτικών των Ε.Δ. και 
Σ.Α. (Ήδη έχει εισαχθεί στη διαρκή Επιτροπή 
Οικονομικών της Βουλής και έχει γίνει η 
επεξεργασία του κατά σημαντικό μέρος).

^  Ολοκλήρωση των μέτρων εκσυγχρονι
σμού του εκπαιδευτικού συστήματος 
όλων των παραγωγικών σχολών.

^  Προώθηση Π.Δ. για τον εκσυγχρονισμό του 
Συστήματος Προμηθειών και Τροφοδοσίας 
και εναρμόνισή του με το Ευρωπαϊκό Δίκτυο.

^  Έκδοση Προεδρικού Διατάγματος που 
αφορά την αναδιάρθρωση της ΕΜΥ.

^  Αναθεώρηση της ισχύουσας Νομοθεσίας για 
την Επιστράτευση.

^  Μελέτη και προώθηση Νομοσχεδίων με τα 
οποία θα ρυθμίζονται θέματα που αφορούν 
Οργανισμούς και Υπηρεσίες του ΥΕΘΑ 
(Υδρογραφική Υπηρεσία, Πολεμικό Μουσείο,
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ΣΕΘΑ, Υπηρεσία Φάρων και Σώμα Νομικών 
Συμβούλων).

Ως προς τον Αμυντικό Σχεδίασμά :

Ολοκλήρωση της δεύτερης φάσης του 
Ενιαίου Αμυντικού Δόγματος Ελλάδας- 
Κύπρου.

^ " Σειρά επιχειρησιακών ασκήσεων για τη 
διατήρηση της ετοιμότητας των Ε.Δ.

Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού και 
εκσυγχρονισμός της Δομής της Ιεραρχίας 
των Ε.Δ.

Ως προς τους Εξοπλισμούς :

* *  Λήψη αποφάσεων για έγκριση από ΚΥΣΕΑ 
των προγραμμάτων για τα οποία έχει 
ολοκληρωθεί η τεχνική επεξεργασία και 
ειδικότερα του Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Ανάπτυξης και Εκσυγχρο
νισμού.

^  Τέλος, θα επιδιωχθεί η βελτίωση της 
Εκπαίδευσης στη θητεία και η περαιτέρω 
προώθηση του κοινωνικού έργου των Ε.Δ. 
και θα συνεχιστεί η υλοποίηση του 
προγράμματος Ενιαίος Πολιτιστικός Χώρος 
Θράκη-Αιγαίο-Κύπρος.
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ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΘΕΣΜΟΙ
ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

>  ΕΝΕΡΓΟΣ 
ΠΟΛΙΤΗΣ

>  ΣΥΓΧΡΟΝΗ 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ

>  ΑΝΑΝΕΩΜΕΝΟ 
ΠΟΛΙΤΙΚΟ 
ΣΥΣΤΗΜΑ

•:
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1. Ο Πολίτης στο προσκήνιο

Πλούσιο υπήρξε κατά την τρ ιε τ ία  της 
διακυβέρνησης της χώρας από το ΠΑΣΟΚ 

το έργο για τον θεσμικό εκσυγχρονισμό. Το έργο 
αυτό αποτυπώνεται σε μια πλειάδα 
νομοθετημάτων που επέφεραν σημαντικές 
μεταρρυθμ ίσεις σε πολλές περιοχές της 
πολιτικής, οικονομικής και κοινωνικής ζωής μας. 
Παράλληλα, με τις πρακτικές που υιοθετήθηκαν, 
απέκτησαν νέα πνοή οι θεσμοί. Με τα βήματα 
που έγιναν δημιουργήθηκαν οι προϋποθέσεις για 
την ενεργητική συμμετοχή του πολίτη στα κοινά.

Το μεταπολεμικό μοντέλο του συγκεντρωτικού, 
μεταπρατικού και πελατειακού κράτους 
συρρικνώνεται αποφασιστικά.

2. Ελευθερίες - Δικαιώματα του Πολίτη

Οι ελευθερίες και τα δικαιώματα του πολίτη, 
που είχαν περιορισθεί κατά την τριετία 

1990-93, δ ιευρύνθηκαν και ενισχύθηκαν 
σημαντικά.

Συγκεκριμένα :

Για πρώτη φορά θεσμοθετήθηκαν επαρκείς 
εγγυήσεις για την ελευθερία της ανταπόκρισης, 
οργανώθηκε το δικαίωμα πληροφόρησης από τα 
ηλεκτρονικά μέσα, εκσυγχρονίστηκε ο 
σωφρονιστικός κώδικας, αναγνωρίσθηκε το 
συνδικαλιστικό δικαίωμα στο προσωπικό της 
Αστυνομίας και γενικότερα αποκαταστάθηκαν τα 
συνδικαλιστικά δικαιώματα των εργαζο
μένων. Επίσης, καταργήθηκαν οι μεταξικοί νόμοι 
ντροπής για τον Τύπο, η στρατιωτική δικαιοσύνη 
απέκτησε επιτέλους ένα θεσμικό πλαίσιο που 
αρμόζει σε μια Σύγχρονη Δημοκρατική Κοινωνία 
και βελτιώθηκαν δραστικά οι εγγυήσεις για την 
προστασία του κατηγορουμένου.

Με τα μέτρα αυτά απαλείφθηκαν αμαρτωλά 
υπολείμματα του παρελθόντος και 
ενδυναμώθηκε η θέση του πολίτη απέναντι στην 
εξουσία.

Ο Έ λληνας π ο λ ίτη ς  δεν υ σ τερ ε ί 
σ ήμερα  σε τ ίπ ο τε  ως προς τ ις  

ελευ θερ ίες  και τα δικαιώματα του σε 
σ χέσ η με το υ ς  π ο λ ίτες  άλλων 
προηγμένων δημοκρατικών πολιτειών.

3. Η Διοίκηση στα χέρια των Πολιτών
Χρειάσθηκε να περάσουν 160 περίπου χρόνια για 
να θεσπισθεί η νομαρχιακή αυτοδιοίκηση. 
Πρόκειται για μια μεταρρύθμιση με ιστορική 
σημασία και προοπτική. Δεν πρέπει να ξεχνούμε 
ότι η Ελλάδα διέθετε το πιο αναχρονιστικό 
διοικητικό σύστημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η 
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση αποτελεί τον καταλύτη 
για την αποκέντρωση της διοίκησης, την 
αποτελεσματικότητά της και τη δημιουργική 
συμμετοχή του Πολίτη στη λήψη των 
αποφάσεων και τον έλεγχο της εφαρμογής 
τους. Η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ κατέβαλε και 
θα εξακολουθήσει να καταβάλει κάθε 
προσπάθεια για την εμπέδωση του θεσμού.

Θεμελιώδους σημασίας, όπως αποδεικνύεται 
καθημερινά, είναι η ίδρυση του ΑΣΕΠ και η 

καθιέρωση ενός συστήματος αξιοκρατικής 
επιλογής του προσωπικού της Διοίκησης. Με τη 
μεταρρύθμιση αυτή π λήττετα ι κα ίρ ια η 
ραχοκοκαλιά του πελατειακού συστήματος και 
δημιουργούνται οι όροι για τον διορισμό κάθε 
πολίτη στη Διοίκηση ανάλογα με τις ικανότητές 
του. Παράλληλα, προωθήθηκαν προγράμματα 
επιμόρφωσης του προσωπικού, μηχανογρα
φήθηκαν πολλές δημόσιες υπηρεσίες, 
βελτιώθηκε η υποδομή της διοίκησης και τέθηκαν 
στέρεες βάσεις για τον περαιτέρω 
εκσυγχρονισμό της.

4. Ανεξάρτητη και Αξιόπιστη 
Δικαιοσύνη
Στο επίκεντρο της προσοχής της κυβέρνησης του 
ΠΑΣΟΚ ήταν - και είναι σταθερά - η Δικαιοσύνη. 
Με την Αυτοδιοίκηση των Δικαστηρίων 
ενδυναμώθηκε η ανεξαρτησία των λειτουργών 
της. Αποφασιστικό βήμα για την ανανέωσή της 
αποτέλεσε και η ίδρυση της Σχολής Δικαστών 
στη Θεσσαλονίκη. Οι επ ιλογές αυτές
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αναβαθμίζουν ουσιαστικά τη Δικαιοσύνη.

Ακόμη, με μια σειρά νομοθετημάτων βελτιώθηκαν 
οι όροι της απονομής της. Πολλές διαδικασίες 
απλοποιήθηκαν και επιταχύνθηκαν, ώστε οι 
υποθέσεις να εκδικάζονται γρήγορα για την 
διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών και την 
ταχύτερη επίλυση των διαφορών.

5. Διαφάνεια στην οικονομία

Οι νέες οικονομικές δραστηριότητες που 
άρχισαν να δ ιαδ ίδοντα ι με γοργούς 

ρυθμούς και στην Ελλάδα επέβαλλαν την έγκαιρη 
θέσπιση εγγυήσεων για τη διαφάνεια, την 
ισότητα των όρων του ανταγωνισμού και την 
εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος.

Με νέες ρυθμίσεις διασφαλίσθηκαν οι σκοποί 
αυτοί σε δύο βασικές περιοχές : τα δημόσια 
έργα και τις προμήθειες του δημοσίου.

Με νέους θεσμούς επιδιώχθηκε η διαμόρφωση 
της οικονομίας της αγοράς στις σύγχρονες 
συνθήκες. Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθούν η 
διαφύλαξη των όρων ανταγωνισμού, η οργάνωση 
της προστασίας του καταναλωτή και η ανανέωση 
της νομοθεσίας των Ανωνύμων Εταιρειών.

Εξάλλου, για πρώτη φορά καθιερώθηκε ένα 
σύστημα για την οργάνωση των Μ.Μ.Ε., με στόχο 
την εύρυθμη λειτουργία της ραδιοτηλεοπτικής 
αγοράς και την υπαγωγή της σε αξιόπιστο 
έλεγχο.

6. Ανανέωση του πολιτικού 
συστήματος
Παρά τις χρόνιες αγκυλώσεις που 
χαρακτηρίζουν το πολιτικό μας σύστημα 
αναλήφθηκαν καίριες πρωτοβουλίες για την 
ανανέωσή του.

Η διασφάλιση ίσων ευκαιριών και της 
διαφάνειας στα οικονομικά των κομμάτων 
αποτελεί, όπως άρχισε ήδη να φαίνεται στην 
πράξη, καινοτομία με πολλές προεκτάσεις στο 
κομματικό σύστημα.

Η αλόγιστη κατασπατάληση πόρων για 
αναχρονιστικές πρακτικές, η αναζήτηση

απεριόριστων πόρων, η προσβολή του πολίτη 
από την αρνητική διαφήμιση, η σοβαρή ρύπανση 
του περιβάλλοντος, η απουσία πραγματικού 
ελέγχου, η δυνατότητα επηρεασμού των 
κομμάτων από οργανωμένα συμφέροντα, 
αποτελούν νοσηρά φαινόμενα που διέβρωναν και 
αμαύρωναν το πολιτικό μας σύστημα. Τα 
φαινόμενα αυτά αντιμετωπίζονται αποφασιστικά 
με το νέο νόμο για την οικονομική ενίσχυση των 
κομμάτων.

Το Κοινοβούλιο αναβαθμίστηκε επίσης με την 
καθιέρωση νέων θεσμών, όπως οι Μόνιμες 
Δ ιακομματικές Επιτροπές για τη Δημόσια 
Διοίκηση, την Παιδεία και την Εξωτερική Πολιτική.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Δ ιαφάνειας 
εγγυάται την εποικοδομητική συζήτηση και την 
αποτροπή των παθολογικών συμπτωμάτων που 
αποδυναμώνουν τη Δημοκρατία. Με τις νέες 
αρμοδιότητες της Επιτροπής Ευρωπαϊκών 
Υποθέσεων γίνεται για πρώτη φορά δυνατή η 
ουσιαστική παρακολούθηση των Κοινοτικών 
υποθέσεων από τη λαϊκή αντιπροσωπεία.

7. Κοινωνία της πληροφορίας
Η ραγδαία ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών θέτει 
την Ελληνική κοινωνία συνεχώς μπροστά σε νέες 
ευκαιρίες και διλήμματα.

Η  διαμόρφωση μιας στρατηγικής για 
την είσοδό μας στην Κοινωνία της  

Πληροφορίας αποτελεί βασικό εργαλείο 
για την απασχόληση, την ανάπτυξη και τη 
βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Γ ι’αυτό, προχωρήσαμε σε συγκεκριμένα 
προγράμματα και δράσεις. Συστήσαμε ειδική 
Κυβερνητική Επιτροπή με αντικείμενο τον 
πολιτικό σχεδιασμό για την ανάπτυξη της 
κοινωνίας της πληροφορίας, το συντονισμό και 
την εποπτεία εφαρμογής των σχετικών 
αποφάσεων. Εκσυγχρονίσαμε τη Δημόσια 
Διοίκηση με την ευρύτατη εισαγωγή της 
πληροφορικής στο δημόσιο τομέα. Σχεδιάσαμε 
τα “ in fo -c lubs” γ ια τη νεολαία, ώστε να 
δημιουργηθούν και να ενισχυθούν οι 
επαγγελματικές, εκπαιδευτικές και μορφωτικές 
ευκαιρίες για τους νέους.
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8. Δημόσια Διοίκηση
Με την ψήφιση του Ν.2190/94 
θεσμοθετήθηκε αδιάβλητο σύστημα 
προσλήψεων στη Δημόσια Διοίκηση, το 
οποίο συμβάλλει στην οριστική εμπέδωση 
της αξιοκρατίας και στην εξάλειψη των 
πελατειακών σχέσεων και της συναλλαγής. 
Η συνταγματική κατοχύρωση του νόμου 
αυτού αποτελεί βασική μας προτεραιότητα.

Στο πλαίσιο της βασικής μας επιλογής για 
ευρύτερη συναίνεση σε θέματα στρατηγικού 
χαρακτήρα για το κράτος και τη δημόσια 
διοίκηση συστάθηκε και λειτουργεί η Εθνική 
Διακομματική Επιτροπή για τη Διοίκηση.

" Με στόχο την αναδιάρθρωση των δομών της 
Δημόσιας Διοίκησης και την ορθολογική 
διάταξη του δυναμικού της, συγκροτήθηκαν 
νέα σχήματα εσωτερικής οργάνωσης και 
λειτουργίας στις κεντρικές υπηρεσίες και την 
περιφέρεια. Έτσι, προωθείται ένα Κράτος 
λειτουργικό και αποτελεσματικό.

“  ' Κυρώθηκε στη Βουλή, με σκοπό την 
κατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών 
διαπραγματεύσεων στο δημόσιο, η 151 και 
154 Διεθνείς Συμβάσεις Εργασίας. (Αστικά 
και πολιτικά δικαιώματα για την άσκηση της 
συνδικαλιστικής ελευθερίας).

Με το Ν. 2266/94 καθιερώθηκαν διαφανείς 
διαδικασίες στον τομέα της κινητικότητας 
του ανθρώπινου δυναμικού, με τη θέσπιση 
απόλυτα αντικειμενικού και γενικά 
αποδεκτού συστήματος μετατάξεων, 
μεταθέσεων και αποσπάσεων.

‘~ν·" Ενεργοποιήθηκε το σύστημα μετατάξεων και 
κινήτρων για την ενίσχυση με ανθρώπινο 
δυναμικό των παραμεθόριων περιοχών της 
χώρας.

ών'' Στο Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, η 
κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ πέτυχε την έγκριση 
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 
Προγράμματος εκσυγχρονισμού της 
Δημόσιας Διοίκησης "Κλεισθένης” , ύψους 
95 δις δραχμών. Με το πρόγραμμα αυτό 
επιχειρούνται σημαντικές παρεμβάσεις 
στους τομείς αναδιάρθρωσης των δομών

των υπηρεσιών, της εκπαίδευσης - 
κατάρτισης του ανθρώπινου δυναμικού και 
της εισαγωγής νέων τεχνολογιώ ν 
πληροφορικής. Το πρόγραμμα υλοποιείται 
από οκτώ Υπουργεία και η πορεία του 
συζητήθηκε πρόσφατα στο Υπουργικό 
Συμβούλιο.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής 
Δημόσιας Δ ιοίκησης συντάχθηκε και 
κατατέθηκε στη Βουλή "Κώδικας Διοικητικής 
Διαδικασίας” , που αποτελεί τον απαραίτητο 
οδηγό και αναγκαίο εγχειρ ίδ ιο  κάθε 
δημοσίου υπαλλήλου για την καθημερινή του 
πρακτική, όπως και κάθε πολίτη για τη 
διεκδίκηση των δικαιωμάτων του στην 
καθημερινή του επικοινωνία με το κράτος. 
Συζητήθηκε τον Ιούνιο ’96 στη Διαρκή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή και θα συνεχιστεί 
η συζήτηση το Φθινόπωρο.

^  Στο πλαίσιο της πολιτικής μας για τον 
κοινωνικό έλεγχο και την προστασία του 
πολίτη από τις αυθαιρεσίες της Διοίκησης, 
προωθούμε την καθιέρωση του θεσμού του 
Συνηγόρου του Πολίτη (ΟΒΙΙϋΒΜΑΝ). Η 
επεξεργασία του σχετικού θεσμικού 
πλαισίου ολοκληρώθηκε και καταρτίστηκε το 
σχετικό νομοσχέδιο.

Έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα μιας 
διοικητικής μεταρρύθμισης, προχωρήσαμε 
στη σύνταξη νέου Δημοσιοϋπαλληλικού 
Κώδικα. Βασικός στόχος : ο εκσυγχρο
νισμός του πλαισίου δικαιωμάτων και 
υποχρεώσεων των Δημοσίων Υπαλλήλων και 
η καθιέρωση αντικειμενικώ ν και 
αξιοκρατικών διαδικασιών στο σύστημα των 
υπηρεσιακών μεταβολών.

^  Ειδική Επιτροπή προετοιμάζει το Νέο 
Μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων. Το 
σχέδιο νόμου είναι έτοιμο να παραδοθεί από 
την αρμόδια επιτροπή. Το Νέο Μισθολόγιο 
θα εφαρμοσθεί από 1 -1 -1997.

Οι Βασικοί Στόχοι
Η θεσμική ανασυγκρότηση και ο εκσυγχρονισμός
της κρατικής διοίκησης στο κέντρο και στην
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περιφέρεια, με παράλληλη ενδυνάμωση της 
αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού, στοχεύουν :

^  στην αναδιάρθρωση των δομών των 
υπηρεσιών και την ορθολογική κατανομή του 
ανθρώπινου δυναμικού, για την παραγωγική 
αξιοποίησή του τόσο στο Κέντρο όσο και 
στην Περιφέρεια.

στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευση του 
προσωπικού.

^  στην άμεση εισαγωγή τεχνολογιών 
πληροφορικής σε όλο το φάσμα τόσο της 
διοίκησης όσο και της αυτοδιοίκησης.

9. Αναδιάρθρωση - ενίσχυση του 
Περιφερειακού Χώρου
Περιφερειακή Κρατική Διοίκηση 
(ν.2218/94)
Η Περιφέρεια  εκτός από Προγραμματική 
Βαθμίδα (1622/96) έγινε ταυτόχρονα για πρώτη 
φορά :

Βαθμίδα της αποκεντρωμένης κρατικής 
διοίκησης

+  Το Περιφερειακό Συμβούλιο απέκτησε 
αποφασιστικό ρόλο και η σύνθεσή του έγινε 
αντιπροσωπευτικότερη.

■φ" Στα 13 Π εριφερειακά Ταμεία απο
κεντρώθηκε η οικονομική εξουσία 
διαχείρισης Κρατικών Πόρων, του Π.Δ.Ε. και 
Κοινοτικών Πόρων.

Η ολοκλήρωση της π ερ ιφερειακής 
αποκέντρωσης πραγματοποιείτα ι με το 
νομοσχέδιο που κατατέθηκε στη Βουλή, τον 
Αύγουστο, για ψήφιση. Το νομοσχέδιο αυτό 
οργανώνει τις Διοικητικές Μονάδες όλων των 
Υπουργείων σε περιφερειακό επίπεδο για να 
υποδεχθούν τ ις  αρμοδ ιότητες που θα 
αποκεντρωθούν από τα Υπουργεία, ώστε αυτά 
να μείνουν επ ιτελικά, εξασφαλίζοντας 
ταυτόχρονα τη στελέχωσή τους και τ ις  
απαραίτητες υποδομές για την άμεση λειτουργία 
τους.

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (ν.2218/94, 
2240/94, 2 3 0 7 /9 5 )
Θεσμοθετήθηκε η Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση ως 
υπεύθυνη για τη διοίκηση των νομαρχιακών 
υποθέσεων. Έγιναν εκλογές για την ανάδειξη 
των Αιρετών Νομαρχών και των Νομαρχιακών 
Συμβουλίων.

Οι υπηρεσίες της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης 
στελεχώθηκαν με προσωπικό του Δημοσίου 
Τομέα και μεταφέρθηκαν οι Κρατικοί Πόροι. 
Ήδη, συμπληρώθηκαν 2 χρόνια πλήρους 
λειτουργίας του θεσμού. Επίσης, συγκροτήθηκε 
και λειτουργεί η ΕΝΑΕ (Π.Δ. 369/95).

10. Τοπική Αυτοδιοίκηση
Υλοποιήθηκε η Συνταγματική Επιταγή που θέλει 
τη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων στην 
αποκλειστική αρμοδιότητα των Δήμων και 
Κοινοτήτων.

Τη δ ιο ικητική αυτοτέλεια  ακολούθησε η 
οικονομική και εφαρμόζεται σύμφωνα με το νόμο 
1828/89.

Με το Π.Δ. 161/96 θεσπίστηκαν οικονομικά 
κίνητρα σε Δήμους και Κοινότητες των 
ευαίσθητων περιοχών της χώρας.

Η απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα του 
κατακερματισμού της πρωτοβάθμιας 
αυτοδιοίκησης δόθηκε με σύσταση και έναρξη 
της λειτουργίας των Συμβουλίων Περιοχής. 
Εξάλλου η διαδημοτική και δ ιακοινοτική 
συνεργασία λειτουργεί παράλληλα με την 
προσπάθεια για εθελοντική συνένωση.

Ο έλεγχος σκοπιμότητας στις πράξεις των 
Δημοτικών και Κοινοτικών Συμβουλίων 
καταργήθηκε. Σε έλεγχο νομιμότητας υπόκεινται 
πλέον μόνον οι πράξεις της Πρωτοβάθμιας αλλά 
και της Δευτεροβάθμιας Αυτοδιοίκησης. Και 
αυτό αποτελεί πανευρωπαϊκή πρωτοπορία.

Ο έλεγχος νομιμότητας ασκείται από τριμελείς 
επιτροπές που προεδρεύονται από δικαστικό και 
στις οποίες μετέχει εκπρόσωπος της 
αυτοδιοίκησης.

Οι κρατικοί παιδικοί και βρεφονηπιακοί Σταθμοί
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μεταβιβάστηκαν στους Δήμους. Ακολουθεί η 
οριστική μεταφορά των Εθνικών Γυμναστηρίων 
και των Λιμενικών Ταμείων ανάλογα με την 
εμβέλειά τους, τοπική, νομαρχιακή, ή εθνική, 
στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 
Αυτοδιοίκηση με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο για 
την Π εριφερειακή Οργάνωση. Ακόμη 
αναβαθμίστηκε η καταστατική θέση των αιρετών 
και των δύο βαθμιδών αυτοδιοίκησης (ειδικές 
άδειες, έξοδα παράστασης και κίνησης κ.λπ.).

Κωδικοποιήσεις
Δημοσιεύτηκαν οι Κώδικες της νομοθεσίας για 
την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια 
Αυτοδιοίκηση με όλες τις ως τώρα μεταβολές της 
νομοθεσίας (ΠΔ 410/95 και 30/96). Κείμενα 
εύχρηστα για τα στελέχη και τους αιρετούς της 
αυτοδιοίκησης αλλά και για όσους ασχολούνται 
με την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

11. Χρηματοδότηση των Κομμάτων 
(ν.2429/96)
Θεσπίστηκε ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη 
χρηματοδότηση των Πολιτικών Κομμάτων και 
καθορίστηκαν διαφανείς διαδικασίες για την 
οικονομική τους διαχείριση. Θεσμοθετήθηκε 
Διακομματική Επιτροπή Εκλογών η οποία 
λειτουργεί σήμερα για την αλλαγή του τρόπου 
διεξαγωγής του προεκλογικού αγώνα.

12. Πολιτική Προστασία της Χώρας 
(ν.2344/95)
Αναδιαρθρώθηκε και εκσυγχρονίσθηκε το 
σύστημα πολιτικής προστασίας της χώρας για 
την αντιμετώπιση των φυσικών και τεχνολογικών 
καταστροφών.

Ήδη, λειτουργεί η Γενική Γραμματεία Πολιτικής 
Προστασίας ως αυτοτελές Κέντρο μελέτης, 
σχεδιασμού, οργάνωσης, συντονισμού και 
άμεσης επέμβασης, σε συνεργασία με όλους 
τους εμπλεκόμενους φορείς, κεντρικούς και 
περιφερειακούς. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται 
άμεση κινητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών.

Δεκαεννιά (19) πυροσβεστικά οχήματα μεγάλης 
χω ρητικότητας προωθήθηκαν από το 
ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. σε Δήμους της Χώρας.

*  *  *

Προωθούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις
Κατατέθηκε στη Βουλή τον Αύγουστο ’96 το 
νομοσχέδιο για την Περιφερειακή Οργάνωση του 
Κράτους.

Επίσης, ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο που 
τροποποιεί και συμπληρώνει διατάξεις της 
νομοθεσίας γ ια την Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Αυτοδιοίκηση, απλουστεύοντας 
διαδικασίες με στόχο την πιο αποτελεσματική 
τους λειτουργία.

Β. ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΣ

1. Η Πολιτεία μας μπροστά 
στη Νέα Εποχή

Τα αποφασιστικά βήματα που έγιναν κατά την 
τελευταία τριετία, έθεσαν τα θεμέλια για τη 
δημιουργία μιας σύγχρονης δημοκρατικής 
πολιτείας. Μιας πολιτείας ικανής να εμπνέει 
εμπιστοσύνη σε κάθε άνθρωπο. Μιας πολιτείας, 
που οργανώνει και εγγυάται τη δημιουργική 
συμμετοχή όλων στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτική ζωή του τόπου, σε συνθήκες 
ελευθερίας, ισότητας και κοινωνικής 
αλληλεγγύης. Το δρόμο αυτόν θα ακολου
θήσουμε με συνέπεια, επ ιταχύνοντας το 
βηματισμό μας. Αυτό απαιτούν οι προκλήσεις 
της νέας εποχής.

2. Μια νέα αντίληψη για τα δικαιώματα
Θεμελιώδης στόχος μας είναι ο σεβασμός της 
αξίας του ανθρώπου, η εγγύηση των ελευθεριών 
κάθε πολίτη και η ανάδειξή του σε 
πρωταγωνιστή της δημοκρατικής κοινωνίας
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μας. Η δημιουργία των προϋποθέσεων για την 
ανεμπόδιστη άσκηση των δικαιωμάτων του 
πολίτη αποτελεί την πρωταρχική μέριμνα της 
Κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ. Σημασία δεν έχει πια 
τόσο η αναγνώριση όσο η πραγματική και πλήρης 
άσκηση των δικαιωμάτων. Για την καλύτερη 
οργάνωση των όρων άσκησής τους θα ληφθούν 
όλα τα πρόσφορα μέτρα.

Θα δοθούν κατευθύνσεις προς τις δημοτικές και 
νομαρχιακές αρχές για την εκπόνηση και την 
υιοθέτηση Χαρτών για τα δικαιώματα της 
καθημερινής ζωής στον πολιτισμό, την ποιότητα 
ζωής και την κοινωνική αλληλεγγύη. Χαρτών 
δεσμευτικών για τις τοπικές αρχές, οι οποίοι θα 
αποτελέσουν ασπίδα προστασίας του πολίτη αλλά 
και γόνιμο πλαίσιο συμμετοχής του στα κοινά.

Η προσοχή μας θα στραφεί επίσης στη 
διαμόρφωση μιας σύγχρονης μεταναστευτικής 
πολιτικής. Οι μετανάστες και οι αλλοδαποί που 
ζουν στη χώρα μας πρέπει να έχουν και να κάνουν 
χρήση των δικαιωμάτων που τους αναγνωρίζει 
το Σύνταγμα και η νομοθεσία, ώστε να 
συμβάλουν υπό καλύτερους όρους στην 
ανάπτυξη της κοινωνίας μας.

3. Πληροφορημένος πολίτης
Στην κοινωνία της πληροφορίας προέχει η 
χειραφέτηση του πολίτη και η καταπολέμηση 
των μηχανισμών χειραγώγησής του τόσο από 
τη δημόσια όσο και από την πολύμορφη 
ιδιωτική εξουσία. Για να αναδειχθεί ο πολίτης 
σε πρωταγωνιστή πρέπει να είναι πληρο
φορημένος. Έτσι μόνον μπορεί να είναι ενεργός. 
Θέλουμε πολίτες πληροφορημένους, ενεργούς 
και υπεύθυνους.

Για το σκοπό αυτό :

θ )  Θα εγγυηθούμε με όλα τα πρόσφορα μέσα 
την ελεύθερη πληροφόρηση από τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας και θα εντείνουμε τον 
έλεγχό τους με την καθιέρωση κατάλληλων 
μηχανισμών. Ο ρόλος του Ραδιοτηλεοπτικού 
Συμβουλίου θα ενισχυθεί ακόμα 
περισσότερο και η ανεξαρτησία του θα 
διαφυλαχθεί.

β )  Θα αξιοποιήσουμε τις δυνατότητες της 
κοινωνίας της πληροφορίας ώστε αυτή να 
λειτουργεί ως μοχλός για την απελευθέρωση 
του ανθρώπου μέσω της παραγωγής και της 
απρόσκοπτης ροής πληροφοριών. Η 
πρόκληση, με την οποία βρίσκετα ι 
καθημερινά αντιμέτωπος ο πολίτης, είναι 
μεγάλη. Πρέπει γ ι’αυτό να είναι σε θέση ο 
ίδιος να τη διαχειριστεί.

Υ ) Θα διασφαλίσουμε την άμεση πρόσβαση 
του πολίτη στα αρχεία της Διοίκησης για
κάθε πληροφορία που τον ενδιαφέρει. Αυτό 
απαιτεί η λε ιτουργ ία  κάθε ανοιχτής 
Δημοκρατίας που ως τελικό σκοπό έχει την 
εξυπηρέτησή του. Δεν αρκούν πάντως μόνο 
νομοθετικές πρωτοβουλίες. Απαιτούνται 
παράλληλα και πρακτικές που θα 
διευκολύνουν την πληροφόρησή του.

4. Ενεργός πολίτης
Ο ενεργός πολίτης είναι η καλύτερη εγγύηση 
για την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της 
Δημοκρατίας. Με τη συμμετοχή του συμβάλλει 
στη διαμόρφωση των όρων της καθημερινής 
ζωής και παύει να είναι παθητικός δέκτης 
αποφάσεων που παίρνουν άλλοι για λογαριασμό 
του. Προσβλέπουμε σε υπεύθυνους και 
συνειδητούς πολίτες που έχουν ιδέες, απόψεις, 
προτάσεις και ασκούν κριτική για το 
περιεχόμενο και την εφαρμογή των 
αποφάσεων. Στη διαφαινόμενη αδιαφορία και 
απάθεια αντιτάσσουμε τον ενεργό πολίτη μιας 
ζωντανής κοινωνίας των πολιτών.

Ο ενεργός πολίτης συμμετέχει στην πολιτική 
ζωή. Η αναγκαία αναζωογόνηση του πολιτικού 
συστήματος προϋποθέτει την πολύπλευρη 
συμβολή όλων μας. Το πρόβλημα παρουσιάζεται 
με μεγαλύτερη ένταση στα πολιτικά κόμματα, των 
οποίων έχει κλονισθεί ανησυχητικά η αξιοπιστία. 
Το ΠΑΣΟΚ έχει λάβει το μήνυμα. Θα 
προσπαθήσει να διαμορφώσει τους όρους για 
την αναστροφή του κλίματος. Το τελευταίο 
συνέδριό μας αποτελεί την καλύτερη απόδειξη
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ότι η πορεία αυτή είναι εφικτή. Θα επιδιώξουμε 
επαφές με όλα τα κόμματα για να αναζητήσουμε 
από κοινού τρόπους για την καλύτερη λειτουργία 
του κομματικού συστήματος. Κορυφαία στιγμή 
στις προσπάθειες αυτές είναι η τόνωση της 
εσωκομματικής δημοκρατίας και της 
διαφανούς λειτουργίας των κομμάτων.

Ο ενεργός πολίτης συμμετέχει στην κοινωνική 
ζωή. Θα ενισχύσουμε κάθε μορφή 
οργανωμένης συλλογικής δράσης και 
προστασίας, αφού ο ρόλος της σύγχρονης 
πολιτείας είναι η ανταπόκριση στις ανάγκες και 
στις πρωτοβουλίες των πολιτών. Επιβεβλημένη 
είναι η παρέμβασή της, ώστε να ενισχυθεί η 
αυτενέργεια για την προβολή των προβλημάτων 
τους. Θα συνεχίσουμε να προωθούμε κάθε 
πρόσφορο μέσο που ανοίγει νέες προοπτικές 
στη συλλογική δράση, με γνώμονα την 
αυτοοργάνωση, την αυτοπροστασία και την 
αλληλεγγύη. Στο πλαίσιο της εγγυημένης 
αυτονομίας των συνδικάτων, θα προσπαθήσουμε 
να υπερβούμε τις δομές που συντηρούν και 
προάγουν τον συντεχνιακό χαρακτήρα τους.

Ο ενεργός πολίτης συμμετέχει στη διοικητική 
διαδικασία. Θα κατοχυρώσουμε τη συμμετοχή 
των πολιτών στη διαδικασία λήψης αποφάσεων 
από τη διοίκηση, με την ουσιαστική πραγμάτωση 
βασικών δικαιωμάτων. Γι’αυτό θα θεσπίσουμε 
διαδικασίες διαβούλευσης με οργανωμένες αλλά 
και άτυπες ομάδες πολιτών, πριν ληφθούν 
αποφάσεις που τους αφορούν.

5. Σύγχρονη και ανθρώπινη Διοίκηση
Ο ενεργός πολίτης απαιτεί αποτελεσματική, 
ευέλικτη και αξιοκρατική Διοίκηση. Η Διοίκηση 
παραμένει ο μεγάλος ασθενής. Η ριζική 
μεταρρύθμισή της αποτελεί βασικό όρο για την 
εύρυθμη λειτουργία της κοινωνίας και της 
πολιτείας, την ανάπτυξη της χώρας, τη 
συμμετοχή της στο διεθνή καταμερισμό εργασίας 
και τη βελτίωση της καθημερινής ζωής του 
πολίτη. Βασικοί στόχοι για την αναμόρφωσή της 
είναι η εμβάθυνση της αποκέντρωσης, η 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας, η ενίσχυση 
της διαφάνειας, ο προσανατολισμός της στην 
εξυπηρέτηση του πολίτη, η αξιοκρατία στη

στελέχωσή της και η απλούστευση των 
διαδικασιών της. Στην κατεύθυνση αυτή, θα 
ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την 
υπηρεσιακή και οικονομική αναβάθμιση των 
λειτουργών της.

Η αποκέντρωση της Διοίκησης θα συνεχισθεί με 
γοργούς ρυθμούς. Ο πολίτης θα λύνει τα 
προβλήματά του στον τόπο όπου διαμένει και δεν 
θα αναγκάζεται να καταφεύγει στο υδροκέφαλο 
κέντρο. Στις βασικές προτεραιότητές μας ανήκει 
η ενίσχυση της περιφέρειας και η συγκρότησή 
της ως βασική μονάδα της αποκεντρωμένης 
κρατικής διοίκησης. Τα Υπουργεία θα 
διατηρήσουν μόνον τον επιτελικό ρόλο τους. Για 
το σκοπό αυτό θα μεταβιβασθούν οι 
περισσότερες αρμοδιότητες και υπηρεσίες τους 
στις Περιφέρειες. Επίσης, θα ληφθεί ειδική 
μέριμνα για τη στελέχωσή τους με προσωπικό 
υψηλών προδιαγραφών, τη δημιουργία 
σύγχρονων υποδομών και τη διάθεση των 
αναγκαίων πόρων. Τα Περιφερειακά Ταμεία θα 
διαχειρίζονται αυτοτελώς τους πόρους που 
αναλογούν στην Περιφέρεια από κρατικές και 
κοινοτικές πηγές.

Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Τοπική 
Αυτοδιοίκηση συνεργάζονται αρμονικά για την 
ανάπτυξη της περιφέρειας και των τοπικών 
κοινωνιών με κριτήριο τη δράση κοντά στον 
πολίτη.

Η Διοίκηση θα γίνει πιο διαφανής και πιο 
αποδοτική. Θα εντατικοποιήσουμε την 
προσπάθεια για τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό 
της, ώστε να αξιοποιηθεί καλύτερα το ανθρώπινο 
δυναμικό, θα βελτιώσουμε την υλικοτεχνική 
υποδομή της και θα καταπολεμήσουμε τη 
γραφ ειοκρατία  με την απλούστευση των 
διαδικασιών. Ο Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας 
θα θέσει τέρμα στις ταλαιπωρίες του πολίτη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνουμε στη δημιουργία 
Ανεξάρτητων Αρχών σε περιοχές όπου οι 
παραδοσιακές δομές έχουν ξεπερασθεί από τα 
πράγματα και δεν είναι σε θέση να διαχειρισθούν 
νέα προβλήματα. Η καθιέρωση του θεσμού του 
Συνήγορου του πολίτη ως Ανεξάρτητης Αρχής 
με πλήρη ελευθερία δράσης λειτουργεί ως 
καταλύτης και δημ ιουργεί ένα πρόσφορο
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μηχανισμό ελέγχου, ώστε να τονω θεί η 
εμπιστοσύνη του πολίτη.

Τα φαινόμενα μη συμμόρφωσης των Αρχών στις 
αποφάσεις των Δικαστηρίων θα αντιμετωπισθούν 
με τη θέσπιση κατάλληλων μηχανισμών.

Η διοικητική εικόνα της χώρας θα αλλάξει ριζικά. 
Η Αποκέντρωση και η Τοπική Δημοκρατία θα γίνει 
βίωμα του πολίτη.

6. Μέτρα για τη Δημόσια Διοίκηση
Στο πλαίσιο του κυβερνητικού Προγράμματος 
προωθούνται μέτρα για τον εκσυγχρονισμό των 
δομών και την οργανωτική ανασυγκρότηση των 
Δημοσίων Υπηρεσιών αλλά και γ ια  την 
αξιοκρατία, τη διαφάνεια στις υπηρεσιακές 
μεταβολές και την πολυεπίπεδη αναβάθμιση του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Ανασυγκρότηση δομών.

%/ Με την προώθηση της περιφερειακής 
διοίκησης ως αποκεντρωμένης βαθμίδας της 
κρατικής διοίκησης και με ενισχυμένο 
προγραμματικό χαρακτήρα, μεταφέρονται 
τα κέντρα λήψης των αποφάσεων κοντά 
στον πολίτη και εξασφαλίζεται η δική του 
συμμετοχή στη διαμόρφωση των 
αποφάσεων.

> Οι κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων 
αποκτούν επιτελικό χαρακτήρα με νέους 
σύγχρονους οργανισμούς.

Οριοθετούνται με σαφήνεια, μετά από 
μελέτη και διάλογο με τους κοινωνικούς 
φορείς, οι αρμοδιότητες των διαφόρων 
επιπέδων της διοίκησης και μεταφέρονται 
νέες στην Περιφέρεια και την Αυτοδιοίκηση 
Α’ και Β’ βαθμού.

| /  Με το σύστημα των μετατάξεων σε 
εθελοντική βάση και με αντικειμενικό τρόπο 
εξασφαλίζεται η ορθολογική κατανομή του 
ανθρώπινου δυναμικού της Δημόσιας 
Διοίκησης, ώστε να καλυφθούν οι κενές αλλά 
και οι νέες θέσεις στις αποκεντρωμένες 
υπηρεσίες.

Με τη βελτίωση της υποδομής (μεταστέγαση 
υπηρεσιών και νέα λειτουργικά κτίρια,

γρήγορη προώθηση του προγράμματος 
μηχανογράφησης), ο πολίτης θα εξυπη
ρετείται με σύγχρονο και γρήγορο τρόπο και 
ο εργαζόμενος θα προσφέρει τις υπηρεσίες 
του σ’ένα ανθρώπινο περιβάλλον.

Αξιοκρατία και εργαζόμενοι
| /  Βελτίωση και επέκταση του συστήματος 

προσλήψεων του Ν2190, ώστε να 
διασφαλισθεί, για το σύνολο των θέσεων 
εργασίας στο δημόσιο τομέα, η αξιοκρατία 
και η διαφάνεια και να εμπεδωθεί σε όλη την 
κοινωνία η αντίληψη για το τέλος της εποχής 
του ρουσφετιού.

✓  Ολοκλήρωση των συστημάτων μορφο
ποίησης των μεταθέσεων για το σύνολο των 
δημοσίων υπηρεσιών, με στόχο 
προγραμματισμένη κάλυψη των 
υπηρεσιακών αναγκών και την ανατροπή της 
πελατειακής λογικής στη Δημόσια Διοίκηση.

% / Προώθηση του νέου συστήματος 
αξιολόγησης του προσωπικού. Το σχετικό 
Προεδρικό Διάταγμα είναι έτοιμο προς 
έκδοση. Με το σύστημα αυτό εισάγονται 
σύγχρονες αντιλήψεις για τη συμμετοχή 
του εργαζόμενου στον Προγραμματισμό και 
τον έλεγχο του έργου της διοίκησης.

%/ Ολοκλήρωση της επεξεργασίας του νέου 
Δημοσιοϋπαλληλικού κώδικα και ψήφισή 
του, ώστε να προσδιοριστούν με σύγχρονο 
τρόπο τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των 
δημοσίων υπαλλήλων και παράλληλα να 
εισαχθούν διαδικασίες αξιοκρατίας και 
αντικε ιμεν ικότητας στο σύνολο των 
υπηρεσιακών μεταβολών.

%/ Νέα σύνθεση των υπηρεσιακών συμβουλίων: 
Δύο οριζόμενα μέλη από τη διοίκηση, δύο 
αιρετά και ένα κοινής αποδοχής, ώστε να 
διασφαλιστεί η ανεξαρτησία τους.

% / Καθιέρωση του συστήματος συλλογικής 
διαπραγμάτευσης, μετά και την ψήφιση των 
ΔΣΕ 151 και 154 για τον εκσυγχρονισμό των 
εργασιακών σχέσεων στο δημόσιο και την 
ολοκλήρωση των συλλογικών ελευθεριών 
των δημοσίων υπαλλήλων.
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Νέα πολιτική αμοιβών με το νέο μισθολόγιο 
των Δημοσίων υπαλλήλων για την 
αναβάθμιση των αποδοχών τους, την 
ενίσχυση της αξιοκρατίας, της προσφοράς 
και των κινήτρων για θέσεις ευθύνης.

✓  Ενίσχυση των προγραμμάτων εκπαίδευσης, 
μετεκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης 
του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης 
μέσα από το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας 
Διοίκησης, με διεύρυνση των πόρων και 
αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων.

7. Η Κοινωνία της πληροφορίας
Η ευέλικτη και σύγχρονη δημόσια διοίκηση είναι 
όρος κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. 
Εργαλείο προόδου για την έφοδο προς τα 
εμπρός είναι η αξιοποίηση των ευκαιριών της 
κοινωνίας της πληροφορίας. Η δημιουργία της 
κατάλληλης τεχνολογικής, πληροφοριακής και 
τηλεπικοινωνιακής υποδομής συμβάλλει στην 
αύξηση της αποδοτικότητας του δημόσιου και 
της ανταγωνιστικότητας του ιδιωτικού τομέα. Η 
προοπτική αυτή θα σημάνει τη βελτίωση της 
ποιότητας της καθημερινής ζωής μας με τη 
διάδοση και ανάπτυξη της τηλεϊατρικής, της 
τηλεκπαίδευσης και της τηλεργασίας.

Η πολιτική μας επιδιώκει την εισαγωγή και τον 
εμπλουτισμό του αναγκαίου θεσμικού και 
οργανωτικού πλαισίου για την προώθηση και 
εδραίωση της τεχνολογικής καινοτομίας. 
Στόχος μας είναι η επιστράτευση των νέων 
τεχνολογιών προς όφελος του ανθρώπου και της 
κοινωνίας, με σταθερό γνώμονα την προστασία 
των δικαιωμάτων του πολίτη. Το ΠΑΣΟΚ 
εγγυάται το δημοκρατικό χαρακτήρα της 
ανάπτυξης της τεχνολογίας και διασφαλίζει την 
προστασία της ελευθερίας της προσω
πικότητας και της ιδιωτικής ζωής των πολιτών 
από τους κινδύνους που συνεπάγεται η αθέμιτη 
χρήση της πληροφορικής και των τηλεπ ι
κοινωνιών.

Όσο περισσότερο εισβάλλει η πληροφορική 
στη ζωή μας τόσο μεγαλύτερος είναι ο κίνδυνος 
μιας νέας μορφής ‘ ’αναλφαβητισμού”  και 
περιθωριοποίησης όσων πολιτών δεν έχουν 
πρόσβαση στις νέες τεχνολογ ίες  και

κινδυνεύουν γ ι’αυτό να αποκλειστούν από τις 
ευκαιρίες που προσφέρει η τεχνολογική εποχή. 
Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ έχει επίγνωση της 
απειλής να δημ ιουργηθεί μία νέα τάξη 
“’πνευματικών προλεταρίω ν” . Θα την 
αντιμετωπίσει έγκαιρα, εφαρμόζοντας ειδικά 
προγράμματα, όπως τα info-club για τη νεολαία 
σε υποβαθμισμένες και πληττόμενες από ανεργία 
περιοχές, με κριτήριο το μορφωτικό και κοινωνικό 
εμπλουτισμό της ελληνικής κοινωνίας, την 
απελευθέρωση όλων των δεξιοτήτων και 
ευκαιριών των πολιτών της.

8. Δικαιοσύνη : οχυρό της 
Δημοκρατίας
Καίρια είναι η αποστολή της Δικαιοσύνης. Η 
πραγμάτωση της ανεξαρτησίας, η ενίσχυση της 
αξιοπιστίας και η βελτίωση των όρων 
λειτουργίας της θα συνεχίσουν να βρίσκονται 
σταθερά στο επίκεντρο της πολιτικής μας. Η 
επιμόρφωση των δικαστών, η κτιριακή υποδομή, 
η μηχανοργάνωση και η δημιουργία βιβλιοθηκών 
θα συμβάλλουν στην ευπρόσωπη παρουσία, την 
αποδοτικότερη λειτουργία και την αναβάθμισή 
της. Οι βασικοί δικονομικοί Κώδικες που 
προσδιορίζουν τους όρους απονομής της 
Δικαιοσύνης θα ανανεωθούν. Επίσης, θα 
ψηφισθούν ο Κώδικας Διοικητικής Δικονομίας, με 
βασικούς στόχους την απλούστευση των 
διαδικασιών και τη γρηγορότερη έκδοση των 
αποφάσεων, ο Εμπορικός Κώδικας που 
εκσυγχρονίζει βασικούς θεσμούς της οικονομίας 
και ο Κώδικας Υιοθεσίας και Επιτροπείας που 
συμπληρώνει την ιστορική μεταρρύθμιση του 
Οικογενειακού Δικαίου.

9. Ριζικές τομές στο πολιτικό σύστημα
Οι ραγδαία μεταβαλλόμενες συνθήκες απαιτούν 
την προσαρμογή του πολιτικού συστήματος στα 
νέα δεδομένα και επιβάλλουν απαντήσεις στα 
μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει κάθε 
σύγχρονη δημοκρατική κοινωνία. Την πραγμα
τικότητα  αυτή εξηγε ί το γεγονός ότι η 
μεταρρύθμιση στους θεσμούς βρίσκεται στην 
ημερήσια διάταξη.
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Το ισχύον Σύνταγμα άντεξε στο χρόνο. Η 
προσαρμογή του στις νέες συνθήκες είναι 
επιβεβλημένη. Θα συνεχίσουμε την πρωτοβουλία 
που αναλάβαμε με βάση την πρόταση που 
διαμόρφωσε η αρμόδια Επιτροπή της Βουλής. 
Την πρόταση αυτή θα την εμπλουτίσουμε για να 
διαμορφώσουμε το Σύνταγμα της Ελλάδας του 
21ου αιώνα.

Στις άμεσες προτεραιότητες του ΠΑΣΟΚ είναι ο 
εκσυγχρονισμός και η απλούστευση της 
εκλογικής διαδικασίας. Στο πλαίσιο αυτό θα 
ρυθμιστεί η ψήφος των ετεροδημοτών και των 
αποδήμων, ώστε να ασκούν το δικαίωμά τους 
στον τόπο διαμονής τους. Ο πολίτης θα 
συγκεντρώνει στο μέλλον την προσοχή του στην 
ουσία και όχι στη διαδικασία της εκλογικής 
αναμέτρησης, απαλλαγμένος από άσκοπες 
γραφειοκρατικές και διοικητικές διατυπώσεις.

Η πρόσφατη τροποποίηση του Κανονισμού της 
Βουλής ανο ίγει νέες προοπτικές γ ια την 
αντιμετώπιση πολλών προβλημάτων που 
χρονίζουν. Με το νέο θεσμικό πλαίσιο εύλογα 
αναμένεται να βελτιωθεί η λειτουργία των 
κοινοβουλευτικών θεσμών. Έτσι θα επανα- 
κτήσουν το ενδιαφέρον τους ο βουλευτής για την 
αποστολή του και ο πολίτης για τη λειτουργία 
της Βουλής. Η υποστήριξη όλων των κομμάτων 
αποτελεί προϋπόθεση για την αναβάθμιση της 
κοινοβουλευτικής ζωής.

Η συλλογική λειτουργία της Κυβέρνησης
αποτυπώνειτη νέα ποιότητα του πολιτικού λόγου 
του ΠΑΣΟΚ. Με αυτήν εξασφαλίζεται η συνοχή 
της και η συμμετοχή όλων των Υπουργών στη 
λήψη ορθών αποφάσεων.

Η διαπλοκή μεταξύ πολιτικής και ιδιωτικών 
συμφερόντων έφερε πιεστικά στο προσκήνιο την
ανάγκη διαφάνειας στη δημόσια ζωή.

' · '   ̂\ '  '

Η εξασφάλισή της αποτελεί καθολικό αίτημα. Το 
ΠΑΣΟΚ θα επ ιδιώ ξει με κάθε μέσο την 
επικράτηση συνθηκών διαφάνειας και όρων ίσου 
ανταγωνισμού για την εξυπηρέτηση του 
δημοσίου συμφέροντος στα δημόσια έργα, τις 
προμήθειες του δημοσίου, τα Μ.Μ.Ε. και τη

χρηματοδότηση των κομμάτων. Δεν θα 
ανεχθούμε καμία καταστρατήγηση των θεσμικών 
μηχανισμών που καθιερώσαμε για την 
αποτροπή της αθέμιτης διαπλοκής άνομων 
συμφερόντων με την εξουσία. Αυτές οι 
επιλογές πρυτανεύουν και στο νόμο για την 
ευθύνη των Υπουργών που θα ψηφισθεί κατά 
προτεραιότητα στη νέα Βουλή.
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ  
ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ  
ΑΝΑΠΤΥΞΗ
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1. Οι στρατηγικές μας επιλογές
Στην τετραετία 1996-2000 το ΠΑΣΟΚ φιλοδοξεί 
να φέρει σε πέρας τον πιο μεγαλεπήβολο 
αναπτυξιακό στόχο της μεταπολεμικής ιστορίας 
της χώρας.

Για πρώτη, ίσως, φορά στη μεταπολεμική 
περίοδο, η Ελλάδα αναμετράται με τόσες 
πολλές ιστορικές προκλήσεις και ευκαιρίες. Για 
να ανταποκριθεί σε αυτές, η χώρα μας πρέπει 
να επιτύχει ταυτόχρονα και αξιόπιστα τέσσερις 
στρατηγικούς στόχους :

Να πετύχει επιδόσεις τέτοιες, ώστε η 
Ελλάδα να πάρει οριστικά ισότιμη θέση 
στην ομάδα των πιο ισχυρών χωρών της 
Ευρώπης. Με τον τρόπο αυτό θα 
συμμετέχει δυναμικά στην εξέλιξη της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια κατεύθυνση 
οικονομικής, πολιτικής και αμυντικής της 
ολοκλήρωσης, διασφαλίζοντας παράλληλα 
τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα.

Να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό και την 
ταχύρρυθμη ανάπτυξη της οικονομίας, με
την προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη 
βελτίωση των υποδομών, την τεχνολογική 
προσαρμογή των επιχειρήσεων και την 
εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού, 
ώστε η χώρα μας να μπορέσει να εισέλθει 
σε μια νέα εποχή απασχόλησης, ευημερίας 
και κοινωνικής δικαιοσύνης.

Να οικοδομήσει ένα σύγχρονο κοινωνικό 
κράτος, το οποίο θα φροντίζει συστηματικά 
για τα αδύναμα κοινωνικά στρώματα, με 
οικονομική στήριξη, εκπαίδευση και αρωγή.
Μ όνο έ τσ ι θα μ π ο ρ έσ ο υ μ ε  να 
καταπολεμήσουμε την περιθωριοποίηση, να 
αποφύγουμε την αδυσώπητη απειλή της 
διάσπασης της κοινωνικής συνοχής και να 
αξιοποιήσουμε όλο το δυναμικό της 
κοινωνίας μας, δίνοντάς του την ευκαιρία να 
συμμετάσχει στην Απασχόληση, την Παιδεία, 
την Περίθαλψη και όλα τα βασικά κοινωνικά 
αγαθά ενός σύγχρονου Κράτους.

Να πρωταγωνιστήσει στο νέο γεωπολιτικό 
περιβάλλον που διαμορφώ νεται στα 
Βαλκάνια και τη Μεσόγειο, με πρωτοβουλίες 
που θέτουν τα θεμέλια μιας Νέας Εποχής

Ειρήνης, Ασφάλειας, Συνεργασίας και 
Ευημερίας για όλους τους λαούς της 
πεοιογήςΑττένοντι σε μια Τουρκία που 
α π ειλε ί και απ οσ τα θεροπ οιε ί την  
περιοχή, η Ελλάδα θα αντιτάξει την 
αποφασιστικότητα μαζί με τη σύνεση, 
την αμυντική εγρήγορση μαζί με τη 
διπλωματική πρωτοβουλία.

Οι επιλογές αυτές έχουν στρατηγική σημασία για 
τα εθνικά θέματα της χώρας.

Κάθε μια από αυτές έχει ξεχωριστή σημασία για 
το μέλλον της χώρας μας. Καθεμιά ισοδυναμεί 
με μια μεγάλη ιστορική ευκαιρία για την Ελλάδα. 
Πρέπει να επιτύχουμε, συγχρόνως, όλους τους 
στόχους σε έναν ορατό ορίζοντα, μέχρι το 2000.

α) Η Ελλάδα στην ομάδα των ισχυρών 
της Ευρώπης.
Η μη έγκαιρη προσαρμογή μας δεν θα πρόκειται 
απλώς για μία καθυστέρηση. Η χώρα θα 
κινδυνεύσει να αποκοπεί από τις εξελίξεις και τα 
Κέντρα Αποφάσεων.Μια τέτοια εξέλιξη θα έχει 
ως συνέπεια να χάσουμε σημαντικό τμήμα των 
πλεονεκτημάτων που κατακτήσαμε επίπονα από 
το 1981 μέχρι σήμερα.

Αν ο στόχος αυτός δεν επ ιτευχθεί, αν 
διστάσουμε μπροστά στην προσπάθεια 
προσαρμογής, θα βρεθούμε πριν τα τέλη 
του αιώνα αντιμέτωποι μ ’ένα πολλαπλάσιο 
κόστος στο βιοτικό μας επίπεδο και με 
σοβαρές επιπτώσεις για τα εθνικά μας 
θέματα.

Η εισροή Κοινοτικών Πόρων, το εισόδημα του 
Έλληνα αγρότη, οι επενδύσεις, η ευημερία της 
χώρας, η πορεία θεμάτων της εξωτερικής μας 
πολιτικής, θα επηρεαστούν άμεσα από την 
ικανότητά μας να πετύχουμε την προσαρμογή 
που απαιτείται.

β) Ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα
Ο καλύτερος τρόπος να διασφαλίσουμε τα 
εθνικά μας συμφέροντα είναι η Οικονομική 
Ανάπτυξη και Δύναμη. Μέσα από αυτήν 
θα επιβάλλουμε το σεβασμό σε όσους
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επιδιώκουν να αμφισβητήσουν τα Εθνικά 
μας Δικαιώματα. Μέσα από αυτήν θα 
ισ χ υ ρ ο π ο ιήσ ο υμε τη  θέσ η μ ας στα  
Β αλκάνια  κα ι θα α ξιο π ο ιή σ ο υ μ ε τ ις  
ευκαιρίες ανάπτυξης και συνεργασίας που 
διαμορφώνονται. Μέσα από αυτήν θα 
ενισχυσουμε την αμυντική θωράκιση της 
χώρας.

Ζούμε σε μια περίοδο αδυσώπητου 
ανταγωνισμού μεταξύ χωρών για το ποιος θα 
πετύχει να προσαρμοστεί περισσότερο, 
γρηγορότερα και αποτελεσματικότερα στα νέα 
πρότυπα παραγωγικής οργάνωσης και 
ανταγωνιστικής ικανότητας που διαμορφώνονται. 
Δεν αρκεί να προχωράμε. Πρέπει να προχωράμε 
πιο γρήγορα από τους άλλους, από ένα σύνολο 
χωρών που ανταγωνίζονται σκληρά για να 
ανταποκριθούν στις προσδοκίες των λαών τους.

Στόχος μας είναι η Ανάπτυξη, που θα επιτύχουμε 
να οδηγήσει σε αύξηση της απασχόλησης. Το 
πρόβλημα της απασχόλησης και της ανεργίας 
είναι για μας κρίσιμο. Η ανεργία εξακολουθεί να 
είνα ι στην Ελλάδα χαμηλότερη από την 
Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η ανεργία των νέων 
διαμορφώνεται σε υψηλότερα επίπεδα. Η 
μετάφραση της ανάπτυξης σε απασχόληση 
είναι σήμερα ένα από τα πιο κρίσιμα  
ζητήματα σε όλο τον Ευρωπαϊκό χώρο, 
όπου είναι έκδηλη η ένταση του προβλήματος, 
παρά την επ ίτευξη υψηλότερων ρυθμών 
μεγέθυνσης.

Το κέντρο βάρους της ανατττυξιακής μας 
πολιτικής είναι οι δημόσιες και ιδιωτικές, 
ελληνικές ή ξένες, επενδύσεις. Το επίπεδο, 
στο οποίο κινούνται σήμερα οι επενδύσεις και 
θα κινηθούν, στα επόμενα χρόνια, είναι το 
υψηλότερο της μεταπολεμικής ιστορίας 
της χώρας, ένα επίπεδο ρεκόρ. Και η ανάπτυξη 
που θα δημιουργήσουν είναι, αντίστοιχα, 
εντυπωσιακή. Τα έργα που θα κατασκευαστούν, 
διαμορφώνουν εξα ιρετικά  ευνο ϊκές 
προϋποθέσεις και για τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
που σημειώνουν αλματώδη άνοδο.

Κρίσιμο ζήτημα : Η προσπάθεια να μην 
ανακοπούν αυτά τα έργα, αλλά να 

συνεχισθούν με επιμονή και αποφασιστικότητα.

Με τις Δημόσιες Επενδύσεις που υλοποιούνται 
στην περίοδο αυτή, η Ελληνική Οικονομία 
εντάσσεται πλέον σε ένα διευρωπάίκό πλέγμα 
δικτύων, που ενισχύει τις διασυνδέσεις της με 
τις χώρες όλης της Ευρώπης γενικότερα, των 
Βαλκανίων ειδικότερα, αλλά και την περιοχή της 
Μέσης Ανατολής. Το αποτέλεσμα των 
επενδύσεων αυτών και της συνολικότερης 
βελτίωσης των μακροοικονομικών συνθηκών 
αναμένεται να οδηγήσουν τις επενδύσεις στα 
υψηλότερα επίπεδα της μεταπολεμικής 
περιόδου. Ειδικότερα, οι εκτιμήσεις είναι, 
ότι στην περίοδο μέχρι το 1999 οι δημόσιες 
επενδύσεις θα αυξάνονται με μέσο ετήσιο 
ρυθμό 10.9% και οι ιδιωτικές αντίστοιχα 
με 5 .9% .

Ανάπτυξη για την Κυβέρνησή μας, δεν είναι 
μόνο οι Επενδύσεις του Κοινοτικού Πλαισίου 
Στήριξης (ΚΠΣ). Είναι η βελτίωση της Παιδείας, 
η καταπολέμηση της ανεργίας, η 
ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, οι 
μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι άυλες υποδομές 
που τόσο έχει ανάγκη η χώρα.

Οι σημαντικότερες δαπάνες για Εκπαίδευση, 
Κατάρτιση και Ενίσχυση της Απασχόλησης 
μπορεί να μην δίνουν άμεσο εισόδημα, αλλά 
συμβάλλουν αποφασιστικά στο πραγματικό 
επίπεδο διαβίωσης των εργαζομένων. Αλλά, και 
η ποιότητα ζωής κάθε εργαζόμενου θα 
αναβαθμιστεί με τα έργα υποδομής και 
βελτίωσης της ποιότητας ζωής που έχουν 
προγραμματιστεί.

Έχουμε μπροστά μας το μεγάλο έργο της  
εφ αρ μο γής μ ια ς  σ τρ α τη γ ική ς  για το  
Γεωργικό Τομέα και την Ύ παιθρο, σε 
μ ια  π ερ ίο δ ο  όπου ο ι αλ λ α γ ές  που  
προοιωνίζονται είναι ακόμα αβέβαιες.

Το αναπτυξιακό μας πρόγραμμα οδήγησε σε 
σαφή βελτίωση της θέσης των εργαζομένων, που 
εξισορρόπησαν έτσι εν μέρει τ ις  σοβαρές 
εισοδηματικές απώλειες που είχαν υποστεί το 
1990-1993. Η κατακόρυφη αύξηση των 
επενδύσεων δημιουργεί νέες και σταθερές θέσεις 
απασχόλησης σε μακροχρόνια προοπτική. Το 
1996 συνδέεται με 50.000 νέες θέσεις εργασίας.
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γ) Ένα σύγχρονο Κοινωνικό Κ ράτος  με τις νεοφιλελεύθερες πολιτικές της Ν.Δ.

Κεντρικό ζήτημα στην πολιτική του ΠΑΣΟΚ 
αποτελεί η ενίσχυση του κοινωνικού στοιχείου, 
της κοινωνικής συνοχής, γεγονός που 
διασφαλίζει την εσωτερική ενότητα της χώρας 
και ταυτόχρονα :

■  Αναδεικνύει

Αξιοποιεί

Πολλαπλασιάζει τις δυνάμεις της.

Μετά από μία τρ ιετή  παρένθεση 
νεοφιλελεύθερης στρατηγικής εκποιήσεων του 
παραγωγικού δυναμικού, η πολιτική μας από το 
1994-96, μπορεί να εγγυηθεί τώρα την ανάπτυξη.

Τα προβλήματα βέβαια είναι υπαρκτά, με όσα 
προηγήθηκαν και η χώρα είναι αντιμέτωπη με τη 
σύγκλιση και την προσαρμογή σε διεθνή 
δεδομένα.

Οι άλλοι θέλουν να μας γυρίσουν στο μονόδρομο 
τους.

✓

✓

Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι. Δεν σταθεροποιεί την 
οικονομία για να αποσταθεροποιήσει την 
κοινωνική συνοχή.

Το ΠΑΣΟΚ λέει όχι στις μορφές κοινωνίας 
των 2/3.

Απαντά θετικά:

✓
✓

Στην ανάπτυξη, με Κοινωνική Δικαιοσύνη.

Στην προοπτική μέσα από την κοινωνική 
συνοχή και την κοινωνική αλληλεγγύη.

Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει την απόφασή του να 
δρομολογήσει σταθερά την πορεία της 
Ελλάδας προς τον 21ο αιώνα.
Να πετύχει έτσι στη δύσκολη πρόκληση της 
ισότιμης συμμετοχής στη νέα Ευρωπαϊκή Ένωση :

I Με τη στήριξη της κοινωνίας, όχι ενάντια 
στην κοινωνία.

Με την ίδια γραμμή ισορροπίας ανάμεσα :

■  Στη Σταθεροποίηση

■  Την Ανάπτυξη

■  Την Κοινωνική Δικαιοσύνη

Είναι η γραμμή στρατηγικής αντιπαράθεσής μας

Είναι η βάση της αποδοχής της Κυβέρνησής 
μας από το λαό.

δ) Γεωπολιτικός και οικονομικός ρόλος  
τη ς  Ελλάδας στην περιοχή

Η αναπτυξιακή προοπτική, που ήδη διαφαίνεται 
στην πράξη, έχει για την Ελλάδα επιπτώσεις 
αποφασιστικής σημασίας. Το άνοιγμα των 
βόρειων συνόρων μας έδωσε μια ευκαιρία 
ευρύτερων συνεργασιών με τις οικονομίες της 
περιοχής. Για πρώτη φορά στη μεταπολεμική 
ιστορία, η Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα οι 
λιγότερο ευνοημένες περιοχές της Θράκης, της 
Μακεδονίας, αλλά και της Ηπείρου 
αναπτύσσουν σοβαρούς εγγενείς μηχανισμούς 
ανάπτυξης, που δεν στηρίζονται από το Κέντρο. 
Αντίθετα, το βόρειο τμήμα της χώρας θα έχει 
αναπτυξιακή επίδραση στην υπόλοιπη Ελλάδα. 
Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ευκα ιρ ία  
εσωτερικής σύγκλισης των παραγωγικών και 
εισοδηματικών δυνατοτήτων σε όλη τη χώρα.

Η χώρα μας ως μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
μπορεί να διαδραματίσει ευρύτερο ρόλο. Η 
οικονομική στρατηγική μας στηρίζεται καταρχήν 
στην ολοκλήρωση όλου του βορειοελλαδικού 
χώρου και στη συνέχεια τη διασύνδεσή του με 
τη Διεθνή Αγορά, που επιτυγχάνεται με την 
Εγνατία Οδό, την άρση της απομόνωσης της 
Ηπείρου, την ενίσχυση του όλου πλέγματος των 
υποδομών για τη δημιουργία ελκυστικού 
κλίματος εγκατάστασης και επέκτασης 
επιχειρήσεων, την ενίσχυση της Θράκης και 
ιδ ια ίτερα τη μετατροπή της περιοχής της 
Θεσσαλονίκης σε ευρύτερο πόλο των Βαλκανίων.

2. Η τρ ιε τ ία  ’9 0 -’93 τη ς  Ν.Δ: 
Δ ημοσιονομική κα τά ρ ρ ευσ η  ■ δ ιεθνής  
αναξιοπιστία

Η κατάσταση στην οποία το ΠΑΣΟΚ παρέλαβε 
τα Δημόσια Οικονομικά της χώρας μετά την 
τριετή διακυβέρνηση των πειραματισμών και 
"νοικοκυρέματος” της Ν.Δ, περιείχε όλα τα 
στοιχεία της δημοσιονομικής κατάρρευσης. 
Μετά από τριετή "καταπολέμηση” του δημοσίου
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ελλείματος και χρέους που αποτελούσαν τον 
κεντρικό στόχο εκείνης της οικονομικής 
πολιτικής, τα αποτελέσματα και τα κύρια στοιχεία 
της δημοσιονομικής διαχείρ ισης που μας 
παραδόθηκε ή ταν :

- 1 Έλλειμμα κατά περίπου 80% υψηλότερο από 
τις προβλέψεις του Προϋπολογισμού του 
1993, και του Προϋπολογισμού του 1992, 
ενώ ως ποσοστό του ΑΕΠ ήταν περίπου στα 
ίδια επίπεδα που το είχαμε παραδώσει 
τέσσερα χρόνια πριν.

Δημόσιο χρέος υπερτριπλάσιο σε απόλυτο 
μέγεθος, από αυτό που παρέλαβε η Ν.Δ. και 
με εκρηκτικές τάσεις ανόδου.

Υπερβολικά υψηλά επιτόκια με αποτέλεσμα 
να έχει μετατραπεί η Ελληνική Οικονομία σε 
μια “τοκοφόρο οικονομία” βυθισμένη στο 
τέλμα και την ύφεση.

Τεράστιο πρόβλημα χρηματοδότησης του 
ελλείμματος και της υπέρβασής του, της 
γνωστής "μαύρης τρύπας” , καθώς και 
αναχρηματοδότησης του χρέους.

Πλήρης αποτυχία των Προγραμμάτων 
Σύγκλισης, καθώς και των σταθεροποιητικών 
προγραμμάτων που το πολύ σε έξι μήνες 
εφαρμογής, η πραγματικότητα τα διέψευδε 
και αποδεικνύονταν "απλές ασκήσεις επί 
χάρτου” .

Αύξηση των φόρων (επιβολή νέων φόρων 
και αύξηση υπαρχόντων). Αποτέλεσμα : 
ραγδαία αύξηση του πληθωρισμού, υψηλά 
ονομαστικά και πραγματικά επιτόκια, 
υφεσιακό κλίμα στην αγορά, οικονομική 
στασιμότητα.

Άκριτη περικοπή δαπανών κυρίως : στους 
μισθούς και συντάξεις, στην υγεία και 
διάφορες κοινωνικές δαπάνες.

Με την περίφημη πολιτική του “λιγότερου 
κράτους” και των ιδιωτικοποιήσεων, που 
στην πράξη σήμαινε ξεπούλημα 
κερδοφόρων επιχειρήσεων, αύξηση της 
ανεργίας και αναπτυξιακή συρρίκνωση.

Το χειρότερο επιχειρηματικό κλίμα εδώ και 
και πολλά χρόνια, αποτέλεσμα κυρίως των

συνεχών φορολογικών επιδρομών, των 
πρωτοφανών -υψηλών- επιτοκίων, του 
έντονου πληθωριστικού περιβάλλοντος, της 
συνεχούς ύφεσης.

^  Συνεχής μείωση του πραγματικού 
εισοδήματος των εργαζομένων και 
συνταξιούχων. Θυσίες χαμένες, γ ιατί 
συνδυάζονταν με επενδυτική αποχή και 
διαρκή ύφεση.

Περαιτέρω ιδιωτικοποίηση της υγείας και 
παιδείας, αποδόμηση και παραμέληση του 
κράτους και των υπηρεσιών του. Οι 
δογματικές αντιλήψεις στον τομέα αυτό, 
σήμαιναν περισσότερες δαπάνες, και 
δραματική χειροτέρευση των παρεχομένων 
Δημοσίων Υπηρεσιών.

Κατάρρευση της αξιοπιστίας της χώρας στο 
εξωτερικό και την Ευρωπαϊκή Κοινότητα.

3. Π ώ ς  π ε τ ύ χ α μ ε  τ ο  τ ρ ί π τ υ χ ο  
“Σ τα θ ερ ό τη τα  - Ανάπτυξη ■ Κοινωνική  
Συνοχή”

Παρά την οξύτητα των προβλημάτων, το ΠΑΣΟΚ 
δεσμεύτηκε στις προγραμματικές δηλώσεις του 
1993, όπως και το 1995, να πορευθεί με βάση 
το τρίπτυχο “Σταθερότητα - Ανάπτυξη - 
Κοινωνική Συνοχή”. Ειδικότερα στον οικονομικό 
τομέα οι προτεραιότητες ήταν :

Μείωση των δημοσιονομικών ελλειμμάτων.

Μείωση του πληθωρισμού που θα οδηγούσε 
στη μείωση επιτοκίων.

Διασφάλιση του πραγματικού εισοδήματος 
των εργαζομένων με προοπτική βελτίωσης 
στο μέλλον ανάλογα με την πορεία της 
οικονομίας.

Ανάπτυξη, μέσω της υλοποίησης του 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, της 
προώθησης των μεγάλων έργων και της 
ανάκαμψης των ιδιωτικών επενδύσεων.

Ενίσχυση των εξαγωγικών δραστηριοτήτων 
των ελληνικών επιχειρήσεων.

Αναζωογόνηση του Χρηματιστηρίου και της 
Κεφαλαιαγοράς.
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Διαρθρω τικές προσαρμογές στον 
ευρύτερο Δημόσιο Τομέα.

αύξησης της ανεργίας πάνω από 100 
χιλιάδες το 1990-1993.

Μέσα στην τριετία η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ:

Περιόρισε τον πληθωρισμό από 14,4% το 
1993 στο 8,2% το 1996. Η χώρα πέτυχε για 
πρώτη φορά μετά από 22 χρόνια μονοψήφιο 
πληθωρισμό το 1995.

Μείωσε το έλλειμμα του κρατικού τομέα ως 
ποσοστό του ΑΕΠ από 14,2% το 1993 στο 
9% το 1995, ενώ αναμένεται να μειωθεί στο 
7,6% το 1996.

Το ΑΕΠ της χώρας αυξήθηκε κατά μέσο όρο 
με ρυθμούς 2% το 1994-1996 έναντι 
στασιμότητας (0,6%) το 1990-1993 
αντίστοιχα. Στην τριετία 1993-1996 
πετύχαμε ρυθμούς ανάπτυξης 3,5 φορές 
μεγαλύτερους από αυτούς της περιόδου 
1990-1993. Το 1996 πετύχαμε, μετά από 
πολλά χρόνια, ρυθμό ανάπτυξης διπλάσιο 
σχεδόν από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

^  Πετύχαμε ρυθμούς αύξησης των Δημόσιων 
και Ιδιωτικών Επενδύσεων που για χρόνια 
απούσιαζαν από το οικονομικό σκηνικό 
του τόπου.

^  Αντιστρέφομε την αποβιομηχάνιση. Η
βιομηχανική παραγωγή για πρώτη φορά 
μετά από πολλά χρόνια πήρε ανοδική πορεία 
και αυξήθηκε με ρυθμό γύρω στο 2% (1994
1996) έναντι μέσων ετήσιων ρυθμών 
μείωσης -2% το 1990-1993.

Η Κυβέρνηση ακολούθησε μια πολιτική, η 
οποία επέτρεψε την αναστροφή της 
συρρίκνωσης των εισοδημάτων των 
εργαζόμενων στον ιδιωτικό τομέα και την 
καταβολή πραγματικών αυξήσεων.

Πετύχαμε κλίμα κοινωνικής ειρήνης, 
περιορίζοντας τ ις  χαμένες ώρες από 
απεργίες σε 558 χιλιάδες κατά μέσο όρο το 
χρόνο, έναντι 8.400 χιλιάδες το 1990-1993. 
Έΐσι, διασφαλίσαμε ευνοϊκότερες συνθήκες 
για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Η απασχόληση αυξήθηκε μεταξύ 1993 και 
1996 κατά 150 χιλιάδες θέσεις έναντι

Αυξήσαμε θεαματικά τις επενδύσεις σε 
μέσους ετήσιους ρυθμούς 5,9% το χρόνο 
έναντι 1,4% μόνο το 1990-1993.

Η αναπτυξιακή πολιτική μας κινήθηκε προς 
πολλές κατευθύνσεις:

Με τον Αναπτυξιακό Νόμο δώσαμε νέα 
κίνητρα για επενδύσεις και πρωτοβουλίες 
που στηρίζονται στην τεχνογνωσία, την 
ποιότητα προϊόντων, τη δικτύωση 
μικρομεσαίων με άλλες επιχειρήσεις και 
γενικότερα ενισχύσαμε τους κρίσιμους 
προσδιοριστικούς παράγοντες της 
σ ύ γ χ ρ ο ν η ς  ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ή ς  
δραστηριότητας. Μέσα σε λιγότερο από ένα 
χρόνο η ανταπόκριση των επενδυτών ήταν 
άμεση και εντυπωσιακή. Το 1994-1996  
εγκρίναμε επιδοτήσεις για επενδύσεις 
147 δις δρχ. έναντι μόλις 40 δις δρχ. 
σε όλη την τετραετία 1990-1993.

♦

♦

♦

Η απελευθέρωση κεφαλαίων εδραίωσε την 
εμπιστοσύνη των ξένων επενδυτών στην 
Ελληνική Οικονομία και αύξησε σημαντικά 
την ευελιξία των Ελληνικών Επιχειρήσεων 
για άντληση φθηνότερων κεφαλαίων στη 
Διεθνή Αγορά.

Στο πακέτο Ντελόρ μεταφέραμε πόρους από 
τομείς με αβέβαιο αναπτυξιακό αποτέλεσμα 
σε τομείς με σαφή αναπτυξιακό 
προσανατολισμό, όπως η Βιομηχανία, ο 
Τουρισμός, η Ενέργεια και οι Επικοινωνίες.

Η Ελληνική Π ερ ιφέρεια  ενισχύθηκε 
αποφασιστικά μέσα από το πρόγραμμα 
Δημοσίων Επενδύσεων. Ποσό ύψους 2,9 
τρις δρχ., περισσότερο δηλαδή από το 
1/3 περίπου του πακέτου Ντελόρ, 
προβλέπονται για τη Γεωργία, τη 
μείωση των περιφερειακών 
ανισοτήτων σ’όλη τη χώρα, την 
άμβλυνση της απομόνωσης των 
νησιών μας και την αλιεία. Σήμερα 
υλοποιείται πληθώρα Νομαρχιακών και 
Τοπικών έργων που ενισχύουν την υποδομή 
σε όλες τις περιφέρειες της χώρας και 
βελτιώνουν τις συνθήκες παραγωγής ή την
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ποιότητα ζωής.

Φ Τα περισσότερα μεγάλα έργα έχουν μπει σε 
φάση υλοποίησης, όπως τα Σπάτα, η 
Εγνατία, το ίΑκτιο - Πρέβεζα, ο άξονας 
Πατρών-Θεσσαλονίκης, το Ρίο-Δντίρριο, 
ο Αχελώος, κ.ά. Όποιες καθυστερήσεις 
υπήρξαν υπεραντισταθμίστηκαν από τη 
σημαντική βελτίωση των όρων 
διαπραγμάτευσης.

♦  Δώσαμε τεράστια σημασία στις επενδύσεις 
στο Ανθρώπινο Κεφάλαιο, στη βελτίωση των 
γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων 
και στην ενίσχυση της απασχόλησης. Τα 
ποσά που επενδύονται στο πεδίο των 
ανθρώπινων πόρων φτάνουν για το 1994-99 
το 1,3 τρις δρχ.

Φ Μετατρέψαμε το Χρηματιστήριο σε ζωτική 
πηγή χρηματοδότησης των παραγωγικών 
πρωτοβουλιών. Μέσα στην τριετία που 
πέρασε, πολλές νέες επιχειρήσεις πέρασαν 
το κατώφλι του Χρηματιστηρίου και 
αντλήθηκαν ποσά σημαντικά υψηλότερα 
απ’ό,τι στο παρελθόν.

4. Μ ε το  βλέμμα  μπροστά : 
Π ρ ο τερ α ιό τη τες  της μακροοικονομικής  
και δ ημοσ ιονομ ικής μ α ς  π ολιτικής

Η περαιτέρω αποκλιμάκωση του πληθωρισμού, 
η μείωση του ελλείμματος του κρατικού τομέα 
ως ποσοστό του ΑΕΠ, όπως προβλέπει το 
Πρόγραμμα Σύγκλισης (Π.Σ.), και η επιτάχυνση 
της αύξησης του ΑΕΠ, αποτελούν τους τρεις 
βασικούς στόχους της μακροοικονομικής 
πολιτικής μας στα επόμενα χρόνια.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν μέσα από ένα 
πλέγμα παρεμβάσεων, και ιδιαίτερα :

Φ Το μετεκλογικό κλίμα πολιτικής 
σταθερότητας που θα επικρατεί στην χώρα, 
θα επ ιτρέψει την υλοποίηση του 
προϋπολογισμού χωρίς προεκλογικές 
αποκλίσεις.

Φ Μέσω μιας πολύπλευρης και σύνθετης 
προσέγγισης που αξιοποιεί κάθε περιθώριο, 
όπως :

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Φ

Μέσω της μείωσης των δαπανών για 
τόκους, λόγω μείωσης Πληθωρισμού.

Τη συγκράτηση τρεχουσών δαπανών του 
Δημοσίου, που θα διευκολυνθεί από την 
περαιτέρω υποχώρηση του Πληθωρισμού.

Την προσέλκυση ιδιωτικών κεφαλαίων στη 
χρηματοδότηση ορισμένων Έργων 
υποδομής.

Τ η ν  ε κ τ ε τ α μ έ ν η  π ρ ο σ π ά θ ε ια  
αναδιάρθρωσης του κρατικού μηχανισμού 
και την εξοικονόμηση πόρων με περιορισμό 
της σπατάλης, αλλά χωρίς περιορισμό στην 
προσφορά κοινωνικά χρήσιμων συλλογικών 
υπηρεσιών.

Τον εξορθολογισμό στη λειτουργία των 
ΔΕΚΟ, με την υλοποίηση του νέου νόμου.

Τον περιορισμό της σπατάλης και τον 
εξορθολογισμό των δαπανών στον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα.

Την ένταση των προσπαθειών για την πάταξη 
της φοροδιαφυγής και της παραοικονομίας 
για την οποία έχει γ ίνε ι ήδη σοβαρή 
προεργασία.

Την κ α τά ρ γ η σ η  τω ν κ ο ιν ω ν ικ ά  
αδικαιολόγητων φοροαπαλλαγών.

Φ Την επιτάχυνση της αναπτυξιακής 
διαδικασίας και την άνοδο του ΑΕΠ, που 
διευκολύνει την επίτευξη των στόχων του 
Προγράμματος Σύγκλισης.

Κατά την τριετία 1994-1996, η Κυβέρνηση του 
ΠΑΣΟΚ ψήφισε μια σειρά από Νόμους που 
εκσυγχρονίζουν το θεσμικό πλαίσιο των αγορών 
εργασίας, κεφαλαίου και χρήματος, θεσπίζουν 
νέους τρόπους ελέγχου και εποπτείας των 
Δημοσίων Επιχειρήσεων, προσαρμόζουν τους 
Αναπτυξιακούς Νόμους στις σύγχρονες 
συνθήκες, κ.λπ.

Το κλίμα εμπιστοσύνης που έχει 
δημιουργηθεί από την άσκηση μιας 
συνεπούς και σταθερής Οικονομικής 
Πολιτικής, η ανάκαμψη τόσο των ιδιωτικών 
(+ 8.7%  το 1996) όσο και των δημοσίων 
(+ 1 9 .7 %  το 1996) επενδύσεων που 
σημειώνεται και η εξάλειψη των
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προβλημάτων που συνδέονται με την 
απορροφητικότητα των κοινοτικών 
Κονδυλίων. υποδηλώνουν ότι στα επόμενα 
χρόνια θα σημειωθούν υψηλοί ρυθμοί 
οικονομικής ανάπτυξης.
Η "τρίτη γενιά” Νόμων για την Κεφαλαιοαγορά 
θα προσδώσουν μεγαλύτερο “’βάθος” στο 
Χρηματιστήριο και θα συμβάλλουν στην 
κινητοποίηση υψηλότερων αποταμιευτικών 
πόρων. Οι νόμοι αυτοί αφορούν θέματα 
πληροφόρησης και διαφάνειας, τη θέσπιση 
κινήτρων για μακροχρόνιες τοποθετήσεις, τον 
εμπλουτισμό των προϊόντων του Χρηματιστηρίου 
και την αντιμετώπιση των συστημικών κινδύνων 
στην αγορά.

Η πλήρης ενεργοποίηση του νεοσύστατου 
Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) στα τέλη 
του 1996 θα επιφέρει ουσιαστική αναβάθμιση της 
εικόνας των επενδυτικών ευκαιριών που 
προσφέρει η Ελλάδα, με αποτέλεσμα την 
προσέλκυση πολλαπλάσιου όγκου ξένων 
επενδύσεων σε σχέση με τα σημερινά μεγέθη.

Στις Δ ημόσ ιες Επενδύσεις προβλέπεται 
αλματώδης περαιτέρω αύξηση τα επόμενα τρία 
χρόνια, που κατά μέσο όρο θα υπερβεί το 1,5 
τρ ις δρχ. σε ετήσια βάση. Αυτό το ύψος 
χρηματοδότησης δ ιασφαλίζει την πλήρη 
απορρόφηση των πόρων του δεύτερου 
Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης. Ήδη, η 
λειτουργ ία  της Μονάδας Οργάνωσης 
Διαχείρισης (ΜΟΔ) και των άλλων διαχειριστικών 
εργαλείων που έχουν δημιουργηθεί, βελτιώνουν 
σημαντικά το πλαίσιο λειτουργίας και τη 
διοικητική επάρκεια του κρατικού μηχανισμού. 
Παράλληλα προωθείται με γρήγορους ρυθμούς 
η εξυγίανση του συστήματος παραγωγής 
δημοσίων έργων, η συμμετοχή ιδιωτικών 
κεφαλαίων στη χρηματοδότηση μεγάλων έργων 
και η πλήρης μηχανογράφηση της 
παρακολούθησης της υλοποίησής τους.

Η καταπολέμηση της σπατάλης δεν είναι 
αυτοσκοπός, αλλά αδήριτη ανάγκη. Η ενίσχυση 
της Παιδείας, της Υγείας, η προστασία του 
Περιβάλλοντος και της Π ολιτιστικής μας 
κληρονομιάς, η υλοποίηση των επενδυτικών μας 
προγραμμάτων και η αναβάθμιση της Εθνικής

Αμυντικής μας ικανότητας, προϋποθέτουν την 
εξεύρεση Πόρων που, σε σημαντικό βαθμό, θα 
προκύψουν από τον εξορθολογισμό της 
λειτουργίας του Κράτους και ειδικότερα των 
καταναλωτικών δαπανών. Η καταπολέμηση της 
σπατάλης δε σημα ίνει για μας μείωση 
συλλογικών αγαθών, όπως στοχεύει η Ν.Δ. 
Σημαίνει απλώς μείωση του κόστους για την 
παραγωγή αυτών των αγαθών.

"■* ^Γτόχος μας είναι, ένα περισσότερο
ευέλικτο και αποτελεσματικό κράτος.

τάχος μας είναι, ένα κράτος που θα 
•■ λ ε ιτο υ ρ γ ε ί με λιγότερο κόστος, αλλά και

με κοινωνικά κριτήρια.

τάχος μας είναι, η άριστη αξιοποίηση 
^ ■ τ ω ν  πολύτιμων πόρων της οικονομίας.

Μέσα στους στόχους της κυβέρνησής μας είνα ι:

' Να ληφθούν μέτρα που θα αποβλέπουν στην 
ορθολογική και σωστή διαχείριση της 
Δημόσιας περιουσίας.

Να γίνει εξορθολογισμός των Δημοσίων 
δαπανών και των επιχορηγήσεων των 
Δημοσίων Οργανισμών και των ΝΠΔΔ.

Να υλοποιηθεί πρόγραμμα απλοποίησης και 
κωδικοποίησης του ισχύοντος φορολογικού 
και τελωνειακού καθεστώτος σε ενιαίο 
κωδικοποιημένο κείμενο, επιλύοντας έτσι τα 
προβλήματα που δημιουργεί η σημερινή 
διάσπαρτη νομοθεσία, στις σχέσεις κράτους - 
πολίτη.

" " ^ ^ ^ έ λ ο υ μ ε  να απαλλάξουμε τον πολίτη 
από το υψηλό γραφειοκρατικό κόστος 

και τις ταλαιπωρίες.

# % έ λ ο υ μ ε  το Κράτος να πάψει να αποτελεί 
παράγοντα αποθάρρυνσης των 

επιχειρηματικών πρωτοβουλιών.

"“^ ^ ^ έ λ ο υ μ ε  ένα σύγχρονο Κράτος, το οποίο 
^ ^ θ α  αποτελεί σοβαρό παράγοντα 
προώθησης και προσέλκυσης παραγωγικών 
δραστηριοτήτω ν στη χώρα και 
ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας στα
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πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης.

Στόχος μας είναι ένα Κράτος - Στρατηγείο 
που προσδιορίζει τους κοινωνικούς και 
αναπτυξιακούς στόχους και χαράζει 
αποτελεσματικές πολιτικές για την 
υλοποίηση των στόχων αυτών στο πλαίσιο 
ενός ευρύτερου συντονισμού με τους 
Επενδυτικούς φορείς, το Τραπεζικό 
σύστημα και τους Εργαζόμενους.
Ένα σημαντικό πλέγμα από θεσμικά και 
οργανωτικά ζητήματα πλαισιώνουν το έργο του 
ΠΑΣΟΚ προς την παραπάνω κατεύθυνση.

Λάβαμε μέτρα που απέβλεπαν στην αύξηση των 
εσόδων:

Κυρίως από την άμεση φορολογία
(εφαρμογή των διατάξεων γ ια  τα 
αντικειμενικά Κριτήρια, ρύθμιση εκκρεμών 
φορολογικών υποθέσεων),

και Λιγότερο από την έμμεση φορολογία,

Ενώ με άλλες αποφάσεις έγινε σημαντική 
είσπραξη εσόδων από μη φορολογικές 
πηγές (τόκος διαθεσίμων, μερίσματα από 
την Τράπεζα Ελλάδος, τον OTE, 
παραχώρηση σε ιδιώτες αδειών καζίνο, κ.ά.).

Σημειώνεται ότι, ελάχιστο μέρος της 
αύξησης των εσόδων μέσα στην τριετία 
προήλθε από την αύξηση φορολογιών που 
βαρύνουν τα λαϊκά στρώματα. Τα 
περισσότερα έσοδα προήλθαν από την 
πάταξη της φοροδιαφυγής και τη 
διεύρυνση της φορολογικής βάσης.
Η ελεγκτική και η εισπρακτική λειτουργία 
εκσυχρονίζονται και οργανώνονται πιο 
αποτελεσματικά με :

Τη δημιουργία Ελεγκτικών Κέντρων.

Τη δημιουργία  του Σώματος Δίωξης 
Οικονομικού Εγκλήματος.

✓ ) , , ,
Τη βοήθεια των ξένων εμπειρογνωμόνων
(IRS).

§* Την ολοκλήρωση μέχρι το τέλος του χρόνου 
του προγράμματος ESCORT.

Την περαιτέρω προώθηση του TAXIS, και

Τη λε ιτουργ ία  νέων υποστηρικτικών 
μονάδων ελέγχου, (Υπηρεσία Έρευνας και 
Ελέγχου Τιμών, Διεύθυνση Μητρώου 
Φορολογουμένων, Τράπεζα Δημοσιονομικών 
Δεδομένων).
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Εδώ και δεκαπέντε περίπου χρόνια η ανεργία, 
η φτώχεια και η αβεβαιότητα για την επόμενη 

μέρα, αποτέλεσαν φαινόμενα που απλώθηκαν σε 
μεγάλη έκταση σε πολλές ανεπτυγμένες χώρες. 
Γίναμε θεατές μιας σημαντικής στροφής της 
πολιτικής σε παγκόσμιο επίπεδο η οποία 
θέτοντας ως πρωταρχικό στόχο τη συμπίεση και 
τον έλεγχο του πληθωρισμού, συνοδεύτηκε από 
μια αύξηση της ανεργίας στις χώρες του ΟΟΣΑ 
από 17,5 στα 34 εκατομμύρια το 1994.

Η ΕΝΤΑΣΗ ΤΟ Υ  Π ΡΟ Β ΛΗ Μ Α ΤΟ Σ  
Α Π Α ΣΧΟ ΛΗ ΣΗ Σ ΚΑΙ Α Ν ΕΡΓΙΑ Σ ΣΤΗ  
ΧΩΡΑ ΜΑΣ
Στην κρίσιμη περίοδο της τελευτα ία ς  
δεκαπενταετίας, στη μεγαλύτερη διάρκεια της 
οποίας το ΠΑΣΟΚ είχε την ευθύνη της 
διακυβέρνησης της χώρας, δώσαμε μια μεγάλη 
μάχη για την προάσπιση της θέσης και των 
συμφερόντων των εργαζόμενων. Δώσαμε και 
δίνουμε μια μάχη για τη διασφάλιση της ενότητας 
του οικονομικού και του κοινωνικού στοιχείου 
στην άσκηση της πολιτικής μας.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι στη διάρκεια 
των ετών 1990 και 1993, η απασχόληση 
στη χώρα αυξήθηκε κατά 1.100 άτομα και 
η ανεργία κατά 120 χιλιάδες. Στα τρία  
χρόνια που αναλάβαμε ως κυβέρνηση, 
αντιστρέφομε την εικόνα, δημιουργήσαμε 
120 χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, και 
συγκρατήσαμε την αύξηση της ανεργίας 
σε 25 χιλιάδες. Δηλαδή, η Ν.Δ. διπλάσιασε 
την ανεργία και εμείς την απασχόληση.

Η διαφορά αντιλήψεων για το πρόβλημα της 
ανεργίας είναι σημαντική. Στη Ν.Δ. περιμένουν 
το πρόβλημα να λυθεί από την ανεμπόδιστη 
λειτουργία της αγοράς εργασίας.

Για μας, το πρόβλημα της ανεργίας δεν 
είναι απλά πρόβλημα αριθμών. Είναι η 
κατεξοχήν περίπτωση που πίσω από τους 
α ρ ιθμ ο ύς π ρέπ ει να β λέπ ουμε το υς  
ανθρώπους. Είναι η κατεξοχήν περίπτωση που 
δεν επιτρέπει κανένα εφησυχασμό.

Και αυτή ακριβώς είναι η διαφορά μας από την 
αντιπολίτευση, από τη Ν.Δ., που θεωρεί την

ανεργία ως ένα οικονομικό φαινόμενο.

Στη δική μας ανάλυση δεν θα θεωρήσουμε ποτέ 
οποιοδήποτε μέγεθος ανεργίας σαν δήθεν 
“φυσικό μέγεθος”, και θα διαμορφώνουμε κάθε 
φορά τις πολιτικές μας εξαντλώντας κάθε 
δυνατότητα, ώστε να περιορίσουμε την 
περιθωριοποίηση και τον κοινωνικό αποκλεισμό. 
Αναφέρεται ενδεικτικά, ότι κατά τη διάρκεια της 
διακυβέρνησης της Ν.Δ., την περίοδο ‘90-’93,το 
επίδομα ανεργίας έμεινε στάσιμο, με αποτέλεσμα 
να μειωθεί λόγω του πληθωρισμού σε 
πραγματικούς όρους κατά 30% περίπου. Το 
ΠΑΣΟΚ το αύξησε κατά 30% το ‘94, 10% το ‘95, 
10%το 1996 και κατά 10% απάτην 1-7-97, όταν 
θα είμαστε και πάλι κυβέρνηση και για να 
τηρήσουμε την εξαγγελία των προγραμματικών 
δηλώσεων που κάναμε. Έ τσι το  επίδομα  
ανεργίας την 1-7-97 θα αντιστοιχεί στο 
68% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου  
εργάτη, που είναι το υψηλότερο ποσοστό 
που έχει ποτέ διαμορφωθεί στην Ελλάδα.

ΣΤΟ ΧΟ Ι ΤΗ Σ  Π Ο Λ ΙΤ ΙΚ Η Σ  Μ ΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗ Ν  Α Π Α ΣΧΟ ΛΗ ΣΗ

Πιστεύουμε, ότι μια αποτελεσματική πολιτική 
πρέπει να στοχεύει στους τέσσερις ακόλουθους 
στόχους:

Πρώτος στόχος είναι, να εμπλουτίζεται το 
παραγωγικό δυναμικό της χώρας σε όλο

του το φάσμα, δηλαδή, εργαζόμενους και 
επιχειρήσεις, με τα στοιχεία της τεχνολογίας, των 
νέων γνώσεων και ειδ ικοτήτω ν, που 
αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες 
της ανταγωνιστικής ικανότητάς μας.

Δ εύτερος στόχος μας είνα ι η 
αναδιάρθρωση της παραγωγής. Χωρίς 

αναδιάρθρωση στις ανταγωνιστικά αδύναμες 
επιχειρήσεις, κινδυνεύουν να χαθούν όχι 
μερικές, αλλά όλες οι θέσεις εργασίας σε αυτές. 
Το θετικό μακροχρόνια αποτέλεσμα της 
αναδιάρθρωσης είναι όχι μόνο η διαφύλαξη αλλά 
και σταδιακή αύξηση του ρυθμού δημιουργίας 
θέσεων εργασίας.

Τρίτος στόχος της πολιτικής μας είναι η 
ενίσχυση της κινητικότητας εργαζόμενων
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και επιχειρήσεων. Σε μια περίοδο, στην οποία 
σε παγκόσμια κλίμακα συντελούνται συνεχώς 
εκτεταμένες ανακατατάξεις στα παραγωγικά 
συστήματα, είναι αναγκαίο τόσο οι εργαζόμενοι, 
όσο και οι επ ιχειρήσεις, να μπορούν να 
μετακινούνται με ευελιξία μεταξύ διαφορετικών 
πεδίων παραγωγής, τρόπων εργασίας και 
γεωγραφικών χώρων απασχόλησης.

Τέταρτος βασικός μας στόχος είναι η 
προώθηση των επενδύσεων σε υλικό και 

άϋλο κεφάλαιο και υποδομές. Η επιτάχυνση 
στην υλοποίηση των έργων και δράσεων του ΚΠΣ, 
σε συνδυασμό με την αύξηση των ιδιωτικών 
επενδύσεων, θα δημιουργήσουν όχι μόνο άμεσα 
νέες θέσεις εργασίας, στην εκτέλεση των έργων, 
αλλά και μακροχρόνια σταθερότητα σε δεκάδες 
χιλιάδες εργαζόμενους.

Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΜΙΑΣ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗΣ 
ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΤΗΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ.

α. Μ έτρ α  εν ίσ χυσ ης τη ς  ο ικονομ ικής  
α νάπ τυξης.
Η κυβέρνηση, στην προσπάθειά της να 
αντιμετωπίσει το πρόβλημα της ανεργίας 
εφαρμόζει μια πολιτική πολυδιάστατη. Κυρία 
προσπάθειά μας είναι η ενίσχυση της οικονομικής 
ανάπτυξης που σέβεται το περιβάλλον και 
συμβάλλει όχι μόνο στο εισόδημα των 
εργαζόμενων αλλά και στην ποιότητα ζωής.

Με πρωταρχικό στόχο την επιτάχυνση της 
ανάπτυξης, υλοποιούμε ένα φ ιλόδοξο 
πρόγραμμα προώθησης δημόσιων και ιδιωτικών 
επενδύσεων.

Για να μεταφραστεί η αναπτυξιακή δυναμική στη 
μέγιστη δυνατή αύξηση των δυνατοτήτων 
απασχόλησης, συνοδεύεται από πολιτικές που 
διευκολύνουν την δημιουργία νέων επιχειρήσεων 
σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και από 
μέτρα προώθησης της απασχόλησης στα μεγάλα 
επενδυτικά έργα. Ειδικότερα, επιδιώκουμε:

Την αύξηση του αριθμού νέων θέσεων 
εργασίας, ως κριτηρίου στην επιλογή και 

εκτέλεση των έργων ΚΠΣ καθώς και στα 
διάφορα προγράμματα ενίσχυσης των

επιχειρήσεων.

Την αύξηση του ανταγωνισμού σε όλους 
τους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και 

μείωση των εμποδίων εισόδου νέων 
επιχειρήσεων σε τομείς με υψηλές προοπτικές 
απασχόλησης.

Την επιτάχυνση των έργων υποδομής, 
καθώς και των επενδύσεων σε νέες 

τ ε χ ν ο λ ο γ ίε ς  κ α ι ιδ ια ί τ ε ρ α  σ τ η ν  
πληροφορική και τις επικοινωνίες. Στόχος 
μας είναι, επιχειρήσεις, εργαζόμενοι και άνεργοι 
να μπορέσουν να προσαρμοστούν έγκαιρα στο 
νέο περιβάλλον και να εκμεταλλευτούν τις 
ευκαιρ ίες παραγωγής νέων προϊόντων και 
υπηρεσιών.

Τον εξαγωγικό προσανατολισμό, τις
διεθνείς συνεργασίες και την τεχνολογική 

αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων.

Τον προσανατολισμό του τραπεζικού 
συστήματος προς την υποστήριξη της 

δημιουργίας και λειτουργίας νέων δυναμικών 
επιχειρήσεων σε τομείς υψηλής τεχνολογίας
και υψηλής προστιθέμενης αξίας. Ιδιαίτερη 
σημασία δίνουμε σε επιχειρήσεις που συνδέονται 
με τη γεωργική παραγωγή και με τοπικά 
πλεονεκτήματα, έτσι ώστε να υπάρξει μια 
ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη που θα 
απορροφήσει βαθμιαία το πλεονάζον αγροτικό 
δυναμικό.

β. Η προώ θηση μ ιας νέα ς  
δ ιαρθρω τικής π ολιτικής  
απ ασχόλησης.
Προωθούμε μέτρα που εντάσσονται σε μια 
διαρθρωτική λογική για την καταπολέμηση της 
ανεργίας και την καλύτερη λειτουργία της 
αγοράς εργασίας. Ο πρόσφατος Νόμος για την 
απασχόληση αποτελεί το πρώτο σημαντικό 
βήμα γ ια  την καλύτερη  οργάνωση και 
αποτελεσματικότητα του συστήματος 
κατάρτισης και επανένταξης.

Η εισαγωγή της κάρτας απασχόλησης και 
οι πρόσθετες ευχέρειες που εξασφαλίζει 
σε άνεργους για την επανένταξή τους  
σ την π αραγω γή, η σ ύνδεσ η τω ν  
π ρ ογρα μμάτω ν κ α τά ρ τ ισ η ς  με τ ις
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α νά γκες  τη ς  αγοράς ερ γ α σ ία ς , η 
ενεργοποίηση περισσότερων φορέων σε 
π ρογράμματα επ α γγελμα τική ς κ α τά 
ρ τ ισ η ς , το  μ έτρ ο  π ροώ θησ ης τη ς  
απασχόλησης σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, 
η σύνδεση τη ς  απ ασχόλησης με τα  
μεγάλα έργα, η χρηματική ενίσχυση των 
εργαζόμενω ν σε π εριπ τώ σεις κ ινητι- 
κότητάς τους και άλλα μέτρα, αποτελούν 
μια κ α τ ’ αρχήν π α ρ έμ β α σ η  τη ς  
κυβέρνησης , η οποία θα συμπληρωθεί 
και με πρόσθετες δράσεις.
Την πολιτική αυτή τη συνδυάζουμε με τη στήριξη 
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με ειδικά 
ευνοϊκότερες προβλέψεις γι αυτές, με την 
μεγαλύτερη στήριξη ομάδων του πληθυσμού που 
πλήττονται περισσότερο από την ανεργία και 
χρειάζονται μεγαλύτερη βοήθεια (μακροχρόνια 
άνεργοι, άτομα με ειδικές ανάγκες, νέοι που δεν 
διαθέτουν κάποια προσόντα, άνεργοι των 
περιοχών υψηλής ανεργίας κ.α.).

Η παρακολούθηση των τοπικών αγορών 
εργασίας, με τα παρατηρητήρια των 
περιφερειακών αγορών εργασίας, θα
επιτρέψουν να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα της 
συσσώρευσης νέου ανθρώπινου δυναμικού σε 
ξεπερασμένες ειδ ικεύσεις, χωρίς σοβαρή 
προοπτική απασχόλησης και θα συμβάλλουν 
αποφασιστικά στην κινητικότητα του εργατικού 
δυναμικού. Στόχος μας είναι να εφοδιασθούν οι 
ήδη απασχολούμενοι με την κατάλληλη 
πληροφόρηση και τις αναγκαίες γνώσεις για να 
ανταπεξέλθουν στις νέες εργασιακές απαιτήσεις.

Προς την κατεύθυνση αυτή, η κυβερνητική 
πολιτική επιδιώκει τρεις ειδικές παρεμβάσεις.

• Πρώτον, τη γενικευμένη εισαγωγή των 
νέων τεχνολογιών πληροφορικής σε όλα τα
στάδια και σε όλους τους τομείς  της 
εκπαίδευσης και της επαγγελματικής 
κατάρτισης. Κάθε εκπαιδευτική δραστη- 
ριότητά, πρέπει πλέον να γίνεται με τρόπο που 
να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες μεθόδους 
μετάδοσης γνώσεων και πληροφοριών.

•  Δ εύτερον, τη διαρκή επανεξέταση των 
προοπτικών απασχόλησης που έχουν οι 
ειδικεύσεις των ΑΕΙ, των ΤΕΙ και διαφόρων

επαγγελματικών σχολών το Εθνικό Συμβούλιο 
Παιδείας, κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα, οι 
επιχειρήσεις και οι επαγγελματικές ενώσεις 
πρέπει να αρχίσουν ένα συστηματικό διάλογο
για τον επαναπροσανατολισμό του 
εκπαιδευτικού μας συστήματος σε σύγχρονες 
ε ιδ ικεύσ ε ις  και σε σύγχρονες μορφές 
εκπαίδευσης.

• Τρίτον, τη συστηματική κατάρτιση των ήδη
εργαζόμενων, κάθε κατηγορίας, έτσι ώστε να 
προσαρμόζονται έγκαιρα στις νέες συνθήκες, 
πριν αναγκαστούν να δοκιμάσουν την οδυνηρή 
εμπειρία της μακροχρόνιας ανεργίας. Να 
προσπαθήσουμε να προλαμβάνουμε την 
ανεργία, αντί να προσπαθούμε να την 
περιορίσουμε εκ των υστέρων. Για το σκοπό 
αυτό, και οι επιχειρήσεις πρέπει να δώσουν 
μεγαλύτερη σημασία στην “επένδυση 
γνώσεων”.

Η χρηματοδότηση της πολιτικής μας

Η κυ β έρ νη σ η  θα δ ια θ έσ ε ι για  το υ ς  
ανθρώπινους πόρους ποσά 1,3 τρις δρχ. 
ή 17% όλου του Κοινοτικού Πλαισίου  
Στήριξης. Σ ’ αυτά πρέπει να προστεθούν 
και πάνω από 10 ειδικά προγράμματα για 
πιο εξειδικευμένες δράσεις, εκτιμώντας 
έτσι το ποσοστό αυτό να πλησιάσει το  
20% περίπου εάν συνυπολογίσουμε και 
ενέργειες υπέρ των ανθρώπινων πόρων 
που περιλαμβάνονται στα Περιφερειακά  
Ε π ιχ ειρ η σ ια κά  Π ρ ο γ ρ ά μ μ α τα . Οι 
επενδύσεις αυτές σε ανθρώπινο κεφάλαιο 
εκφράζουν μια τεράστια και πρωτοφανή 
για ελληνικά δεδομένα προσπάθεια μέσα 
από την οποία προσδοκούμε πολλαπλές 
επιδιώξεις υπέρ της εργασίας και της  
απασχόλησης.
Αποβλέπουμε στην ορθολογική διαχείριση των 
πόρων αυτών, την αποτροπή της κατασπα
τάλησής τους, κατά το πρότυπο της Ν.Δ., μέχρι 
το 1993. Οι διαθέσιμοι πόροι είναι σημαντικοί, 
και η αποτελεσματική αξιοποίησή τους αποτελεί 
στόχο πρώτης προτεραιότητας.
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γ. Η βελτίω ση τη ς  λε ιτο υ ρ γ ία ς  τη ς  
αγοράς εργασ ίας
Η βελτίωση της κινητικότητας μέσα στην αγορά 
εργασίας γίνεται με την υλοποίηση σειράς 
επιμέρους ρυθμίσεων που προωθούμε, οι οποίες 
άμεσα ή έμμεσα επηρεάζουν θετικά  την 
απασχόληση.

Η χαρτογράφηση του εργατικού δυναμικού και 
των θέσεων απασχόλησης, ο οργανωτικός και 
λειτουργικός εκσυγχρονισμός του ΟΑΕΔ, η 
λειτουργ ία  Γραφείων Προώθησης της 
Απασχόλησης και κάθε πρωτοβουλία που θα 
προέλθει από συνεργασία μεταξύ φορέων της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης, από τα Πανεπιστήμια και 
ΤΕΙ, Γραφεία Διασύνδεσης, οργανώσεις των 
εργαζόμενων, των εργοδοτών και τα 
επιμελητήρια, για στενότερη συνεργασία με τον 
ΟΑΕΔ, και άλλους συναρμόδιους γ ια την 
απασχόληση φορείς είναι απόλυτα αναγκαία.

δ. Η κ ο ιν ω ν ικ ή  σ υ μ μ ε τ ο χ ή  σ τ ις  
επ ιπ τώ σ εις ανεργίας

Θεωρούμε ότι η ανεργία έχει σοβαρές 
διαβρωτικές επιπτώσεις για όλη την κοινωνία και 
ιδιαίτερα τους νέους και τ ις  πιο αδύναμες 
κοινωνικές κατηγορίες. Για το λόγο αυτό, δεν 
αφήσαμε την αγορά να ρυθμίσει ελεύθερα και 
αδιάκριτα το βιοτικό επίπεδο όσων επλήγησαν 
από την αναδιάρθρωση και τον ανταγωνισμό. 
Στεκόμαστε δίπλα στους εργαζόμενους, στο 
μέτρο που τα όρια αντοχής της οικονομίας το 
επιτρέπουν, και εξετάζουμε τις δυνατότητες 
ρυθμίσεων, που κάνουν την κοινωνία συμμέτοχη 
στις περιπτώσεις στις οποίες προκύπτουν 
έντονες κοινωνικές ανισορροπίες.

Στην πολιτική μας αυτή, κινηθήκαμε στις εξής 
κατευθύνσεις:

^  Σε μεγάλες επιχειρήσεις των οποίων η 
βιωσιμότητα απειλείται άμεσα, και ανήκουν 
σε κλάδους με δεδομένη προβληματικότητα 
σε πολλές χώρες, όπως τα ναυπηγεία, 
θεσπίσαμε ρυθμίσεις που διασφαλίζουν 
οφέλη στους εργαζόμενους που 
αποχωρούν, ώστε να περισωθεί η λειτουργία 
της επιχείρησης, αλλά και αυτοί να έχουν 
ευκα ιρ ίες  επανένταξης σε άλλες 
απασχολήσεις.

Στις ιδ ιω τικοποιήσεις που πραγματο
ποιήσαμε, είτε του OTE πρόσφατα, είτε 
προβληματικών μονάδων, όπως τα 
Ναυπηγεία Σύρου, η Κασάνδρα, τα 
Ναυπηγεία Σκαραμαγκά και Ελευσίνας, η 
Ολυμπιακή Αεροπορία και άλλες 
περιπτώσεις, θεσπίσαμε ρυθμίσεις που 
λαμβάνουν υπόψη το μέλλον των 
εργαζόμενων στις επιχειρήσεις αυτές.

^  Για τις περιοχές σε κρίση, τις φθίνουσες 
περιοχές και τους θύλακες ανεργίας
αναπτύξαμε ειδικές παρεμβάσεις, τόσο στα 
πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Βιομηχανίας, όσο και των Προγραμμάτων 
Συνεχιζόμενης Κατάρτισης, Καταπολέμησης 
του Αποκλεισμού από την αγορά εργασίας, 
στα περιφερειακά προγράμματα, καθώς και 
με την αύξηση των κινήτρων του 
αναπτυξιακού νόμου.

^  Αυξήσαμε τα επιδόματα ανεργίας, όπως 
ήδη προαναφερθήκαμε, πετύχαμε την 
κοινοτική επιχορήγηση της πρακτικής 
άσκησης, προχωρήσαμε σε ριζική διαφο
ροποίηση των προγραμμάτων Ταχύρρυθμης 
Επαγγελματικής Κατάρτισης και προω
θήσαμε την Employment, Adapt, και 
Leonardo. Διευρύναμε τα προγράμματα για 
νέους ελεύθερους επαγγελματίες, δίνοντας 
έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών. Το 
1994-96 επιχορηγήθηκαν γύρω στα 16.000 
άτομα στην κατεύθυνση αυτή.

ε . Μ έτρ α  για το  νέο  ερ γα ζό μενο
Για να καταπολεμηθεί η μάστιγα της ανεργίας 
των νέων, το ΠΑΣΟΚ θα δώσει κίνητρα για να 
προσλαμβάνονται νέοι εργαζόμενοι.

Οι α σ φ α λ ισ τ ικ ές  ε ισ φ ο ρ ές  των  
επ ιχειρήσ εω ν θα μειώ νονται κατά 2 
ποσοστιαίες μονάδες για προσλήψεις 
νέων κάτω των 23 ετών ή αποφοίτων ΑΕΙ/ 
ΤΕΙ κάτω των 27 ετών, για δύο χρόνια μετά 
την πρόσληψή τους.

Ο αγώνας κατά της ανεργίας έχει διλήμματα, έχει 
κόστος, έχει αβεβα ιότητες. Όμως είνα ι 
μονόδρομος.
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Πολιτική μας δεν είναι να δημιουργήσουμε 
θέσεις εργασίας με τη μείωση των μισθών 
και τη δημιουργία μιας νέας κατηγορίας 
“φτωχώ ν ερ γα ζό μ ενω ν” που θα 
α ν τικ α τα σ τή σ ο υ ν  το υ ς  σ η μ ερ ινο ύ ς  
άνεργους.

Για μας η έννοια της ανάπτυξης είναι 
σ υ νυ φ α σ μ ένη  με τη ν  έννο ια  τη ς  
απασχόλησης, τη ς  συρρίκνω σης της  
ανεργίας σε χαμηλά επίπεδα, και της  
ανόδου το υ  β ιο τ ικ ο ύ  επ ιπ έδου  των 
εργαζόμενων.

.«« ;;/ ·· ·’
- '  ΐ ί '  ■
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Κυρίαρχο στοιχείο της πολιτικής μας είναι η 
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η 
διαμόρφωση δυναμικής σχέσης μεταξύ 
ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, ώστε να 
προκύπτουν ευνοϊκά αποτελέσματα στην 
απασχόληση αλλά και το σύνολο της 
Οικονομίας.

Έμφαση δίνεται :

Σ τη ν  υλοπ οίησ η και σωστή  
παρακολούθηση των Επενδύσεων του 
Ε π ιχ ειρ η σ ια κο ύ  Π ρ ο γρ ά μ μ α το ς  
Βιομηχανίας.

Στη λειτουργία των νέων θεσμών.

Σ τη  ψ ή φ ισ η  Ν ο μ ο σ χεδ ίο υ  για  
απλούστευση διαδικασιών.

Σ το ν  εκσ υ γχ ρ ο ν ισ μ ό  και τη ν  
οργάνω ση τω ν Β ιομηχανικώ ν  
Επιχειρήσεων.

Στην προστασία του Περιβάλλοντος.

Στη διαχείριση της Ποιότητας των 
προϊόντων με ενίσχυση του ρόλου 
του ΕΑΟΤ.

Με τις Προγραμματικές συμφωνίες ανάμεσα 
στους φορείς και τις Ελληνικές Επιχειρήσεις 
αξιοποιείται το εγχώριο δυναμικό και
δημιουργούνται νέες θέσεις απασχόλησης.

Στην τριετία 1994 - 1996 η βιομηχανική πολιτική 
κινήθηκε προς τις εξής κατευθύνσεις :

α. Εκσυγχρονισμός Βιομηχανιών

Στη διετία 1995-1996 εγκρίθηκαν συνολικά 
149 πολυετή επιχειρηματικά σχέδια, 
συνολικού ύψους 296 δις δρχ. με συνολική 
επιχορήγηση 104 δις δρχ. και 179 
προγράμματα ειδικών ενισχύσεων 
συνολικού ύψους 88 δις δρχ.

β. Β ιομηχανικές υποδομές

Ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός απο-κέντρωσης 
και χωροταξικής οργάνωσης της Βιομηχανίας 
αφενός και ο συνδυασμός Βιομηχανικής και 
Περιβαλλοντικής πολιτικής αφετέρου.

Ετοιμάσθηκαν τα Νομοσχέδια για την 
αναμόρφωση και βελτίωση του θεσμικού 
πλαισίου, που διέπει την ίδρυση και 
λειτουργία αναπροσανατολισμού των ΒΙΠΕ, 
ΒΙΠΑ και ΒΙΠΟΑ και την αναμόρφωση και 
εκσυγχρονισμό της Β ιομηχανικής 
Νομοθεσίας.

' Εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν 15 έργα 
ιδιαίτερης σημασίας για την ανάπτυξη της 
Βιομηχανίας στην Περιφέρεια (Ειδικές 
Βιομηχανικές Περιοχές, Βιομηχανικά Πάρκα, 
κ.ά.) και προωθήθηκε η συγκέντρωση 
Βυρσοδεψείων (Αττικής και 
Θεσσαλονίκης).

γ. Ε ξ υ γ ί α ν σ η  π ρ ο β λ η μ α τ ι κ ώ ν  
επιχειρήσεω ν

Με σταθερά βήματα και με κριτήριο την 
κοινωνική προστασία των εργαζομένων 
προχώρησε η εξυγίανση και αποκρατικοποίηση 
σοβαρών προβληματικών επιχειρήσεων, 
αποδίδοντας έσοδα ύψους 140 δις δρχ.

Οι σημαντικότερες επ ιχειρήσεις που 
αποκρατικοποιήθηκαν είναι τα Ναυπηγεία 
Σύρου,τα Μ εταλλεία Κασσάνδρας, το 
Συγκρότημα Σκαλιστήρη, καθώς και η 
σημαντική διευθέτηση για τα Ναυπηγεία 
Σκαραμαγκά.

Ειδικότερα, σε σχέση με τις αποκρατικοποιήσεις, 
θα πρέπει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά :

I Εφαρμόσθηκαν μέτρα  κοινωνικής 
π ρ ο σ τα σ ία ς  κα τά  το  π ρότυπ ο  
Ευρωπαϊκών Χωρών.

I Ε φ α ρ μ ό σ θη κ ε σχήμα Μ ετο χ ικ ή ς  
Συμμετοχής εργαζομένων με ανάθεση 
το υ  m a n a g e m e n t σε εξω τερ ικ ό  
σύμβουλο.

I Μέσω της αποκρατικοποίησης των 
Μεταλλείων Κασσάνδρας γίνεται η 
μεγαλύτερη βιομηχανική επένδυση 
των τελευταίων χρόνων (TVX).
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δ. Στόχοι - Π ροοπ τικές

Οι προοπτικές για το μέλλον θα διαμορφω
θούν σης σταθερές στρατηγικές :

✓
✓
✓

Εκσυγχρονισμός βιομηχανικών μονάδων 
και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας.

Π εριφ ρούρηση θέσεων εργασίας και 
υποκατάσταση θέσεων που χάνονται.

Ολοκλήρωση της εξυγίανσης και των 
αποκρατικοποιήσεων.

Έμφαση θα δοθεί στην υλοποίηση και σωστή 
παρακολούθηση των Επενδύσεων του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας,
τη λειτουργία των νέων θεσμών και την ψήφιση 
Νομοσχεδίου για την απλούστευση των 
διαδικασιών του πλαισίου λειτουργίας στον 
τομέα εκσυγχρονισμού της Βιομηχανίας.

Επιπλέον, στον τομέα των υποδομών προβλέ- 
πεται η υλοποίηση νέων ΒΙΠΕ, ΒΙΠΑ και ΒΙΟΠΑ
και νέες ενισχύσεις γ ια έργα ειδικών 
βιομηχανικών περιοχών, καθώς και η 
ολοκλήρωση της μεταφοράς βυρσοδεψείων και 
άλλων βιομηχανιών.

Στη διαχείριση της ποιότητας προβλέπεται η 
ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΟΤ και η
παρακολούθηση της τήρησης των θεσμών από 
την πλευρά των επιχειρήσεων.

I
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ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ 

ΓΙΑ ΤΙΣ

ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

(ΜΜΕ)
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Τ ο ΠΑΣΟΚ, από την ίδρυσή του το 1974 
μέχρι και σήμερα, έδε ιξε ιδ ια ίτερο  
ενδ ιαφέρον και φροντίδα γ ια  τον 

εξα ιρ ετ ικά  σημαντικό χώρο των 
μ ικρομεσα ίω ν επ ιχειρήσεω ν αναγνω
ρίζοντας τη μεγάλη συμβολή τους στην 
παραγωγή και την απασχόληση στην Ελλάδα.

Η Η πολιτική του ΠΑΣΟΚ για τ ις  MME 
εκφράζεται και σήμερα και μελλοντικά 
με μέτρα προς τις εξής κατευθύνσεις :

Πολιτικές που προστατεύουν τις MME 
από τον καταστροφικό ανταγωνισμό που 
συρρικνώνει τις προοπτικές ανάπτυξής 

τους. Πήραμε αποφάσεις για τα ακόλουθα 
προβλήματα :

Θέσπιση κανόνων για τη σκοπιμότητα της 
δημ ιουργίας και επέκτασης των 
πολυκαταστημάτων τροφίμων στην 
περιφέρεια.

Θεσμοθέτηση κανόνων που προστατεύουν 
τις MME από τον αθέμιτο ανταγωνισμό και 
τη δημ ιουργία  μονοπωλιακών και 
ολιγοπωλιακών επιχειρήσεων.

Ρύθμιση των όρων λε ιτουργ ίας του 
υπαίθριου και πλανόδιου εμπορίου, ώστε να 
μην πλήττονται οι υγιείς επιχειρήσεις.

Απαμβλύναμε τ ις  επιπτώσεις από την 
απελευθέρωση των εμπορικών μισθώσεων 
που είχε θεσπίσει η Ν.Δ, με την επιμήκυνση 
της διάρκειας της μίσθωσης (από 9 σε 12 
χρόνια) και τη θέσπιση υποχρέωσης 
αποζημίωσης του μισθωτή, ο οποίος είχε 
αφεθεί απροστάτευτος.

Πολιτικές που βοηθούν τη MME να 
αποκτήσει μεγαλύτερη επιφάνεια και 
ισχυρότερη βιωσιμότητα.

Θεσπίσαμε πρόσφατα την παροχή νέων 
φορολογικών κινήτρων για τη συγχώνευση και 
την υποβοήθηση της δημιουργίας πιο ισχυρών 
επιχειρηματικών φορέων με απαλλαγή των 
κερδών από τη φορολογία εισοδήματος (20-25% 
των καθαρών κερδών των συγχωνευομένων 
επιχειρήσεων για πέντε χρόνια).

Με την πολιτική μας πετύχαμε να μειωθούν 
δραστικά τα επιτόκια χορηγήσεων κατά 8 
ποσοστιαίες μονάδες και να κάνουμε αισθητά 
πιο άνετη την πρόσβαση στο τραπεζικό 
χρήμα.

Η Τράπεζα Ελλάδος με πρόσφατες 
ρυθμίσεις γ ια το ύψος των επιτοκίων 
υπερημερίας παρενέβη εναντίον της 
ασφυξίας στην οποία έχει περιέλθει μεγάλος 
αριθμός MME.

Η απελευθέρωση της καταναλωτικής πίστης 
λειτούργησε επίσης ευεργετικά για τις MME, 
αφού υποβοήθησε σημαντικά την αύξηση 
των πωλήσεων.

Αρχίζει να λειτουργεί ο θεσμός του leasing 
που τον διευρύναμε πρόσφατα, έτσι ώστε να 
υποβοηθήσει τη λειτουργία των MME.

Πολιτικές που λαμβάνουν υπόψη τις 
ειδικές καταστάσεις διαφόρων 
κατηγοριών MME.

Ρυθμίσαμε πρόσφατα τα χρέη προς τα 
Ασφαλιστικά Ταμεία (ΙΚΑ, ΤΕΒΕ, κ.λπ.) και 
ανάσαναν εκατοντάδες χιλιάδες MME.

Μειώσαμε το κόστος ρεύματος για 1 εκ. 
εμπόρους, βιοτέχνες, επαγγελματίες.

Ρυθμίσαμε τα χρέη επιχειρήσεων σε 
απομακρυσμένες ή προβληματικές περιοχές, 
όπως Θράκη, Φλώρινα, Κιλκίς, Καστοριά και 
Εύβοια.

Καταργήσαμε τον ΕΦΤΕ για τις MME των 
νησιών του Αιγαίου.

Επενδύσεις και αναπτυξιακοί νόμοι.

Οι επιδοτήσεις που εγκρίθηκαν μέσω του 
αναπτυξιακού νόμου και των ειδικών 
επιδοτήσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης 
θα ξεπεράσουν το 1996 τα , από
τα οποία ένα σοβαρό τμήμα κατευθύνεται 
στις MME.

Συνολικά από το 1994 μέχρι σήμερα
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εγκρίθηκαν επιχορηγήσεις ύψους δαπάνης 
έναντι 118 δις δρχ. συνολικά 

το 1991 - 1993.

Όμως η πιο σημαντική ώθηση που 
η κυβέρνησή μας θα δώσει είναι το 
Ειδικό Πρόγραμμα για τις MME, μαζί με 

άλλες δράσεις των Προγραμμάτων στο ΚΠΣ 
και στις Κοινοτικές Πρωτοβουλίες. Έτσι 
προωθούνται νέες και καινοτόμες δράσεις. 
Οι δράσεις αυτές, άλλες από τις οποίες έχουν 
ήδη ξεκινήσει και άλλες από τις ο π ο ί ε ς  
ξεκινούν άμεσα, φτάνουν σε ύψος περίπου 
370 δις δρχ. για το 1996-1999, τα οποία 
κατανέμονται ως εξής :

α Ειδικές υποδομές, ύψους δαπάνης 
62 δις δρχ. που αφορούν :

Δημιουργία Εκθετηρίων, Βιοτεχνικών 
Πάρκων και ΒΙΠΕ, με τη μετατροπή τους σε 
ανώνυμους επιχειρηματικούς φορείς, με 
συμμετοχή τοπικών βιοτεχνικών 
επιχειρήσεων και επιμελητηρίων.

Ενίσχυση του τομέα παροχής υπηρεσιών 
προς τ ις  MME με τη δημιουργία 
Επικοινωνιακής υποδομής που θα επιτρέψει 
την ανταγωνιστικότητα των Μικρομεσαίων 
επιχειρήσεων όπως δημιουργία 
πιστοποιημένων φορέων παροχής 
υπηρεσιών, ινστιτούτα, ενίσχυση κλαδικών 
φορέων και επιμελητηρίων.

Ενίσχυση των δομών διασυνοριακής 
συνεργασίας γ ια  την από κοινού 
αντιμετώπιση προβλημάτων και α νά π τυξη  
ε π ιχ ε ιρ η μ α τ ικ ώ ν  δραστηριοτήτων.

I ^ Κατάρτιση - εκπαίδευση, ύψους 
K J  δαπάνης 162 δις δρχ.

• ’ '1 ' '·$·' ■
Ενίσχυση της κατάρτισης των 
επιχειρηματιών και των απασχολουμένων 
στις MME.

Εξειδίκευση ανέργων για απασχόληση σε MME.

Ενίσχυση γυναικείων επιχειρήσεων.

Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων και 
αυτοαπασχολουμένων.

Δημιουργία και ενίσχυση Κέντρων 
επαγγελματικής Στήριξης.

Υ Χρηματοδοτική ενίσχυση ΜΜΕ ύψους 
δαπάνης 31 δις δρχ.

Επιχορήγηση επενδύσεων.

Ενίσχυση μικρών τοπικών μονάδων.

Ενίσχυση νεοϊδρυθέντων ΜΜΕ από 
ανέργους.

δ Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ 
στις πηγές χρηματοδότησης με τη 
δημιουργία νέων χρηματοδοτικώ ν 
εργαλείων ύψους δαπάνης 26 δις δρχ.

Δημιουργία Εταιρειών Αμοιβαίων 
Εγγυήσεων.

Κ  Περαιτέρω ανάπτυξη των Εταιρειών 
Κεφαλαίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών 
(venture capital).

Εταιρειών Σύμβασης Πρακτόρευσης 
Επιχειρηματικών απαιτήσεων (Factoring).

Εταιρειών Χρηματοδοτικής Μίσθωσης 
(Leasing).

Ενίσχυση των Πιστωτικών Συνεταιρισμών.

Μείωση του κόστους χρήματος με την 
επιδότηση του επιτοκίου των Βιοτεχνικών 
δανείων που δεν υπάγονται στον 
Αναπτυξιακό Νόμο, κατά 20% του 
ισχύοντος τραπεζικού επιτοκίου για 2 
χρόνια. Η επιδότηση αυτή ισχύει για τις 
δαπάνες leasing και factoring.

Ρ
Χρήση των νέων τεχνολογιών

Εισαγωγή καινοτομιών και ανάπτυξη της 
έρευνας με στόχο τον εκσυγχρονισμό των 
διο ικητικώ ν και παραγωγικών
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δραστηριοτήτων και τη διείσδυσή τους σε 
νέες αγορές, ύψους δαπάνης 93 δις δρχ.

Σύνδεση έρευνας -παραγωγής και ενίσχυση 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων των 
MME, ύψους δαπάνης 28 δις δρχ.

■  Ενίσχυση της τυποποίησης και διασφάλιση 
του ελέγχου της ποιότητας των προϊόντων, 
ύψους δαπάνης 23 δις δρχ.

Ενίσχυση και προώθηση της συνεργασίας 
των MME (υπεργολαβίες, κοινοπραξίες και 
συνεταιρισμοί) ύψους δαπάνης 12 δις δρχ.

Ανάπτυξη του τομέα εμπορίας και διάθεσης 
προϊόντων στο εξωτερικό (συμμετοχή σε 
εκθέσεις και ενίσχυση του δικτύου διανομής 
και εμπορίας των προϊόντων), ύψους 
δαπάνης 39 δις δρχ.

Γενικά οι δράσεις αυτές είναι νέες για τη 
χώρα και στοχεύουν να ενισχύσουν την 
ανθεκτικότητα των MME απέναντι στο 
διεθνή ανταγωνισμό.

Το Κοινοτικό Πρόγραμμα Στήριξης για τις 
MME αποτελεί το βασικό εργαλείο της 
κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ για την ουσιαστική 
στήριξη των MME, σε κάθε τομέα της 
οικονομικής δραστηριότητας.

επ ιτρέψ ουν μέσα στην τετραετία, 
να αντικαταστήσουμε τα αντικειμενικά 
κριτήρια με σύγχρονες μεθόδους 
προσδιορισμού του εισοδήματος.

Ας μην ξεχνάμε, ότι είμαστε σε μια περίοδο, 
όπου όλες οι κοινωνικές τάξεις πρέπει να 
συμβάλουν ισότιμα με τους εργαζόμενους 
στη δημοσιονομική ανόρθωση και στην 
επίτευξη των εθνικών μας στόχων.

Η Μικρομεσαία Επιχείρηση ήταν και θα 
είναι για το ΠΑΣΟΚ το επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της πολιτικής μας, αλλά και 
της αντίληψής μας, για τη σύγχρονη 
οικονομική ανάπτυξη με ευέλικτες  
επιχειρήσεις, υψηλή ανταγωνιστικότητα, 
απασχόληση και ευημερία.

Νέος θεσμός για την προώθηση του 
προγράμματος των MME είναι η νέα 
Κυβερνητική Επιτροπή για τις MME.

Η επιτροπή αυτή συστάθηκε για πρώτη 
φορά στη χώρα μας στην προσπάθεια 
άσκησης ενια ίας και συντονισμένης 
πολιτικής για τις MME.

Τα αντικειμενικά κριτήρια θεσπίστηκαν σε 
μια φάση οξύτατης δημοσ ιονομ ικής 
κρ ίσης και μετά από συστηματικό  
κοινωνικό διάλογο. Η ολοκλήρωση της 
αναδιοργάνω σης του Υπουργείου 
Ο ικονομικών, σε συνδυασμό με 
αποτελεσματικότερα συστήματα ελέγχων 
για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής θα
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Η ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΠΑΣΟΚ ΣΤΙΣ 
ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ενίσχυση - Ανάπτυξη - 
Εκσυγχρονισμός - Υποδομές

π 9 / ιιπ κ Β  n r a u n w r a s  ztm
/ΜΤΑΓβΝΚΜΟ

[/Περιορισμός στα πολυκαταστήματα 
στην περιφέρεια.

[ /  Προστασία από αθέμιτο ανταγωνισμό 
και από ολιγοπωλιακές πρακτικές.

[/Ό ροι λειτουργίας του υπαίθριου και 
πλανόδιου εμπορίου.

1/ Εμπορικές μισθώσεις : Άμβλυνση των 
επιπτώσεων της απελευθέρωσης που 
θέσπισε η Ν.Δ.

[ /  Επιμήκυνση της μίσθωσης από 9 σε 
12 χρόνια.

[ /  Υποχρέωσηαποζημίωσης του 
μισθωτή.

Συγχωνεύσεις και δημιουργία ισχυρών 
επιχειρηματικών φορέων.
Μειώσεις των επιτοκίων χορηγήσεων 
κατά 8 μονάδες.
Μειώσεις των επιτοκίων υπερημερίας. 
Τόνωση της ζήτησης με την 
απελευθέρωση της καταναλωτικής 
πίστης.
Χρηματοοικονομικές ρυθμίσεις : 

Επέκταση Leasing.

^  Ρύθμιση χρεών προς ασφαλιστικάταμεία. 
Μείωσητηςτιμήςτου ηλεκτρικού ρεύματος.

ψ Ρύθμιση χρεών επιχειρήσεων σε 
απομακρυσμένες και προβληματικές 
περιοχές.
Κατάργηση του ΕΦΤΕ για τις MME των 
νησιών του Αιγαίου.

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
ΚΠΣ : ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ MME - 370 ΔΙΣ ΔΡΧ.
ΑΠΟ ΤΟ 1996-99 ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

Ειδικές υποδομές : Εκθετήρια, Βιοτεχνικά 
Πάρκα, Κλαδικά Ινστιτούτα κ.λπ.

(¿3' Κατάρτιση - εκπαίδευση στις MME. 
Υποστήριξη νέων επιχειρήσεων.

φ  Χρηματοδοτική ενίσχυση MME. Μικρές 
τοπικές μονάδες, νεοίδρυθείσες MME.

Q  Νέα χρηματοδοτικά εργαλεία.

β ί  Νέες τεχνολογίες. Ενίσχυση ανταγω
νιστικότητας, διείσδυση σε αγορές, 
ενίσχυση συνεργασίας, (σύνδεση έρευνας 
- παραγωγής, τυποποίηση, υπεργολαβίες, 
συνεργασίες, δίκτυα διανομών, προβολή 
στο εξωτερικό κ.λπ).

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΙ ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ 
ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

132 δις δρχ. επιδοτήσεις επενδύσεων μέσα 
στο 1996 (380 δις δρχ. για την περίοδο 1994 

μέχρι σήμερα).
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