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ΣΥΜΦΩΝΟ
ΓΙΑ ΜΙΑ ΙΣΧΥΡΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ
(Ομιλία στα Εγκαίνια της Λ.Ε.Θ., 7/9/2001)

Σε λιγότερο από τέσσερις μήνες από σήμερα, η ελληνική οικονομία θα γνω
ρίσει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία της, καθώς ταυτόχρονα 
και από κοινού με τις ισχυρές ευρωπαϊκές οικονομίες μπαίνει στην εποχή 
του νέου νομίσματος, του Ευρώ, που θα κυκλοφορήσει για πρώτη φορά σε 
χαρτονομίσματα και κέρματα.
Τίποτα πια δεν είναι το ίδιο, όπως το είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν: 
Μακροοικονομική πολιτική, συναλλαγματική πολιτική, πληθωρισμός, τιμολό
γηση αγαθών και υπηρεσιών, συλλογικές διαπραγματεύσεις, ανταγωνιστικό
τητα, όλα αλλάζουν. Αλλάζει η σημασία τους, οι περιορισμοί στη διαμόρ
φωσή τους, το πλαίσιο και οι κανόνες της πολιτικής. Στη θέση των παλιών 
οικονομιών του κάθε κράτους αναπτύσσεται μια νέα μεγάλη οικονομία της 
ευρωζώνης με κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα κράτη. Με φιλοδοξίες να 
κάνει την Ευρώπη, όχι μόνο μια ισχυρή οικονομική δύναμη, αλλά κυρίως να 
επιτύχει αύξηση της ευημερίας, της απασχόλησης και της κοινωνικής ασφά
λειας για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες.

Η  Ελλάδα, μέλος της Ο Ν Ε  αντιμετωπίζει πλέον 
μαζί με τον κύκλο των ανεπτυγμένων χωρών στον  
οποίο συμμετέχει, προβλήματα συναρτημένα μ ε το  
υψηλό επίπεδο ανάπτυξής τους

Η εξασφάλιση της σταθερότητας και ανάπτυξης σε εποχή που η παγκόσμια 
οικονομία παρουσιάζει φαινόμενα ύφεσης, η αύξηση της ανταγωνιστικότη
τας, η δημιουργία μιας κοινωνίας της γνώσης και η προσαρμογή στην κοινω
νία της πληροφορίας, η πλήρης απασχόληση είναι μερικά από αυτά.
Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει διαμορφώσει συγκεκριμένες πολιτικές για να χει-



ριστεί αυτά τα θέματα, όπως οι αποφάσεις της Λισσαβόνας. Στη Στοκχόλμη 
επίσης καθορίσαμε κοινούς στόχους με δείκτες προόδου. Είναι στόχοι 
στους οποίους οφείλουν να εντάσσονται οι εθνικές επιδιώξεις, όπως στό
χους ενσωμάτωσης στην ενιαία ευρωπαϊκή αγορά αγαθών και υπηρεσιών ή 
συμμετοχής στα διευρωπαϊκά δίκτυα. Το πλαίσιο της δράσης της Ελλάδας, 
των πολιτικών της είναι κοινό με τους εταίρους μας.

Το γεγονός ότι υπάρχει ένα κοινό έδαφος 
πολιτικών δεν πρέπει να μας οδηγήσει στο λάθος να 
πιστεύουμε ε ίτε  ότι η Ενωση μας «σώζει», ε ίτε  ότι μας 
καταστρέφει. Ας απαλλαγούμε από αυτούς τους 
μύθους, κατάλοιπο των ιδεολογιών 
της εξάρτησης

Ούτε κανείς πρόκειται να μας σώσει ούτε κανείς ενδιαφέρεται να μας κατα
στρέφει.
Οι σχέσεις μέσα στην Ένωση είναι σχέσεις εξελισσόμενες. Σχέσεις μετα
βαλλόμενες, σχέσεις που συνεχώς αναδιαμορφώνονται.
Εμείς οι Έλληνες, με τις δικές μας επιλογές, θα καθορίσουμε αν θα επωφε
ληθούμε από την Ένωση ή αν θα χάσουμε τις ευκαιρίες που μας δίνονται.
Η Ελλάδα έχει κάνει μεγάλα βήματα προόδου. Δεν έχουμε παρά να συγκρί
νουμε τη χώρα μας με τις γειτονικές μας χώρες. Η Ελλάδα αποτελεί χώρα 
παράδειγμα για τις χώρες της περιοχής, που όλες επιδιώκουν να συμμετά- 
σχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Τουρκία μέχρι τις χώρες της πρώην 
Γιουγκοσλαβίας. Αποτελεί στήριγμα και σημείο πρόσβασής τους στην 
Ευρώπη. Αυτό δείχνει την πάρα πολύ μεγάλη απόσταση που έχουμε διανύ- 
σει.
Παρ' όλα αυτά, παρά την επιτάχυνση στους ρυθμούς ανάπτυξης και την 
αυξημένη κοινωνική συνοχή των τελευταίων ετών, είμαστε συγκριτικά με τις 
ανεπτυγμένες κοινωνίες ακόμη πίσω. Η χαμηλή συγκριτική θέση δεν θα εξα
φανιστεί δια μαγείας. Η σύγκλιση, που όλοι θέλουμε, το πρώτο επίπεδο που 
όλοι επιζητούμε, η διακριτή θέση και ρόλος μας, που όλοι χαιρετίζουμε 
χρειάζεται εγρήγορση, σκληρή δουλειά, ακόμα περισσότερη προσπάθεια.
Ο ελληνικός λαός είναι δικαιωμένος για τους στόχους του και υπερήφανος 
για την επιτυχία του, ταυτόχρονα όμως είναι επιφυλακτικός και ανήσυχος. 
Δίπλα στην ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωζώνη, ο Έλληνας πολίτης βλέπει 
τη δυσκολία της συνύπαρξης και του ανταγωνισμού με τις άλλες πιο προηγ-



μένες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Δίπλα στη μεγάλη ευρωπαϊκή αλλαγή, βλέπει την πίεση για αλλαγές σε όλους 
τους τομείς και αβεβαιότητα για το μέλλον.
Δίπλα στη μεγάλη μάχη για την απασχόληση, βλέπει να ορθώνονται ολοένα 
και νέες απαιτήσεις για περισσότερη γνώση και ειδίκευση.
Δίπλα στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, ο Έλληνας εργαζόμενος βλέ
πει ότι υπολείπεται στο επίπεδο ζωής, ασφάλειας και αμοιβών του Ευρω
παίου συναδέλφου του.
Δίπλα στην μεγάλη ευκαιρία διασταύρωσης και σύνθεσης των πολιτισμών 
της Ευρώπης για μια νέα εποχή ειρήνης, ανθρωπισμού και ελευθερίας, ο 
Έλληνας πολίτης νιώθει συχνά πως η δική του ταυτότητα και ιστορική δια
δρομή κινδυνεύει να παραμεριστεί και να αλλοιωθεί.
Ποτέ η Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια δεν βρέθηκε με τέτοια πρόοδο, αλλά 
και ανησυχία. Με τόσες ευκαιρίες να ξεδιπλώνονται μπροστά της, αλλά και 
τόσο μεγάλες απαιτήσεις προσαρμογής στο νέο περιβάλλον. Ποτέ δεν ήταν 
τόσο ισχυρή, αλλά συνάμα και σκεπτική για το πώς οι κατακτήσεις θα συνε
χιστούν, θα διευρυνθούν και θα γίνουν προσιτές σε όλους τους πολίτες.

( I  Ο ι αμφιβολίες και οι δισταγμοί 
δεν μας ταιριάζουν. Τα θεμέλια της ισχυρής Ελλάδας 
έχουν μπει
Έχουμε μια οικονομία με επιδόσεις σταθερότητας και ανάπτυξης άγνωστες 
μέχρι σήμερα στην ελληνική ιστορία. Έχουμε μια νέα θέση στη διεθνή 
σκηνή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με κύρος, με δυνατότητα επιρροής των 
εξελίξεων. Είμαστε συντελεστής ειρήνης και ασφάλειας. Έχουμε μια Ελλάδα 
με υποδομές πρωτόγνωρες στη χώρα μας για την ανάπτυξη, για τη βελτίωση 
της καθημερινής ζωής. Έχουμε μια πολιτεία όσο ποτέ δημοκρατική με σύγ
χρονους θεσμούς. Αυτή η Ελλάδα δημιουργεί μια νέα εθνική αυτοπεποί
θηση. Μια νέα αυτοπεποίθηση για την ατομική και συλλογική προοπτική μας 
στα χρόνια που έρχονται.
Έχουμε όραμα για την αυριανή κοινωνία. Δράσεις και πολιτικές που το καθι
στούν εφικτό.

Δική μας επιδίωξη είναι μια κοινωνία 
της ελευθερίας, της δημιουργίας, της συμμετοχής, 
της αλληλεγγύης, της συνοχής
Μια κοινωνία που διανοίγει όλο και περισσότερες δυνατότητες για τους



πολίτες της, που τους δίνει εφόδια για τις επιλογές τους. Μια κοινωνία της 
ευημερίας, που διαχέει τον πλούτο που παράγει σε όλο και πιο πολλούς. 
Μια κοινωνία που εξασφαλίζει μια όλο και πιο ανθρώπινη καθημερινότητα, 
που κατακτά ολοένα καλύτερα επίπεδα ζωής. Μια κοινωνία που κάνει πραγ
ματικότητα αυτό που ορίζει η ίδια ως πρόοδό της.
Δική μας επιδίωξη είναι μια κοινωνία της αλληλεγγύης. Μια κοινωνία της 
συνοχής, που σκύβει στα προβλήματα αυτών που έχουν πράγματι ανάγκη, 
που στηρίζεται σ' ένα σύγχρονο, βιώσιμο, δίκαιο και αποτελεσματικό κοινω
νικό κράτος. Μια κοινωνία που αναπνέει μέσα σε κλίμα ασφάλειας για το 
σήμερα, το αύριο, για τις προοπτικές της γενιάς που έρχεται.

Δική μας επιδίωξη είναι η κοινωνία των πολιτών, η 
ανοιχτή κοινωνία. Μ ια  κοινωνία της ευθύνης, όπου ο πολί
της αξιοποιεί την ελευθερία του δημιουργικά και για το 
κοινωνικό σύνολο

Μια κοινωνία όπου κάθε πολίτης με αίσθηση ευθύνης επηρεάζει όλο και 
περισσότερο αποφάσεις κι εξελίξεις. Η κοινωνία που προσέρχεται με αυτο
πεποίθηση στο διάλογο με άλλους πολιτισμούς. Είναι ανοιχτή στην αλλαγή, 
στην προσαρμογή. Μια κοινωνία στην οποία δεν έχουν θέση οι διακρίσεις, ο 
ρατσισμός, η ξενοφοβία.

Δική μας επιδίωξη είναι μια κοινωνία με τη δική της 
ταυτότητα στην ευρωπαϊκή οικογένεια
Μια κοινωνία που ακτινοβολεί με τις αξίες της, τις συμπεριφορές της, την 
οργάνωσή της, τις επιδόσεις της και επικοινωνεί και συνεργάζεται με τους 
άλλους λαούς και ιδίως τις γειτονικές της κοινωνίες στη Ν.Α. Ευρώπη.

Ο ι επιδιώξεις μας αυτές συνθέτουν το  όραμά 
μας για την αυριανή κοινωνία. Μ α ζ ί με την ισχυρή 
Ελλάδα θέλουμε την ισχυρή κοινωνία.
Αυτό είναι το  μεγάλο πολιτικό ζητούμενο

Το μεγάλο πολιτικό ζητούμενο στη νέα εποχή είναι η πορεία της χώρας για 
την ισχυρή Ελλάδα, για τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνίας. Το στοίχημα 
αυτό είναι δικό μας, του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της κυβέρνησης, αλλά και προπαντός 
στοίχημα ολόκληρης της κοινωνίας.
Κυρίες και κύριοι,
Κάποιοι σε τέτοιες ιστορικές στιγμές επιλέγουν την παραίτηση από τις εξε-



λίξεις. Ξεχνούν όχι φτάσαμε μέχρις εδώ επειδή ανατρέψαμε τη μοιρολατρία, 
αγωνιστήκαμε σωστά, δουλέψαμε με αποτέλεσμα, είχαμε σχέδιο με στό
χους. Αυτοί που διστάζουν και φοβούνται επιχειρούν είτε συνειδητά είτε 
μοιρολατρικά, να συνδυάσουν τις επιφυλάξεις και τις αβεβαιότητες των 
πολιτών σε μια νέα ιδεολογία εγκλεισμού.
Προσπαθούν να σπρώξουν τους πολίτες να ταμπουρωθούν πίσω από τα 
τείχη του παρελθόντος για να διατηρήσουν αυτό που σβήνει και όχι για να 
κερδίσουν αυτό που έρχεται. Βλέπουμε καθημερινά αυτή τη συμπεριφορά 
να ανακυκλώνεται και να αυτοσυντηρείται σαν εργολαβία μιας αδιάλειπτης 
καταστροφολογίας. Το παραμικρό πρόβλημα της καθημερινότητας να παίρ
νει διαστάσεις εθνικής συμφοράς. Να ανασύρονται χρόνιες φοβίες για να 
εμποδίσουν την πρόοδο. Να προτάσσονται και να εξωραΐζονται τα πιο αντι
κοινωνικά μικροσυμφέροντα, για να καθυστερήσει η εξέλιξη στη χώρα μας, 
στην κοινωνία.

Απέναντι σε αυτή την ιδεολογία του εγκλεισμού  
και της ανησυχίας, εμείς οικοδομούμε την εθνική  
αυτοπεποίθηση

Πιστεύουμε ότι η ελληνική κοινωνία μπορεί να προοδεύει, να πετυχαίνει 
τους στόχους της, γιατί υπάρχει σχέδιο και πολιτική βούληση, που βασίζεται 
στα προτάγματα της κοινωνικής αλληλεγγύης και δικαιοσύνης, στις αξίες του 
πολιτισμού μας.
Όμως, την πορεία της χώρας προς την πρόοδο, δεν την υπονομεύει μόνο η 
"ιδεολογία του εγκλεισμού". Άλλο τόσο τη διαβρώνει η αντίληψη ότι για να 
πετύχουμε δεν χρειάζεται ούτε προσπάθεια, ούτε σχέδιο. Ό τι όλα τα καλά 
θα έρθουν μόνα τους εύκολα και ωραία, ενώ τα κακά θα μας προσπεράσουν.

Ξέρουμε όμως ότι η ευημερία του έθνους, η απασχόληση των εργαζομένων, 
η αλληλεγγύη της κοινωνίας δεν χτίζονται με δημαγωγικά υλικά, ούτε πάνω 
στην αμεριμνησία, στο σπάταλο καταναλωτισμό, στη λογική της ήσσονος 
προσπάθειας. Δεν προωθείται η κοινωνική δικαιοσύνη με την εκταμίευση 
"εδώ και τώρα" όσων κατακτήσαμε. Έτσι θα ξαναζήσουμε με πολύ μεγαλύ
τερη ένταση τα προβλήματα του πληθωρισμού, της στασιμότητας και της 
υπερχρέωσης, από τα οποία με τόση δυσκολία ξεφύγαμε τα προηγούμενα 
χρόνια.
Απέναντι στις σειρήνες του υπερκαταναλωτισμού και της επανάπαυσης, 
εμείς αντιτάσσουμε την υπευθυνότητα προς τη σημερινή κοινωνία και τις 
αυριανές γενιές. Δηλώνουμε την ευθύνη μας να περιφρουρήσουμε τις κατα-



κτήσεις του ελληνικού λαού. Να τις διευρύνουμε και να τις κάνουμε κτήμα 
κάθε έλληνα πολίτη.
Το κεντρικό ζήτημα που τίθεται στην Ελλάδα και σε κάθε Έλληνα είναι το 
πώς θα προχωρήσουμε:
- θα πάμε μπροστά, με σταθερότητα, σχέδιο και αυτοπεποίθηση;
- ή θα εγκαταλειφθούμε μοιραίοι και άβουλοι στα βολέματα του χθες;
- θα δώσουμε απαντήσεις στα σημερινά προβλήματα και τις προκλήσεις του 
μέλλοντος;
- ή θα αδρανήσουμε επιστρέφοντας σε διαρκείς αυτοσχεδιασμούς, σε επι- 
κοινωνιακά "τρικ" και σε πολιτικές του παρελθόντος;

Πιστεύω  και μαζί μου το πιστεύουν όλοι 
οι Ελληνες ότι η Ελλάδα μπορεί να πάει μόνον 
μπροστά, με νέες πολιτικές για τη νέα εποχή
Η πολιτική για τη νέα εποχή απαντά δυναμικά στο ιδεολόγημα του εγκλει
σμού. Αντιτάσσει το οργανωμένο σχέδιο στις πιέσεις της οικονομικής δημα
γωγίας. Περιφρουρεί τις κατακτήσεις μας, αλλά ανοίγει νέες ευκαιρίες ανά
πτυξης και απασχόλησης. Προωθεί την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, 
αλλά θέτει ως ίση προτεραιότητα την αλληλεγγύη της κοινωνίας. Απαντά στις 
απαιτήσεις της νέας εποχής και θέτει τα θεμέλια για την επιτάχυνση της ανά
πτυξης.
Η πολιτική για τη νέα εποχή θεμελιώνεται σε βασικά αξιώματα και παραδο
χές:

Η ισχυρή Ελλάδα που θεμελιώσαμε εξαρτά την επιβίωσή της μες στο χρόνο 
από το κατά πόσο θα διαμορφώσουμε και την ισχυρή κοινωνία. Στόχος μιας 
σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής είναι η ταυτόχρονη ικανότητα να δημι
ουργείς κοινωνικό πλεόνασμα και να το διανέμεις με όρους κοινωνικής απο- 
δοτικότητας και δικαιοσύνης. Η οικονομική πολιτική οφείλει να δημιουργεί 
τις προϋποθέσεις για την αντιμετώπιση κοινωνικών προβλημάτων, για 
παροχή ολοένα και πιο ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας, παιδείας, κοινωνι
κής στήριξης και αλληλεγγύης. Τις προϋποθέσεις για κοινωνική άνοδο στα 
πλατιά λαϊκά στρώματα.
Ο αγρότης, ο χαμηλοσυνταξιούχος, ο χαμηλόμισθος, ο άνεργος, ευπαθείς 
ομάδες πληθυσμού διαθέτουν σήμερα χρηματικές ή άλλες υποστηρικτικές 
δυνατότητες, που ποτέ στο παρελθόν δεν υπήρχαν σε τέτοια έκταση. 
Παρόλα αυτά η ανάγκη για ισχυρότερη κοινωνική αλληλεγγύη και για νέες 
μορφές στήριξης είναι επίσης έντονη. Ένας ολόκληρος κόσμος στη χώρα



μας, ιδιαίτερα στις περιφέρειες, στις φτωχές αστικές συνοικίες, σε ειδικές 
περιοχές ανεργίας, κόσμος με προβλήματα που συνδέονται με τα ναρκω
τικά, με αναπηρίες, περιμένει από μας στήριξη.

( I  Το πλέγμα των δράσεών μας σκοπό έχει να 
εξασφαλίσει ένα επίπεδο διαβίωσης και δυνατοτήτων 
διαρκώς βελτιούμενο, που επιτρέπει στον κάθε πολίτη να 
συμμετέχειι, να εξασφαλίζει συμπαράσταση, να 
στηρίζεται σε συστήματα αλληλεγγύης, να έχει ένα 
κελάχιστο κοινωνικό εισόδημα» που εγγυάται το κράτος 
με τις διάφορες παρεμβάσεις του
Η πολιτική μας δεν είναι ούτε μονόπλευρα οικονομική ούτε μονόπλευρα 
κοινωνική. Είναι συνολική πολιτική, που βλέπει την Ελλάδα ως ένα πόλο 
συνοχής, ευημερίας και κοινωνικής δικαιοσύνης.
Δύο από τα μεγάλα επιτεύγματα της περασμένης 4ετίας, η είσοδός μας στην 
ΟΝΕ και οι πόροι του Γ ' Κ.Π.Σ. δημιούργησαν προσδοκίες, συχνά δικαιολο
γημένες. Όμως όλα δεν είναι δυνατά. Οι πόροι πάντα υπολείπονται των επι- 
διώξεών μας. Οι νέες δράσεις και πολιτικές που επιθυμούμε ως κοινωνία 
δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν σε όλο τους το εύρος. Κανόνας της 
πολιτικής μας είναι ότι για ό,τι σχεδιάζουμε και αποφασίζουμε πρέπει να 
έχουμε γνώμονα τις πραγματικές δυνατότητές μας, την ανάγκη ισόρροπου 
και δίκαιου επιμερισμού, την αποτελεσματικότητα της πολιτικής σε βάθος 
χρόνου. Να μη διαμορφώσουμε και πάλι ένα φαύλο κύκλο πιέσεων, παρο
χών και οικονομικής αδυναμίας εκπλήρωσής τους. Η κυβέρνηση είναι απο
φασισμένη να αντισταθεί σε τέτοιες εξελίξεις.
Η άποψη ότι μπήκαμε στην ΟΝΕ και άρα ολοκληρώσαμε την όποια προσπά- 
θειά μας στον οικονομικό τομέα είναι μεγάλη πλάνη. Οπως είναι πλάνη η 
άποψη, ότι εμείς μόνοι μπορούμε να καθορίσουμε τις πολιτικές μας αλλάζο- 
ντάς τις όπως και προς όποια κατεύθυνση θέλουμε. Οχι μόνο πρέπει να 
συνεχίσουμε να προχωρούμε με οικονομική σταθερότητα και ανάπτυξη για 
να πετύχουμε την ισχυρή κοινωνία, αλλά οφείλουμε να ακολουθούμε συγκε
κριμένη κατεύθυνση, που προκύπτει από την κοινή πορεία μας στην Ευρω
παϊκή Ένωση.
Η ένταξη στην ΟΝΕ αποτελεί απόδειξη ότι έχουμε φτάσει ένα ορισμένο 
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Σημαίνει όμως ταυτόχρονα ότι πολλά 
από τα προβλήματά μας είναι ευρύτερα και κοινά σε όλους. Έχουν παύσει 
να είναι αποκλειστικά εθνικά. Αντίθετα, έχουν υπερεθνικό χαρακτήρα. Και



αυτό αφορά, τόσο την οικονομική πορεία μας όσο και την αγορά εργασίας, 
τις συντάξεις, το περιβάλλον, την εκπαίδευση και άλλα πάρα πολλά. Σε κάθε 
μια από τις περιπτώσεις αυτές οι τρόποι επίλυσης που αναζητούνται προκύ
πτουν υπό το πρίσμα κοινών εμπειριών και κοινών κανόνων. Οι τρόποι σκέ
ψης, τα επιχειρήματα και οι λύσεις διεθνοποιούνται.
Μεγάλοι στόχοι, εγχειρήματα που αφορούν και αλλάζουν την κοινωνία δεν 
μπορούν να προχωρήσουν χωρίς τη συμπαράταξη και τη συσπείρωση της 
κοινωνίας. Οι απαντήσεις δεν μπορούν να δοθούν από την κυβέρνηση και 
μόνο. Είναι αναγκαίο να δώσουμε πολύ μεγαλύτερη προσοχή στον κοινω
νικό διάλογο, τη συνεννόηση με τους ενδιαφερομένους, την ενημέρωση των 
εμπλεκομένων. Να εμπνεύσουμε σε κάθε γωνιά της χώρας δυνάμεις σε μια 
προσπάθεια συνεργασίας και ευρύτερης δικτύωσης για πολλαπλασιασμό 
των αποτελεσμάτων. Θέλουμε συμπαράταξη και συμμετοχή στην ανατροπή 
των εμποδίων που μπαίνουνε μπροστά μας. Ο κοινωνικός διάλογος, η 
συνεννόηση θα είναι όλο και πιο έντονα στοιχείο του τρόπου διακυβέρνη
σής μας.
Η περασμένη τετραετία σφραγίστηκε από την ένταξή μας στην ΟΝΕ. 
Πιστεύω, ότι δεν μας αρκεί. Σας μίλησα για το όραμά μας. Θέλω γι' αυτό να 
προχωρήσω αποφασιστικά εκείνες τις πολιτικές που θα βάλουν την ελληνική 
κοινωνία οριστικά και αμετάκλητα στο δρόμο της ισχυρής κοινωνίας.

Για να επιτύχουμε την ισχυρή Ελλάδα και 
την ισχυρή κοινωνία οφείλουμε να προωθήσουμε ένα 
σχέδιο σύγκλισης της ελληνικής πραγματικότητας στα 
αντίστοιχα επίπεδα που καταγράφονται στις κοινωνίες 
των χωρών της Ενωσης. Να προχωρήσουμε ένα σχέδιο 
που θα στηρίζεται σε τρεις καθαρούς στόχους: Την 
ανάπτυξη, τη δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους, 
την ολόπλευρη ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της 
χώρας. Ένα σχέδιο που έχει πρώτο σταθμό την Ελλάδα 
του 2004. Το Σχέδιο αυτό είναι το «Σύμφωνο 
για μια ισχυρή κοινωνία». Δεσμεύομαι σ' αυτό

Η Κυβέρνηση έχει εκπονήσει για το σκοπό αυτό ένα συνολικό σχέδιο δρά
σης και πολιτικών για την Ελλάδα του 2004 αλλά και τα χρόνια μετά το 2004 
σε κάθε τομέα της κυβερνητικής πολιτικής. Θα δημοσιευτεί. Θέλω ωστόσο 
να σταθώ σε μερικά ζητήματα για την Ελλάδα του 2004, για την ισχυρή κοι-



νωνία που θέλουμε να οικοδομήσουμε.
Η βάση της ισχυρής κοινωνίας είναι η ισχυρή οικονομία. Αυτή την ισχυρή 
οικονομία χτίζουμε μεθοδικά τα τελευταία χρόνια. Μια οικονομία που στα
θεροποιήσαμε, βάζοντας τάξη στα δημόσια οικονομικά, μειώνοντας τον 
πληθωρισμό, και ξεκινώντας τις διαρθρωτικές αλλαγές. Και όλα αυτά, με 
ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης.
φέτος εκπονήσαμε για πρώτη φορά ένα οικονομικό πρόγραμμα 3ετίας με 
κύριο χαρακτηριστικό τη συνεχή πτώση του λόγου του δημόσιου χρέους 
προς το ΑΕΠ. Στοχεύουμε σε πληθωρισμό που θα συγκλίνει στον ευρω
παϊκό μέσο όρο. Κατοχυρώνουμε τη σταθερότητα, παρά το γεγονός ότι 
συγχρόνως υλοποιούμε τις προηγούμενες δεσμεύσεις μας για μείωση της 
φορολογίας και αύξηση των κοινωνικών δαπανών, για περαιτέρω εμβάθυνση 
του κοινωνικού κράτους.
Κατακτήσαμε τη βεβαιότητα για τους ρυθμούς ανάπτυξής μας, παρά την 
παρατηρούμενη διεθνή ύφεση. Κι αυτό γιατί οι αναπτυξιακές μας δαπάνες, 
οι πόροι για τις επενδύσεις μας, είναι δεδομένοι. Οι εισροές του ΚΠΣ θα 
πραγματοποιηθούν, τα Ολυμπιακά έργα θα γίνουν. Στην επόμενη τριετία θα 
έχουμε ρυθμούς ανάπτυξης τουλάχιστον δυο ποσοστιαίες μονάδες πάνω 
από το μέσο ευρωπαϊκό όρο, απόδειξη της σύγκλισης που προωθούμε. 
Εμβαθύνουμε τις διαρθρωτικές αλλαγές με περαιτέρω ιδιωτικοποιήσεις, 
μετοχοποιήσεις ή σύναψη στρατηγικών συμμαχιών. Εταιρείες του Δημοσίου, 
όπως η ΕΤΒΑ, τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά, η Ολυμπιακή, η ΔΕΗ, τα Ελληνικά 
Πετρέλαια, η ΔΕΠΑ, η Αγροτική Τράπεζα, o OTE, η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ ανα
διοργανώνονται, εκσυγχρονίζονται, ακολουθούν το κριτήριο της οικονομι
κής αποτελεσματικότητας, παράγουν ποιοτικές υπηρεσίες σε ανταγωνιστι
κές τιμές. Οι εταιρείες γίνονται βιώσιμες, κατοχυρώνονται οι θέσεις εργα
σίας, αλλά συγχρόνως μεγιστοποιείται και το κοινωνικό όφελος.

Προχωρούμε μια δεύτερη γενιά διαρθρωτικών 
αλλαγών που αφορούν την επ ιχειρηματικότητα και την 
παραγωγικότητα

Στις αγορές ήρθε η ώρα των μεγάλων αλλαγών. Στην αγορά ενέργειας απε
λευθερώθηκε ήδη το 33% της παραγωγής και διανομής της ηλεκτρικής ενέρ
γειας, επεκτείνεται η χρήση του φυσικού αερίου σε όλες τις μεγάλες πόλεις 
της Ελλάδας, ενώ δημιουργούνται νέοι αγωγοί πετρελαίου και φυσικού 
αερίου που μας συνδέουν με γειτονικές χώρες.



Κύριο μέλημά μας είναι η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων, 
αλλά και η δημιουργία νέων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, αυτών 
που δημιουργούν ταχύτερα νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας. Ενισχύουμε 
την παραγωγικότητα με προγράμματα κατάρτισης και δια βίου μάθησης των 
εργαζομένων, και διευκολύνουμε τις επενδύσεις μειώνοντας τη γραφειοκρα
τία, παρέχοντας κίνητρα, φορολογικές διευκολύνσεις και μια νέα αναπτυ
ξιακή υποδομή. Το 2003 ολοκληρώνουμε τη φορολογική μεταρρύθμιση με 
γνώμονα την κοινωνική δικαιοσύνη, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότη
τας, την απλοποίηση του συστήματος.
Μια νέα πραγματικότητα με χιλιάδες μικρά και μεγάλα έργα ολοκληρώνεται 
μέχρι το 2004. Μια άλλη ξεκινάει με τους σχεδιασμούς και τα έργα του Γ' 
ΚΠΣ. Έργα υποδομών που αλλάζουν την ταυτότητα της Ελλάδας, των ανα
πτυξιακών της δυνατοτήτων, την ποιότητα ζωής των συμπολιτών μας. Για 
παράδειγμα, η ολοκλήρωση της γέφυρας Ρίου-Αντιρρίου μέχρι και το 2004 
και στη συνέχεια ο Δυτικός Άξονας θα αλλάξουν τους ρυθμούς ζωής στη 
Δυτική Ελλάδα, θα ενδυναμώσουν την οικονομικής της ανάπτυξη. Το ίδιο τα 
570 χλμ. της Εγνατίας οδού που θα έχουν δοθεί στην κυκλοφορία, ή ο 
βόρειος οδικός άξονας της Κρήτης. Το ίδιο συμβαίνει με τ' άλλα οδικά 
δίκτυα, με λιμάνια, αεροδρόμια, με ενεργειακές υποδομές, με υποδομές 
μεταφορών, με αναπλάσεις και παρεμβάσεις απ' άκρη σ' άκρη στην Ελλάδα. 
Με την ολοκλήρωση χωροταξικών σχεδίων των περιφερειών, την κατάρτιση 
ειδικών χωροταξικών μελετών για την προστασία ευπαθών περιοχών, τη 
δέσμη πολιτικών για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος όπως την επέκταση 
των βιολογικών καθαρισμών και την απορρύπανση των ακτών. Ανοίγονται 
δυνατότητες ανάπτυξης νέων πρωτοβουλιών και ευημερίας, προοπτικές μιας 
καλύτερης ποιότητας ζωής. Με το 80% των πόρων του Γ ΚΠΣ στην περιφέ
ρεια η Ελλάδα σε τίποτα δεν θα θυμίζει την υστέρηση, την υποβάθμιση του 
χθες. Θα είναι μια άλλη Ελλάδα.
Ένα μεγάλο μέρος αυτού του εγχειρήματος το αναλαμβάνει η Αυτοδιοί
κηση. Εμείς από πλευράς μας θα συνεχίσουμε να την στηρίζουμε με 
πόρους, με ενίσχυση ανθρώπου δυναμικού, με αναβάθμιση αρμοδιοτήτων 
της, με την προώθηση της διαδημοτικής συνεργασίας. Από τους λειτουρ
γούς της Αυτοδιοίκησης ζητάμε ενεργοποίηση, ορθολογική αξιοποίηση των 
πόρων, επιμέλεια και διαφάνεια στη διαχείρισή τους.

Μ αζί, μόνο μαζί μπορούμε να πετύχουμε 
το  μεγάλο άλμα της ανάπτυξης της περιφέρειας.



Το 2004 φιλοξενούμε τους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Η  διοργάνωσή τους αποτελεί μια μεγάλη ευκαιρία  
για τη διεθνή προβολή της χώρας, της Ελλάδας της  
δημιουργίας. Δ εν είναι υπόθεση μόνο 
της Αθήνας, δεν είναι υπόθεση ενός καλοκαιριού
Πάνω από 400 δις θα διατεθούν για αθλητικές υποδομές στην περιφέρεια. 
Μαζί με αυτές εκτελούνται άλλα έργα, που προωθούν υψηλότερους ρυθ
μούς ανάπτυξης στη χώρα. Προσβλέπουμε σ' ένα νέο ρεύμα τουριστικής 
εισροής διάρκειας πολλών ακόμη χρόνων, αλλά και σε διεύρυνση των δυνα
τοτήτων για εμπορικές συναλλαγές με πολλά κράτη σε όλη την υφήλιο. Οι 
Ολυμπιακοί Αγώνες αποτελούν μοχλό ανάπτυξης για όλη την Ελλάδα.

Για τη διαμόρφωση της ισχυρής κοινωνίας πρέπει να αξιοποιήσουμε, να 
ενσωματώσουμε στα εφόδιά μας, στη δουλειά μας, στον τρόπο ζωής μας, τα 
μέσα που προσφέρει η κοινωνία της πληροφορίας. Στόχος δικός μας, να 
δώσουμε τα μέσα αυτά σε όλο και πιο πολλούς. Να διευρύνουμε τις δυνα
τότητες κάθε πολίτη, του εργαζόμενου, του άνεργου, του μαθητή, αλλά και 
του επιχειρηματία. Να διευκολύνουμε τη ζωή κάθε πολίτη με νέους τρόπους 
παροχής υπηρεσιών. Να αναπτύξουμε γι' αυτό την κοινωνία της πληροφο
ρίας σε όλο και πιο πολλούς τομείς. Με την ενίσχυση των τηλεπικοινωνιακών 
υποδομών. Με το ηλεκτρονικό εμπόριο. Με τη σύνδεση των σχολείων με το 
διαδίκτυο και την επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών στην πληροφορική και 
τις νέες τεχνολογίες. Με τα δίκτυα τηλεϊατρικής σε απομακρυσμένες και 
νησιωτικές περιοχές. Με τη διασύνδεση μέχρι το 2004 50.000 επιχειρήσεων 
και την εκπαίδευση των εργαζομένων τους στο διαδίκτυο. Με την ενσωμά
τωση της κοινωνίας της πληροφορίας στις δημόσιες υπηρεσίες και στην εξυ
πηρέτηση του πολίτη.

Από τα πιο πιεστικά προβλήματα της κοινωνίας 
μας είναι η απασχόληση

Από τα πιο πιεστικά προβλήματα της κοινωνίας μας είναι η απασχόληση.
Στη χώρα μας όλο και περισσότερο προσφέρεται απασχόληση με υψηλότε
ρες προδιαγραφές ικανοτήτων και ανταμοιβής. Όλο και περισσότερες 
γυναίκες θέλουν να δουλέψουν και αυτές. Απασχολούμενοι στην ύπαιθρο 
ζητούν δουλειά εκτός γεωργίας. Η ανεργία που προκύπτει από τις αλλαγές 
στις παραγωγικές δομές, η δομική ανεργία, είναι υψηλή. Ρίχνουμε όλες τις 
δυνάμεις μας στον αγώνα αυτόν με το "Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την



Απασχόληση". Για παράδειγμα. Έχουμε στόχο μέχρι και το 2004 τη δημι
ουργία 300.000 νέων θέσεων εργασίας, την κατάρτιση και τη δια βίου 
μάθηση 600.000 ανέργων και εργαζομένων. Παρεμβαίνουμε σε 7 κρίσιμες 
περιοχές ανεργίας. Εφαρμόζουμε ενεργητικές πολιτικές, όπως για παρά
δειγμα για την αύξηση δυνατοτήτων εργασίας για τις γυναίκες, για την δημι
ουργία 35.000 θέσεων κοινωνικής εργασίας, για την εξατομικευμένη προ
σέγγιση του ανέργου από τα νέα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης που θα 
ανέλθουν μέχρι το 2004 σε 80. Η πολιτική αυτή θα οδηγήσει σε μείωση της 
ανεργίας.

Χρειαζόμαστε ένα νέο κοινωνικό κράτος. 
Σύγχρονο>, βιώσιμο, πιο δίκαιο, πιο αποτελεσματικό. 
Δημιουργούμε έναν ολοκληρωμένο και 
αποτελεσματικό κοινωνικό ιστό ασφάλειας

Προωθούμε γι' αυτό το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Ενσωμά
τωση και ειδικότερα το Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Για παράδειγμα 
μέχρι το τέλος του 2004: Ενισχύουμε το δίκτυο προστασίας σε μόνιμους 
κατοίκους ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, σε μακροχρόνια ανέργους 
και σε οικογένειες με παιδιά. Επεκτείνουμε τα προγράμματα κοινωνικής 
φροντίδας για ηλικιωμένους, παιδιά και νήπια. Δημιουργούνται 1.000 νέες 
μονάδες "Βοήθεια στο Σπίτι", 80 Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμέ
νων, 30 Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρίες, 200 
νέοι Παιδικοί Σταθμοί και Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών.

Επιδιώκουμε καλύτερη ποιότητα υπηρεσιών 
υγείας για όλους
Προωθούμε γι' αυτό μια μεγάλη μεταρρύθμιση στην υγεία. Βελτιώνεται η λει
τουργία των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ, δικτυώνονται νέες υπηρεσίες, ενι- 
σχύεται το ανθρώπινο δυναμικό, διευρύνονται οι υποδομές. Για παράδειγμα, 
στόχος μας για το 2004 είναι να λειτουργούν πλήρως τα 9 νέα νοσοκομεία, 
που θωρακίζουν υγειονομικά την περιφέρεια. Άλλα 4 νοσοκομεία, στην 
Καβάλα, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο και τη Ζάκυνθο, θα έχουν ανεγερθεί και θα 
ετοιμάζονται να λειτουργήσουν μέσα στο 2005.

Το ασφαλιστικό είναι ένα κοινό πρόβλημα 
σε όλες τις χώρες της Ενωσης. Ο λες ανεξαίρετα  
σχεδιάζουν νέους τρόπους αντιμετώπισής του



Στόχος μας ν' αλλάξουμε, μέσα από διάλογο και με συναίσθηση ευθύνης χο 
ασφαλιστικό σύστημα με πρόσθετους πόρους, στο πλαίσιο της τριμερούς 
χρηματοδότησης και χωρίς να θίγονται τα σημερινά κατώτατα όρια των 
συντάξεων. Θέλουμε ένα σύστημα βιώσιμο, ένα σύστημα πιο δίκαιο. Το 
ασφαλιστικό είναι κυρίως πρόβλημα σταθερότητας, μακροχρόνιας ανάπτυ
ξης, κοινωνικής δικαιοσύνης και συνοχής.
Το ασφαλιστικό παραπέμπει στο δημογραφικό πρόβλημα. Στο ερώτημα πώς 
εξασφαλίζουμε μια λειτουργία της κοινωνίας, που βοηθάει την οικογένεια, 
απαντάμε με δράσεις στο χώρο της προσχολικής φροντίδας, της σχολικής 
εκπαίδευσης, στους τρόπους απασχόλησης, με εναλλακτικές λύσεις στις 
παραδοσιακές δομές λειτουργίας της οικογένειας.

Αλλά και ως προς την αύξηση του αριθμού των ηλικιωμένων δεν αρκεί μια 
απλή ενίσχυση ορισμένων προγραμμάτων, όπως τα ΚΑΠΗ.

( I  Προωθούμε μια ευρύτερη πολιτική 
για την Τρίτη ηλικία.

Το πρόβλημα της μετανάστευσης είναι ορατό παντού 
στη χώρα μας. Είναι ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα, γ ιατί η 
χώρα μας είναι και χώρα διέλευσης και τελικός  
προορισμός
Είναι όμως συγχρόνως εθνικό και κοινωνικό πρόβλημα, γιατί συνδέεται με 
θέματα κοινωνικού αποκλεισμού, ένταξης, εκπαίδευσης, εγκληματικότητας, 
ανεργίας. Αγκαλιάζουμε τον κόσμο αυτό με αντίστοιχες πολιτικές ενσωμά
τωσής του στην ελληνική κοινωνία.

Ό λες  οι δράσεις, τα  σχέδια, οι πολιτικές μας 
έχουν στόχο την εμπέδωση μιας νέας αίσθησης 
ασφάλειας για κάθε πολίτη, που θα δυναμώνει τη  
συνοχή της κοινωνίας μας

Θέλουμε η ελληνική ύπαιθρος να μπει σε μια τροχιά ολοκληρωμένης και 
βιώσιμης ανάπτυξης. Αυτό σημαίνει να κατακτήσει καλύτερα επίπεδα αντα
γωνιστικότητας, δυνατότητες αυτόνομης ανάπτυξης, υψηλότερα εισοδή
ματα,, καλύτερη ποιότητα ζωής. Για το σκοπό αυτό για παράδειγμα, μέχρι το 
2004 εκσυγχρονίζονται περισσότερες από 15.000 αγροτικές εκμεταλλεύ
σεις, υλοποιούνται πάνω από 20 ολοκληρωμένα προγράμματα αγροτικής 
ανάπτυξης. Προωθούμε για τους αγρότες την "Αγροτική Εστία" ένα θεσμό



ανάλογο της "Εργατικής Εστίας". Στηρίζουμε, συγχρόνως, αυτούς που βρί
σκονται πράγματι σε ανάγκη, όπως με την ενίσχυση 180.000 περίπου δικαι
ούχων σε περιοχές με ειδικά φυσικά μειονεκτήματα. Η περιφερειακή μας 
πολιτική και η πολιτική μας για την ολοκληρωμένη και βιώσιμη ανάπτυξη της 
υπαίθρου θα δώσουν μια νέα ταυτότητα δυνατοτήτων, ποιότητας ζωής και 
προοπτικών για τον κόσμο της υπαίθρου.

Η νέα γενιά ανησυχεί για το αύριο. Η νέα τεχνολογική εποχή απαιτεί όλο και 
περισσότερες γνώσεις και ικανότητες. Παραδοσιακά συστήματα, με προκα
θορισμένους ρόλους και εξελίξεις έχουν ξεπεραστεί. Η τεχνολογική εκπαί
δευση, αλλά και η πανεπιστημιακή εκπαίδευση παίρνουν νέες μορφές. Χρει
άζονται βαθιές αλλαγές.
Στόχος μας, μέχρι το 2004 να έχουμε βάλει το εκπαιδευτικό μας σύστημα 
σε μια νέα πορεία. Να διαμορφώσουμε ένα σύστημα ανταγωνιστικό προς το 
σύστημα των αναπτυγμένων χωρών. Ένα σύστημα που θα δίνει στη νέα 
γενιά εφόδια για να σταθεί στις σύγχρονες παραγωγικές συνθήκες, αλλά και 
να διαμορφώνει πολίτες με ολοκληρωμένες προσωπικότητες, με κριτική 
σκέψη. Μια παιδεία μοχλό ανάπτυξης και ισχυροποίησης της κοινωνίας. Γι' 
αυτό ολοκληρώνουμε παρεμβάσεις στη δομή, τη λειτουργία και τις υποδο
μές του εκπαιδευτικού συστήματος, καθώς και στο περιεχόμενο της παρε
χόμενης γνώσης. Κεντρικός στόχος, η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών σε 
όλες τις βαθμίδες και έμφαση στην ποιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Παράλληλα προωθούμε ένα σύγχρονο πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπου
δές και για την έρευνα στα πανεπιστήμια. Κι εδώ στόχος είναι η ανταγωνιστι
κότητα, η συμπόρευση της πρωτοπορίας του επιστημονικού μας δυναμικού 
με το αντίστοιχο εκείνων από τις ανεπτυγμένες χώρες, στην κοινωνία της 
γνώσης. Καμαρώνουμε ως Έλληνες για τα επιτεύγματά μας στον αθλητισμό. 
Θέλω να καμαρώνουμε και για το επίπεδο της παιδείας μας, για τα επιτεύγ
ματα των Ελλήνων επιστημόνων, για την μόρφωση και την κατάρτιση που 
δίνουμε στα παιδιά μας.
Αποφασιστικό στοιχείο στην προσπάθεια είναι η δημόσια διοίκηση. Μια 
διοίκηση που δεν αρκείται στο να διεκπεραιώνει προσχεδιασμένες γραφειο
κρατικές διαδικασίες, αλλά παίρνει διαρκώς πρωτοβουλίες που ενισχύουν 
τις δυνατότητες του πολίτη, σέβονται την αξιοπρέπειά του. Μια διοίκηση 
που παρέχει καλύτερες υπηρεσίες, πιο γρήγορα, πιο αποτελεσματικά. Γι' 
αυτό προωθούμε, την εφαρμογή κριτηρίων ποιότητας και μετρήσιμους δεί
κτες αποτελεσματικότητας, που θα δεσμεύουν τη Διοίκηση. Καθιερώνουμε 
νέο μισθολόγιο και συνδέουμε τις αποδοχές των υπαλλήλων με την παραγω-



γικότητα. Δημιουργούμε συγχρόνως σ' όλη την επικράτεια 1.000 κέντρα 
πληροφόρησης και εξυπηρέτησης, απλοποιούμε διαδικασίες. Το Κέντρο 
Εξυπηρέτησης Πολιτών Θεσσαλονίκης είναι ήδη πραγματικότητα.
Έχουμε ανοιχτό μέτωπο με τη διαφθορά. Αναβαθμίζουμε μεταξύ άλλων με 
συγκεκριμένα μέτρα το Σώμα Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης. 
Αλλά η αποτελεσματικότητά μας προϋποθέτει και τη συνέργεια των πολιτών.

( I  Η  καταπολέμηση της εγκληματικότητας είναι και 
θα είναι ένας διαρκής αγώνας, όπως είναι σ* όλες τις  
σύγχρονες κοινωνίες. Σ το ν  αγώνα αυτό εντείνουμε τις 
προσπάθειές μας

Για παράδειγμα, μέχρι το τέλος του 2004 και ο τελευταίος οικισμός της 
χώρας θα καλύπτεται από πεζή ή εποχούμενη περιπολία σε μόνιμη βάση και 
θα έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο φύλαξης των συνόρων.

Οργανώνουμε την Πολιτιστική Ολυμπιάδα, με  
στόχο την ανάδειξη της πολιτιστικής διάστασης των 
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Βήμα -  βήμα κάνουμε 
την Ελλάδα επικράτεια πολιτισμού.

Κρίσιμος συντελεστής στη θετική πορεία της Ελλάδας 
ήταν και είναι η συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή 
Ενωση

Αυτή η συμμετοχή γίνεται ακόμη πιο κρίσιμη, πιο σημαντική με ορίζοντα το 
2004. Σύντομα θα κληθούμε να αποφασίσουμε μαζί με τους άλλους Ευρω
παίους "ποια Ευρώπη θέλουμε". Η ισχυρή κοινωνία, το όραμά μας, θα απα
ντηθεί και μέσα από τις αποφάσεις που θα ληφθούν για το μέλλον της Ευρώ
πης. Εμείς θα αγωνισθούμε για μια πιο κοινωνική Ευρώπη, με ενδυναμωμένες 
αναδιανεμητικές πολιτικές, για πραγματική σύγκλιση και συνοχή. Με ολοκλη
ρωμένη οικονομική πολιτική, ισότιμη της νομισματικής της. Με πολιτικές πιο 
αποτελεσματικές για τα καθημερινά προβλήματα του πολίτη. Με ενισχυμένη 
κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφάλειας. Για μια Ευρώπη πιο ισχυρή 
στο διεθνές σύστημα, πιο ικανή να ανταποκρίνεται στα αιτήματα των κοινω
νιών της. Η προοπτική της Ελλάδας, η διαμόρφωση της ισχυρής κοινωνίας 
θα κριθεί και από την έκβαση αυτής της διαπραγμάτευσης.



Πηγαίνοντας προς το 2004 έχουμε ως στόχο εθνικό την ένταξη της Κύπρου 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την επίλυση του Κυπριακού. Έχουμε συγχρόνως ως 
στόχο στρατηγικό να εμπεδώσουμε το ρόλο της Ελλάδας ως εγγυητή της 
σταθερότητας και της ειρήνης στα Βαλκάνια. Να αντισταθούμε σε σχέδια 
αλλαγής συνόρων. Να επιμείνουμε στον σεβασμό του διεθνούς δικαίου. Να 
διασφαλίζουμε συνεχώς την αποτρεπτική ικανότητα των ενόπλων μας δυνά
μεων.
Ελληνίδες, Έλληνες,
Φίλες και φίλοι,
Το σχέδιό μας αυτό συνθέτει την ισχυρή Ελλάδα του αύριο, την πορεία για 
την ισχυρή κοινωνία.

Ας προχωρήσουμε μαζί.
Ας δουλέψουμε μαζί.

Ας κάνουμε μαζί πραγματικότητα το όραμα μιας 
καλύτερης Ελλάδας. Μ ια  Ελλάδα όπως την  
ονειρευτήκαμε όλοι οι Ελληνες για γενιές ολόκληρες 
και τώρα, μπορούμε να κάνουμε τα όνειρά μας πράξη



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ
(Ομιλία στο Δείπνο της Λ.Ε.Θ., 8/9/2001)

Το 2001 αποτελεί σταθμό στην οικονομική ιστορία της χώρας μας. Είναι η 
πρώτη χρονιά που η Ελλάδα συμμετέχει ως πλήρες μέλος στην Ευρωζώνη, 
στη ζώνη 12 κρατών της Ε.Ε. που έχουν ως κοινό τους νόμισμα το ευρώ. 
Μάλιστα, σε 4 μήνες από σήμερα, το ευρώ θα αντικαταστήσει τη δραχμή.
Το ευρώ ανοίγει για τη χώρα ένα νέο κεφάλαιο.

Το ευρώ σηματοδοτεί την ευρωπαϊκή προοπτική της 
Ελλάδας

Μια προοπτική που κινητοποιεί το σύνολο των κοινωνικών δυνάμεων για την 
εδραίωση μιας καθοριστικής αλλαγής, για την πραγμάτωση ενός μεγάλου 
εθνικού στόχου:

Ο μεγάλος εθνικός στόχος: Μ ια Ελλάδα σταθερή και 
ισχυρή στην Ευρώπη στα χρόνια και τις δεκαετίες που 
έρχονται -

Αλλά και η ίδια η Ευρώπη αλλάζει. Τίποτα δεν θα είναι το ίδιο όπως πριν. Στη 
θέση των εθνικών οικονομιών του κάθε κράτους αναπτύσσεται η οικονομία 
της Ευρωζώνης, με κοινά χαρακτηριστικά για όλα τα κράτη. Με φιλοδοξία να 
κάνει την Ευρώπη μια ισχυρή οικονομική δύναμη και να επιτύχει την ευημε
ρία, την κοινωνική ασφάλεια και την πλήρη απασχόληση για όλους τους 
ευρωπαίους πολίτες.
Στο ξεκίνημα αυτό της Ευρωζώνης, η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά. Η ελληνική 
οικονομία συνεχίζει να αναπτύσσεται με επιταχυνόμενο ρυθμό. Για 6η 
συνεχή χρονιά είναι μεγαλύτερος του ευρωπαϊκού μέσου όρου, και φέτος 
είναι ο τρίτος υψηλότερος στην Ευρώπη. Οι προοπτικές διαγράφονται



ακόμα καλύτερες στα χρόνια που έρχονται. Η ψαλίδα στο βιοτικό επίπεδο 
με το μέσο Ευρωπαίο κλείνει σταδιακά.
Αυτή η μεγάλη ευρωπαϊκή αλλαγή, που συνοδεύεται από την παγκοσμιοποί
ηση, τη νέα οικονομία, την κοινωνία της πληροφορίας και τον αυξημένο 
ανταγωνισμό είναι μια μεγάλη πρόκληση για να πετύχουμε καλύτερες επιδό
σεις και να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο το επίπεδο της ζωής μας. Συγ
χρόνως, όμως, απαιτεί περισσότερη γνώση και εξειδίκευση, μεγαλύτερη 
κινητικότητα και προσαρμοστικότητα. Απαιτεί μεγαλύτερη τόλμη και συνέ
πεια στην οικονομική μας πολιτική. Απαιτεί μεθοδικότητα και σωστό προ
γραμματισμό. Απαιτεί ξεκάθαρη στρατηγική.
Αυτή τη στρατηγική θα σας περιγράφω σήμερα. Θα επικεντρωθώ στις βασι
κές αρχές που τη διέπουν. Είναι αρχές που διαμορφώθηκαν με βάση τη 
συσσωρευμένη διεθνή εμπειρία των τελευταίων δεκαετιών. Τις ακολου
θούμε με συνέπεια. Γιατί αυτές οι αρχές, αυτή η οικονομική πολιτική έφεραν 
την Ελλάδα στην ΟΝΕ, και με αυτή την οικονομική πολιτική θα πετύχουμε 
τους στόχους της τετραετίας: την ενίσχυση της πραγματικής και κοινωνικής 
σύγκλισης.
Από τη στιγμή που μπήκαμε στην ΟΝΕ, πολλοί ρωτάνε: "Έχουμε τη δυνατό
τητα να σταθούμε δίπλα σε πιο προηγμένα κράτη; Μπορούμε να ανταγωνι
στούμε τους Ευρωπαίους εταίρους μας; Μπορούμε να συνεχίσουμε τη στα
θερή πορεία της προόδου, που χαράξαμε τα τελευταία χρόνια; Και με ποιον 
τρόπο; Ποια είναι η στρατηγική μας;" Αυτή τη στρατηγική θα σας περι
γράφω.

Οι 4 βασικές αρχές της οικονομικής μας πολιτικής, 
οι 4 αρχές της στρατηγικής μας για την πραγματική και την 
κοινωνική σύγκλιση, είναι η Σταθερότητα, η Ανάπτυξη με 
την Κοινωνική Συνοχή, η Επιχειρηματικότητα και η 
Παραγωγικότητα
Οποιαδήποτε απόκλιση από τις αρχές αυτές θα σήμαινε επιστροφή στη 
στασιμότητα, στην αβεβαιότητα, στους χαμηλούς, μηδενικούς ή ακόμη και 
αρνητικούς ρυθμούς ανάπτυξης της πραγματικής οικονομίας, στην πραγμα
τική και κοινωνική απόκλιση, στην περιθωριοποίηση της χώρας. Γι' αυτό και 
οι αρχές μας αυτές δεν είναι υπό διαπραγμάτευση.

Η πρώτη αρχή της οικονομικής πολιτικής μας είναι η 
αρχή της Σταθερότητας
Σήμερα όλοι πια αναγνωρίζουν ότι μόνο οι χώρες που έχουν σταθεροποιή-



σει την οικονομία τους και έχουν ολοκληρώσει τον κύκλο των διαρθρωτικών 
αλλαγών για τον εκσυγχρονισμό των δομών της οικονομίας βαδίζουν στα
θερά στο δρόμο της ανάπτυξης. Αυτές είναι οι οικονομίες που διαθέτουν 
την αναγκαία ευλυγισία και δυναμισμό ώστε να προσαρμόζονται στις τρέ
χουσες παγκόσμιες κοινωνικοοικονομικές αλλαγές και να διασφαλίζουν το 
βιοτικό επίπεδο των πολιτών τους.
Και η δική μας οικονομία είναι μια οικονομία με σταθερότητα. Σήμερα ο 
Έλληνας πολίτης διακρίνει το όφελος που έχει από το χαμηλό πληθωρισμό. 
Γιατί ο υψηλός πληθωρισμός μειώνει την αγοραστική δύναμη του μισθού 
του ή της σύνταξής του, την πραγματική αξία των εισοδημάτων του. 
Διακρίνει, το όφελος που έχει από τα χαμηλά επιτόκια, όταν, για παρά
δειγμα, θέλει να δανειστεί είτε για την αγορά σπιτιού είτε για την επιχείρησή 
του. Σήμερα τα στεγαστικά δάνεια έχουν κυμαινόμενα επιτόκια κάτω από 
6,5%, αλλά και το σταθερό 10-ετές επιτόκιο είναι μόλις 7%. Ας συγκρίνουμε 
αυτά τα επιτόκια με τα κυμαινόμενα επιτόκια του 23% του 1994. Ας θυμη
θούμε ότι τότε δεν προσφέρονταν καν στεγαστικά δάνεια με σταθερό επι
τόκιο επειδή οι τράπεζες φοβόντουσαν τον υψηλό πληθωριστικό κίνδυνο.
Σήμερα, ο έλληνας ξενοδόχος, ο τουριστικός πράκτορας, δεν ανησυχούν 
για πιθανή ανατίμηση του νομίσματος αφού οι ανταγωνιστές τους στην 
Ιταλία ή την Ισπανία χρησιμοποιούν το ίδιο νόμισμα. Ο Έλληνας εισαγωγέας 
ή εξαγωγέας δεν αντιμετωπίζει τον κίνδυνο υποτιμήσεων ή ανατιμήσεων στις 
συναλλαγές του με τους εμπορικούς εταίρους του στην Ευρωζώνη.
Ο έλληνας πολίτης διακρίνει το όφελος που έχει από την εξαφάνιση των 
ελλειμμάτων και τη μείωση του δημόσιου χρέους. Γιατί οι τόκοι, που πληρώ
νει το κράτος για την εξυπηρέτηση του χρέους, είναι πολύτιμοι πόροι που 
μπορούν να διατεθούν για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής. Για το 2001 και 
μόνο η εξοικονόμηση τόκων ανέρχεται στα 150 δισεκατομμύρια. Σ' αυτή την 
εξοικονόμηση προστίθεται το όφελος από τη μείωση του επιτοκίου στις 
συναλλαγές της χώρας που επιτυγχάνεται ακριβώς λόγω της πτώσης του 
χρέους.
Όμως, η σταθεροποίηση της οικονομίας δεν είναι ένας στόχος που μόλις 
τον κατακτήσεις, μπορείς να αλλάξεις την πολιτική σου και να αδιαφορήσεις 
για το τι ξοδεύεις. Οι ανεύθυνες προτροπές για αύξηση των δαπανών, χωρίς 
ανάλογη αύξηση των εσόδων, εάν εφαρμοσθούν το μόνο που θα πετύχουν 
είναι τη διόγκωση του δημόσιου χρέους και, στη συνέχεια, την επιβράδυνση 
της οικονομικής ανάπτυξης. Όλο και περισσότεροι πόροι θα δεσμεύονται μ' 
αυτή την πολιτική για την εξυπηρέτηση του χρέους, αντί να είναι στη διά
θεση της οικονομικής και κοινωνικής πολιτικής.



Η σταθεροποίηση πρέπει να έχει βάθος χρόνου.
Για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελλάδος, μια κυβέρνηση 
καταθέτει πρόγραμμα τριετίας

Οι πολίτες, τα νοικοκυριά, οι επιχειρηματίες όταν σχεδιάζουν το μέλλον 
τους πρέπει να γνωρίζουν ότι η προσήλωση μας στη μακροοικονομική στα
θερότητα είναι δεδομένη.
Την προσήλωσή μας στη σταθεροποίηση την εκδηλώνουμε με έργα. Για 
πρώτη φορά μια κυβέρνηση είναι σε θέση να προσδιορίσει τα μελλοντικά 
έργα, τα μελλοντικά έξοδα και έσοδα και να τα ισοσκελίσει. Για πρώτη φορά 
στοχεύει σε συνεχή πλεονάσματα της Γενικής Κυβέρνησης.

Για πρώτη φορά επιχειρείται μια δραματική μείωση 
στο λόγο του δημόσιου χρέους προς το ΑΕΠ

Και αυτή η σταθερότητα στο πρόγραμμα τριετίας επιτυγχάνεται, παρά το 
γεγονός ότι συγχρόνως υλοποιούμε προηγούμενες εξαγγελίες μας για μεί
ωση φορολογικών συντελεστών, αύξηση του αφορολόγητου ορίου και 
σημαντική αύξηση στις κοινωνικές δαπάνες.
Θέλω να σταθώ σ' αυτό το σημείο και να πω δυο λόγια για τη φορολογική 
μεταρρύθμιση.

Κύριος στόχος της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι: 
Η δικαιότερη κατανομή των φορολογικών βαρών, η ενίσχυση 
της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων και η απλοποίηση 
του συστήματος

Η μεταρρύθμιση θα μειώσει τα κίνητρα για φοροδιαφυγή και θα διευκολύνει 
τον πολίτη. Όμως, απαιτεί πολλή δουλειά, την οποία έχουμε ξεκινήσει και 
θα οριστικοποιήσουμε σε ένα περίπου χρόνο.
Στο μεταξύ, με ειδικό νομοσχέδιο που προωθούμε για την ανταγωνιστικό
τητα των επιχειρήσεων, παίρνουμε μέτρα που διευκολύνουν τις συγχωνεύ
σεις των επιχειρήσεων με την καθιέρωση μειωμένου φορολογικού συντελε
στή για τα κέρδη τους. Καθιερώνεται, επίσης, ειδική φορολογική μεταχεί
ριση των εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) στο χώρο 
των νέων τεχνολογιών και θα μειωθεί ουσιαστικά η φορολογία των πλοίων



της ποντοπόρου ναυτιλίας και των εισοδημάτων των ναυτικών. Ακόμη, για να 
ενισχυθεί η επιστημονική έρευνα απαλλάσσουμε από φόρο τις χορηγίες και 
δωρεές σε επιστημονικά ερευνητικά ιδρύματα, μη κερδοσκοπικού χαρα
κτήρα.
Αλλά και στην πλευρά των δημοσίων δαπανών φιλοδοξούμε να περιορί
σουμε τη σπατάλη και να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα των πόρων 
που διαθέτουμε. Επιμένουμε για μεγαλύτερη διαφάνεια στα οικονομικά των 
νοσοκομείων, των OTA και άλλων φορέων. Επίσης, προχωρούμε στην 
καθιέρωση ενός νέου συστήματος κατάρτισης προϋπολογισμού, με μεσο
πρόθεσμους στόχους που θα είναι μετρήσιμοι ώστε να γίνεται αξιολόγηση 
των δαπανών. Η επιβράβευση των φορέων για την επιτυχία των στόχων και η 
"τιμωρία" για την παραβίασή τους με την παροχή ή την αποκοπή πόρων 
εγκαθιστά τα σωστά κίνητρα για την επίτευξη των στόχων.

CC Ο πληθωρισμός, παρά το γεγονός ότι επηρεάζεται 
από την κοινή νομισματική πολιτική στη Ευρωζώνη, 
εξακολουθεί να είναι εθνική υπόθεση

Μεσοπρόθεσμα, στόχος μας είναι ο πληθωρισμός της χώρας μας να παρα
κολουθεί το μέσο κοινοτικό όρο ώστε να μην επιδρά στην ανταγωνιστικό
τητα των προϊόντων και υπηρεσιών της χώρας μας. Οι όποιες αποκλίσεις να 
είναι μόνο το αποτέλεσμα της ταχύτερης συγκριτικά οικονομικής μας ανά
πτυξης, και όχι το αποτέλεσμα στρεβλώσεων στη λειτουργία των αγορών.
Η έλλειψη ανταγωνισμού σε τομείς της οικονομίας τροφοδοτεί τον πληθω
ρισμό. Με τις διαρθρωτικές αλλαγές που προωθούμε στοχεύουμε στην ενί
σχυση του ανταγωνισμού και στην τομεακή αναδιάρθρωση της οικονομίας 
ώστε οι τιμές να μην καθορίζονται αυθαίρετα από τους παραγωγούς αλλά 
από τις δυνάμεις της αγοράς.
Έχουμε ιδρύσει και λειτουργούν ανεξάρτητες ρυθμιστικές αρχές, που είναι 
θεματοφύλακες του υγιούς ανταγωνισμού και προστατεύουν τον πολίτη. 
Συγχρόνως, προχωρήσαμε το πρόγραμμα των μετοχοποιήσεων και ιδιωτι- 
κοποιήσεων. Μέσα στην τετραετία θα έχουμε εμβαθύνει ακόμη περισσό
τερο την απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών και ακτο
πλοϊκών συγκοινωνιών.
Ποιος Έλληνας πολίτης δεν έχει δει τα τελευταία χρόνια τη δραστική μεί
ωση στις τιμές της κινητής τηλεφωνίας, περίπου 50%, αφότου εμφανίστηκε 
και τρίτος παροχέας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας στην αγορά;



Η δεύτερη αρχή της οικονομικής μας πολιτικής είναι 
η αρχή της ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής

Η κοινωνική συνοχή είναι στοιχείο δύναμης της κοινωνίας μας. Δημιουργώ
ντας όλο και περισσότερες ευκαιρίες για όλους, περιορίζοντας τις ανισότη
τες εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα σε όλο και περισσότερους να προσαρμό
ζονται και να αντιμετωπίζουν την ένταξή μας σε μια ανταγωνιστική παγκο- 
σμιοποιημένη οικονομία.

Κοινωνική πολιτική, όμως, με ανακατανομή και μόνο του εθνικού προϊόντος 
δεν γίνεται.

Η κοινωνική πολιτική προϋποθέτει αύξηση του 
εθνικού προϊόντος. Διαφορετικά, αντιμετωπίζουμε φραστικά 
μόνο τη μιζέρια

Ταυτόχρονα, πρέπει να αντιληφθούμε ότι και η ανάπτυξη που βασίζεται σε 
χαμηλές αμοιβές και στην ελλιπή κοινωνική προστασία κουβαλάει το σπόρο 
της αυτοκαταστροφής της. Οδηγείται σε αυτοκαταστροφή.
Εμείς, ως προοδευτική Κυβέρνηση, πιστεύουμε στην αμφίδρομη σχέση, τη 
συνέργια, μεταξύ οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Κύριο 
μέλημά μας είναι να δημιουργήσουμε με τις πολιτικές μας έναν ενάρετο 
κύκλο: Περισσότερη ανάπτυξη, που θα επιτρέπει μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή, που με τη σειρά της θα σημαίνει ακόμα περισσότερη ανάπτυξη, 
κ.ο.κ. Διαφορετικά, παραμονεύει πάντα ο κίνδυνος της οικονομίας των ανι
σοτήτων και των μειωμένων προσδοκιών, της οικονομίας της ύφεσης και του 
μειωμένου βιοτικού επιπέδου.
Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη είναι ανάγκη να συνεχίσουμε να αντιμε
τωπίζουμε αποφασιστικά τις υστερήσεις σε πολλούς τομείς. Είναι ανάγκη να 
βελτιώσουμε την ικανότητά μας να αντιμετωπίζουμε τις νέες συνθήκες της 
Κοινωνίας της Πληροφορίας και της οικονομίας της γνώσης. Είναι ανάγκη να 
βελτιωνόμαστε συνεχώς σε όλα τα επίπεδα και σ' όλους τους τομείς, ακόμα 
και σ' αυτούς που κατέχουμε τα πρωτεία, όπως η εμπορική ναυτιλία.

Για να επιταχύνουμε την ανάπτυξη πρέπει να 
επιμείνουμε στις διαρθρωτικές αλλαγές.



Και διαρθρωτικές αλλαγές δεν είναι μόνο η απελευθέρωση 
των αγορών, η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων ή 
οι ιδιωτικοποιήσεις. Είναι και ο εκσυγχρονισμός των 
επιχειρήσεων στις οποίες ένα ποσοστό δημόσιου ελέγχου 
θεωρείται στρατηγικής σημασίας για τη μελλοντική ανάπτυξη 
και βιωσιμότητά τους. Αυτές οι επιχειρήσεις πρέπει να 
πάψουν να λειτουργούν σαν παραδοσιακές δημόσιες 
υπηρεσίες γιατί αλλιώς θα συμπαρασύρουν όλη τη χώρα στη 
καθυστέρηση και τη μειωμένη ανταγωνιστικότητα

Αρωγός της αναπτυξιακής μας πορείας είναι το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στή
ριξης. Στο Γ' ΚΠΣ υπάρχουν συγκεκριμένοι ποσοτικοποιημένοι στόχοι, 
τόσο αναφορικά με τη συνεισφορά των έργων στην απασχόληση, όσο και 
με τη συνολική συνεισφορά τους στον στόχο της αειφόρου ανάπτυξης.
Και αυτό γιατί δεν αντιμετωπίζουμε τους ευρωπαϊκούς διαρθρωτικούς 
πόρους με στενά ταμειακή αντίληψη. Το ενδιαφέρον μας δεν εξαντλείται 
στην επίτευξη ικανοποιητικών ρυθμών απορρόφησης για τις εισροές αυτές. 
Δεν είμαστε από αυτούς που αντιμετωπίζουν τους πόρους αυτούς σαν μια 
παροδική μεταφορά εισοδημάτων. Δεν είμαστε από αυτούς που πιστεύουν 
πως η ανάπτυξη μπορεί να μπει σε αυτόματο πιλότο, και ο αυτόματος αυτός 
πιλότος να είναι οι εισροές πόρων από την Ε.Ε. με το ΚΠΣ.
Τα Διαρθρωτικά Προγράμματα Ενισχύσεων, όπως το ΚΠΣ αποτελούν 
μακρόπνοα προγράμματα μεταρρύθμισης. Αποβλέπουν στην αλλαγή και τον 
εκσυγχρονισμό των δομών του μικρο-οικονομικού κυρίως, αλλά και του 
μακρο-οικονομικού περιβάλλοντος, έτσι ώστε οι περιοχές σε υστέρηση να 
κάνουν το άλμα προς τα εμπρός, να βελτιώσουν την ανταγωνιστική τους 
θέση, να αυξήσουν την ευημερία τους. Να υπάρχει αυτοτροφοδοτούμενη 
ανάπτυξη.
Εμείς γνωρίζουμε καλά πως η επιτυχία του ΚΠΣ εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
και από το μίγμα της συνοδευτικής οικονομικής πολιτικής, τις βασικές αρχές 
της οποίας περιγράφω σήμερα. Η καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση των 
πόρων του Γ' ΚΠΣ έρχεται μέσα από την εξειδίκευση της αναπτυξιακής 
στρατηγικής της χώρας σε βιώσιμα έργα και δράσεις, με συγκεκριμένους, 
ορατούς και επιτεύξιμους στόχους και μέσω αποτελεσματικών μηχανισμών 
διαχείρισης.
Δεν μας αρκούν λοιπόν οι σημερινοί ρυθμοί ανάπτυξης του 4% και 5%, αν
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και αυτοί, όπως είπα πριν, είναι από τους υψηλότερους στην Ευρώπη. 
Θέλουμε να έχουμε υψηλούς ρυθμούς και μετά το τέλος των εισροών του Γ' 
ΚΠΣ. Και αυτό θα το πετύχουμε μόνο αν έχουμε φτιάξει τις αναγκαίες υπο
δομές στο φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο. Σ' αυτή την κατεύθυνση διοχε
τεύουμε τους πόρους μας και την προσπάθειά μας.
Όσον αφορά την κοινωνική μας πολιτική, αυτή είναι συνεπής με την αναπτυ
ξιακή μας πολιτική. Θέλω να θυμίσω, για παράδειγμα, ότι τα προηγούμενα 
χρόνια στην Ελλάδα, αν και σε περίοδο δημοσιονομικής πειθαρχίας και 
πάταξης του πληθωρισμού, αν και η Ελλάδα ήταν από τις πιο αδύναμες οικο
νομικά χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πραγματικοί μισθοί αυξήθηκαν 
σημαντικά. Συγκεκριμένα, την περίοδο 1994-2000 αυξήθηκαν κατά 2,3% το 
χρόνο, ενώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση το ίδιο διάστημα οι πραγματικοί μισθοί 
αυξήθηκαν μόνο κατά 0,5% το χρόνο.
Θέλω να θυμίσω, επίσης, ότι στη δύσκολη περίοδο της δημοσιονομικής 
προσαρμογής, την περίοδο 1994-2000, οι δαπάνες για κοινωνική προστασία 
αυξήθηκαν από τα 4,7 τρις δρχ. που ήταν το 1993 στα 10,1 τρις το 2000. Η 
κατώτατη σύνταξη του ΟΓΑ από 15.000 το 1993 είναι σήμερα πάνω από 
48.000. Η κατώτατη σύνταξη του ΙΚΑ από 75.000 το 1993 είναι σήμερα 
152.000 μαζί με το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης, που εμείς θεσμοθετή
σαμε.
Η κοινωνική πολιτική μας ενισχύεται ακόμη περισσότερο τα επόμενα χρό
νια. Με τους πόρους που εξοικονομούμε από τη μείωση του δημόσιου χρέ
ους και τη χρονική μετάθεση μέρους των εξοπλιστικών μας προγραμμάτων, 
ενισχύουμε ακόμα περισσότερο τα προγράμματα κοινωνικής προστασίας, 
της ασθένειας, της αναπηρίας, της ανεργίας, της οικογενειακής φροντίδας, 
της στέγασης, του κοινωνικού αποκλεισμού, των συντάξεων, κ.ο.κ. Για παρά
δειγμα, η σύνταξη του ΟΓΑ και το ΕΚΑΣ θα αυξηθούν κατά 5.000 δραχμές 
το μήνα από την 1/1/2002, και τα επόμενα χρόνια θα έχουν επιπλέον αυξή
σεις ανάλογου μεγέθους.

Πιο συγκεκριμένα, την περίοδο 2001-2004, οι 
δαπάνες για κοινωνική προστασία προβλέπεται να αυξηθούν 
κατά 40% περίπου, να αυξηθούν δηλαδή από τα 10,1 τρις το 
2000 στα 14,3 τρις το 2004. Για την ίδια περίοδο, ο 
σωρευτικός πληθωρισμός αναμένεται να είναι περίπου 11%, 
γεγονός που σημαίνει μια πραγματική και ουσιαστική αύξηση 
στις κοινωνικές δαπάνες



Αυτή η αύξηση είναι μεγαλύτερη από την αναμενόμενη αύξηση της οικονο
μικής δραστηριότητας κατά μιάμισι περίπου ποσοστιαία μονάδα το χρόνο.

ft Μ ε άλλα λόγια, οι κοινωνικές δαπάνες αυξάνονται όχι
μόνο σε όρους αγοραστικής δύναμης, αλλά και ως ποσοστό 
του ΑΕΠ ] | J

Σ' αυτό το σημείο θέλω να σταθώ και να επισημάνω ότι κοινωνική πολιτική 
δεν ασκεί μόνο το κράτος, αλλά και ιδιωτικοί φορείς. Η κοινωνία των πολι
τών δεν δημιουργείται μόνο με κρατικές παρεμβάσεις. Πρέπει οι επιχειρή
σεις να ανταποκριθούν περισσότερο στην κοινωνική ευθύνη τους για την 
ποιότητα ζωής των στελεχών τους, την αύξηση της απασχόλησης, το σεβα
σμό του περιβάλλοντος, την τοπική ανάπτυξη.
Γι' αυτό και θεωρούμε οικονομικά και κοινωνικά ενδεδειγμένο οι επιχειρή
σεις να δημοσιεύουν εκτός από τον ισολογισμό τους και τον απολογισμό 
τους και έναν ξεχωριστό Κοινωνικό Απολογισμό, στον οποίο παρουσιάζουν 
τις δράσεις και ενέργειες του έτους πάνω σε θέματα προσωπικού, απασχό
λησης, τοπικών κοινωνικών παρεμβάσεων, κλπ.
Η πολιτική μας για την Ανάπτυξη και την Κοινωνική Συνοχή είναι μια πολιτική 
που δεν επιδρά μόνο στο σημερινό, αλλά και στο μελλοντικό βιοτικό μας 
επίπεδο. Η σημερινή πολιτική μας θεμελιώνει το περιβάλλον στο οποίο θα 
ζήσουν τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Η πολιτική μας κληροδοτεί τις επό
μενες γενιές με φυσικό και ανθρώπινο κεφάλαιο, επιδρά στο φυσικό περι
βάλλον τους, τους δίνει τη μαγιά με την οποία θα εργαστούν και θα δημι
ουργήσουν. Τους κληροδοτεί επίσης κανόνες, θεσμούς και κοινωνικά συμ
βόλαια.
Ένα τέτοιο κοινωνικό συμβόλαιο είναι και το ασφαλιστικό. Είναι ένα συμβό
λαιο μεταξύ γενεών, το οποίο η δική μας γενιά οριοθετεί, αλλά η επόμενη 
γενιά θα έρθει να εκπληρώσει. Είναι λοιπόν σημαντικό να προσέξουμε τη 
δομή του. Να είμαστε δίκαιοι απέναντι σ' αυτούς που εργάζονται αλλά και 
στις επόμενες γενιές των εργαζομένων, οι οποίοι θα εργαστούν για τη δική 
μας σύνταξη.
Πρέπει να λύσουμε το ασφαλιστικό όχι επειδή η λύση του θα επηρεάσει την 
οικονομία μας στα αμέσως επόμενα χρόνια. Δεν πιεζόμαστε ούτε πολιτικά 
ούτε οικονομικά για κάτι τέτοιο. Πρέπει, όμως, να το λύσουμε σήμερα 
επειδή οι κανόνες που θα οριοθετήσουμε σήμερα στο σύστημα επιδρούν 
στην τροχιά ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας τις επόμενες δεκαετίες.
Το ασφαλιστικό δεν είναι μόνο ταμειακό πρόβλημα και η εστίασή του τους



τελευταίους μήνες αποκλειστικά και μόνο στον τρόπο χρηματοδότησής του 
εκτρέπει τον διάλογο από την πηγή του προβλήματος. Το ασφαλιστικό είναι 
κυρίως πρόβλημα σταθερότητας, μακροχρόνιας ανάπτυξης και κοινωνικής 
συνοχής.
Η επίλυσή του θα έρθει μέσα από έναν ουσιαστικό διάλογο με όλες τις κοι
νωνικές και παραγωγικές δυνάμεις, μέσα από την διαμόρφωση νέων ενεργών 
συγκλίσεων και ευρύτερων συναινέσεων.

Η τρίτη αρχή της οικονομικής πολιτικής μας, 
είναι η αρχή της επιχειρηματικότητας

Η τόνωση της επιχειρηματικότητας και η δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλο
ντος για την ίδρυση νέων μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων αποτελούν 
αναγκαίες προϋποθέσεις για την ανάπτυξη, τη βελτίωση της ανταγωνιστικής 
θέσης της ελληνικής οικονομίας, και επομένως την παράλληλη αύξηση της 
απασχόλησης και τη μείωση της ανεργίας.
Παρά την πρόσφατη μείωση που καταγράφηκε, η ανεργία αποτελεί σημα
ντικό πρόβλημα στη χώρας μας. Θέλουμε να δούμε την ανεργία να μειώνε
ται ακόμα περισσότερο. Θέλουμε να επιτύχουμε τη δημιουργία πολλών 
νέων ποιοτικών θέσεων εργασίας.
Έχουμε ως εργαλείο ενεργητικών πολιτικών το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για 
την Απασχόληση. Όμως αυτές οι πρωτοβουλίες δεν αρκούν. Το κράτος 
σήμερα δεν δημιουργεί θέσεις εργασίας. Όσες φορές το αποπειράθηκε, τα 
όποια θετικά αποτελέσματα ήταν μόνο προσωρινά, και τα διαδέχθηκαν 
ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα. Διότι η παραγωγική διαδικασία πρέπει να 
λειτουργεί με κριτήρια οικονομικής αποτελεσματικότητας. Στην παραγωγική 
διαδικασία, ο ρόλος του κράτους είναι να διαμορφώνει τα σωστά μικρο
οικονομικά κίνητρα και το πλαίσιο μέσα στο οποίο λειτουργεί η ιδιωτική 
πρωτοβουλία, να εγγυάται τη σωστή λειτουργία των θεσμών και των αγορών, 
να προστατεύει τα δικαιώματα των εργαζομένων, να βελτιώνει τις υποδομές. 
Η κοινωνική πολιτική δεν ασκείται με τη λειτουργία κρατικών επιχειρήσεων. 
Η κοινωνική πολιτική πρέπει να ασκείται σε άλλο επίπεδο και με άλλα μέσα.

Αυτό που χρειάζεται σήμερα για να πετύχουμε την 
αύξηση της απασχόλησης είναι η καθημερινή δημιουργία 
νέων ανταγωνιστικών επιχειρήσεων, αλλά και η βελτίωση της 
ανταγωνιστικής θέσης των υφιστάμενων επιχειρήσεων



Είναι αναγκαία η προώθηση των νέων τεχνολογιών, η αφομοίωση και δημι
ουργική αξιοποίησή τους, η ποιοτική ανασυγκρότηση του παραγωγικού 
ιστού της χώρας, η προσαρμοστικότητα στα μεταβαλλόμενα σήματα που 
εκπέμπουν οι διεθνείς αγορές, η διεθνής οικονομία, η νέα ψηφιακή οικονο
μία.
Δεν μπορούμε να αγνοούμε, για παράδειγμα, πως στη σημερινή παγκόσμια 
οικονομία, η ποιότητα αποτελεί όχι μόνο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα αλλά 
και πολλές φορές προϋπόθεση για τη δραστηριοποίηση σε μία αγορά. Και 
βέβαια χρειάζονται επενδύσεις, τόσο από εγχώρια όσο και από ξένα κεφά
λαια. Έτσι δημιουργούνται ποιοτικές, διατηρήσιμες θέσεις εργασίας.
Για να επενδυθούν κεφάλαια στην Ελλάδα, για να δημιουργηθούν νέες δυνα
μικές επιχειρήσεις, πρέπει να υπάρχουν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ένα 
ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον. Διεθνείς έρευνες επισημαίνουν τη 
σημαντική βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος στην Ελλάδα τα τελευ
ταία χρόνια. Χαρακτηρίζουν πλέον το επενδυτικό και επιχειρηματικό κλίμα 
"καλό", από "μέτριο" που το έκριναν στην αρχή της προηγούμενης δεκαε
τίας.
Αυτό είναι οπωσδήποτε μια θετική εξέλιξη, εμάς όμως αυτό δεν μας ικανο
ποιεί.

Θέλουμε να πάμε την Ελλάδα ακόμη ψηλότερα

Μειώνουμε τη γραφειοκρατία στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων με την 
κατάργηση των πολλαπλών πιστοποιητικών. Λειτουργούμε πιλοτικά Κέντρα 
Υποδοχής Επενδυτών σε έδρες νομαρχιών. Δημιουργούμε ολοκληρωμένο 
Δίκτυο Δομών Επιχειρηματικής Υποστήριξης σε περιφερειακό επίπεδο. 
Προσφέρουμε υπηρεσίες και γνώση με την ηλεκτρονική δικτύωση των 
υπουργείων. Ενισχύουμε τον τηλεπικοινωνιακό και μεταφορικό ιστό της 
χώρας, φτιάχνουμε ένα κράτος πιο αποτελεσματικό.
Παρέχουμε κίνητρα για τη σύνδεση των μικρών επιχειρήσεων με το Διαδί
κτυο. Χρηματοδοτούμε δράσεις που έχουν ως στόχο την Ηλεκτρονική 
Τυποποίηση, τη Δημιουργία Εθνικών Δεικτών Ικανοποίησης Πελατών και 
Καταναλωτών, την ανάπτυξη, εφαρμογή και λειτουργία νέων Συστημάτων 
Πιστοποίησης των επιχειρήσεων όχι μόνο σε θέματα ποιότητας αλλά και σε 
θέματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας. Προσφέρουμε χρηματοδό
τηση μέσω εταιρειών επιχειρηματικού κεφαλαίου, ενισχύουμε τα τεχνολο
γικά πάρκα και τα ερευνητικά κέντρα, δίνουμε κίνητρα για εκπαίδευση στις 
νέες τεχνολογίες, προσφέρουμε κίνητρα για επενδύσεις, για συγχωνεύσεις



επιχειρήσεων.
Προσφέρουμε κίνητρα για την ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης 
στη λειτουργία των επιχειρήσεων, για τον οικολογικό αναπροσανατολισμό 
της επιχειρηματικής δραστηριότητας που όχι μόνο προσφέρει ανταγωνι
στικό πλεονέκτημα, αλλά συμβάλει και ουσιαστικά στην προσπάθεια για αει
φόρο ανάπτυξη.
Όμως, οι ιδιώτες είναι αυτοί που αξιοποιούν τις επιχειρηματικές ευκαιρίες. 
Και οφείλουν να τις αξιοποιήσουν. Δεν αρκεί, με άλλα λόγια, να δημιουργη- 
θούν οι σωστές προϋποθέσεις. Πρέπει να εκδηλωθεί και η ανάλογη κινητο
ποίηση για την αξιοποίησή τους.
Καλώ όλους όσους έχουν ιδέες να κινητοποιηθούν προκειμένου να κερδί
σουν από τις ευκαιρίες που αρχίζουν να παρέχονται. Η πολιτεία προσπαθεί 
και προσφέρει ευκαιρίες, εκπονεί προγράμματα.

Το μέλλον μας όμως το χτίζουμε με την δική μας 
πρωτοβουλία

Η τέταρτη και τελευταία αρχή της οικονομικής 
πολιτικής μας, είναι η αρχή της παραγωγικότητας
Η δυνατότητα που έχει μια χώρα να βελτιώνει το βιοτικό της επίπεδο εξαρ- 
τάται σε σημαντικό βαθμό από την ικανότητά της να αυξάνει το προϊόν που 
παράγει ανά εργαζόμενο ή καλύτερα, το προϊόν ανά ώρα εργασίας. Εξαρτά- 
ται, δηλαδή, από την αύξηση της παραγωγικότητας.
Κατά κανόνα, οι μόνες χώρες που πέτυχαν να βελτιώσουν το βιοτικό τους 
επίπεδο, στη διάρκεια του 20ου αιώνα που διανύσαμε, ήταν αυτές που για 
μακρά χρονική περίοδο πέτυχαν υψηλούς ρυθμούς αύξησης της παραγωγι
κότητας.

Αύξηση της παραγωγικότητας προϋποθέτει 
επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο και σε ανθρώπινο δυναμικό. 
Προϋποθέτει τεχνολογική, οργανωτική και ποιοτική 
αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, πιο ανταγωνιστικές 
μονάδες
Προϋποθέτει ενίσχυση της έρευνας με την εμπορευματοποίηση των αποτε
λεσμάτων της, τη σύνδεση με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της παραγωγι
κής διαδικασίας. Προϋποθέτει τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της



καινοτομίας, που αποτελούν τη βάση για την τεχνολογική πρωτοπορία. 
Παραγωγικότητα, επιχειρηματικότητα και τεχνολογία αποτελούν βασικούς 
κινητήριους μοχλούς για ανταγωνιστικές, με υψηλούς ρυθμούς μεγέθυνσης, 
οικονομίες.
Αύξηση της παραγωγικότητα, προϋποθέτει ενίσχυση της Υγείας, της Παι
δείας και της δια βίου μάθησης των εργαζομένων. Προϋποθέτει αρμονικές 
εργασιακές σχέσεις, ικανοποιητικό εργασιακό περιβάλλον.

Μ  Προϋποθέτει την εγκαθίδρυση κινήτρων στον 
εργασιακό χώρο ώστε η επιπλέον προσπάθεια του 
εργαζόμενου, η πρωτοβουλία του, η εφευρετικότητά του, 
ο ενθουσιασμός του, να αμείβονται

Στην Ελλάδα οι επενδύσεις από το 1994 και μετά αυξάνονται ετησίως κατά 
μέσο όρο 6% έναντι 0,8% στην εικοσαετία 1974-1994. Και η τάση αυτή ανα
μένεται να συνεχιστεί και στα επόμενα χρόνια, όχι μόνο λόγω των πόρων 
από τα διαρθρωτικά ταμεία, αλλά κυρίως λόγω της προβλεπόμενης αύξησης 
ιδιωτικών εγχώριων και ξένων επενδύσεων, αποτέλεσμα της συνεχιζόμενης 
βελτίωσης του όλου επιχειρηματικού κλίματος.
Στην έρευνα και την καινοτομία, όμως, οι στατιστικές μας εμφανίζουν να 
υστερούμε σε σχέση με τις υπόλοιπες αναπτυγμένες οικονομίες. Οι πρωτο
βουλίες μας για την ενθάρρυνση της έρευνας και καινοτομίας με τις φορο- 
ελαφρύνσεις που ανέφερα πριν, αλλά και για τη σύνδεση της έρευνας με την 
παραγωγή, για την αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων, για την 
ταχύτερη υιοθέτηση και αφομοίωση των τεχνολογικών καινοτομιών, εκεί 
ακριβώς στοχεύουν: στην κάλυψη της υστέρησης που καταγράφεται στη 
χώρα μας.
Βεβαίως, η παραγωγικότητα εξαρτάται επίσης από την υγεία, τις δεξιότητες 
και τη γνώση των εργαζομένων. Η ανανεωμένη μάθηση προσφέρει το κλειδί 
για την επιτυχία στη νέα οικονομία. Σήμερα, η σχέση οικονομίας και εκπαί
δευσης αναδεικνύεται περισσότερο από κάθε φορά κρίσιμη.
Η δια βίου εκπαίδευση καλύπτει τις ανάγκες για ανανέωση των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων. Μακροπρόθεσμα, οι μόνιμα κερδισμένοι θα είναι αυτοί 
που καταφέρνουν να ανανεώνουν και να διατηρούν το απόθεμα γνώσεων, 
εφευρετικότητας και ιδεών και δεν αρκούνται στις γνώσεις που τους 
παρείχε το σχολείο ή ακόμη και το πανεπιστήμιο.
Γι' αυτό και η Κυβέρνηση διοχετεύει ένα υψηλό ποσοστό των διαθέσιμων 
πόρων της, αλλά και του Γ' ΚΠΣ στην Υγεία, την Παιδεία και στην κατάρτιση
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και δια βίου μάθηση των εργαζομένων με έμφαση στα νέα επαγγέλματα, 
στην τεχνολογία και την ψηφιακή οικονομία. Τουλάχιστον 300 χιλιάδες 
άνεργοι και άλλες 300 χιλιάδες εργαζόμενοι θα εκπαιδευτούν τα επόμενα 
χρόνια μέσω των προγραμμάτων αυτών, ενώ πολλές ιδιωτικές επιχειρήσεις 
έχουν δικά τους προγράμματα κατάρτισης των στελεχών τους. Άλλωστε, 
στη σημερινή εποχή, η δια βίου εκπαίδευση και η ανανέωση των δεξιοτήτων 
των εργαζομένων παρέχουν την κύρια ασφάλεια απέναντι στον κίνδυνο από
λυσης ή μείωσης των πραγματικών αποδοχών.

Αυτές είναι οι 4 βασικές αρχές μας:
Σταθερότητα, Ανάπτυξη με Κοινωνική Συνοχή, 
Επιχειρηματικότητα και Παραγωγικότητα. Αυτές τις αρχές 
ακολουθούμε. Μ ' αυτές τις αρχές χτίζουμε την ισχυρή 
κοινωνία, την ισχυρή οικονομία

Οι αρχές αυτές, αλλά και η σταθερότητα και η αποτελεσματικότητα με την 
οποία εφαρμόζουμε την πολιτική μας στην οικονομία δείχνουν το βάθος 
του προγράμματος μας, τη συνεκτικότητα των θέσεών μας, τη σύγχρονη 
πολιτική και οικονομική μας πρόταση, που μετουσιώνουμε σε πράξη. 
Υλοποιούμε την καθαρή εντολή του ελληνικού λαού, τη μεγάλη εθνική επι
λογή για μια Ελλάδα σταθερή και ισχυρή στην Ευρώπη στα χρόνια και στις 
δεκαετίες που έρχονται. Αυτή η εθνική επιλογή είναι αδιαπραγμάτευτη. Ο 
ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει σε κανέναν να διακυβεύσει και να θέσει 
υπό αίρεση όσα με κόπο κατέκτησε η χώρα.
Δεν διαχειριζόμαστε το παρόν υποθηκεύοντας το μέλλον. Δεν πολιτευόμα
στε με ευκαιριακές σημαίες και φραστικά πυροτεχνήματα. Με την υπεύθυνη 
πολιτική μας κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του ελληνικού λαού. Κερδίζουμε 
το παρόν. Κατακτούμε το μέλλον.

Καθαροί στόχοι του ελληνικού λαού και της 
Κυβέρνησης είναι η ανάπτυξη, το νέο κοινωνικό κράτος, η 
ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας. Προωθούμε την 
ανάπτυξη με κοινωνική συνοχή και ασφάλεια για μια Ισχυρή 
Ελλάδα. Προωθούμε ένα νέο αναπτυξιακό άλμα. Μ ε  
συνέπεια, εργασία και πρόγραμμα οικοδομούμε την Ισχυρή 
Κοινωνία. Την Ισχυρή Οικονομία



Μια οικονομία που δημιουργεί νέες και ποιοτικές θέσεις εργασίας, που προ
σελκύει νέες επενδύσεις στο φυσικό και το ανθρώπινο κεφάλαιο, που σέβε
ται το περιβάλλον.
Μια οικονομία που προσαρμόζεται μεν στους κανόνες της αγοράς και στις 
απαιτήσεις του καταναλωτή και του πολίτη, αλλά συγχρόνως οριοθετεί τους 
κανόνες συμπεριφοράς αυτής της αγοράς, παρεμποδίζει την άνομη συγκέ
ντρωση πλούτου, χαλιναγωγεί την απληστία, διαχέει τα οφέλη της ανάπτυξης 
σε όλους τους πολίτες της χώρας.
Μια οικονομία που παράγει ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, τα οποία 
αναζητούν οι πολίτες όλης της Ευρώπης, όλου του κόσμου.
Μια οικονομία στην οποία οι πολίτες αποταμιεύουν και επενδύουν, φτιά
χνουν τις δομές και τις υποδομές που θα επιτρέψουν και στις μελλοντικές 
γενιές να δημιουργούν και να ευημερούν.
Μια οικονομία, όπου το κράτος δεν ασφυκτιά κάτω από την πίεση του χρέ
ους, που έχει την ικανότητα να επεμβαίνει και να δαπανά σε περίπτωση ανά
γκης.

Μ/ο οικονομία που αντέχει στο χρόνο, που έχει τις 
βάσεις για μια τροχιά ανάπτυξης δεκαετιών.

Αυτή η ισχυρή οικονομία είναι το θεμέλιο για την ισχυρή 
Ελλάδα, την ισχυρή κοινωνία

Για μια Ελλάδα ισχυρή και σταθερή στην Ευρώπη στα χρόνια και στις δεκαε
τίες που έρχονται.



Η ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ 2004:
ΜΙΑ ΑΛΛΗ ΕΛΛΑΔΑ
(Συνοπτικό Πρόγραμμα Κυβερνητικών Αρόσεων)

ί £  Οι στόχοι της ελληνικής κυβέρνησης για τη 
δημιουργία της ισχυρής Ελλάδας, της ισχυρής κοινωνίας, 
έχουν ως σημαντικό σταθμό τον ορίζοντα του 2004. Στην 
πορεία αυτή το σχέδιο της κυβέρνησης στηρίζεται στο 
τρίπτυχο ((ανάπτυξη - νέο κοινωνικό κράτος - ολόπλευρη 
ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της χώρας». Αναλύεται 
σε κάθε Υπουργείο με συγκεκριμένες πολιτικές, δράσεις, 
επιμέρους μετρήσιμους στόχους που ανοίγουν το δρόμο και 
για την μετέπειτα πορεία της χώρας και της κοινωνίας.
Το τεύχος δεν περιλαμβάνει το σύνολο των δράσεων 
που θα αναπτυχθούν μέσα στην τριετία μέχρι το 2004, 
αφού αποτελεί μια συνοπτική παρουσίασή τους και εύλογα 
στο διάστημα αυτό θα ξεκινήσουν και νέες πολιτικές και 
δράσεις. Αποτελεί ένα πλαίσιο δεσμεύσεων, εμπιστοσύνης 
και προοπτικής για το πώς προχωράμε, κυβέρνηση και 
κοινωνία, στα επόμενα χρόνια. Μ ια πολιτική για τη νέα 
εποχή, ένα σύμφωνο για την ισχυρή κοινωνία



ΣΤΟΧΟΙ 2001 - 2004

I .  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ,
Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  Δ ΙΟ ΙΚ Η Σ Η Σ  & Α ΠΟ ΚΕΝ ΤΡΩ ΣΗΣ

I . Δημόσια Διοίκηση:

1. Δημιουργία 1000 γραφείων ή Κέντρων Εξυπηρέτησης για τους πολίτες σε 
όλους τους Δήμους, τις Νομαρχίες και τις Περιφέρειες («ΑΡΙΑΔΝΗ»):
Θα λειτουργήσουν με πρότυπο το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών της πλα
τείας Συντάγματος ως:
■  γραφεία ενημέρωσης,
■  κέντρα εξυπηρέτησης που θα διεκπεραιώνουν αιτήματα πολιτών και θα 

τους παρέχουν πρόσβαση στη Δημόσια Διοίκηση μέσω του Διαδικτύου 
(INTER.NET),

■  χώροι αμφίδρομης επικοινωνίας των πολιτών με τη διοίκηση, των Δήμων 
με την κεντρική διοίκηση και των Δήμων μεταξύ τους.

Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ιδρύθηκε ήδη στη Θεσσαλονίκη και σύντομα 
θα ακολουθήσουν άλλα 4 σε Δήμους της Αθήνας και του Πειραιά.

2. Απλούστευση των διαδικασιών και αναβάθμιση της ποιότητας των υπη
ρεσιών:
■ Απλούστευση 800 διοικητικών διαδικασιών με κατάργηση 600 από τα 

1.400 δικαιολογητικά
■ Τοποθέτηση 800 εντύπων, που χρειάζεται ο πολίτης, στην ιστοσελίδα 

του ΥΠΕΣΔΔΑ (ΙΝΤΕΚΝΕΤ)
■  Αντικατάσταση πιστοποιητικών από υπεύθυνες δηλώσεις («Αυτοπιστο- 

ποίηση»): Θεσμοθέτηση.
■  «Αυτόματη» θετική γνωμοδότηση από υπηρεσίες που υπερβαίνουν τον 

θεσμοθετημένο χρόνο απάντησης («Σιωπηρή έγκριση»: θεσμοθέτηση).
■  Μείωση χρόνου διακίνησης φακέλων με τη δυνατότητα «Συνδιάσκεψης» 

όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών (θεσμοθέτηση).
3. Διασύνδεση όλων των δημόσιων υπηρεσιών σε ψηφιακό δίκτυο («ΣΥ- 

ΖΕΥΞΙΣ»): Δημοπράτηση του όλου έργου, που θα παρέχει τηλεφωνία, ηλε
κτρονικό ταχυδρομείο, πρόσβαση στο Διαδίκτυο (ΙΝΤΕΚΝΕΤ), επικοινωνία 
δεδομένων μεταξύ υπολογιστικών συστημάτων, τηλεδιάσκεψη και εικονοτηλε- 
φωνία.

4. Δημιουργία σώματος πολιτών που κατά τακτά διαστήματα θα ερωτάται και θα 
εκφράζει την άποψη των πολιτών για τις παρεχόμενες δημόσιες υπηρεσίες
και τις εφαρμοζόμενες πολιτικές (πάνελ πολιτών).

5. Επέκταση του τηλεφωνικού κέντρου «1502» για την έκδοση πιστοποιητικών



σε όλους τους Δήμους και Κοινότητες. Προσθήκη νέων πιστοποιητικών.
6. Απογευματινή βάρδια σε υπηρεσίες αιχμής: Επέκταση και σε άλλες υπηρε

σίες στο Λεκανοπέδιο Αττικής και της Θεσσαλονίκης.
7. Καθιέρωση Υποχρεωτικών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τη διοικη

τική μεταρρύθμιση.

2. Αποκέντρωση:
1. Ισχυροποίηση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, μεταξύ άλλων, με ενίσχυση:

■ των διοικητικών δομών (Συμπολιτείες Δήμων και Κοινοτήτων, Μητροπολιτι- 
κές Λειτουργίες, Δημοτική Αστυνομία, θεσμική επέκταση των Δημοτικών 
Επιχειρήσεων σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος κλπ),

■  της αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων και πόρων στον Α’ και Β’ βαθμό,
■  του ρόλου της Αυτοδιοίκησης στην προώθηση πολιτικών υπαίθρου, απα

σχόλησης και κοινωνικής αλληλεγγύης.
2. Θεσμοθέτηση της Χάρτας της Ελληνικής Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ως κειμένου 

Αρχών και Δεσμεύσεων για την Αυτοδιοίκηση του 21ου αιώνα.

3. Αναβάθμιση του Ανθρώπινου Δυναμικού στη Δημόσια Διοίκηση 
και την Αυτοδιοίκηση:

■ Καθιέρωση στόχων και δεικτών μέτρησης αποτελεσματικότητας.
■ Εισαγωγή νέου συστήματος αξιολόγησης υπαλλήλων.
■  Καθιέρωση νέου μισθολογίου και σύνδεσή του με την αποδοτικότητα.
■  Αναβάθμιση της Εθνικής Σχολής Δημόσιας Διοίκησης και ίδρυση Σχολής 

για τα Στελέχη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
■ Καθιέρωση της διοίκησης με στόχους μέσω της εφαρμογής των τριετών 

επιχειρησιακών προγραμμάτων «ΠΟΛΙΤΕΙΑ».
■ Στελέχωση των νέων υπηρεσιών και συμπολιτειών με επιστημονικό και 

εξειδικευμένο προσωπικό.
■ Αλλαγή του τρόπου επιλογής των Γενικών Διευθυντών, ώστε να επιλέγονται 

από το σύνολο του Δημοσίου Τομέα και να λειτουργούν ως managers.

4. Ενίσχυση της διαφάνειας στη Δημόσια Διοίκηση 
και την Αυτοδιοίκηση:

■  Αναβάθμιση του Σώματος Επιθεωρητών -  Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκη
σης. Ίδρυση Περιφερειακών Παραρτημάτων.

■  Ενίσχυση του Σώματος με εξειδικευμένο προσωπικό.
■  Αρμοδιότητα στο Σώμα για την επιβολή κυρώσεων.
■ Εφαρμογή του διπλογραφικού λογιστικού συστήματος στους OTA.

5. Θεσμικά:

I. Χάρτης Δικαιωμάτων του Πολίτη: Γενίκευση του θεσμού, ώστε φορείς και



υπηρεσίες να δεσμεύονται για την τήρηση των δικαιωμάτων των πολιτών.
2. Κωδικοποίηση της νομοθεσίας και καθιέρωση κριτηρίων για βελτίωση των 

κανονιστικών ρυθμίσεων: Ολοκλήρωση μέρους του έργου και ψήφιση νόμου.
3. Χρηματοδότηση κομμάτων και υποψηφίων.

6. Ισότητα Φύλων: Ενίσχυση της συμμετοχής γυναικών στα κέντρα λήψης των 
αποφάσεων.

7. Πολιτική Προστασία: ___________________________ ________
■  Αναβάθμιση του σχεδιασμού πρόληψης και αντιμετώπισης φυσικών φαι

νομένων και καταστροφών.
■  Εθνικό Σύστημα Εθελοντισμού: Επιχειρησιακή ένταξη εθελοντικών οργα

νώσεων σε Δήμους ή Νομαρχίες.

8. Πολιτικές για τους Παλιννοστούντες, τους Τσιγγάνους και τους Μετανάστες:
Εφαρμογή δράσεων για την κοινωνική ένταξη και τη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής. _____________________________________________

2. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ Α Μ Υ Ν Α Σ

1. Διεύρυνση της αποτρεπτικής ισχύος και εκσυγχρονισμός των Ενόπλων 
Δυνάμεων (Ε.Δ.):

■  Ολοκλήρωση του νέου κύκλου της Αμυντικής Σχεδίασης με σκοπό τη 
δημιουργία σύγχρονων, ευέλικτων και με υψηλή διακλαδικότητα Ενόπλων 
Δυνάμεων, που θα ανταποκρίνονται πλήρως στις απαιτήσεις του νέου και 
εξελισσόμενου γεωστρατηγικού περιβάλλοντος

■  Αναβάθμιση και υποστήριξη του ανθρώπινου δυναμικού
■  Μείωση θητείας στους 12 μήνες
■  Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος των Ε.Δ. στις δομές της τρι

τοβάθμιας εκπαίδευσης
■  Εισαγωγή νέων τεχνολογικών και κοινοτικών προγραμμάτων.

2. Επιχειρησιακή Σχεδίαση με κατεύθυνση τη συμμετοχή 
στις ευρωπαϊκές αμυντικές δομές.

3. Σταθεροποίηση των αμυντικών δαπανών σε επίπεδα χαμηλότερα από το 4%
του ΑΕΠ. Αξιοποίηση της περιουσίας των Ε.Δ. με σύγχρονους ιδιωτικοοικονομι
κούς όρους.

4. Συμβολή των Ε.Δ. στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004.



5. Αύξηση της κοινωνικής προσφοράς των Ε.Δ.

3. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

1. Ευρωπαϊκή Πολιτική

I Ελληνική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) (α’ εξάμηνο 2003): Άρτια 
προετοιμασία και διοργάνωση, λαμβάνοντας υπόψη τη σύμπτωση της περιό
δου προεδρίας με τη διεύρυνση της ΕΕ και το διάλογο για το μέλλον των 
θεσμών και των πολιτικών της ΕΕ.

2. Ενταξιακή πορεία της Κύπρου: Ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι 
το τέλος του 2002. Παράλληλα επιδιώκεται ο ενεργός ρόλος της Ελλάδας στις 
διαπραγματεύσεις με όλες τις υπό ένταξη χώρες και ιδιαίτερα με εκείνες της 
άμεσης γειτνίασης.

3. Ενταξιακή προοπτική της Τουρκίας: Διατήρηση της ενταξιακής της προοπτι
κής και συνεχής προώθηση από την ΕΕ του στόχου για την εφαρμογή των προ
τεραιοτήτων που τίθενται από την Εταιρική Σχέση.

4. Μέλλον της Ευρώπης: Η Ελλάδα στοχεύει
■  στην εμβάθυνση της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης υπό το πρίσμα μιας ομο

σπονδιακής προοπτικής,
■  στη μεταρρύθμιση όχι μόνο θεσμών αλλά και συγκεκριμένων πολιτικών 

(π.χ. πολιτικών για την ασφάλεια και άμυνα, τον κοινωνικό τομέα, την οικο
νομική ένωση και συνοχή),

■  στην ενίσχυση του ρόλου των κατ’ εξοχήν ευρωπαϊκών θεσμών, όπως 
είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

■  στη διεξαγωγή διαλόγου με πολίτες και κοινωνικούς εταίρους ενόψει της 
Διακυβερνητικής του 2004.

2. Βαλκανική Πολιτική:

1. Προώθηση των σχέσεων με τις Βαλκανικές χώρες
2. Ενίσχυση - μέχρι το 2004- της προοπτικής ένταξης στην ΕΕ όλων των βαλκανι

κών χωρών, με συγκεκριμένες ενέργειες, προκειμένου -μακροπρόθεσμα- να 
επιτευχθεί πολιτική σταθερότητα και οικονομική ανάπτυξη και να διαφυλα
χθεί το απαραβίαστο των συνόρων.

3. Ελληνοτουρκικές Σχέσεις -  Κυπριακό:

■ Προώθηση καλών γειτονικών σχέσεων με την Τουρκία
■  Διευθέτηση των ζητημάτων που εγείρει η Άγκυρα με βάση τις επιταγές 

του Διεθνούς Δικαίου και τις Διεθνείς Συνθήκες
■ Διευθέτηση του Κυπριακού στο πλαίσιο των αποφάσεων του Ελσίνκι, του 

Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και του Διεθνούς Δικαίου.

4. Αξιοποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 με στόχους



■ την αναβάθμιση της εικόνας που έχει η Ελλάδα διεθνώς,
■ τη μακροπρόθεσμη προώθηση των στόχων της ελληνικής εξωτερικής 

πολιτικής και των ευρύτερων συμφερόντων της χώρας,
■  την προώθηση και ανάδειξη του θεσμού της Ολυμπιακής Εκεχειρίας.

5. Υποψηφιότητα στο Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών: Διεκδίκηση 
μιας μη μόνιμης έδρας για τη διετία 2005 -  2006.

6. Απόδημος Ελληνισμός: Αξιοποίηση του δικτύου των Αποδήμων και της Ομογέ- 
νειας προς όφελος του Ελληνισμού και των ζητημάτων που εκκρεμούν. Ειδικότερα 
επιδιώκεται

■  συνέχιση της υποστήριξης εκ μέρους της οργανωμένης Ομογένειας, κυρίως 
στις ΗΠΑ, στην προσπάθεια για την επίλυση του Κυπριακού και την 
ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ,

■ διατήρηση στο ακέραιο της συγκρότησης και του κύρους της I. Αρχιεπι
σκοπής Αμερικής καθώς και της σχέσης της -οργανωτικής και ηθικής- με 
το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

4 - 5 .  ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ ΕΘ Ν ΙΚ Η Σ Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΑ Σ  
Κ Α Ι Ο ΙΚ Ο Ν Ο Μ ΙΚ Ω Ν

I . Ιδιωτικοποιήσεις -  Μετοχοποιήσεις - Σύναψη στρατηγικών συμμαχιών:

1. Ιδιωτικοποίηση ΕΤΒΑ
2. Ιδιωτικοποίηση Ναυπηγείων Σκαραμαγκά
3. Ιδιωτικοποίηση Ολυμπιακής
4. Ιδιωτικοποίηση ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια): Πώληση 15% - 30% σε στρατηγικό 

επενδυτή
5. Ιδιωτικοποίηση Καζίνου Πάρνηθας
6. Ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης των Μαρίνων Αττικής ΟΠΑΠ
7. Αγροτική Τράπεζα
8 OTE
9 ΕΥΔΑΠ
10. Ελληνικά Χρηματιστήρια
I I. ΛΕΠΑ (Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου)
12. Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
13. Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα
14. Κεντρικές αγορές Αθηνών και Θεσσαλονίκης
15. Αλυκές.



2. Νέοι διοικητικοί μηχανισμοί υλοποίησης του Γ  ΚΠΣ: Πλήρης ενεργοποίηση.

3. Εθνικό Σχέδιο Οικονομικής Ανασυγκρότησης Βαλκανίων: Έναρξη υλοποίησης.

4. Εισαγωγή τραπεζογραμματίων και κερμάτων ευρώ και σταδιακή απόσυρση 
της δραχμής.

5. Φορολογική Μεταρρύθμιση: Βασικοί στόχοι της φορολογικής μεταρρύθμισης 
είναι

■  η προώθηση της κοινωνικής δικαιοσύνης,
■  η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας,
■  η ριζική απλοποίηση του φορολογικού συστήματος με αξιοποίηση των 

νέων τεχνολογιι' ν.

6. Μεταρρύθμιση του συστήματος δημόσιων δαπανών:

1. Ολοκλήρωση του σχεδίου για τη μεταρρύθμιση του συστήματος κατάρτισης, 
ελέγχου και αξιολόγησης των δημόσιων δαπανών

2. Έναρξη υλοποίησης.

7. Αναθεώρηση του συστήματος εποπτείας του χρηματοπιστωτικού τομέα:

■  Συμπλήρωση του εποπτικού συστήματος
■  Ενίσχυση του συντονισμού εποπτικών αρχών και απλοποίηση διαδικασιών.

8. Εισαγωγή των διεθνών λογιστικών προτύπων στην ελληνική οικονομία.

9. Επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων του Προγράμματος Σταθερότητας και 
Ανάπτυξης:

■ Το δημόσιο χρέος, ως ποσοστό του ΑΕΠ, μειώνεται στο 85%
■ Οι πόροι που εξοικονομούνται ετησίως από την εξυπηρέτηση του μειωμέ

νου χρέους ανέρχονται σε 150 δισεκατομμύρια δραχμές.

10. Πραγματική Σύγκλιση: Εισόδημα στο 80% του μέσου επιπέδου στην Ευρω
παϊκή Ένωση το 2006.

6. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ

I . Έναρξη λειτουργίας νέων μονάδων:
1. Εργοστάσιο ΔΕΗ στην Κομοτηνή
2. Νέες εγκαταστάσεις του Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών
3. Αγωγός πετρελαίου Θεσσαλονίκης- Σκοπιών



4. Εργοστάσιο πολυπροπυλενίου ΕΛΠΕ (Ελληνικά Πετρέλαια)
5. Μεγάλα ιδιωτικά ηλεκτρικά εργοστάσια
6. Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας -  Ιταλίας.

2. Απελευθέρωση αγορών:
1. Άρση του χαρακτηρισμού «κορεσμού», για τη δημιουργία ή την επέκταση

ξενοδοχειακών μονάδων Α και ΑΑ τάξης στην Αττική και στη Θεσσαλονίκη
2. Χορήγηση νέων αδειών ιδιωτικής παραγωγής ηλεκτρισμού
3. Απελευθέρωση αγοράς καυσίμων
4. Απελευθέρωση αγοράς φυσικού αερίου.

3. Επενδύσεις: ________________________
■  Διεθνείς Διαγωνισμοί προσέλκυσης επενδυτών για το Συνεδριακό 

Κέντρο Αθηνών, το Θεματικό Πάρκο Αττικής, τις Μαρίνες, τις Ειδικές 
Τουριστικές Περιοχές, τις Ιαματικές Πηγές, τις Ήπιες Μορφές Ενέργειας, το 
Καζίνο Αθηνών, τη Διανομή Φυσικού Αερίου

■  Στρατηγικοί Εταίροι για ΕΛΠΕ και ΔΕΠΑ
■  Κέντρα Επιχειρηματικότητας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης σε κάθε 

Περιφέρεια
■  Κέντρα Υποστήριξης Επενδύσεων σε κάθε Νομαρχία
■  Νέες επιχειρήσεις και επενδύσεις Γ ' ΚΠΣ
■  Υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας ΔΕΗ με την ιταλογαλλική εταιρεία WIND
■ Εγκατάσταση- λειτουργία Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
■  Ολοκλήρωση / λειτουργία ενεργειακών επενδύσεων (Υδροηλεκτρικοί 

Σταθμοί Μεσοχώρας, Αθερινόλακος, Ορυχείο Μαυροπηγής, Φράγμα 
Ιλαρίωνα κλπ)

■  Ολοκλήρωση / λειτουργία τουριστικών επενδύσεων
■ Τεχνολογικός εκσυγχρονισμός βιομηχανικών εγκαταστάσεων στην 

Αττική και στην υπόλοιπη χώρα, σε συνδυασμό με περιβαλλοντική ανα
βάθμιση

■ Προώθηση νέων επιχειρήσεων και επενδύσεων, ιδιαίτερα από νέους
■  Ανάπτυξη της αγοράς βιομηχανικών ακινήτων (ΒΙΠΕ, ΒΙΟΠΑ κλπ)
■  Ανάπτυξη ερευνητικών κέντρων και τεχνολογικών πάρκων σε τομείς 

νέας γνώσης και τεχνολογίας.

4. Θεσμικά: _________________________________________________ _
1. Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης του Υπουρ

γείου
2. Εκσυγχρονισμός της Εποπτείας της Ασφαλιστικής Αγοράς
3. Μητρώο Εμπορίας Αγροτικών Προϊόντων



4. Μακροχρόνιος Ενεργειακός Σχεδιασμός
5. Νομοσχέδια: α) Βιώσιμη Ανάπτυξη Αττικής, β) Οργάνωση Αγοράς Καυσίμων, 

γ) Νόμος-Πλαίσιο Τουριστικής Εκπαίδευσης, δ) Αναδιοργάνωση ΕΦΕΤ
6. Σύνταξη Εκθέσεων σε σημαντικούς τομείς της αναπτυξιακής διαδικασίας:

■  Επιτροπής Ανταγωνισμού και καθιέρωση δημοσίευσης σε ετήσια βάση
■  Ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

7. Ηλεκτρονικές κρατικές προμήθειες
8. Κατάταξη ξενοδοχείων με σύστημα αστέρων
9. Εκσυγχρονισμός και νομοθέτηση νέων σύγχρονων επαγγελμάτων.

5. Δικτύωση και εκπαίδευση 50.000 επιχειρήσεων με προσωπικό κάτω από 10 
άτομα. Το πρόγραμμα, μαζί με την ιδιωτική συμμετοχή, είναι ύψους 40 δισεκα
τομμυρίων δραχμών.

6. Τροφοδότηση των καταναλωτών και των μικρών επιχειρήσεων με φυσικό 
αέριο σε όλους τους νομούς της Αν. Μακεδονίας και Θράκης, Βοιωτίας, Φθιώτιδας, 
Εύβοιας, Αττικής, Μαγνησίας, Λαρίσης και Θεσσαλονίκης.

7. Σύσταση Φορέα Εγγυοδοσίας, ο οποίος θα διευκολύνει την πρόσβαση των 
μικρών επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση, μέσω μηχανισμού επιμερισμού του 
πιστωτικού κινδύνου με το τραπεζικό σύστημα.

8. Αποτίμηση / αξιολόγηση της αναπτυξιακής πολιτικής 2000-2003, ιδιαίτερα για 
την επίτευξη στόχων όπως η ανταγωνιστικότητα, η τεχνολογική προσαρμογή, η 
απασχόληση.

7. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Π Ε Ρ ΙΒ Α Λ Λ Ο Ν ΤΟ Σ, 
ΧΩ Ρ Ο ΤΑ ΞΙΑ Σ & Δ Η Μ Ο ΣΙΩ Ν  ΕΡΓΩΝ

1. Εγνατία: Θα βρίσκονται σε κυκλοφορία κατ’ ελάχιστο 570 χλμ. του άξονα, 
κατά μέγιστο 610 χλμ. Στα υπόλοιπα 70 χλμ. θα λειτουργούν παρακαμπτήριοι, 
ώστε ο άξονας να λειτουργεί ως ενιαίος.

2. Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου και οδικές προσβάσεις: Ολοκλήρωση.

3. ΠΑΘΕ: Θα βρίσκονται σε κυκλοφορία όλα τα τμήματα που κατασκευάζονται ως 
δημόσια έργα, συνολικά 520 χλμ. Τα υπολειπόμενα 190 περίπου χλμ. θα βρίσκο
νται στο στάδιο της κατασκευής με ιδιωτική συγχρηματοδότηση μέσω Συμβάσεων 
Παραχώρησης.

4. Αττική Οδός: Θα βρίσκονται σε πλήρη λειτουργία κλειστού αυτοκινητοδρόμου



5. Ολυμπιακός Λακτύλιος: Θα λειτουργεί πλήρως, όπως και η αναβαθμισμένη Λεω
φόρος Βάρης -  Κορωπίου και οι προσβάσεις στα Ολυμπιακά Εργα.

6. Μόνιμο κέντρο ελέγχου και διαχείρισης της κυκλοφορίας της Αθήνας: Σε λει
τουργία πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων (συνεργασία με τα Υπουργεία 
Μεταφορών και Δημόσιας Τάξης).

7. Έργα αναπλάσεων και βελτιώσεων στην Αττική, συνολικού κόστους 84 δισ. 
δρχ.: Ολοκλήρωση πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αφορούν μεταξύ άλλων

■ το πιο σημαντικό κομμάτι της Ενοποίησης των Αρχαιολογικών Χώρων,
■ την Ανάδειξη του Ιστορικού Κέντρου και των παρυφών του.

8. Αττικό Μετρά: ©α έχουν υλοποιηθεί οι επεκτάσεις
■  από Δάφνη μέχρι Ηλιούπολη,
■ από Σεπόλια μέχρι Περιστέρι,
■ από Σύνταγμα μέχρι Μοναστηράκι,
■ από Εθνική Αμυνα μέχρι Σταυρό.
Από το Σταυρό μέχρι το αεροδρόμιο των Σπάτων θα έχει υλοποιηθεί επέκταση επί 
της γραμμής του Προαστιακού.

9. Πρόγραμμα «ΕΛΛΑΔΑ 2004»: ©α έχουν ολοκληρωθεί
■  οι οδικές συνδέσεις των σταδίων Παγκρήτιο (Ηράκλειο), Πανθεσσαλικό 

(Βόλος), Πανπελοποννησιακό (Πάτρα) και Καυτατζόγλειο (Θεσσαλονίκη) 
για τη διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων Ποδοσφαίρου,

■  οι βελτιώσεις οδών και
■  η διαχείριση της κυκλοφορίας.

10. Δυτικός Οδικός Άξονας: Ολοκλήρωση των τμημάτων που κατασκευάζονται ως 
δημόσια έργα (οι παρακάμψεις Αρτας, Φιλιππιάδας, Αγρίνιου, η ζεύξη Ακτίου -  
Πρέβεζας). Κατασκευή του υπόλοιπου άξονα ως συγχρηματοδοτούμενου έργου 
με Συμβάσεις Παραχώρησης.

11. Εθνική Οδός Τρίπολης -  Καλαμάτας: Ξεκίνησε η διαδικασία για την υλοποίηση 
του υπόλοιπου τμήματος μήκους 55 χλμ., στην οποία εντάσσεται και ο κλάδος 
Μεγαλόπολη -  Σπάρτη.

12. Βόρειος Οδικός Αξονας Κρήτης: Ολοκλήρωση 65,5 χλμ. επιπλέον.

13. Λιμάνια:
■ Παράδοση σε λειτουργία και κυκλοφοριακή σύνδεση του νέου λιμένα 

Ηγουμενίτσας



■  Παράδοση του Ιου και 2ου τμήματος του νέου λιμένα Πατρών
■ Έργα υποδομής στα λιμάνια Ηρακλείου, Κέρκυρας και στο νέο λιμάνι της 

Μυκόνου. Ολοκλήρωση έργων Γ’ φάσης στο λιμάνι της Μυκόνου
■  Επέκταση της κεντρικής προβλήτας και άλλα έργα υποδομής και αναβάθμι

σης στο λιμένα του Βόλου
■  Έργα υποδομής και αναβάθμισης στους λιμένες Αλεξανδρούπολης, Σούδας, 

Λαυρίου, Ακαντιάς Ρόδου.

14. Αεροδρόμια:

■ Έργα υποδομής και αναβάθμισης στα Αεροδρόμια Καβάλας, Μυκόνου και 
Θεσσαλονίκης. Στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» της Θεσσαλονίκης ολοκλη
ρώνεται -μεταξύ άλλων- η αναβάθμιση διαδρόμου για την αντιμετώπιση των 
προβλημάτων από ομίχλη και έργα υποδομής για την επέκταση της φωτοσή
μανσής του. Στη Μύκονο ολοκληρώνεται η επέκταση του κύριου αεροσταθ
μού και παραδίδεται σε χρήση

■ Ολοκλήρωση των έργων και λειτουργία του πεδίου ελιγμών στα αεροδρόμια 
Καστοριάς, Ικαρίας και Σητείας. Παράδοση σε χρήση του κρατικού αερολι
μένα Σκιάθου

■  Κρατικοί Αερολιμένες (Κ.Α.) Ακτίου και Σάμου: Παράδοση σε χρήση της 
επέκτασης του αεροσταθμού και ολοκλήρωση της διαμόρφωσης του περι
βάλλοντα χώρου. Επιπλέον, έργα υποδομής και αναβάθμισης στον Κ.Α. 
Ακτίου και Ζακύνθου

■  Ολοκλήρωση έργων αναβάθμισης και επεκτάσεων στο «Μακεδονία» Θεσ
σαλονίκης και στους κρατικούς αερολιμένες Κέρκυρας, Ηρακλείου, Ζακύν
θου, Σάμου.

15. Βιολογικός καθαρισμός Ψυτάλλειας: Ολοκλήρωση της Β’ φάσης.

16. Ανασύσταση του Ταμιευτήρα της Κάρλας: Ολοκλήρωση της Α’ φάσης του 
έργου.

17. Ύδρευση Θεσσαλονίκης:

1. Ολοκλήρωση έργων που επιτρέπουν το ξεκίνημα της υδροδότησης της πόλης
από το Υδραγωγείο Αλιάκμονα με νερό που ικανοποιεί τις αυστηρές ποιοτι
κές προδιαγραφές της πιο πρόσφατης Κοινοτικής οδηγίας περί πόσιμου ύδα-
τος.

2. Σε λειτουργία τα «Διυλιστήρια Νερού» 150.000 Γη3/ ημέρα.

18. Μετρό Θεσσαλονίκης: Προώθηση του έργου μετά την ολοκλήρωση της χρημα
τοοικονομικής πτυχής.

19. Υποθαλάσσια Αρτηρία Θεσσαλονίκης: Προώθηση του έργου μετά την ολοκλή
ρωση των μελετών.



20. Χωροταξικός -  Πολεοδομικός Σχεδιασμός:
1. Ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Χωροταξικών Σχεδίων των Περιφε

ρειών της χώρας.
2. Ολοκλήρωση της θεσμοθέτησης των Χωροταξικών Πλαισίων -  Οδηγιών για

■  τις Παράκτιες Ζώνες,
■  τα Σωφρονιστικά Ιδρύματα,
■  τις Ειδικές Τουριστικές Υποδομές (Χιονοδρομικά Κέντρα, Συνέδριακά Κέντρα, 

Ιαματικός Τουρισμός, Υποδομές Golf),
■ τις υδατοκαλλιέργειες,
■ τις αστικές περιοχές,
■ τ/ς ορεινές περιοχές.

3. Σταδιακή κατάρτιση και θεσμοθέτηση των Ειδικών Χωροταξικών Μελετών και 
των μελετών των Ζωνών Οικιστικού Ελέγχου για την προστασία ευπαθών 
περιοχών (περιαστικών, νησιωτικών, πολιτιστικής κληρονομιάς, ιδιαιτέρου 
φυσικού κάλλους) με καθορισμό χρήσεων γης, όρων δόμησης κλπ. Το 24% 
όλου του Εθνικού Χώρου θα έχει καλυφθεί με οριοθετημένες χρήσεις.

2 1. Περιβάλλον:
1. Διεύρυνση των Προγραμμάτων για την Ατμοσφαιρική Ρύπανση, για την 

Ανάπλαση και Απορρύπανση Ακτών και Παραλιακών Ζωνών, για τον Έλεγχο 
της Ποιότητας των υδάτων κολύμβησης.

2. Χαρακτηριστικές, συνεχείς και μετρήσιμες βελτιώσεις στην ατμοσφαιρική 
ρύπανση της Πρωτεύουσας, στην απορρύπανση των ακτών Σαρωνικού και 
Θεσσαλονίκης, στην αύξηση των βραβευόμενων για την καθαριότητά τους 
ακτών σε όλη τη χώρα.

3. Επέκταση έργων για τη διαχείριση των απορριμμάτων (με τους Χώρους 
Υγειονομικής Ταφής), τους βιολογικούς καθαρισμούς των υγρών αποβλήτων, 
τα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης σ’ όλη τη Χώρα.

8. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΟ Ν ΙΚ Η Σ Π Α ΙΔ Ε ΙΑ Σ  & Θ ΡΗΣΚΕΥΜ ΑΤΩ Ν

I. Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης:
I. Θεσμικά μέτρα:

■ Εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος για την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού 
έργου και αποτελέσματος

■  Αποκέντρωση των εκπαιδευτικών διαδικασιών και συγκρότηση Διοικητι
κής Πυραμίδας σε επίπεδο περιφέρειας

■  Δημιουργία του Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την εφαρ-



μογή ενός συστήματος διαρκούς υποστηρικτικής επιμόρφωσής τους.
2. Ανθρώπινο Δυναμικό:

■  Επιμόρφωση 75.000 εκπαιδευτικών στην πληροφορική και τις νέες 
τεχνολογίες

■  Κάλυψη των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό για την εύρυθμη λει
τουργία των σχολικών μονάδων με την έναρξη του νέου σχολικού έτους, με 
ιδιαίτερη έμφαση στη στελέχωση της Τεχνικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης 
(ΤΕΕ) με εκπαιδευτικούς τεχνικών ειδικοτήτων.

3. Υποδομή και Εξοπλισμός:
■  Εκσυγχρονισμός των αναλυτικών προγραμμάτων και των διδακτικών εγχει

ριδίων
■  Βελτίωση και επέκταση της σχολικής υποδομής για εξάλειψη του φαινομέ

νου της διπλής βάρδιας
■  Σύνδεση όλων των σχολείων με το Διαδίκτυο και επέκταση του ειδικού 

προγράμματος Σχολικών Βιβλιοθηκών.
4. Διεύρυνση των Υπηρεσιών και των Προγραμμάτων Παιδείας:

■  Επέκταση του θεσμού του Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, του ολοήμερου 
Δημοτικού Σχολείου και του μέτρου της πρόσθετης Διδακτικής Στήρι
ξης

■  Ολοκλήρωση της εφαρμογής του νέου θεσμικού πλαισίου για την Ειδική 
Αγωγή

■ Δημιουργία 18 νέων Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
■  Επέκταση του προγράμματος της Ολυμπιακής Παιδείας με στόχο την 

κάλυψη όλων των σχολικών μονάδων της χώρας.

2. Αναβάθμιση της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης:
1. Θεσμικά μέτρα: Θεσμοθέτηση

■  του Εθνικού Συστήματος Αξιολόγησης της Ποιότητας των Ιδρυμάτων της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης,

■  σύγχρονου πλαισίου για τις μεταπτυχιακές σπουδές και την έρευνα στα 
Πανεπιστήμια.

2. Ανθρώπινο Δυναμικό, Υποδομή και Εξοπλισμός:
■  Εκσυγχρονισμός των κτιριακών υποδομών και του εργαστηριακού εξοπλι

σμού των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ, με την αξιοποίηση και των πόρων από 
το Π ΚΠΣ

■ Σημαντική ενίσχυση των Πανεπιστημίων και των ΤΕΙ σε Διδακτικό Ερευνη
τικό Προσωπικό, καθώς και σε εργαστηριακό, τεχνικό και διοικητικό
προσωπικό.



9. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

I. Ανταγωνιστικότητα της Γεωργίας:

1. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας αγροτικών εκμε
ταλλεύσεων: Πραγματοποίηση επενδύσεων σε 15.500 αγροτικές εκμεταλλεύ
σεις.

2. Εκσυγχρονισμός στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων:
Πραγματοποίηση 550 επενδυτικών σχεδίων.

3. Νέοι αγρότες: Ένταξη 7.000 δικαιούχων στο πρόγραμμα.
4. Πρόωρη συνταξιοδότηση αγροτών: Ένταξη στο πρόγραμμα 26.000 νέων 

δικαιούχων.
5. Ενημέρωση, πληροφόρηση και εκπαίδευση του πληθυσμού της υπαίθρου με

■  Ολοκληρωμένο Σύστημα Πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού: 
Διάθεση 25.000 περίπου αποκωδικοποιητών

■  «ΔΗΜΗΤΡΑ»: Κατά την περίοδο 2001-2006 θα εκπαιδευθούν 50.000 
αγρότες στα προγράμματα συνεχιζόμενης κατάρτισης, ενώ 200.000 αγρότες 
θα λάβουν μέρος στη «δια βίου κατάρτιση».

2. Βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη της υπαίθρου:

1. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος και διαχείρισης αλιευμάτων:
■ Ολοκλήρωση του ηλεκτρονικού συστήματος για την παρακολούθηση των 

αλιευτικών σκαφών μέσης αλιείας (μηχανότρατες)
■  Έναρξη της καταγραφής των αλιευτικών αποθεμάτων.

2. Διαχείριση υδατικών πόρων: Αύξηση του όγκου αποταμιευόμενου νερού
σε 10 εκατομμύρια κυβικά μέτρα και της αξιοποιούμενης έκτασης από 84.000 
στρέμματα σε 140.000 στρέμματα. Προώθηση έργων που αφορούν ταμιευτή- 
ρες και αρδευτικά δίκτυα. Εντός διετίας θα έχουν κατασκευασθεί από τις βαθ
μίδες της αποκεντρωμένης διοίκησης (δήμους, νομαρχίες, περιφέρειες) 2.000 
περίπου μικρά έργα άμεσης απόδοσης.

3. Αγροπεριβαλλοντικές δράσεις:
■  Ένταξη 4.000 παραγωγών στο πρόγραμμα της βιολογικής γεωργίας
■  Ένταξη τουλάχιστον 800 δικαιούχων στο πρόγραμμα της βιολογικής 

κτηνοτροφίας.
4. Ολοκληρωμένα προγράμματα ανάπτυξης αγροτικών περιοχών: Πραγματο

ποίηση τουλάχιστον 20 τέτοιων προγραμμάτων.

3. Κοινωνική Προστασία:

1. Εθνικό Σύστημα Ασφάλισης της Αγροτικής Παραγωγής (Σύστημα 
ΗΣΙΟΔΟΣ): Καθιερώνεται πλήρες σύστημα ασφάλισης που διασφαλίζει το 
αγροτικό εισόδημα από κινδύνους στην παραγωγή.

2. Μειονεκτικές Περιοχές: Έναρξη όλων των ειδικών προγραμμάτων.
3. Εξισωτικές αποζημιώσεις: Ενίσχυση του εισοδήματος 180.000 περίπου



δικαιούχων σε όλη την περίοδο 2001 -2004.
4. Κοινωνικός Τουρισμός για Αγρότες: Έναρξη λειτουργίας του συστήματος.
5. Νησιά του Αιγαίου: Επέκταση των μέτρων, σύμφωνα με το Πρόγραμμα 

«Απόκεντρα Νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

4. Δασικό Κτηματολόγιο και Εδαφολογικός Χάρτης της χώρας:
Έναρξη της σύνταξής τους.

5. Εμπορία αγροτικών προϊόντων: Καθιερώνεται
■  νέο σύστημα με ενιαίους κανόνες για την άσκηση της εμπορίας, τις ιδιότητες 

των εμπόρων, τις ευθύνες και τις κυρώσεις των παραβατών,
■  παρατηρητήριο τιμών αγροτικών προϊόντων.

6. Αλιεία: Προγράμματα
■  πρόωρης συνταξιοδότησης για αλιείς,
■  νέων αλιέων,
I  κοινωνικής στήριξης αλιέων,
|  απόσυρσης και εκσυγχρονισμού σκαφών.

7. Δάση:
■  Παραγωγή 30.000.000 δένδρων και φυτών
■  12 δασικό χωριά
■  Δασικοί δρόμοι 4.500 χλμ.
■  600 Προγραμματικές Συμβάσεις για παραχώρηση Περιαστικών Δασών 

στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (OTA).

ΙΟ. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Ω Ν  Α ΣΦ Α Λ ΙΣ Ε Ω Ν

1. Γενικό Πλαίσιο:
1. Εκπόνηση, παρακολούθηση και υλοποίηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για 

την Απασχόληση και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για την Κοινωνική 
Ενσωμάτωση, σε συντονισμό με άλλα Υπουργεία και φορείς και σε συνεργα
σία με τους κοινωνικούς εταίρους για ταυτόχρονη αξιοποίηση του Επιχειρησια
κού Σχεδιασμού του Π ΚΠΣ.

2. Συνολικά, για επενδύσεις στο ανθρώπινο δυναμικό (για την απασχόληση, την 
κατάρτιση, την εκπαίδευση, την προώθηση ίσων ευκαιριών για τις γυναίκες) 
μέχρι το 2006 θα διατεθούν από το Γ’ ΚΠΣ (Επιχειρησιακά Προγράμματα 
Υπουργείων και ΠΕΠ) περίπου 2,1 τρισ. δρχ.

2. Ειδικές Δράσεις Κοινωνικής Πολιτικής:



I. Συντονισμός στην υλοποίηση του Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Νέες 
εισοδηματικές ενισχύσεις από 1/1/02: Προωθούνται τρία επιπλέον νέα 
μέτρα που διευκολύνουν την κοινωνική ενσωμάτωση:
■  Ενίσχυση του εισοδήματος σε 140.000 περίπου νοικοκυριά μονίμων κατοί

κων ορεινών και μειονεκτικών περιοχών που δηλώνουν ετήσιο οικογενει
ακό εισόδημα μικρότερο των 750.000 δρχ.

■  Επίδομα 48.000 δρχ./μήνα σε 35.000 περίπου μακροχρόνια ανέργους 
ηλικίας 45-65 ετών που βρίσκονται στην ανεργία πάνω από 12 μήνες, 
έχουν εξαντλήσει το δικαίωμα τακτικής επιδότησής τους από τον ΟΑΕΔ και 
δηλώνουν οικογενειακό εισόδημα μέχρι 1.000.000 δρχ.

■  Προσχολικό -  σχολικό επίδομα 100.000 δρχ. ετησίως για παιδιά ηλικίας 
έως 16 ετών σε νοικοκυριά, συμπεριλαμβανομένων των μονογονεϊκών οικο
γενειών, με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 1.000.000 δρχ.

■  Μέχρι το 2004 έναρξη εφαρμογής του θεσμού της Αγροτικής Εστίας κατά 
το πρότυπο της Εργατικής Εστίας. Φορέας υλοποίησης ΟΓΑ.

3. Προώθηση της Απασχόλησης και Καταπολέμηση της Ανεργίας:

I . Απασχόληση και κατάρτιση:
■ Επιδίωξη δημιουργίας περίπου 300.000 νέων θέσεων εργασίας, νέων 

ευκαιριών και δυνατοτήτων απασχόλησης από τη συντονισμένη δράση 
όλων των Υπουργείων και φορέων:
■  Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα επιδοτηθούν περίπου

148.000 άτομα για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και θέσεων από
κτησης εργασιακής εμπειρίας, καθώς και για τη δημιουργία νέων επιχει
ρήσεων

■ Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. Ανταγωνιστικότητα, 
Κοινωνία της Πληροφορίας, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν επι
πλέον 134.000 θέσεις εργασίας, μεταξύ των οποίων 35.000 θέσεις στον 
τομέα της κοινωνικής εργασίας.

■  Κατάρτιση 300.000 ανέργων και 300.000 εργαζομένων κατά τη διάρκεια 
του Π ΚΠΣ:
■  Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα καταρτισθούν περί

που 139.000 άνεργοι σε προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης που 
αντιστοιχούν σε πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας

■  Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. Ανταγωνιστικότητα, 
Κοινωνία της Πληροφορίας, Υγεία, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι καταρτισθούν επι
πλέον 187.500 άνεργοι.

■  Από τα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας θα αναβαθμίσουν τα 
προσόντα τους και θα εκσυγχρονίσουν τις δεξιότητες τους, μέσω προ
γραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης που απηχούν τις σύγχρονες ανά
γκες της παραγωγικής διαδικασίας του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα,
192.000 εργαζόμενοι μικρών κυρίως επιχειρήσεων και εργαζόμενοι του



δημόσιου τομέα
■  Από τα άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα (πχ. ΕΠΕΑΕΚ, Ανταγωνιστικό

τητα, Κοινωνία της Πληροφορίας, Υγεία, ΠΕΠ) εκτιμάται ότι καταρτι- 
σθούν επιπλέον 147.000 εργαζόμενοι.

1. Εφαρμογή των θεσμικών ρυθμίσεων του νόμου 2874/2000 (για την απασχό
ληση), που αφορά :
■  την τόνωση της προσφοράς εργασίας (κατάργηση των συνταξιοδοτικών 

εισφορών για τους μισθωτούς που πληρώνονται με το ελάχιστο ημερομί
σθιο, προσαύξηση της αμοιβής των εργαζομένων με μερική απασχόληση 
εφόσον αμείβονται με το κατώτατο όριο αποδοχών και απασχολούνται για 
λιγότερο από 4 ώρες ημερησίως, χορήγηση πρόσθετης μηνιαίας οικονομι
κής ενίσχυσης μέχρι 12 μήνες σε μακροχρόνια άνεργους που προσλαμβά
νονται με σύμβαση μερικής απασχόλησης) και

■  την αύξηση της ζήτησης εργασίας (μείωση των εργοδοτικών ασφαλιστι
κών εισφορών για απασχολούμενους με χαμηλές αμοιβές, ενθάρρυνση των 
προσλήψεων μέσω του περιορισμού της υπερωριακής απασχόλησης, μεί
ωση του εβδομαδιαίου χρόνου εργασίας από 40 σε 38 ώρες με συναίνεση 
επιχειρήσεων εργαζομένων και ευελιξία στην απασχόληση).

2. Αναδιάρθρωση του ΟΑΕΑ και των υπηρεσιών απασχόλησης με στόχο την 
αναβάθμιση και την αύξηση της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων για 
προώθηση της απασχόλησης. Δημιουργούνται νέα Κέντρα Προώθησης της 
Απασχόλησης, ώστε μέχρι το 2003 να ανέλθουν σε 80, και δίνεται έμφαση 
στις ενεργητικές πολιτικές για την καταπολέμηση και την πρόληψη της ανερ
γίας, με εργαλεία όπως την εξατομικευμένη προσέγγιση.

3. Ενίσχυση της ισότητας των ευκαιριών μεταξύ ανδρών & γυναικών:
■ Ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων σε όλες τις πολιτικές
■  Αντιμετώπιση της ψαλίδας μεταξύ των δύο φύλων
■ Μέτρα συμφιλίωσης επαγγελματικής και οικογενειακής ζωής.

4. Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις σε περιοχές της χώρας: Υλοποίηση ολοκλη
ρωμένων παρεμβάσεων στη Φθιώτιδα, τα Ιωάννινα και τα Γρεβενά. Νέα προ
γράμματα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων στη Λάρισα, τη Θεσπρωτία, την Πρέ
βεζα, την Άρτα.

5. Πρόγραμμα Υποχρεωτικών Τοποθετήσεων σε θέσεις του Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα για άτομα ειδικών κατηγοριών (πολύτεκνοι, αντιστασιακοί, 
άτομα με αναπηρίες κλπ.) με αντικειμενικοποιημένο σύστημα:
■  Διορίζονται τα πρώτα 1670 άτομα που τοποθετούνται στις προκηρυγμένες 

θέσεις με το αντικειμενικό σύστημα των μορίων
■ Βελτιώνεται το κανονιστικό πλαίσιο με σκοπό τη διευκόλυνση των προσλή

ψεων
■  Προκηρύσσονται νέες θέσεις.

4. Κοινωνική Ασφάλιση:



1. Μεταρρύθμιση του Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης, με κοινωνικό διά
λογο και με γνώμονα
■ τη διασφάλιση του δημόσιου και κοινωνικού χαρακτήρα του συστήματος
■  την πρόσθετη χρηματοδότηση του συστήματος, πέρα από τους ήδη θεσμο

θετημένους πόρους
■ την εγγύηση των σημερινών κατώτατων ορίων συντάξεων για όλους τους 

εργαζόμενους
■ την ενοποίηση και αναδιάρθρωση των ταμείων που θα καταστήσουν το 

σύστημα κοινωνικής ασφάλισης ορθολογικό, δίκαιο, βιώσιμο, σύγχρονο και 
εξυπηρετικό προς τον πολίτη

■  την κατοχύρωση των ώριμων συνταξιοδοτικών δικαιωμάτων
■ τη διαμόρφωση του ασφαλιστικού και από τη σκοπιά της πολιτικής ενάντια 

στη φτώχεια και τον αποκλεισμό, ιδιαίτερα στον ευαίσθητο χώρος της τρί
της ηλικίας

■  την κοινωνική δικαιοσύνη, αλλά και τον κοινωνικό ορθολογισμό στη σχέση 
Αλληλεγγύης των γενεών, με βάση τα δεδομένα που αντιμετωπίζει η κάθε 
γενεά στην πραγματικότητα.

2. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί: Οργανωτικός & λειτουργικός εκσυγχρονισμός για 
την ποιοτική αναβάθμιση των Υπηρεσιών.
■  ΙΚΑ: Ολοκλήρωση του εκσυγχρονισμού με ολοκληρωμένο μηχανογραφικό 

σύστημα συναλλαγής των εργαζομένων και εργοδοτών με το ΙΚΑ σε ότι 
αφορά
■  το σύστημα είσπραξης των εισφορών,
■  την καθιέρωση κωδικού ασφάλισης ανά ασφαλισμένο.

■  ΟΓΑ: Σημαντικές παρεμβάσεις για τον ΟΓΑ αποτελούν
■  η περιφερειακή εξάπλωσή του,
■  η δημιουργία Κέντρου επικοινωνίας πολιτών και
■  η έναρξη λειτουργίας της Αγροτικής Εστίας.

5. Ορισμένες Ειδικές Δράσεις:

1. Ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου της παράνομης απασχόλησης και
τήρησης των αρχών του εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου με την: Εντατικο
ποίηση κοινών ελέγχων από Επιθεωρητές του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ. Ενίσχυση του 
Σώματος Επιθεωρητών με προσλήψεις Κοινωνικών Επιθεωρητών και τον ανα
γκαίο εξοπλισμό.

2. Δραστηριότητα ΟΕΚ -  Ολυμπιακό χωριό:
■ Επιδότηση ενοικίου σε πάνω από 100.000 οικογένειες
■  Ανέγερση και ολοκλήρωση του Ολυμπιακού Χωριού (κατασκευή 2.300 

κατοικιών από τον ΟΕΚ), οι οποίες θα αποδοθούν σε δικαιούχους εργαζό
μενους μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες

■  Κατασκευή και παραδόσεις νέων οικισμών



■  Ολοκλήρωση επισκευών σεισμοπλήκτων κατοικιών.
3. Υγιεινή και ασφάλεια: Προώθηση Προεδρικών Διαταγμάτων για την προστα

σία της υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων. Έρευνα για τήρηση αρχών 
υγιεινής και ασφάλειας σε επιχειρήσεις-βράβευση επιχειρήσεων. Υγιεινή και 
ασφάλεια εργαζομένων στον αγροτικό τομέα.

4. Ενσωμάτωση των μεταναστών στην αγορά εργασίας (κατάρτιση, ασφάλιση, 
κοινωνικά δικαιώματα, κλπ,).

I I .  ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Π ΡΟ Ν Ο ΙΑ Σ

1. Μεταρρύθμιση στον τομέα της Υγείας:

1. Ριζικός διοικητικός και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του Εθνικού
Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ): Συνεχίζεται -μετά την έναρξη λειτουργίας των 17
Περιφερειακών Συστημάτων Υγείας (ΠεΣΥ)- η θεμελίωση στέρεων διοικητικών
μηχανισμών και σύγχρονων εργαλείων ελέγχου:
■  Τα σημερινά Διοικητικά Συμβούλια στα Νοσοκομεία καταργούνται και στη 

θέση τους τοποθετούνται επαγγελματίες διαχειριστές (Διοικητές και 
Αναπληρωτές Διοικητές - Μάνατζερ), με εκτεταμένες αρμοδιότητες, 
ώστε να προωθήσουν ριζικές αλλαγές

■  Οι Διοικητές και Αναπληρωτές Διοικητές δεσμεύονται με υπογραφή συμβο
λαίου αποδοτικότητας για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων, όπως η μεί
ωση της περιόδου αναμονής μεταξύ διάγνωσης και εγχείρισης, η πληροφό
ρηση των ασθενών για τα δικαιώματά τους, η διαχείριση παραπόνων. Οι 
Διοικητές κρίνονται με βάση την επίτευξη αυτών των στόχων (από τον 
Ιούλιο 2004).

2. Δημιουργία ενιαίας δημόσιας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ) για
όλους τους έλληνες πολίτες: Αρχίζει -σταδιακά- η εφαρμογή του νέου συστή
ματος με
■  καθιέρωση του προσωπικού -  οικογενειακού γιατρού για όλους τους 

έλληνες πολίτες,
■  δημιουργία Κέντρων Υγείας, αστικού τύπου, με προτεραιότητα την 

Αθήνα, την Θεσσαλονίκη και τις μεγάλες επαρχιακές πόλεις,
■  αναβάθμιση των Κέντρων Υγείας και των Περιφερειακών Ιατρείων στην 

ύπαιθρο χώρα,
■  συγκρότηση ενιαίου Οργανισμού Διαχείρισης Πόρων Υγείας (ΟΔΙΠΥ) 

στη θέση του σημερινού κατακερματισμένου συστήματος των ασφαλιστι
κών ταμείων. Το μέτρο θα διασφαλίσει ενιαίους κανόνες χρηματοδότησης 
από τα ασφαλιστικά ταμεία., μέσα από την ψήφιση στη Βουλή ενός προϋπο
λογισμού υγείας.

2. Βελτίωση της καθημερινής λειτουργίας των υπηρεσιών υγείας του ΕΣΥ:



1. Αναβάθμιση Ειδικών Μονάδων, συμπεριλαμβανομένης και της αύξησης κλι
νών σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας

2. Δημιουργία γραφείων υποδοχής ασθενών σε όλα τα νοσοκομεία της χώρας.
3. Συγκρότηση αυτόνομων Τμημάτων Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) σε 68 

νοσοκομεία της χώρας: Όσα περιστατικά παρουσιάζονται ως επείγοντα, κατευ- 
θύνονται πλέον κατ’ ευθείαν στα εξειδικευμένα και αυτόνομα αυτά τμήματα, 
όπου αξιολογείται το περιστατικό και αντιμετωπίζεται αναλόγως.

4. Ασκηση εντατικού ελέγχου στην ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών 
υγείας, ώστε οι πολίτες να εξυπηρετούνται με ασφάλεια και εμπιστοσύνη:
■  Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών για τη νομοθέτηση της υποχρεωτικής 

διαπίστευσης για όλες τις μονάδες υγείας
■  Σταδιακή, κατ’ έτος, κάλυψη όλων των κενών θέσεων νοσηλευτικού και 

παραϊατρικού προσωπικού.
5. Συνέχιση της ριζικής αναδιοργάνωσης του ΕΚΑΒ με

■  εξοπλισμό του ΕΚΑΒ με 270 σύγχρονα ασθενοφόρα και 50 κινητές ιατρικές 
μονάδες, με 2 αεροσκάφη και 5 ελικόπτερα και με νέο προσωπικό,

■  συγκρότηση ενός συστήματος επείγουσας προνοσοκομειακής φροντί
δας, με ενιαίους κανόνες διαχείρισης των επειγόντων περιστατικών σε όλη 
τη χώρα.

3. Βελτίωση της διαχείρισης στα νοσοκομεία:
1. Εισαγωγή του διπλογραφικού συστήματος στα Νοσοκομεία για έλεγχο της 

σημερινής σπατάλης.
2. Εισαγωγή συστημάτων μηχανοργάνωσης στα νοσοκομεία, σύμφωνα με το 

Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης για την Πληροφορική, ύψους 40 δισ. δρχ.

4. Δημιουργία νέων νοσοκομείων, εκεί όπου χρειάζονται: Ολοκληρώνεται η ανέ
γερση νέων νοσοκομείων στην Καβάλα, το Βόλο, τη Χαλκίδα, το Αγρίνιο, τη 
Ζάκυνθο και, στην Αθήνα, η ανέγερση του Ογκολογικού Κέντρου Αθηνών. Η 
λειτουργία τους αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στο 2005.

5. Ασφάλιση και Πρόνοια:
1. Λειτουργία του Οργανισμού Περίθαλψης Ασφαλισμένων του Δημοσίου

για να έχει ο δημόσιος υπάλληλος και ο συνταξιούχος σύγχρονες υπηρεσίες 
υγείας.

2. Έναρξη λειτουργίας του Δικτύου Κοινωνικών Υποστηρικτικών Υπηρεσιών.
3. Επέκταση και αναβάθμιση Δικτύου Κοινωνικής Αλληλεγγύης:

■ 1.000 νέες μονάδες «Βοήθεια στο Σπίτι»
■ Δημιουργία και λειτουργία 80 Κέντρων Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων
■ Δημιουργία και λειτουργία 30 Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με 

Αναπηρίες
■ Δημιουργία 200 νέων Παιδικών Σταθμών και Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλη



σης Π α ιδ ιώ ν

Μ  2 4  Κ έν τρ α  Κ ο ινω ν ικής  Υ π οστήρ ιξης κα ι Κ α τά ρ τισ ης  για ά το μ α  μ ε  α ναπ ηρ ίες  
(Κ Ε Κ Υ Κ Α Μ Ε Α ) σ ε  ισάριθμους νομούς.

■  Δημιουργία 5 0  Ια τρ ο κο ινω ν ικώ ν Κ έν τρ ω ν  για  το υ ς  Τσιγγάνους.

6. Ενίσχυση του τομέα της Δημόσιας Υγείας για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
των νέων ασθενειών και των κινδύνων στη δημόσια υγεία.

7. Πολιτική για τα ναρκωτικά: Πρόληψη και κοινωνική επανένταξη.

8. Επιτάχυνση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, για την αποασυλοποίηση των
ψυχικά πασχόντων.

12. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Δ ΙΚ Α ΙΟ Σ Υ Ν Η Σ

1. Εκσυγχρονισμός δικαστικής προστασίας: Βελτίωση σε όλες τις βαθμίδες της 
δικαιοσύνης και εκσυγχρονισμός.

■  Μέτρα για την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης
■  Αναβάθμιση της Σχολής Δικαστών και επιμόρφωση των δικαστικών λει

τουργών
■ Αναδιοργάνωση του δικηγορικού λειτουργήματος σε συνεργασία με τους 

οικείους δικηγορικούς συλλόγους - Ανάπτυξη του θεσμού της συμβουλευτι
κής και δικαστικής νομικής συνδρομής, ιδίως προς ευάλωτα και άπορα 
άτομα

■  Μηχανοργάνωση των δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων
■  Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ποινικού μητρώου.

2. Ισχύουσα Νομοθεσία:
■  Εκκαθάριση
■  Εκσυγχρονισμός (μεταξύ άλλων στο Πτωχευτικό Δίκαιο και στο Δίκαιο των 

Ανηλίκων)
■  Εναρμόνιση με το Κοινοτικό Δίκαιο.

3. Υποδομή του Σωφρονιστικού Συστήματος:

■  Προώθηση προγράμματος για την ανέγερση νέων σωφρονιστικών καταστη
μάτων και Κέντρων Αποτοξίνωσης Τοξικομανών και αποσυμφόρηση των 
παλαιών καταστημάτων κράτησης

■  Θέσπιση μέτρων για την επαγγελματική κατάρτιση, εκπαίδευση και υποστή
ριξη των κρατουμένων και την κοινωνική επανένταξη των αποφυλακιζομέ- 
νων.



1. Αρτια προετοιμασία Ολυμπιακών Αγώνων και διοργάνωση της «Πολιτιστικής 
Ολυμπιάδας». Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται

■  τα αθλητικά έργα ολυμπιακής υποδομής,
■  το Πρόγραμμα «Ελλάδα 2004», που εξαπλώνεται σε όλη την ελληνική περι

φέρεια,
■  η αθλητική προετοιμασία, μέσω των αντίστοιχων Ομοσπονδιών,
■  η σύνδεση των παρεμβάσεων στον τομέα του πολιτισμού με την προετοιμα

σία των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004 και η ανάδειξη μιας δυναμικής ελλη
νικής πολιτιστικής φυσιογνωμίας που περιλαμβάνει τόσο την πολιτιστική 
κληρονομιά όσο και τον σύγχρονο πολιτισμό.

2. Αναβάθμιση αρχαιολογικών χώρων: Δημιουργία, μεταξύ άλλων, υποδομών εξυ
πηρέτησης των επισκεπτών και μύησής τους στον Ελλαδικό πολιτισμό. Συνολικά 
300 μείζονες αρχαιολογικοί χώροι αλλάζουν μορφή (π.χ. οι αρχαιολογικοί χώροι της 
Νικόπολης, της Επίδαυρου, των Μυκηνών, του Μυστρά, της Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου, 
της Λίνδου, της Δήλου). Ειδικά προγράμματα αναπτύσσονται στην Αρχαία Ολυμπία, τον 
Μαραθώνα, τους Δελφούς, το τρίγωνο Πέλλα-Βεργίνα-Δίον.

3. Ανέγερση και ανακαίνιση μουσείων: 80 περίπου μουσεία κατασκευάζονται (π.χ. 
Νέο Μουσείο Ακρόπολης, τα μουσεία Άρτας, Πατρών, Λάρισας Βόλου, Διδυμοτείχου, 
Αλεξανδρούπολης κλπ) ή αναβαθμίζονται (π.χ. το Εθνικό Αρχαιολογικό, το Βυζαντινό 
Αθήνας,, το Αρχαιολογικό Θεσσαλονίκης, το Βυζαντινό Θεσσαλονίκης, το Αρχαιολογικό 
Ηρακλείου, Καβάλας, Δελφών, Δήλου, Ιωαννίνων, Φιλίππων κλπ). Τα μεγάλα μουσεία 
μετατρέπονται επίσης σε χώρους παιδείας και φιλοξενίας της σύγχρονης πολιτιστι
κής δημιουργίας, ενώ τα περιφερειακά μουσεία προβάλλουν τη διαχρονική ιστορία 
κάθε περιοχής.

4. Ενοποίηση αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας με άξονες τις οδούς Δ. Αρεοπα
γίτου και Απ. Παύλου.

5. Λειτουργία του Εθνικού Ηλεκτρονικού Μουσείου του Ελληνικού Πολιτισμού.

6. Προαγωγή της σύγχρονης πολιτιστικής δημιουργίας:

1. Συγκρότηση και λειτουργία των δικτύων της «Επικράτειας Πολιτισμού» (θέα
τρο, χορός, μουσική, κινηματογράφος, φωτογραφία, βιβλίο, λαϊκός πολιτισμός, 
εικαστικά, αρχιτεκτονική, πολιτιστική διαχείριση)

2. Δημιουργία νέων βασικών υποδομών, όπως
■ στέγαση του Ε θν ικού  Μ ο υ σ ε ίο υ  Σ ύγχρ ο νης  Τ έχ νη ς  (Φ ιξ ),

■ στέγαση του Κ ρ α τικο ύ  Μ ο υ σ ε ίο υ  Σ ύγχ ρ ο νης  Τέχνης,

■ στέγαση της Κ ρ α τικ ή ς  Ο ρχήστρας Α θη νώ ν (ΚΟ Α),



■  ολοκλήρωση του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών,
■ ολοκλήρωση του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης κλπ.

3. Επέκταση και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών, όπως
■ κεντρικό κτίριο του Εθνικού Θεάτρου,
■ επέκταση Εθνικής Πινακοθήκης -  Διαμόρφωση Γλυπτοθήκης,
■ Μουσείο Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης,
■  ανακαίνιση ή αποκατάσταση υποδομών σε μεγάλες πόλεις της περιφέρειας 

(Σέρρες, Δράμα, Λαμία, Ρέθυμνο κλπ.).

14. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜ ΠΟΡΙΚΗΣ Ν Α Υ Τ ΙΛ ΙΑ Σ

1. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Οργανισμού Λιμένα Θεσσαλονίκης 
(Ο.Λ.Θ.Α.Ε.).

2. Ολοκλήρωση της μετατροπής των Λιμενικών Ταμείων των δέκα (10) λιμένων 
εθνικής σημασίας σε Ανώνυμες Εταιρίες (Οργανισμοί Λιμένων Α.Ε.). Αφορά τα 
λιμάνια Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Βόλου, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Ελευσίνας, Λαυ
ρίου, Ραφήνας, Πάτρας και Ηρακλείου.

3. Ολοκλήρωση της μεταφοράς των αρμοδιοτήτων των υπολοίπων Λιμενικών 
Ταμείων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση (συναρμοδιότητα με ΥΠΕΣΔΔΑ).

4. «Εθνικό Σχέδιο Ετοιμότητας Αντιμετώπισης Περιστατικών Ρύπανσης της 
Θάλασσας από Πετρέλαιο και άλλες Επιβλαβείς Ουσίες»: Τίθεται σε ισχύ με 
Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

5. Εκσυγχρονισμός του Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.

6. Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας για ένα Ηλεκτρονικό Σύστημα Κράτησης 
Θέσεων και Έκδοσης Εισιτηρίων.

7. Εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση στη λειτουργία του Λιμενικού Σώματος με
τη δημιουργία Κλάδου Επιχειρήσεων και τη συγκρότηση έξι (6) Περιφερειακών
Διοικήσεων (Καβάλα, Βόλος, Κέρκυρα, Πάτρα, Τήνος, Ηράκλειο).

8. Απελευθέρωση της Ακτοπλοΐας: Έναρξη την Ιη Νοεμβρίου 2002.

9. Εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Οργανισμού Λιμένα Πειραιώς (Ο.Λ.Π.Α.Ε.).

10. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ναυτιλίας και ναυτική απασχόληση:

■  Μείωση της φορολογίας των πλοίων και των ναυτικών από την Ιη



Ιανουάριου 2002
■  Αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών στις Ακαδημίες Εμπορικού 

Ναυτικού (ΑΕΝ)
■  Μείωση της στρατιωτικής θητείας για αποφοίτους των ΑΕΝ.

11. Δορυφορικό σύστημα για άσκηση ελέγχου στη δραστηριότητα των αλιευτι
κών σκαφών: Ολοκλήρωση.

12. Προστασία θαλάσσιου περιβάλλοντος:

■ Δημιουργία και έναρξη λειτουργίας οκτώ (8) Περιφερειακών Σταθμών 
για την Πρόληψη και την Καταπολέμηση της Ρύπανσης στη θάλασσα
(Πρέβεζα, Ζάκυνθος, Κέρκυρα, Σάμος, Ηράκλειο, Μυτιλήνη, Λαύριο, Σαντορίνη)

■  Ολοκλήρωση θεσμικών παρεμβάσεων
■ Προμήθεια τεσσάρων (4) σύγχρονων σκαφών για απορρύπανση
■ Δημιουργία κεντρικής αποθήκης για υλικά απορρύπανσης, που παράλληλα 

θα αποτελέσει εκπαιδευτικό κέντρο για την καταπολέμηση της ρύπανσης.

13. Ολοκλήρωση του προγράμματος για την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό 
της Ναυτικής Εκπαίδευσης.

14. Ολοκλήρωση του Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για τον Έλεγχο 
Κυκλοφορίας των Πλοίων (νΤΜΙ5): Αφορά θέματα έρευνας-διάσωσης, αστυ
νόμευσης, ρύπανσης, κλπ., εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημά
των στα λιμάνια.

15. Ενίσχυση, εκσυγχρονισμός, και λειτουργική αναβάθμιση του λιμενικού 
σώματος:

■  Αύξηση οργανικής δύναμης σχεδόν στο διπλάσιο της σημερινής
■  Ολοκλήρωση του εξοπλισμού του Λιμενικού Σώματος και αύξηση των επι

χειρησιακών του μέσων.

16. Εφαρμογή προτάσεων τηλεματικής για την προστασία των αλιευτικών πόρων.

I 5. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Δ Η Μ Ο Σ ΙΑ Σ  ΤΑ ΞΗ Σ

I. Οδική ασφάλεια: Ανάπτυξη και εφαρμογή ολοκληρωμένης πολιτικής για την
οδική ασφάλεια, με διυπουργειακή συνεργασία. Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου της 
κυκλοφορίας με αξιοποίηση της σύγχρονης τεχνολογίας. Στόχοι:

■ Μείωση των τροχαίων ατυχημάτων κατά 5% ετησίως. Τα τελευταία 2



■■■

χρόνια οι θάνατοι από τροχαία έχουν σημειώσει μείωση ίση με 4% κατ’ έτος
■  Μείωση των θανάτων από οδικά δυστυχήματα κατά 20% για την 

περίοδο 2001 -2005 και 40% μέχρι το 2015, σε σχέση με το έτος 2000.

2. Βελτίωση της αποτελεσματικότητας της αστυνομίας:

■  Αναδιάρθρωση περιφερειακών αστυνομικών υπηρεσιών με στόχο την 
ορθολογικότερη κατανομή των αστυνομικών δυνάμεων

■ Εκσυγχρονισμός του συστήματος εκπαίδευσης και καθιέρωση συστήμα
τος δια βίου εκπαίδευσης των αστυνομικών, με σκοπό την ανταπόκρισή 
τους στις μεταβαλλόμενες ανάγκες

■  Καθιέρωση θεσμών αξιοκρατίας και κινήτρων στην πρόσληψη και την 
υπηρεσιακή εξέλιξη του προσωπικού

■  Καταπολέμηση της διαφθοράς στην αστυνομία.

3. Προστασία κατά του εγκλήματος:

■ Αναβάθμιση του προγράμματος για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος

■  Ενίσχυση της αστυνομίας με εξειδικευμένο προσωπικό
■  Εφαρμογή επικαιροποιημένων προγραμμάτων για τη δράση των ειδικών 

υπηρεσιών δίωξης εγκλημάτων
■ Ολοκληρωμένα προγράμματα αστυνόμευσης σε κάθε νομό της χώρας
■  Επέκταση περιπολιών: Μέχρι τα μέσα του 2003, πεζή ή εποχούμενη περι

πολία σε μόνιμη και διαρκή βάση και στον τελευταίο ορεινό οικισμό της 
χώρας.

■  Ολοκλήρωση του σχεδίου φύλαξης των συνόρων
■ Πάταξη της παράνομης διακίνησης ανθρώπων.

4. Πυροσβεστικό Σώμα:

■ Ενίσχυση με προσωπικό
■ Ολοκλήρωση του εξοπλισμού με νέα σύγχρονα και υψηλής τεχνολογίας 

μέσα
■ Αναβάθμιση της συνεργασίας του με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για την

αξιοποίηση ομάδων εθελοντών πυροσβεστών.

5. Ναρκωτικά: Νέα δέσμη μέτρων που περιλαμβάνει
■  αναδιάρθρωση υφιστάμενων υπηρεσιών δίωξης και ίδρυση νέων υπηρε

σιών δίωξης σε περιοχές με ιδιαίτερα προβλήματα,
■  προγράμματα αστυνόμευσης χώρων, προσιτών σε νέους,
■  διεύρυνση συνεργασίας με συναρμόδιους φορείς για παρεμβάσεις σε όλα 

τα πεδία (παιδεία, αστυνόμευση, σωφρονιστικό, αποτοξίνωση, επανένταξη, 
κατάρτιση).



1. Προβολή του Διεθνούς -  Ευρωπαϊκού ρόλου της Θεσσαλονίκης.

2. Έναρξη λειτουργίας του Ελληνικού Σχεδίου Οικονομικής Ανασυγκρότησης 
των Βαλκανίων:

■ Παρακολούθηση της εφαρμογής
■ Έλεγχος της συμβατότητας και συνέργειας του Ελληνικού Σχεδίου με άλλα 

ευρωπαϊκά και διεθνή σχέδια ανασυγκρότησης.

17. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ Α ΙΓΑ ΙΟ Υ

1. Εισαγωγή και εφαρμογή της πληροφορικής στα Δημόσια Σχολεία απομακρυ
σμένων περιοχών («ΣΧΕΔΙΑ»): Ολοκλήρωση.

2. Μεταφορές -  Ενδοεπικοινωνία στο Αιγαίο:

1. Περαιτέρω αύξηση γραμμών και αδειών σκοπιμοτήτων
2. Εναρξη ναυπήγησης 8-10 πλοίων ειδικών προδιαγραφών για κάλυψη ανα

γκών των μικρών κυρίως νησιών
3. Καθημερινή σύνδεση -  ενδοεπικοινωνία των νησιών.

3. Αντιμετώπιση Λειψυδρίας:
1. Συντονισμός εμπλεκόμενων φορέων για εφαρμογή μελετών
2. Αύξηση πόρων για εγκατάσταση εργοστασίων αφαλάτωσης, σταδιακά, στα 

μεγάλα νησιά
3. Αξιοποίηση των φραγμάτων και δεξαμενών με κατασκευή δικτύων και ταχυ- 

διυλιστηρίων
4. Εφαρμογή νέων προγραμμάτων διαχείρισης του υδατικού δυναμικού
5. Ολοκλήρωση όλων των απαραίτητων υποδομών και αξιοποίησή τους.

4. Υπηρεσίες Υγείας: Εξοπλισμός 29 πολυδύναμων ιατρείων.

5. Προστασία του δομημένου και φυσικού περιβάλλοντος:

1. Συγκρότηση υπηρεσιών ελέγχου
2. Ολοκλήρωση της έκδοσης προεδρικών διαταγμάτων για την προστασία όλων 

των παραδοσιακών οικισμών και των τοπίων ιδιαίτερου φυσικού κάλλους
3. Θεσμοθέτηση ειδικών όρων δόμησης



6. Ελικοδρόμια: Σε όσα κατοικημένα νησιά δεν υπάρχει αεροδρόμιο, υπάρχει σύγ
χρονο ελικοδρόμιο.

7. Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών: Εφοδιασμός όλων των νησιών με τα απαι-
τούμενα μέσα και υλικά.

18. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & Ε Π ΙΚ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΩ Ν

1. Επικοινωνίες:

1. Ολοκλήρωση της απελευθέρωσης των τηλεπικοινωνιών με τη δραστηριοποί- 
ηση νέων παροχέων στους τομείς της σταθερής και ασύρματης τηλεφωνίας

2. Νομοθετική προσαρμογή στην Κοινοτική Οδηγία (97/67/ΕΚ) για το σταδιακό 
άνοιγμα της ταχυδρομικής αγοράς

3. Σύμβαση παραχώρησης χρήσης γεωστατικής τροχιάς και άδεια δορυφορικών
υπηρεσιών (Hellas Sat)

4. Ολοκλήρωση του πάρκου κεραιών στην Πάρνηθα.

2. Τηλεπικοινωνίες:

Κανονιστικές πράξεις εισάγουν καινοτόμες ρυθμίσεις, όπως οι ρυθμίσεις για 
την προστασία του περιβάλλοντος από τις κεραίες ή η πρόβλεψη για τη συνε- 
γκατάσταση υποδομών.

3. Νέα Λεωφορεία ΕΘΕΛ:

Ολοκλήρωση προμήθειας 300 απλών και 100 αρθρωτών.

4. Νέα Τρόλεϊ ΗΛΓΊΑΠ:

Ολοκλήρωση προμήθειας 50 αρθρωτών και 90 απλών οχημάτων προηγμέ
νης τεχνολογίας.

5. Τραμ:

Ανάπτυξη δικτύου συνολικού μήκους 24 χλμ. σε δύο γραμμές
■  Ζάππειο -  Φιξ -  Ν. Κόσμος -  Π. Φάληρο -  Ν. Φάληρο (ΗΣΑΠ)
■  Π. Φάληρο -  Αγ. Κοσμάς -  Γλυφάδα.

6. Σταθμοί ΗΣΑΠ:

Ριζική αναβάθμιση των 22 υπαρχόντων σταθμών και κατασκευή ενός νέου 
στη Νερατζιώτισσα.

7. Εφαρμογή της τηλεματικής στον ΟΑΣΑ:

Ολοκλήρωση σε λεωφορεία, τρόλεϊ, επιλεγμένες στάσεις, σε στρατηγικά



σημεία και στην εισαγωγή της «έξυπνης κάρτας».

8. Σιδηροδρομικά Έργα (ΟΣΕ/ΕΡΓΟΣΕ):
1. Τα τμήματα Αθήνα -  Θεσσαλονίκη και Αθήνα -  Κόρινθος -  Πάτρα θα έχουν κατα- 

σκευασθεί ή αναβαθμισθεί (εξαίρεση: τα τμήματα Τιθορέα -Δομοκός και Κιάτο -  
Πάτρα αντιστοίχως), με αποτέλεσμα
■ ο χρόνος Αθήνα - Θεσσαλονίκη γίνεται 4 ώρες και 50’ από 5 ώρες και 50’, 

που είναι σήμερα (Intercity),
■  ο χρόνος Αθήνα -  Πάτρα γίνεται 2 ώρες και 33’ από 3 ώρες και 35’, που 

είναι σήμερα,
■  ο χρόνος Αθήνα - Κόρινθος γίνεται 50’ από 100’, που είναι σήμερα,
■  ο χρόνος Κόρινθος - Κιάτο γίνεται 9 ’ από 20’, που είναι σήμερα.

2. Το τμήμα Αθήνα - Σπάτα του προαστιακού σιδηροδρόμου θα έχει παραδοθεί
στην κυκλοφορία.

3. Το μισό του συνολικού σιδηροδρομικού δικτύου θα έχει ηλεκτροδοτηθεί 
(Ολοκλήρωση μέχρι το 2008).

19. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΤΥ Π Ο Υ  & MME

1. Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης (ΕΡΣ):

■  Αναβάθμιση
■  Ενίσχυση με εξειδικευμένο προσωπικό, και υλικοτεχνική υποδομή.

2. Ραδιοφωνικοί και τηλεοπτικοί σταθμοί πανελλήνιας, περιφερειακής ή τοπικής 
εμβέλειας: Ολοκλήρωση της διαδικασίας χορήγησης αδειών.

3. Προετοιμασία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες:

Ενίσχυση της Ε.Ρ.Τ. Α.Ε. με προσωπικό και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή
για τη συμμετοχή της στη μετάδοση του σήματος των Ολυμπιακών Αγώνων.

4. Αναβάθμιση του δορυφορικού τηλεοπτικού προγράμματος προς τους απο
δήμους.

5. Δημιουργία εθνικού ιστορικού αρχείου για τη διάσωση τηλεοπτικού και ραδιο
φωνικού αρχειακού υλικού.
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20. Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΑ  Τ Η Σ  Π ΛΗ ΡΟ Φ Ο ΡΙΑ Σ

I . Υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης:

■ Ολοκλήρωση της διασύνδεσης σε δίκτυο όλων των υπηρεσιών του δημο
σίου (έργο «Σύζευξις»)

■  Ηλεκτρονική πρόσβαση σε αιτήσεις και δικαιολογητικά, και σταδιακά δυνα
τότητα αμφίδρομης ηλεκτρονικής επικοινωνίας και συναλλαγής από όλους 
τους φορείς του δημόσιου τομέα

■ Βελτίωση της αναλογίας Η/Υ από 20 σε 50 ανά 100 διοικητικούς υπαλλήλους
■  Δημιουργία 500 «υπηρεσιών μίας στάσης» οι οποίες προσφέρουν ενοποιη

μένες υπηρεσίες στη βάση πληροφοριακών συστημάτων και ψηφιοποιημέ
νης πληροφορίας

■  Επιμόρφωση 100.000 δημοσίων υπαλλήλων στις νέες τεχνολογίες μέχρι το 
2004.

2. Υπουργείο Εθνικής Άμυνας:

■  Σύνταξη ψηφιακών τοπογραφικών χαρτών ως υπόβαθρο για την παραγωγή 
γενικών και θεματικών χαρτών ειδικού σκοπού, αναγκαίων για το σχεδίασμά, 
την ανάπτυξη και τη διοίκηση

■  Δημιουργία συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για φυσικές καταστρο
φές με ανάπτυξη υποδομών τηλε-ανίχνευσης και πληροφόρησης.

3-4. Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας -  Υπουργείο Οικονομικών:

■  Δημιουργία τουλάχιστον 10 εταιριών κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετο
χών (venture capital funds) με συνολικά κεφάλαια άνω των 100 δισ. δρχ. για 
χρηματοδότηση νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στη νέα οικονομία

■  Δημιουργία ευνοϊκότερου φορολογικού πλαισίου για επενδύσεις σε νέες 
τεχνολογίες

■  Ολοκληρωμένη δυνατότητα ηλεκτρονικής πληρωμής δηλώσεων ΦΠΑ και 
φόρου φυσικών προσώπων. Ολοκλήρωση του TAXIS με αυξημένες δυνατό
τητες ηλεκτρονικού εμπορίου

■  Ανάπτυξη βασικών έργων πληροφοριακής υποδομής στον χρηματοπιστω
τικό τομέα (π.χ. πληροφοριακό σύστημα Θησαυροφυλακίου, ΧΑΑ).

5. Υπουργείο Ανάπτυξης:

■  Ενίσχυση 15.000 μικρών επιχειρήσεων για τη διασύνδεσή τους στο Διαδί
κτυο

■  Δημιουργία κρίσιμης μάζας επιχειρήσεων με δυνατότητα πραγματοποίησης



ηλεκτρονικών συναλλαγών ( 15% του συνόλου)
■  Ενδυνάμωση των δομών στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε όλες 

τις Περιφέρειες
■  Δημιουργία συστήματος ηλεκτρονικών προμηθειών με συμμετοχή τουλάχι

στον 100 κρατικών φορέων
■ Αναβάθμιση της ταχύτητας και επέκταση Δικτύων που έχουν σχέση με την 

Έρευνα
■ Ολοκλήρωση της προσαρμογής του θεσμικού πλαισίου για το ηλεκτρονικό 

εμπόριο.

6. Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Λημόσιων Έργων:

■ Χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας για την απλούστευση 
διαδικασιών και την καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη στην επαφή του με 
τις υπηρεσίες της πολεοδομίας, των δημόσιων έργων κλπ. σε κεντρικό και 
περιφερειακό επίπεδο

■  Σύνταξη ψηφιακών τοπογραφικών χαρτών ως υπόβαθρο για την παραγωγή 
γενικών και θεματικών χαρτών ειδικού σκοπού, αναγκαίων για το σχεδίασμά, 
την ανάπτυξη και τη διοίκηση.

7. Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων:

■ Πλήρη εργαστήρια υπολογιστών και δικτύωση όλων των σχολείων της Δευ
τεροβάθμιας Εκπαίδευσης από το τέλος του 2001. Αναλογία 10 μαθητών 
ανά Η/Υ από 20 που είναι σήμερα

■  Αύξηση των υπολογιστών από 550 που είναι τώρα σε 4.000 και συνολική 
δικτύωση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι το 2004. Αναλογία 12 
μαθητών ανά Η/Υ

■  Ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και κατάρτιση όλων των εκπαιδευτικών (περί
που 100.000) στις νέες τεχνολογίες

■  Κάλυψη άνω του 50% του προγράμματος σπουδών από εκπαιδευτικά σενά
ρια που αξιοποιούν ψηφιακό υλικό παιδαγωγικού περιεχομένου

■  Δημιουργία τουλάχιστον 100 χώρων δημόσιας πρόσβασης στο Διαδίκτυο 
και στις Δημόσιες Βιβλιοθήκες με παράλληλη ψηφιοποίηση του υλικού τους.

8. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων:

■  Κατάρτιση 100.000 ατόμων σε βασικές δεξιότητες χρήσης τεχνολογιών πλη
ροφορίας και επικοινωνίας

■  Κατάρτιση 10.000 ατόμων (νέων πτυχιούχων, πτυχιούχων συναφών επαγ
γελμάτων, ανέργων) με προγράμματα ανάπτυξης εξειδικευμένων δεξιοτήτων 
των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε νέα επαγγέλματα



της Κοινωνίας της Πληροφορίας
■  Προγράμματα πρακτικής άσκησης (Stage) για 3.000 εξειδικευμένους νέους 

πτυχιούχους στους τομείς της Κοινωνίας της Πληροφορίας
■  Χρήση τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας για την αναδιοργάνωση 

των υπηρεσιών της αγοράς εργασίας
■  Δημιουργία ενοποιημένων βάσεων δεδομένων και ολοκληρωμένων πληρο

φοριακών συστημάτων στο χώρο της κοινωνικής ασφάλισης.

9. Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας:
■  Γενικευμένη εισαγωγή Συστημάτων Πληροφορικής σε Νοσοκομεία, Κέντρα 

Υγείας, και σε επιλεγμένους φορείς Κοινωνικής Στήριξης και Φροντίδας
■  Διασύνδεση τουλάχιστον 50% των νοσοκομείων και κέντρων/μονάδων 

υγείας
■  Ολοκλήρωση / Επέκταση / Δημιουργία δικτύων ιατρικής πληροφόρησης και 

παροχής υπηρεσιών
■  Κατάρτιση τουλάχιστον 10% του επιστημονικού και διοικητικού προσωπι

κού υγείας/πρόνοιας στη χρήση Η/Υ.

10. Υπουργείο Δικαιοσύνης:

■  Μηχανοργάνωση των δικαστηρίων και υποθηκοφυλακείων για ταχύτερη 
απονομή δικαιοσύνης

■  Δημιουργία πληροφοριακού συστήματος ποινικού μητρώου.

11. Υπουργείο Πολιτισμού:
■  Δημιουργία κέντρων ψηφιακής τεκμηρίωσης και ψηφιακών πολιτιστικών 

συλλογών.
■  Δημιουργία και αναβάθμιση κόμβων πολιτιστικού περιεχομένου στο Διαδί

κτυο
■  Κάλυψη σημαντικού ποσοστού μουσείων και αρχαιολογικών χώρων με 

συστήματα πληροφόρησης του κοινού
■  Δημιουργία ψηφιακών προϊόντων και ηλεκτρονικών εκδόσεων με πολιτι

στικό περιεχόμενο.

12. Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας:

■  Υλοποίηση του εθνικού πληροφοριακού συστήματος κυκλοφορίας πλοίων 
(Ν/ΤΜΙδ) που αφορά θέματα έρευνας-διάσωσης, αστυνόμευσης, ρύπανσης, 
κλπ., εισαγωγή ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων στα λιμάνια

■  Εγκατάσταση δορυφορικού συστήματος για τον εντοπισμό θυμάτων αερο
πορικών και ναυτικών ατυχημάτων.



13. Υπουργείο Δημόσιας Τάξης:
■ Ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου συστήματος επικοινωνιών για παροχή υπη

ρεσιών έκτακτης ανάγκης (TETRA) με διασύνδεση πολλών φορέων.

14. Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών:

■ Ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την απελευθέρωση των επικοινω
νιών (Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών)

■  Δημιουργία πάρκων κεραιών σε διάφορες περιοχές της χώρας
■  Δημιουργία Εθνικού Συστήματος Διαχείρισης Φάσματος με πανελλαδική 

κάλυψη
■ Ανάπτυξη τηλεπικοινωνιακής υποδομής για την παροχή προηγμένων τηλεπι

κοινωνιακών υπηρεσιών σε απομακρυσμένες περιοχές
• Ανάπτυξη πιλοτικών δράσεων που αφορούν στην εφαρμογή νέων τεχνολογιών, 

σε ορισμένες γεωγραφικές περιοχές και για ορισμένο αριθμό χρηστών, (π.χ. 
έξυπνοι οικισμοί)

• Ανάδειξη 150 καταστημάτων των ΕΛΤΑ σε πολυδύναμα Κέντρα Εξυπηρέτησης 
Πολιτών

• Στις χερσαίες μεταφορές, εφαρμογή μεθόδων τηλεματικής για τη διαχείριση 
του στόλου και την ενημέρωση του επιβατικού κοινού στα οχήματα και τις στά
σεις.

15. Υπουργείο Τύπου και MME: Δημιουργία εθνικού ιστορικού αρχείου για τη 
διάσωση αρχειακού υλικού (τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού).



Η ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ 
ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ
(Ομιλία σε Ημερίδα του Ε.Κ.Ε.Μ., I 1/7/2001)

Μετά από πενήντα σχεδόν χρόνια επιτυχούς πορείας η Ευρωπαϊκή Ένωση 
αναζητά το μέλλον της. Συχνά δέχεται επικρίσεις. Όμως η αιτία δεν είναι 
αυτά που κάνει, αλλά αυτά που δεν κάνει. Εκείνα στα οποία σήμερα δεν μπο
ρεί ν’ ανταποκριθεί. Τα κάθε λογής ελλείμματα και ανεπάρκειές της. Η 
εύκολη απάντηση της επιστροφής στο εθνικό κράτος για να θεραπευτούν 
αυτές οι ελλείψεις αποτελεί λάθος. Γιατί τα προβλήματα αυτά έχουν τις 
αιτίες τους στη σημερινή υπερεθνική πραγματικότητα, στη σημερινή παγκο- 
σμιοποιημένη οικονομία και μόνο με υπερεθνικές απαντήσεις μπορούν ν’ 
αντιμετωπισθούν.
Άλλοι πάλι προβάλλουν ότι το σημερινό εξελεκτικό στάδιο αρκεί, ότι δεν 
χρειάζεται άλλο εμβάθυνση της Ένωσης. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι η σημε
ρινή πολιτική πραγματικότητα, έστω κι αν δόθηκαν κάποιες θεσμικές λύσεις 
στη Νίκαια, θα ενδυναμώσει ακόμη περισσότερο τις φυγόκεντρες δυνάμεις 
σε μία Ένωση των 21 ή των περισσότερων κρατών-μελών. Η στασιμότητα θα 
αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα της Ένωσης να 
χειρίζεται συλλογικά προβλήματα και πολιτικές για όλους τους λαούς της 
Ευρώπης. Θα συρρικνώσει την Ένωση σ’ έναν πράγματι γραφειοκρατικό 
μηχανισμό. Θα κινδυνεύσουμε να μπούμε έτσι στην τροχιά μιας έρπουσας 
κρίσης, που θα οδηγήσει στην αποδόμηση ακόμη και εκείνων που θεωρού
νται αυτονόητα ή κεκτημένα. Πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά.

Διεύρυνση και εμβάθυνση αποτελούν τους στόχους 
της Ενωσης για τα χρόνια που έρχονται. Διεύρυνση των 
μελών, εμβάθυνση της ενοποίησης σε δημοκρατικές βάσεις 
με ολοκληρωμένες πολιτικές

Η διεύρυνση συνιστά μια ιστορική επιλογή, μια «επιλογή μη αναστρέψιμη» 
για την Ένωση. Γιατί αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εδραίωση της



σταθερότητας, της δημοκρατίας και της ευημερίας στην ευρωπαϊκή ήπειρο. 
Η διεύρυνση αποτελεί όμως μια ευκαιρία και μια πρόκληση για να ξαναθέ- 
σουμε κεντρικά ερωτήματα για το περιεχόμενο, τους σκοπούς της ευρωπαϊ
κής ενοποίησης. Για να απαντήσουμε στο ερώτημα «ποια Ευρώπη θέλουμε 
για τις επόμενες δεκαετίες». Ποια Ευρώπη μπορεί να σταθεί αποτελεσμα
τικά απέναντι στα προβλήματα της παγκοσμιοποίησης. Να αντιμετωπίσει τις 
προκλήσεις για ένα καλύτερο και δικαιότερο κόσμο. Να συνεγείρει τις νέες 
γενιές για ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης με κοινωνικό και οικολογικό περιεχό
μενο;
Για να απαντήσουμε στα ερωτήματα αυτά ας ακούσουμε προσεκτικά την 
ευρωπαϊκή κοινωνία, τους πολίτες της, τους εργαζόμενους, τους νέους, 
όλους οπουδήποτε κι αν εκφράζονται από το ένα άκρο έως το άλλο της 
Ευρώπης.

Το ευρωπαϊκό οικοδόμημα δεν μπορεί να χτιστεί 
ερήμην της ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η Ευρώπη θα 
οικοδομηθεί με την ενεργό συμμετοχή των λαών της 
για να υπηρετεί την κοινωνία και τους πολίτες της

Χρειάζεται γι’ αυτό, ν’ ανοίξουμε έναν πλατύ δημοκρατικό διάλογο με την 
άμεση συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, όλων των πολιτικών και κοινω
νικών δυνάμεων για να καταλήξουμε στη νέα Διακυβερνητική Διάσκεψη του 
2004.
Η συζήτηση αυτή θα ήταν λάθος να περιορισθεί, μόνο σε θέματα θεσμών 
και διαδικασιών. Οι θεσμοί και οι διαδικασίες οφείλουν να υπηρετούν 
συγκεκριμένους σκοπούς. Γι’ αυτό πρέπει να προτάξουμε στη συζήτηση 
τους στόχους, το περιεχόμενο, της ενοποίησης. Ποια κοινωνία, με τι χαρα
κτηριστικά και τι λειτουργίες θέλουμε να διαμορφώσουμε την αυριανή 
Ευρώπη. Να κουβεντιάσουμε ανοιχτά για την ευρωπαϊκή ταυτότητα, για το 
ρόλο της Ένωσης, αλλά και τις ευθύνες της στον κόσμο. Στα τέσσερα 
θέματα που ενδεικτικά αναφέρει η Δήλωση της Νίκαιας (οριοθέτηση εξου
σιών, Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων, απλοποίηση Συνθηκών, ρόλος 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου) να προσθέσουμε μια σειρά από άλλα που αφο
ρούν το πολιτικό περιεχόμενο της ενοποίησης.
Οποιαδήποτε προσέγγιση οφείλει να έχει έναν συνολικό, ολοκληρωμένο 
χαρακτήρα. Να συμπεριλάβει συνεκτικά τις οικονομικές, τις πολιτικές και 
τις θεσμικές πτυχές. Η ανάπτυξη της Ένωσης να σχεδιασθεί και να εκτυλι- 
χθεί ισόρροπα στο οικονομικό, πολιτικό και θεσμικό σκέλος, ως ένα «σύ



στημα δημοκρατίας, συνοχής, αλληλεγγύης και ισοτιμίας».
Εμείς θέλουμε μια διευρυμένη δημοκρατική Ευρωπαϊκή Ένωση. Μια Ένωση 
της ανάπτυξης, της ευημερίας, αλλά και της κοινωνικής αλληλεγγύης και 
συνοχής. Μια Ένωση πιο κοντά στις εξατομικευμένες ανάγκες του πολίτη. 
Ενεργό και υπεύθυνο παράγοντα του διεθνούς συστήματος για την προώ
θηση της ειρήνης, της σταθερότητας, της συνεργασίας. Με πιο πολιτική 
παρουσία στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Θέλουμε μια πιο ισχυρή 
Ευρώπη, γιατί έτσι θα πραγματοποιηθούν πιο αποτελεσματικά οι στόχοι της, 
θα βρουν πιο άμεση απάντηση τα αιτήματα των κοινωνιών της.
Η αναζήτηση μιας νέας ισορροπίας μετά την εγκαθίδρυση της νομισματικής 
ένωσης και του ενιαίου νομίσματος επιβάλλει νέους στόχους, όπως:
Πρώτο: Η ενδυνάμωση των αναδιανεμητικών πολιτικών για την επίτευξη της 
πραγματικής σύγκλισης και συνοχής στον ευρύτερο χώρο της διευρυμένης 
Ένωσης.

Μ  Είμαστε αντίθετοι σε οποιαδήποτε ιδέα 
επανεθνικοποίησης πολιτικών που έχουν ως αποτέλεσμα την 
αποδυνάμωση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής

Η ανάπτυξη των πολιτικών που συμβάλλουν στην καταπολέμηση των διαπε- 
ριφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων, αποτελεί για μας σημείο αναφοράς 
στη διαδικασία μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε Πολιτική Ένωση. 
Δεύτερο: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μια αφηρημένη κατασκευή που 
ενδιαφέρεται μόνο για την ελεύθερη αγορά και τον ανταγωνισμό ανάμεσα 
στις επιχειρήσεις. Υπάρχει για την κοινωνία και τους πολίτες της. Λειτουρ
γεί ως σύστημα για την επίλυση των κοινών προβλημάτων που δεν μπορούν 
να αντιμετωπισθούν πια στα πλαίσια του εθνικού κράτους.

Το ευρωπαϊκό κοινωνικό πρότυπο πρέπει να 
εκσυγχρονισθεί και να ενισχυθεί. Να προωθεί την ένταξη 
όλων, αλλά και να παρέχει τα μέσα προσαρμογής και 
επανένταξης σε αυτούς που βγαίνουν στο περιθώριο

Να προλαμβάνει τους νέους κινδύνους αποξένωσης που ενέχουν οι κοινωνι
κές, οικονομικές και τεχνολογικές εξελίξεις. Να μεριμνά ώστε αυτές να 
αξιοποιούνται ως ευκαιρίες για κοινωνική πρόοδο. Να εναρμονίζεται με την 
οικονομική ανάπτυξη και την απασχόληση σε ένα ισορροπημένο τρίγωνο 
ευημερίας. Να είναι βιώσιμο σε βάθος χρόνου. Να επιβεβαιώνει σε επί



πεδο Ένωσης την κοινωνική αλληλεγγύη. Χρειάζεται να εντάξουμε για αυτό 
ειδικές ρυθμίσεις στη Συνθήκη. Ρυθμίσεις για την απασχόληση και τις εργα
σιακές σχέσεις, την καταπολέμηση της φτώχειας και της περιθωριοποίησης, 
καθώς και ισχυρότερες ρυθμίσεις για την εκπαίδευση, ως μέσο γεφύρωσης 
κοινωνικών ανισοτήτων και για την υγεία. Θέλουμε την κοινωνική Ευρώπη.
Τρίτο: Η ενίσχυση του συντονισμού της μακροοικονομικής διαχείρισης στα 
πλαίσια της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Η σημερινή κατάσταση 
που χαρακτηρίζεται από την ισχυρή νομισματική διάσταση και την ασθενή 
οικονομική πτυχή είναι ανισοβαρής. Δεν θα μπορέσει να επιβιώσει για 
μεγάλο χρονικό διάστημα ως αξιόπιστο σχήμα. Γιατί μια ενιαία οικονομική 
και νομισματική πολιτική είναι αδύνατον να επιτελέσει το έργο της λειτουρ
γώντας σε κενό άλλων πολιτικών.

Καμιά οικονομική πολιτική δεν μπορεί να πετύχει, 
ιδιαίτερα στο σκληρό διεθνές περιβάλλον, αν δεν 
συνοδεύεται τόσο από συμπληρωματικές κοινές πολιτικές, 
όσο και κυρίως από ένα ευρύτερο πολιτικό όραμα

Η παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας δεν μπορεί να υποκατα- 
στήσει βασικούς και γενικούς προσανατολισμούς κοινής πολιτικής, οι οποίοι 
να δίνουν σάρκα και οστά στην οικονομική πολιτική. Η Ένωση θα πρέπει να 
αποκτήσει ολοκληρωμένη οικονομική πολιτική. Η νομισματική ένωση να 
συμπληρωθεί από την οικονομική ένωση. Τα συστατικά στοιχεία της ΟΝΕ 
να αποκτήσουν όλα την ίδια βαρύτητα.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας προώθησης της οικονομικής ένωσης πρέπει να 
εξετάσουμε τη θέση της φορολογικής πολιτικής και της εναρμόνισης της και 
γι’ αυτό θα στηρίξουμε, έναν ευρύτερο ρόλο της Ένωσης στο φορολογικό 
τομέα.
Τέταρτο: Η Ένωση έχει ανάγκη από επαρκή, σταθερά και προβλέψιμα οικο
νομικά μέσα για την εφαρμογή των πολιτικών της και την υλοποίηση των 
στόχων της. Να ξανασυζητήσουμε επομένως το συνολικό ύψος και τους 
τρόπους χρηματοδότησης του προϋπολογισμού της Ένωσης, ώστε η χρη
ματοδότησή του να είναι σταθερή, διαφανής, επαρκής, ανεξάρτητη από τις 
εκάστοτε συγκυριακές καταστάσεις.
Πέμπτο: Η αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και η ασφάλεια των 
πολιτών της Ένωσης επιβάλλουν την ανάπτυξη της δράσης της Ένωσης 
στους τομείς που συνδέονται με το περιβάλλον, την ασφάλεια των τροφί
μων, την ελεύθερη διακίνηση των προσώπων, τη μετανάστευση, το άσυλο



και την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Χρειάζεται ένας «ενι
αίος δικαστικός χώρος» στην Ένωση, καθώς και «ενιαίος αστυνομικός 
χώρος», στη βάση της πλήρους προστασίας των ατομικών δικαιωμάτων. Η 
ιθαγένεια της Ένωσης να αποκτήσει ουσιαστικό περιεχόμενο.
Έκτο:

Η Ευρωπαϊκή Ενωση έχει ευθύνες και οφείλει να έχει 
ενεργό ρόλο στο διεθνές σύστημα. Οφείλει να συμβάλει στη 
δημιουργία ενός πολυκεντρικου παγκόσμιου συστήματος και 
μιας νέας διεθνούς τάξης που θα στηρίζεται και θα λειτουργεί 
σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου

Να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας νέας οικονομικής αρχιτεκτονικής με 
στόχο τον έλεγχο των επιπτώσεων της παγκοσμιοποίησης για να περιορι- 
σθεί η εκμετάλλευση. Να λειτουργήσει ως αποτελεσματικός παράγοντας 
σταθερότητας στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα με την προβολή των 
αξιών της συνεργασίας, της δημοκρατίας, των ατομικών δικαιωμάτων, της 
ειρηνικής διευθέτησης των προβλημάτων και συγκρούσεων.
Η Ένωση έχει κάνει σημαντικά βήματα τα τελευταία χρόνια για την ανάπτυξη 
της διεθνούς παρουσίας της. Χρειάζονται περισσότερα. Η ανάπτυξη της 
κοινής εξωτερικής πολιτικής και ειδικότερα της κοινής Ευρωπαϊκής άμυνας 
αποτελούν τους κύριους συντελεστές για την ενίσχυση του διεθνούς ρόλου 
της Ένωσης. Η κοινή άμυνα πρέπει να προσλάβει βαθμιαία το χαρακτήρα 
ενός συλλογικού συστήματος ασφάλειας με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης 
και αμοιβαίας συνδρομής. Η ανάπτυξη της ευρωπαϊκής άμυνας προς την 
κατεύθυνση αυτή θα λειτουργήσει συμπληρωματικά και προς την Ατλαντική 
Συμμαχία.
Έβδομο:

Η Ε.Ε. συνιστά «πολιτική κοινότητα δημοκρατικών 
αξιών» που έχουν ως επίκεντρο τον άνθρωπο, τη ζωή 
και την προσωπικότητά του

Τις αξίες αυτές να τις αναδείξουμε ως τον ακρογωνιαίο λίθο του ενωσιακού 
οικοδομήματος.

Ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων επιβεβαιώνει



την ταυτότητα του πολίτικου πολιτισμού της Ένωσης 
στο ευρύτερο διεθνές σύστημα

Οι δημοκρατικές αξίες και οι ανθρωπιστικές αρχές που εμπεριέχονται, ορί
ζουν την ανθρωπιστική φυσιογνωμία της Ευρώπης. Ξεχωρίζουν την Ευρώπη 
από άλλες χώρες και ηπείρους. Για το λόγο αυτό ο Χάρτης θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στα καταστατικά κείμενα της Ένωσης ως νομικά δεσμευτική 
πράξη.
Έρχομαι τώρα στο ευαίσθητο θέμα της θεσμικής συγκρότησης της διευρυ- 
μένης Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήταν λάθος να παγιδευτούμε σε ετικέτες και 
ορολογίες. Οι ίδιοι όροι ερμηνεύονται πολλές φορές διαφορετικά. Σημασία 
έχει η ουσία και κυρίως η κατεύθυνση προς την οποία βαδίζουμε. Να μη 
παραβλέπουμε ταυτόχρονα ότι δεν μπορούμε να φθάσουμε στην τελική 
μορφή της Ένωσης με μια μόνο απόφαση, με ένα μόνο αρχιτεκτονικό σχέ
διο. Η διαδικασία θα είναι εξελικτική, σύνθεση πολλών απόψεων, περισσό
τερων σταδίων.
Πώς προχωράμε; Η σημερινή Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ήδη αρκετά δυσκί
νητη. Της προσάπτουν αργόσυρτους ρυθμούς λειτουργίας, αναποτελεσμα
τικότητα. Τα πράγματα θα χειροτερέψουν όταν ολοκληρωθεί η διεύρυνση. 
Τα θετικά βήματα που έγιναν στη Νίκαια δεν αρκούν. Εκεί αποφασίσαμε για 
νέες ισορροπίες σχέσεων μικρών-μεγάλων κρατών, νέους τρόπους λήψης 
αποφάσεων, νέες σταθμίσεις ψήφων. Αποφάσεις χρήσιμες και αναγκαίες. 
Δεν μιλήσαμε όμως για το πως ανταποκρινόμαστε στην ανάγκη μιας νέας 
πολιτικής ατμομηχανής, που στην αυριανή διευρυμένη Ένωση θα είναι, όσο 
ποτέ, αναγκαία.
Πώς θα κινείται ένα σύστημα των 25 ή 27 μελών με τόσα άνισα επίπεδα ανά
πτυξης; Τόσο άνισους βαθμούς ωρίμανσης και ενσωμάτωσης στο σύστημα 
της Ένωσης. Όσο επιτακτική είναι η λειτουργία αναδιανεμητικών μηχανι
σμών, που θα βοηθά την ενσωμάτωση των νέων, τη σύγκλιση των πιο αδύνα
μων, συνολικά τη συνοχή της Ένωσης, άλλο τόσο επιτακτικό είναι και κάτι 
ιδιαίτερα σημαντικό για την πρόοδό μας. Να αποτρέψουμε την διολίσθηση 
στον πιο αργό, στον πιο χαμηλό κοινό παρονομαστή πολιτικής βούλησης και 
ικανότητας για την προώθηση των στόχων μιας ισχυρής Ευρώπης. Να μη 
καθορίζει τους ρυθμούς το τελευταίο πλοίο της νηοπομπής. Διαφορετικά θα 
χάσουμε το όραμα, θα χάσουμε τους στόχους.

Πρέπει να προσεγγίσουμε και να συλλάβουμε ένα 
σύστημα που θα ενσωματώνει ιδέες και πολιτικές με στόχο



να διευρύνει διαρκώς τις δυνατότητες των κοινωνιών που 
συνθέτουν την Ευρώπη. Συγχρόνως, ένα σύστημα ευέλικτης 
εξέλιξης που θα σέβεται τη δυναμική των κοινωνιών
Αυτών που θέλουν σε κάποιο τομέα να προχωρήσουν, αλλά κι εκείνων που 
διστάζουν ή δεν μπορούν ακόμη. Η αξιοπιστία της αυριανής Ένωσης θα 
κριθεί τόσο από τις δυνατότητες που θα παρέχει σ’ αυτούς που θέλουν και 
μπορούν, όσο και από τον σεβασμό της άρνησης αυτών που δεν θέλουν ή 
δεν μπορούν.
Η πρώτη συνέπεια μιας τέτοιας παραδοχής είναι μία Ευρώπη με ένα ανισο
σκελές σχήμα ολοκλήρωσης. Για όλους τους συμμετέχοντες θα πρέπει να 
ισχύει η προσήλωση σε ορισμένα ελάχιστα αξιών και αρχών και η θεσμική 
τους ένταξη σε βασικούς μηχανισμούς ολοκλήρωσης. Από εκεί και πέρα, η 
θέση τους σε σχέση με το σύνολο μπορεί να διαφέρει. Αναγκαία είναι γι’ 
αυτό η διαμόρφωση των κανόνων μιας κοινής πορείας, αλλά μέσα σε μια 
λογική ευελιξίας, που θα επιτρέπει διαφορετικούς βαθμούς ολοκλήρωσης. 
Μια ευελιξία που θα αφήνει στα κράτη εκείνα, που είναι έτοιμα και ικανά να 
παραχωρήσουν ένα μεγαλύτερο ποσοστό κυρίαρχων επιλογών τους στο 
εγχείρημα της ολοκλήρωσης, να προχωρήσουν σε πιο ώριμα στάδια εμβά
θυνσής της.
Η δεύτερη συνέπεια αφορά στη συγκρότηση της πολιτικής ένωσης. Μίλησα 
για τις αναγκαίες πολιτικές. Έχουμε όμως ανάγκη και από μία νέα λειτουργία. 
Θέλουμε μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Όχι μόνο ως παρουσία στη διεθνή σκηνή. 
Αλλά ως οντότητα που εμπεριέχει μια πιο ισχυρή δύναμη αυτοπροσδιορι- 
σμού και μετεξέλιξης. Χρειαζόμαστε ένα σύστημα πιο αποτελεσματικό, που 
θα ανταποκρίνεται καλύτερα στα αιτήματα των κοινωνιών αλλά και στα προ
βλήματα που σήμερα το κράτος -  έθνος μόνο του υστερεί να τα απαντήσει. 
Ένα σύστημα μέσα στο οποίο όμως συγχρόνως θα αξιοποιείται καλύτερα ο 
ρόλος του εθνικού κράτους. Να περάσουμε τέλος, σε μια νέα λειτουργία, 
όπου κρίσιμα ζητήματα θα πάψουν να αποτελούν διαρκή και επαναλαμβανό
μενα αντικείμενα τριβών και διαπραγματεύσεων, όπως συμβαίνει μέχρι 
σήμερα. Να τρέχουν οι κρίσιμες πολιτικές και να μην είναι αντικείμενο 
αέναης διαπραγμάτευσης.
Ποιο σύστημα εξασφαλίζει αυτή την υπέρβαση του χθες;

Το πρότυπο της τελικής μετεξέλιξης της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης που θεωρούμε, ότι διασφαλίζει αποτελεσματικά 
τους μείζονες πολιτικούς στόχους, είναι το «ομοσπονδιακό 
πρότυπο που θα στηρίζεται όμως στο κοινοτικό σύστημα



και στην κοινοτική μέθοδο ολοκλήρωσης

Η ομοσπονδιακή προσέγγιση ενσωματώνει με τη λειτουργία της την αλλη
λεγγύη, τη συνοχή, την ασφάλεια, την ισότιμη σχέση αυτών που μετέχουν. 
Επιτρέπει την οργάνωση της Ένωσης σε αποκεντρωμένες, δημοκρατικές 
βάσεις. Κατοχυρώνει το ρόλο των κρατών της Ένωσης. Προσφέρει περισ
σότερες δυνατότητες συμμετοχής των πολιτών στην άσκηση εξουσίας. Οι 
αρχές της επικουρικότητας και ο σεβασμός του κοινοτικού προτύπου απο
τελούν πρόσθετα μέσα για να γίνεται σεβαστός ο ρόλος των κρατών που 
συνθέτουν την ομοσπονδία. Προσφέρει το σχήμα της ομοσπονδίας συγ
χρόνως στην Ένωση την μορφή και τα μέσα για να διαδραματίσει έναν πιο 
αποτελεσματικό ρόλο στο διεθνές σύστημα. Επιτρέπει ακόμη να οικοδομή
σουμε την «ευρωπαϊκή κυριαρχία» για να ανακτήσουμε συλλογικά τμήματα 
κυριαρχίας που χάνουμε ατομικά από την εντεινόμενη οικονομική αλληλε
ξάρτηση και την παγκοσμιοποίηση.

Η συσπείρωση αυτών που θέλουν και μπορούν σ’ ένα 
ομοσπονδιακό μοντέλο είναι και η απάντηση στην ανάγκη 
μιας ισχυρής πολιτικής ατμομηχανής για το μέλλον της
Ευρώπης 99
Το κοινοτικό πρότυπο ολοκλήρωσης δοκιμάσθηκε μέχρι σήμερα θετικά. Ο 
ρόλος της Επιτροπής ως οργάνου υπερεθνικού και ανεξάρτητου που είχε 
ταχθεί να προάγει τους στόχους της συνθήκης, κοινές πολιτικές, μείζονες 
λειτουργίες αναδιανομής και σύγκλισης, συνέβαλε αποφασιστικά στην προ
ώθηση μιας ισόρροπης ενοποιητικής διαδικασίας, αλλά και το σεβασμό της 
διαφορετικότητας και της πολιτιστικής πολυμορφίας.
Στην πορεία της ομοσπονδιακής προοπτικής, αλλά και της διεύρυνσης 
έχουμε ανάγκη από πιο αποτελεσματικά εκτελεστικά, κυβερνητικά όργανα. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αναλάβει σταδιακά το ρόλο αυτό. Ν’ ανα- 
δειχθεί σε κυβερνητικό όργανο για την αποτελεσματική διαχείριση του ενι
αίου νομίσματος, αλλά και της κοινής εξωτερικής πολιτικής με τρόπο ορατό, 
συνεκτικό και διαφανή. Να διατηρήσει συγχρόνως και το δικαίωμα της 
νομοθετικής πρωτοβουλίας. Ν ’ αποτελεί αναπόσπαστο στοιχείο της πολιτι
κής ατμομηχανής για μια πιο ισχυρή Ευρώπη.
Το Συμβούλιο (Υπουργών) της Ένωσης, ως ο θεσμός έκφρασης των κρατών, 
θα μπορούσε σταδιακά να μετεξελιχθεί σε δεύτερο νομοθετικό σώμα 
άρθρωσης των συμφερόντων των κρατών-μελών. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
να παραμείνει ανώτατο όργανο πολιτικών αποφάσεων.



Η ενδυνάμωση των δημοκρατικών βάσεων της Ένωσης επιβάλλει την ενί
σχυση του ρόλου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των Ευρωπαϊκών πολι
τικών κομμάτων. Το Κοινοβούλιο θα πρέπει να αποκτήσει ευρύτερες νομο
θετικές και ελεγκτικές εξουσίες. Η ειδική πλειοψηφία πρέπει να επεκταθεί 
και οι μέθοδοι λήψης αποφάσεων να απλοποιηθούν.
Τα εθνικά κοινοβούλια θα πρέπει να αποκτήσουν ευρύτερες δυνατότητες 
συμμετοχής και επηρεασμού της ενοποιητικής διαδικασίας.
Η ανάπτυξη των πολιτικών και των αρμοδιοτήτων της Ένωσης επιβάλλει τον 
καθορισμό σαφών αρχών για την άσκησή τους. Θα αποτελούσε όμως λάθος 
να επιχειρήσουμε τη σύνταξη «καταλόγου αρμοδιοτήτων» ως μέσου για την 
οριοθέτηση των αρμοδιοτήτων αυτών. Στη διαδικασία της δυναμικής ανά
πτυξης και αντιμετώπισης των νέων προκλήσεων και αναγκών που εμφανίζο
νται είναι ενδεδειγμένο να διατηρήσουμε την Ένωση ως ευέλικτο σύστημα 
«διαμοιρασμού» των εξουσιών. Αντίθετα, μια αυστηρή κατανομή εξουσιών 
θα οδηγούσε ενδεχομένως σε επανεθνικοποίηση πολιτικών ή σε αλλοίωση 
του «ενωσιακού κεκτημένου» ή ακόμη και σε πάγωμα της ενοποίησης. 
Υπάρχει η αίσθηση μιας απόστασης ανάμεσα στην καθημερινότητα της κοι
νωνίας και στα δρώμενα, στις αποφάσεις που παίρνονται στις Βρυξέλλες. 
Υπάρχει συγχρόνως η αίσθηση μιας απόστασης ανάμεσα στις κοινωνίες που 
συνθέτουν την Ευρώπη, παρά τις κοινές αξίες, τα κοινά προβλήματα, τους 
κοινούς στόχους.

Χρειάζεται να βοηθήσουμε για τη δημιουργία μιας πιο 
ισχυρής συλλογικής συνείδησης στις κοινωνίες μας, που θα 
στηρίζεται στις ευρωπαϊκές πολιτικές αξίες
Σ’ ένα πλαίσιο τρόπου ζωής, που θα εναρμονίζει την αυτονομία, την αλλη
λεγγύη, τη συμμετοχή, που θα εμπεδώνει την αίσθηση ασφάλειας και θα 
τροφοδοτεί τη βάσιμη ελπίδα. Πρέπει να κάνουμε ένα βήμα που θα κατα
στήσει τους πολίτες κοινωνούς στη διαδικασία ενοποίησης, σε μια διαδικα
σία που τους αφορά εφόσον εμπνέεται από αξίες που αναγνωρίζουν. Ένα 
βήμα που θα αναδείξει τη σημασία της ευρωπαϊκής ενοποίησης ως μηχανι
σμού εγγύησης ενός συγκεκριμένου τρόπου ζωής, που αξίζει και μπορεί να 
αποτελέσει το ανάχωμα απέναντι στην παγκόσμια κυριαρχία της αγοράς. 
Ένα βήμα που θα διευκολύνει τη διαμόρφωση μιας κοινωνίας ενεργών πολι
τών σε ευρωπαϊκή κλίμακα και θα επιταχύνει τον σχηματισμό μιας δημόσιας 
σφαίρας ανοικτής στη συμμετοχή όλο και περισσοτέρων ευρωπαίων πολι
τών. Για όλους αυτούς τους λόγους η Ευρώπη χρειάζεται ένα Σύνταγμα.
Η Ελλάδα υποστηρίζει την μετεξέλιξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση το 
κοινοτικό πρότυπο ολοκλήρωσης σε Πολιτική Ένωση με ομοσπονδιακό 
χαρακτήρα. Ωστόσο η Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση δεν μπορεί να επιτευχθεί



δια μιας. Θα αναζητηθούν και θα προκύψουν σχήματα ενδιάμεσα, που θα 
μας φέρνουν πιο κοντά στο στόχο. Στην πορεία αυτή κρίσιμο ελάχιστο των 
επιδιώξεών μας θα είναι πάντα:
Η διασφάλιση της ισότιμης συμμετοχής της χώρας στο θεσμικό σύστημα 
που θα προκύψει και ιδιαίτερα στον εσωτερικό πυρήνα της Ένωσης.
Η εγγύηση των αναγκαίων αναδιανεμητικών πολιτικών συνοχής, αλληλεγγύης 
και του απαραιτήτου για την εφαρμογή τους προϋπολογισμού. Είναι ζήτημα 
κεντρικής σημασίας για να προωθήσουμε το κοινωνικό πρόσωπο της Ένω
σης, την ενίσχυση του ευρωπαϊκού κοινωνικού προτύπου και την καταπολέ
μηση των διαπεριφερειακών και κοινωνικών ανισοτήτων.
Η ανάπτυξη της κοινής εξωτερικής πολιτικής και κοινής άμυνας για την ενί
σχυση της ασφάλειας όλων των κρατών-μελών, την κατοχύρωση των εγγυή
σεων για την προάσπιση των ζωτικών συμφερόντων από το κράτος.
Ο δημοκρατικός χαρακτήρας της ενοποιητικής διαδικασίας της Ένωσης με 
τη διεύρυνση της συμμετοχής του πολίτη στις λειτουργίες και διαδικασίες.

Μ ε τη συμμετοχή μας στην Ε.Ε. διευρύνουμε 
διαρκώς τις δυνατότητες και τις προοπτικές της χώρας μας, 
της κοινωνίας μας, των πολιτών μας.
Της γενιάς που έρχεται
Η εμπειρία έδειξε ότι όσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην πυρήνα της πολιτι
κής εξουσίας της Ένωσης, όσο πιο αποτελεσματικά ενσωματώνουμε τις 
πολιτικές της, τόσο περισσότερο αυξάνουμε την ικανότητά μας να επηρεά
ζουμε εξελίξεις, να ισχυροποιούμε την Ελλάδα, να μεγιστοποιούμε τα οφέλη 
για τον ελληνικό λαό.
Είμαστε Έλληνες και είμαστε υπερήφανοι γι’ αυτό. Αλλά είμαστε και Ευρω
παίοι και είμαστε επίσης υπερήφανοι για τη συμβολή μας στην ευρωπαϊκή 
πορεία.

Θέλουμε μια ισχυρή Ευρώπη, 
επειδή θέλουμε μια ισχυρή Ελλάδα



ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ
(Ομιλία στην 9η Σύνοδο της Κ.Ε. 
του ΠΑΣΟΚ, 31/8/2001)

Μπαίνουμε στην τελική ευθεία για το συνέδριό μας, το συνέδριο που θα 
σηματοδοτήσει ένα νέο ξεκίνημα για το ΠΑ.ΣΟ.Κ., για τη μεγάλη δημοκρα
τική και προοδευτική παράταξη. Προχωράμε σε ένα συνέδριο σύνθεσης, 
ενότητας, ανανέωσης και νικηφόρας προοπτικής. Διαμορφώνουμε τις προϋ
ποθέσεις για την πραγμάτωση των καθαρών στόχων του ελληνικού λαού, 
των εθνικών στόχων που συνδέονται άρρηκτα με την ευρωπαϊκή προοπτική 
της Ελλάδας. Μια προοπτική σταθερή και αδιαπραγμάτευτη που σφράγισε 
και διασφάλισε η καθαρή εντολή των εκλογών του 2000.
Προχωράμε απαρέγκλιτα στην ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας γιατί είναι 
ο δρόμος που διασφαλίζει την ισχυροποίηση της εθνικής μας οντότητας και 
την ενίσχυση της εθνικής μας ταυτότητας. Η ισχυροποίηση της εθνικής μας 
οντότητας απαιτεί τη διασφάλιση οικονομικών συνθηκών, ώστε η χώρα μας 
να έχει ουσιαστικό λόγο και ενεργό ρόλο στην ευρωπαϊκή οικογένεια. Η 
εθνική μας ταυτότητα ενισχύεται όταν υπάρχει ένα περιβάλλον σταθερότη
τας και ανάπτυξης, παιδείας και πολιτισμού. Αυτό το περιβάλλον απαιτεί η 
ευρωπαϊκή μας προοπτική.

Ο πατριωτισμός του 2 1 ου αιώνα αποκτά υπόσταση 
μόνο μέσα από πολιτικές που καθιστούν την Ελλάδα ισχυρή 
στην Ευρώπη

Η ευρωπαϊκή προοπτική της Ελλάδας είναι παράλληλα ο δρόμος που εγγυά- 
ται την ενίσχυση της κοινωνικής ανάπτυξης και συνοχής. Γνωρίζουμε ότι οι 
εσωστρεφείς κοινωνίες λειτουργούν προς όφελος εκείνων που επιβάλλουν 
την εσωστρέφεια - προς όφελος των λίγων. Οι «ανοιχτές κοινωνίες» είναι 
ανθεκτικές κι έχουν προοπτική γιατί διαμορφώνουν τις συνθήκες για την 
ενεργό συμμετοχή των πολλών στην ευημερία, στη μόρφωση, στην πρόοδο.



Οι «πολλοί» σήμερα είναι οι εργαζόμενοι και οι αγρότες, οι νέοι και οι επι
στήμονες. Είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι υπάλληλοι του δημόσιου και 
του ιδιωτικού τομέα, οι μικροί και οι μεσαίοι επιχειρηματίες. Πολιτικές που 
διασφαλίζουν την σταθερότητα και προωθούν την ανάπτυξη ευνοούν πρωτί- 
στως τους πολλούς. Η ευρωπαϊκή προοπτική ενισχύει την κοινωνική ανά
πτυξη και συνοχή.

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι το «Κίνημα των πολλών». Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. εκφράζει τα συμ
φέροντα, τις προσδοκίες και τις επιδιώξεις της μεγάλης προοδευτικής και 
δημοκρατικής πλειοψηφίας του λαού μας γιατί οι πολιτικές μας εμπεδώνουν 
την ευρωπαϊκή προοπτική και διαμορφώνουν μια «ανοιχτή κοινωνία» χωρίς 
αποκλεισμούς. Μια κοινωνία που διαπνέεται από ευαισθησία και πίστη στον 
άνθρωπο και στη δυνατότητά του να εξελίσσεται, να προσφέρει και να προ
οδεύει.

Το 2000 ο ελληνικός λαός έδωσε μια καθαρή πολιτική 
εντολή. Η εντολή του 2000 δείχνει το δρόμο ως το 2004.
Είναι μια καθαρή εντολή για την εδραίωση της ευρωπαϊκής 
προοπτικής μέσα από την πραγμάτωση καθαρών στόχων.
Οι επιλογές που πρέπει να κάνουμε ως το 2004 καθορίζονται 
από τη λαϊκή εντολή

Είναι δεδομένες και είναι οι εξής:

Πρώτος καθαρός στόχος του ελληνικού λαού και του 
ΠΑΣΟΚ είναι η οικονομική ανάπτυξη

Είναι η μείωση της ανεργίας και η άνοδος του βιοτικού επιπέδου της εργαζό
μενης οικογένειας. Είναι η διεύρυνση του πεδίου των ευκαιριών και των 
δυνατοτήτων σε κάθε περιοχή της χώρας. Και πρέπει να επισημάνω κάτι 
σημαντικό: Περισσότερο από ένα χρόνο μετά την Φέιρα της Πορτογαλίας η 
Ελλάδα αποδεικνύει ότι μπορεί και στέκεται με επιτυχία στον σκληρό 
πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ενταχθήκαμε στην ΟΝΕ. Πολλοί έθεταν το ερώτημα, αν έχουμε τη δυνατό
τητα να σταθούμε δίπλα σε προηγμένα κράτη. Σ’ αυτό το ερώτημα απαντή
σαμε και απαντάμε. Μέρα με τη μέρα επιβεβαιώνουμε και ενισχύουμε τη 
θέση μας. Αυτό είναι ένα επίτευγμα της πολιτικής μας.



Μ  Η Ελλάδα δεν έγινε και ούτε θα γίνει η προβληματική 
χώρα της ευρωζώνης. Ούτε θα πέσει, ούτε πρέπει να πέσει 
ποτέ στη δεύτερη ή την τρίτη ταχύτητα μέσα στην Ε.Ε

Μέσα στο 2001 ο ρυθμός ανάπτυξης κινείται σε επίπεδα 4,6%. Είναι ο υψη
λότερος ρυθμός των τελευταίων 35 χρόνων και είναι διπλάσιος από τον 
μέσο όρο της Ε.Ε. Ο πληθωρισμός κυμαίνεται μέσα στο πλαίσιο που δια
μορφώνεται στην ευρωζώνη, η ανεργία μειώθηκε κατά 1% και τα πραγματικά 
εισοδήματα υπαλλήλων, εργαζομένων και συνταξιούχων αυξάνονται για 8η 
συνεχή χρονιά -  μετά την μεγάλη κάμψη του ’90-ι93. Το δημόσιο χρέος 
πέφτει κατά ένα θεαματικό ποσοστό στην σχέση του προς το ΑΕΠ. Αυτά τα 
στοιχεία «περνούν από το κόσκινο» της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα αποδέ
χονται οι I I εταίροι μας.
Αυτά τα στοιχεία συνθέτουν τη βάση, το ασφαλές έδαφος από το οποίο 
προχωράμε σε ένα νέο αναπτυξιακό άλμα. Η εισαγωγή του Ευρώ, η σταθερή 
μας θέση στην ΟΝΕ, οι διαρθρωτικές αλλαγές, το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης, η πορεία προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες κινητοποιούν δράσεις 
που μας εξασφαλίζουν τη συμμετοχή στο «ευρωπαϊκό τραίνο» της ανάπτυ
ξης.
Η κυκλοφορία του Ευρώ την 1.1.2002 σηματοδοτεί το τέλος του νομισματι
κού ανταγωνισμού ανάμεσα στα ευρωπαϊκά κράτη και την αφετηρία μιας 
ιστορικής συνεργασίας με κοινούς στόχους την ανάπτυξη και την κοινωνική 
συνοχή. Η εργαζόμενη οικογένεια εξοπλίζεται με ένα σταθερό και ασφαλές 
νόμισμα. Αποκτούμε ένα ισχυρό και ανθεκτικό μέσο με το οποίο χτίζουμε 
ένα καλύτερο αύριο. Το Ευρώ είναι το «ευρωπαϊκό διαβατήριο» της ελληνι
κής οικονομίας, είναι η επιβεβαίωση μιας νέας αναπτυξιακής δυναμικής.
Η νέα αναπτυξιακή δυναμική προωθείται από το μεγαλύτερο αναπτυξιακό 
πρόγραμμα στην ιστορία της χώρας μας. Το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στή
ριξης είναι ένα ευρύτατο πρόγραμμα επενδύσεων που εξασφάλισε η κυβέρ
νηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Στην Ελλάδα του 2001 ξεκινά μια πενταετής επανά
σταση στις κατασκευές, στα δημόσια έργα, στις νέες τεχνολογίες, στην 
εκπαίδευση, στους ανθρώπινους πόρους, στη διοίκηση, στη παροχή υπηρε
σιών, στο εμπόριο, στη γεωργία και στη βιομηχανία.
Ο στρατηγικός στόχος του προγράμματος εκφράζει κάτι μεγαλύτερο από 
το άθροισμα των δράσεων. Εκφράζει ένα ποιοτικό άλμα.



Το Γ  ΚΠΣ είναι μια γέφυρα σε ένα μέλλον 
με ενισχυμένες δυνατότητες. Η Ελλάδα αναπτύσσει 
τη δυνατότητά της να αναπτύσσεται

Αυτός είναι ο αντικειμενικός σκοπός του Τρίτου Κοινοτικού Πλαισίου και 
για την επίτευξή του θα εργασθεί σκληρά η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ.
Η Ολυμπιάδα του 2004 αποτελεί ένα ορόσημο με πολλαπλή σημασία. 
Εκείνο που θα μεταδοθεί σε όλο τον κόσμο δεν θα είναι απλώς η εικόνα 
μιας αθλητικής διοργάνωσης. Θα είναι η εικόνα της Ελλάδας του 2004. Η 
Ολυμπιάδα είναι το γεγονός που θα χαραχθεί στη μνήμη των νέων συμβάλ
λοντας στην διαμόρφωση μιας νέας εθνικής υπερηφάνειας και αυτοπεποίθη
σης. Με την έμφαση που δώσαμε από τις εκλογές και μετά υλοποιούμε ένα 
αναπτυξιακό και πολιτιστικό άλμα ιστορικής σημασίας. Η Ολυμπιάδα θα 
αρχίσει και θα τελειώσει. Ομως θα αφήσει πίσω της μια χώρα με υψηλότε
ρους ρυθμούς ανάπτυξης, καλύτερες υποδομές και ενισχυμένο διεθνές 
κύρος.
Το νέο αναπτυξιακό άλμα δεν εκφράζει πρόσκαιρη «παροχή ευημερίας» 
από το κράτος στην κοινωνία, αλλά παροχή γνώσης και μέσων για την 
διαρκή «κατάκτηση της ευημερίας» από την κοινωνία. Αυτό είναι η χαρα
κτηριστική διαφορά της πολιτικής μας με τις πολιτικές ανάπτυξης που 
κυριάρχησαν μετά τον πόλεμο στην Ελλάδα.

Για να αλλάξουμε την Ελλάδα αλλάζουμε τις δυνατότητες 
της Ελλάδας. Αυτή είναι η βασική μας αρχή
Η Ελλάδα έχει την δυνατότητα να καλύψει την απόσταση που τη χωρίζει από 
τους εταίρους της στη διάρκεια αυτής της δεκαετίας. Και μόνο μια ισχυρή, 
ασφαλής και σταθερή οικονομία είναι το μέσο για να γίνει αυτό πραγματικό
τητα. Μόνο μια ισχυρή οικονομία μπορεί να ενισχύσει τα εισοδήματα, να 
αυξήσει την απασχόληση και να εξασφαλίσει τις παροχές του κοινωνικού 
κράτους. Ισχυρή οικονομία σημαίνει οικονομία με σταθερές τιμές, ισχυρό 
νόμισμα, χαμηλά ελλείμματα, χαμηλά επιτόκια. Αυτή είναι η ελληνική οικονο
μία σήμερα. Πρέπει να την διατηρήσουμε ισχυρή και να την ενισχύσουμε 
περισσότερο. Γνωρίζουμε πως η εξασφάλιση δημοσιονομικών πλεονασμά
των και η μείωση του δημοσίου χρέους απελευθερώνει σε ετήσια βάση 
περίπου 150 δις. δραχμές για την προώθηση της κοινωνικής και της αναπτυ
ξιακής πολιτικής. Γνωρίζουμε πως χάρη στους υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης,



η μείωση του χρέους μπορεί να συμβαδίσει με σταδιακό περιορισμό της 
φορολογικής επιβάρυνσης. Αντίθετα, η επιστροφή σε ένα παρελθόν ελλειμ
μάτων και δανεισμού θα οδηγήσει σε ένα νέο φαύλο κύκλο, υπερχρέωσης 
και υψηλού πληθωρισμού, με αποτέλεσμα οι κατακτήσεις της προηγούμενης 
περιόδου να ανατραπούν.
Υπέρτατος στόχος κάθε σύγχρονης προοδευτικής πολιτικής στην οικονομία 
είναι η ταυτόχρονη ικανότητα να δημιουργείς πλεόνασμα και να το διανέμεις 
με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης και αποδοτικότητας.

Οι κοινωνικές κατακτήσεις διασφαλίζονται, 
διευρύνονται και δεν ανατρέπονται όταν στηρίζονται σε μια 
σταθερή και ισχυρή οικονομία
Κατά συνέπεια, για να διευρύνουμε τις κοινωνικές κατακτήσεις και να ενι- 
σχύσουμε την κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη πρέπει να προχωρήσουμε 
σταθερά στον δρόμο που χαράξαμε, της σταθερότητας, της ανάπτυξης και 
των διαρθρωτικών αλλαγών.

Δεύτερος καθαρός στόχος του ελληνικού λαού και του 
ΠΑΣΟΚ είναι η δημιουργία ενός νέου κοινωνικού κράτους

Το κοινωνικό κράτος είναι το κορυφαίο μεταπολεμικό επίτευγμα της Ευρω
παϊκής σοσιαλδημοκρατίας. Και είναι το κορυφαίο επίτευγμα του ΠΑ.ΣΟ.Κ 
στην περίοδο 1981 -2001. Και είναι περισσότερο από σαφές πως το δίλημμα 
«οικονομική ανάπτυξη ή κοινωνικό κράτος» έχει διαψευσθεί από την ευρω
παϊκή πραγματικότητα. Το κοινωνικό κράτος δε χτίζεται απλώς με πολιτική 
βούληση. Χρειάζεται τους πόρους μιας ισχυρής οικονομίας.

Η σύγχρονη σοσιαλιστική σκέψη αναγνωρίζει πως η 
οικονομική ανάπτυξη και το κοινωνικό κράτος είναι άρρηκτα 
συνδεδεμένα, αποτελούν το ένα προϋπόθεση του άλλου
Σε κάποιες χώρες της Ευρωζώνης οι περικοπές στους κοινωνικούς πόρους 
κρίθηκαν απαραίτητες για την επίτευξη της οικονομικής σύγκλισης. Στην 
Ελλάδα, η απαρέγκλιτη πολιτική επιλογή, η δική μου και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., ήταν 
να μην συρρικνωθούν οι κοινωνικές επενδύσεις, να μην μειωθεί η πραγμα
τική αξία των εισοδημάτων. Κι αυτό τηρήθηκε, με συνέπεια και αποτελε- 
σματικότητα.



Είμαστε η μόνη -ίσως- χώρα στην Ευρώπη που 
επιτύχομε τη σύγκλιση χωρίς να περικόψουμε, αλλά αντίθετα 
αυξάνοντας τις κοινωνικές δαπάνες
Γι’ αυτό και η σύγκλιση επιτεύχθηκε μέσα σε συνθήκες κοινωνικής ειρήνης -  
κάτι που, θα θυμίσω, κανένας δεν προεξοφλούσε το 1996. Η σταθερή και 
συνεπής οικονομική μας πολιτική δημιουργεί σήμερα δυνατότητες για την 
οικοδόμηση ενός νέου κοινωνικού κράτους -  δυνατότητες που δεν υπήρχαν 
το 1996.
Ένα Νέο Κοινωνικό Κράτος έχει δύο όψεις:

Η πρώτη όψη αφορά την αποτροπή του κοινωνικού 
αποκλεισμού και την ενίσχυση των ασθενέστερων 
κοινωνικών ομάδων
Σε αυτή την κατεύθυνση προχωρούμε με νέες δράσεις. Θα αναφέρω ενδει
κτικά το νέο «Δίκτυο Κοινωνικής Αλληλεγγύης» στα πλαίσια του οποίου 
προβλέπεται για τα επόμενα χρόνια η ενίσχυση διαφόρων κοινωνικών ομά
δων και χαμηλών εισοδηματικών στρωμάτων με 810 δισεκατομμύρια δραχ
μές. Θα τονίσω επίσης πως το Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης - το πιο 
επιτυχημένο κοινωνικό μέτρο της πρώτης τετραετίας - αυξήθηκε κατά
98.000 δραχμές το χρόνο για το 2001 φθάνοντας το ποσό των 390.390 
δραχμών το χρόνο. Και θα θυμίσω πως από το ΕΚΑΣ ωφελούνται περίπου
350.000 συνταξιούχοι με χαμηλές συντάξεις.

Η δεύτερη όψη ενός νέου κοινωνικού κράτους 
επεκτείνεται πέρα από την προστασία των αδυνάτων και 
αφορά τη σχέση του κράτους με τη μεγάλη πλειοψηφία της 
κοινωνίας

Ένα σύγχρονο κράτος πρέπει να είναι ένα ενεργό κράτος που επενδύει 
στον πολίτη, στον επαγγελματία, στον φοιτητή, στον αγρότη, στον δάσκαλο, 
στην εργαζόμενη οικογένεια. Μιλώ για ένα ενεργό κράτος που παρακολου
θεί την κοινωνική εξέλιξη και προσφέρει στις κοινωνικές ομάδες νέα δικαιώ
ματα και νέα μέσα για να ανταποκριθούν με επιτυχία στις προκλήσεις της 
σύγχρονης ζωής στην πόλη και την ύπαιθρο.



Ένα ενεργό κράτος είναι το πιο ισχυρό ζητούμενο κάθε 
σύγχρονης κοινωνίας. Το ΠΑΣΟΚ, πάντοτε στην πρωτοπορία 
των κοινωνικών προβληματισμών σχεδιάζει απαντήσεις και 
προωθεί λύσεις στα σύγχρονα ζητούμενα

Και ασφαλώς η ενίσχυση των μέσων που χαρακτηρίζει ένα ενεργό κράτος 
σχετίζεται με τον εκσυγχρονισμό των υποδομών στην παιδεία, την υγεία, 
την κοινωνική πρόνοια και την απασχόληση -  τομείς στους οποίους αυτή τη 
στιγμή προωθούνται μεγάλα και καινοτόμα προγράμματα.
Αποτέλεσμα αυτών των νέων προγραμμάτων θα είναι οι σημαντικές αλλαγές 
στο κοινωνικό κράτος που θα δούμε να ολοκληρώνονται το 2004. Το 2004 
η Δημόσια Διοίκηση θα είναι πιο αποτελεσματική, πιο κοντά στον πολίτη. 
Το 2004 το σχολείο στο οποίο θα φοιτήσει ένα παιδί θα προσφέρει περισ
σότερα εφόδια. Ο φοιτητής θα κερδίσει από το πανεπιστήμιο καλύτερη 
μόρφωση. Ο συγκερασμός εργασίας και οικογένειας για την εργαζόμενη 
μητέρα θα έχει καταστεί πιο λειτουργικός. Το νοσοκομείο στο οποίο ένας 
συνάνθρωπός μας θα αναζητήσει θεραπεία θα είναι πιο ανθρώπινο και πιο 
αποτελεσματικό. Όταν ένας νέος αναζητήσει εργασία το νέο σύστημα υπο
στήριξης, παροχής γνώσεων και εύρεσης εργασίας θα λειτουργεί ήδη πολύ 
αποτελεσματικά. Γιατί έχουμε τη βούληση και τώρα έχουμε και τους πόρους 
για να τα πετύχουμε όλα αυτά.

Θέλουμε ένα κράτος που προστατεύει και θέλουμε 
ένα κράτος που ενεργοποιεί. Ένα Δίχτυ Κοινωνικής 
Προστασίας και παράλληλα ένα Δίκτυο Κοινωνικής 
Ενεργοποίησης. Ένα Νέο Κοινωνικό Κράτος.

Όλο αυτό το πλέγμα των δράσεων έχει έναν συγκεκριμένο 
σκοπό: Να εξασφαλίσει ένα επίπεδο διαβίωσης και 
δυνατοτήτων διαρκώς βελτιούμενο. Ένα επίπεδο που 
επιτρέπει στον κάθε πολίτη να συμμετέχει ενεργά στο 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Να έχει δικαιώματα και ευκαιρίες που 
διαρκώς να διευρύνονται. Να εξασφαλίζει συμπαράσταση, να 
στηρίζεται σε συστήματα αλληλεγγύης, να έχει ένα



«ελάχιστο κοινωνικό εισόδημα». Ένα «κοινωνικό μέρισμα» 
που εγγυάται και διευρύνει η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. με 
την συνολική πολιτική της. Μ ε την πολιτική της έδρα ίωσης 
της ευρωπαϊκής προοπτικής, με την πολιτική της ανάπτυξης 
με κοινωνική δικαιοσύνη

Τρίτος καθαρός στόχος του ελληνικού λαού και του 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι η ολόπλευρη ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης 
της χώρας

Η ενδυνάμωση της διεθνούς θέσης της Ελλάδας, το κύρος και η ισχύς της 
χώρας είναι στοιχεία που εξαρτώνται από δύο παράγοντες:
Ο πρώτος είναι η οικονομικά και κοινωνικά ισχυρή Ελλάδα. Ζούμε στην πιο 
ταραγμένη πλευρά της Ευρώπης. Τα Βαλκάνια διέρχονται περίοδο μακράς 
αστάθειας, ενώ χρειάζεται χρόνος για να επαληθευθεί η προσαρμογή της 
Τουρκίας στους κανόνες συμπεριφοράς που επιβάλλει η ευρωπαϊκή επιλογή, 
και η Μέση Ανατολή πυροδοτεί διαρκείς εντάσεις. Σ’ αυτή την «γειτονιά» 
χρειάζεται ικανότητα παρουσίας και δύναμη αποτροπής. Γι’ αυτό και ενδυ
ναμώνουμε σταθερά την οικονομική και κοινωνική θέση της χώρας και ενι
σχύουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις.
Ο δεύτερος παράγων, που περιλαμβάνει και συνθέτει τον πρώτο είναι η 
σταθερότητα και η εξέλιξη της ευρωπαϊκής μας προοπτικής. Στα επόμενα 
χρόνια, η εξωτερική μας πολιτική επικεντρώνεται: Στην εδραίωση κλίματος 
ειρήνης και ασφάλειας στην περιοχή και στην ενεργό συμβολή στην διαμόρ
φωση του κοινού ευρωπαϊκού μας μέλλοντος.
Μια πιο ισχυρή Ελλάδα στην Ευρώπη καθίσταται πόλος σταθερότητας στην 
περιοχή των Βαλκανίων και προωθεί τις σχέσεις μας με την Τουρκία στα 
πλαίσια των δεσμεύσεων του Ελσίνκι. Η πορεία σύγκλισης σε όλους τους 
τομείς προς τα επίπεδα των ανεπτυγμένων κοινωνιών της Ένωσης μας προσ
δίδει το απαιτούμενο ειδικό βάρος για να ολοκληρώσουμε την ενταξιακή 
προοπτική της Κύπρου.
Παράλληλα, η ενίσχυση της παρουσίας μας στην Ένωση μας δίνει την δυνα
τότητα πιο ουσιαστικής συμμετοχής στην ιστορική διαπραγμάτευση, στον 
διακρατικό διάλογο για το μέλλον της Ευρώπης. Το μέλλον της Ευρώπης 
είναι το μέλλον των πολιτών της και είναι το μέλλον της Ελλάδας.
Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ε.Ε. το πρώτο εξάμηνο του 2003.



Εργαζόμαστε ήδη για να διαμορφώσουμε τις συνθήκες για μια επιτυχημένη 
προεδρία. Μια προεδρία που θα εδραιώσει στην Ένωση την εικόνα μιας 
σύγχρονης Ελλάδας. Μια προεδρία που θα ενισχύσει την Ένωση και θα 
προβάλλει τις ελληνικές θέσεις και απόψεις για το κοινό μας μέλλον στην 
εποχή της παγκοσμιοποίησης.
Παράλληλα οφείλουμε με τη δράση μας να συμβάλλουμε στην ισχυροποί
ηση του πολιτικού λόγου της Ευρωπαϊκής αριστερός. Τα γεγονότα της 
Γένοβα καταδεικνύουν την ανάγκη για μια νέα παρέμβαση. Η απάντηση της 
αριστερός δεν μπορεί να είναι τυφλή άρνηση και η βία, αλλά οι θέσεις και το 
όραμα για την μετατροπή της παγκοσμιοποίησης σε μια δύναμη που αίρει 
τις ανισότητες και εμβαθύνει τα κοινωνικά δικαιώματα. Η οικονομική επέ
κταση και το ελεύθερο εμπόριο πρέπει να συνδεθούν πιο ενεργά και πιο 
άμεσα με την εδραίωση της κοινωνικής δικαιοσύνης σε διεθνές επίπεδο. Ο 
ρόλος των διεθνών οργανισμών είναι στοιχείο καθοριστικό. Ο ρόλος αυτός 
πρέπει να ενισχυθεί και να συνδεθεί πιο άμεσα με τις αρχές, τις αξίες, τα 
ιδανικά και την βούληση των λαών.
Οι καθαροί στόχοι του ελληνικού λαού και του ΠΑ.ΣΟ.Κ., απαιτούν να είναι 
ξεκάθαρες για μας δύο αρχές δράσεις.
Πρώτη αρχή:

Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. είναι δύναμη αλλαγής της ελληνικής 
κοινωνίας. Αλλάζουμε σταθερά την Ελλάδα. Αυτός είναι ο 
στόχος μας. Λέμε πάντα «Ναι» στις αλλαγές, αλλά στις 
αλλαγές που διαφυλάσσουν και αναπτύσσουν όσα έχουμε 
ήδη κατακτήσει. Λέμε «Όχι» στις αλλαγές που ακυρώνουν 
αυτά που πετύχαμε

Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διακυβεύει έστω και μια σπιθαμή από το έδα
φος που έχει καλύψει η Ελλάδα. Τα επιτεύγματά μας είναι αδιαπραγμάτευτα. 
Θα κάνουμε αλλαγές για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα μπροστά. Δεν θα 
αλλάξουμε την πορεία μας.
Από το 1996 η κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. πήρε αποφάσεις για τις οποίες επί 
δεκαετίες υπήρχαν δισταγμοί και ταλαντεύσεις. Κι αυτό έγινε γιατί το 
ΠΑ.ΣΟ.Κ. πρότεινε και ο ελληνικός λαός αποφάσισε πως έπρεπε να γίνει μια 
τομή με το παρελθόν. Θα προχωρήσουμε σε αυτή την πορεία ανασχεδιάζο- 
ντας, προσαρμόζοντας, διαμορφώνοντας νέες πολιτικές. Ο σοσιαλισμός, ο 
εκσυγχρονισμός αρνούνται το δογματισμό. Είναι διαδικασίες συνεχούς



αλλαγής για να εφαρμοστούν οι αρχές και αξίες που πρεσβεύουμε πιο γρή
γορα και πιο αποτελεσματικά.
Οι αλλαγές απαιτούν το κλίμα διαλόγου και συναίνεσης με τις κοινωνικές 
δυνάμεις. Χρειάζεται εντατικότερη προσπάθεια σ’ αυτή τη κατεύθυνση. Οι 
αλλαγές θα γίνουν με τον λαό, με την συμβολή και την συμμετοχή των ενδια
φερομένων στην διαμόρφωση των λύσεων και των μεταρρυθμίσεων. Αυτό 
ισχύει ιδιαίτερα για το ασφαλιστικό.

Δεν θα απενεργοποιήσουμε την πολιτική μας, δεν θα 
διακυβεύσουμε την ευρωπαϊκή προοπτική μας, αλλά θα 
αναζητήσουμε συναινέσεις και ευρύτερες συμφωνίες που 
κάνουν την προοπτική αυτή πιο ισχυρή και πιο σίγουρη. 
Στόχος μας, η κατοχύρωση της ΙΣΧΥΡΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δεύτερη αρχή:

Ναι, στην αναδιανομή εισοδήματος, ναι στη 
στοχευμένη ενίσχυση του εισοδήματος που επενδύει στον 
ενεργό πολίτη και ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Όχι στις 
παροχές χωρίς αντίκρισμα, όχι στις παροχές που δεσμεύουν 
και υποθηκεύουν το μέλλον του λαού

Η αναδιανομή, η διάχυση της ευημερίας είναι ένα κεντρικό κριτήριο τόσο 
κατά τη διαμόρφωση όσο κατά τον έλεγχο της πολιτικής μας.

Για μας, κάθε οικονομική πολιτική οφείλει να έχει ένα 
ορατό κοινωνικό σκοπό

Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Δικαιολο
γείται μόνο αν εξυπηρετεί κάποιους κοινωνικούς σκοπούς. Αυτό ισχύει ιδι
αίτερα για μια κυβέρνηση του ΠΑ.ΣΟ.Κ. Η οικονομική πολιτική οφείλει να 
δημιουργεί τις προϋποθέσεις για κοινωνική άνοδο, στα πλατειά λαϊκά στρώ
ματα, για αντιμετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων, για παροχή ολοένα 
και πιο ικανοποιητικών υπηρεσιών υγείας, παιδείας και αλληλεγγύης.

Για μας, η παραγωγή και η αναδιανομή του 
πλεονάσματος είναι αλληλένδετες πολιτικές



Η άρση της ισορροπίας ανάμεσα στην παραγωγή και την αναδιανομή πλεο
νάσματος οδηγεί σε στασιμότητα και ύφεση. Συνεπώς, αυτό που ενισχύει 
τα μεσαία και τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα είναι η δημιουργία ισχυ
ρών θεμελίων για μια συνεχή παραγωγή πλεονάσματος, για μια διαρκή διεύ
ρυνση της συμμετοχής στη διαδικασία ευημερίας.
Η κυβερνητική πολιτική έχει προωθήσει την αναδιανομή του εισοδήματος. 
Το φορολογικό σύστημα για παράδειγμα στην περίοδο 1994-2000 έγινε 
δικαιότερο. Ενισχύσαμε τους άμεσους φόρους σε σχέση με τους έμμεσους 
και περιορίσαμε τη φοροδιαφυγή. Την περίοδο αυτή η συμμετοχή των επι
χειρήσεων στα φορολογικά βάρη αυξάνεται.
Μας ενδιαφέρει να μη γίνουν επιλεκτικές παροχές με κριτήριο το πολιτικό 
κόστος, τη συντεχνιακή δύναμη ή τις πελατειακές σκοπιμότητες. Τέτοιες 
παροχές θα κληθεί αργότερα ο λαός να πληρώσει με υψηλή φορολογία, 
περικοπές ή εξωτερικό δανεισμό. Μας ενδιαφέρει μια κοινωνία που επεν
δύει στον πολίτη και κερδίζει η ίδια από την επένδυση γιατί δημιουργεί πιο 
ενεργούς πολίτες. Κατακτά μια ισχυρότερη συνοχή. Αποκτά μια νέα συλλο
γική αυτοπεποίθηση. Γίνεται πιο Ισχυρή Κοινωνία. Γιατί αυτός είναι ο στόχος 
μας: Η κατοχύρωση της Ισχυρής Κοινωνίας.
Την επόμενη βδομάδα με την ευκαιρία των εγκαινίων της Διεθνούς Έκθεσης 
Θεσσαλονίκης θα εξειδικεύσω με ομιλίες και ανακοινώσεις τα όσα σε γενι
κές γραμμές ανέφερα σήμερα. Θα σταθώ στις απαντήσεις, που δίνουμε στα 
προβλήματα και ερωτήματα που απασχολούν τον ελληνικό λαό. Θα παρου
σιάσω το συγκεκριμένο σχέδιο δράσεων που έχει εκπονήσει η κυβέρνηση 
για τα επόμενα χρόνια.
Στις «θέσεις για το Συνέδριο», που θα συζητήσουμε σήμερα αναπτύσσονται 
οι πολιτικές μας και σε πολλούς άλλους τομείς πέρα από εκείνους που ανέ
φερα συνοπτικά. Πιστεύω σ’ αυτές. Οι θέσεις μας σκοπό έχουν να ξεκαθα
ρίσουν πώς απαντάμε σε μία σειρά από ερωτήματα, που θέτει η εξέλιξη, με 
ποιό τρόπο προχωράμε, ποιές πολιτικές θα μας επιτρέψουν να οικοδομή
σουμε την Ελλάδα που θέλουμε. Να οικοδομήσουμε μία κοινωνία ευημε
ρίας. Αυτό ακριβώς οφείλουμε να προσέξουμε. Θέλουμε να κτίσουμε. Οι 
πολιτικές μας οφείλουν να είναι δημιουργικές, να εξασφαλίζουν συνθήκες 
εμπιστοσύνης για τη διακυβέρνηση, να διασφαλίζουν το εφικτό των ανα
γκαίων αλλαγών. Ρητορείες, επίπλαστες κοινωνικές αναφορές, δεσμεύσεις 
που ξεπερνούν τις δυνάμεις της χώρας και ναρκοθετούν την ανάπτυξη θα 
στρέψουν τη πλάτη μας στα σύγχρονα προβλήματα. Θέλουμε μια Ελλάδα 
που προχωρεί μπροστά. Να την κατοχυρώσουμε με τις θέσεις μας.



Το Εκτελεστικό Γραφείο εισηγείται προς την Κεντρική Επιτροπή να μην εξε
τάσουμε στο Συνέδριο του Οκτωβρίου αλλαγές στο καταστατικό. Αυτό δεν 
σημαίνει ότι η ανανέωση των δομών και της λειτουργίας μας είναι περιττή. 
Χρειάζεται όμως περισσότερος χρόνος συζήτησης για να αποκτήσουμε μια 
ολοκληρωμένη άποψη. Ομως με αφορμή τη σχετική αναφορά στις «Θέ
σεις» για το κόμμα θέλω να τονίσω τρεις θεμελιακές επιλογές για τη λει
τουργία μας.
Η πρώτη θεμελιακή επιλογή είναι να διευρύνουμε τη δυνατότητα συμμετο
χής στη λειτουργία του κόμματος και έτσι να ενισχύσουμε τη δημοκρατική 
λειτουργία του στην κοινωνία.

Κόμμα ανοιχτό στην Κοινωνία σημαίνει κόμμα που 
διαμορφώνει με τη συμμετοχή των κοινωνικών δυνάμεων τις 
επιλογές των προσώπων αλλά και την πολιτική του
Πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι οι προσπάθειες για διασύνδεση του κόμματος 
με την κοινωνία μέσα από προβληματισμό για συγκεκριμένα θέματα δεν 
απέδωσαν ενώ θα μπορούσαν να είχαν συμβάλει ουσιαστικά στη διεύρυνσή 
του. Θα επιμείνουμε και θα πετύχουμε.

Ένα κόμμα ανοιχτό στην κοινωνία αποτελεί κύριο 
στόχο μας
Η δεύτερη θεμελιακή επιλογή είναι η Πολιτική Πρωτοβουλία. Το ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
πρέπει να έχει σταθερά στα χέρια του την πρωτοβουλία στις εξελίξεις, σε 
εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Με προτάσεις και παρεμβάσεις 
παντού, με ανοιχτές διαδικασίες, με σχεδίασμά και συνεπή υλοποίηση πολι
τικής. Αυτό απαιτεί όργανα που δουλεύουν και δεν υπάρχουν μόνο στα 
χαρτιά. Υπάρχουν στα χαρτιά γιατί πολλούς ενδιαφέρει η κατοχή της θέσης 
και όχι η πολιτική πράξη. Η Πολιτική Πρωτοβουλία πρέπει να γίνει και θα 
γίνει πράξη.

Πρωτοβουλίες είναι αναγκαίες για να δημιουργήσουμε 
-μ ε  βάση το ΠΑΣΟΚ- το Κοινωνικό ρεύμα πλειοψηφίας που 
θα εγγυηθεί την επιτυχία των αλλαγών που επιχειρούμε και 
τη δημιουργία της ισχυρής κοινωνίας. Σ ’ αυτή την πορεία 
είναι ευπρόσδεκτοι όλοι εκείνοι που θέλουν να ενώσουν τον 
προβληματισμό, τις δυνάμεις, τη δουλειά τους μαζί μας



Η τρίτη θεμελιακή επιλογή είναι η Κοινωνική Παρέμβαση. Πρέπει να δεί
ξουμε το δρόμο για την κοινωνία που θέλουμε. Όχι μόνο στα παραδοσιακά 
της αιτήματα αλλά και στις νέες ανάγκες. Το σύγχρονο κοινωνικό κράτος, η 
ποιότητα ζωής στην πόλη και στην ύπαιθρο ανοίγουν νέα πεδία πρωτοβου
λίας και παρέμβασης. Έχουμε όλες τις δυνατότητες και θα τις αξιοποιή- 
σουμε για να δείξουμε στην πράξη την κοινωνική μας πρωτοπορία.
Έχει συμβεί μια μεγάλη αλλαγή στο εσωτερικό του ΠΑ.ΣΟ.Κ. τα τελευταία 
πέντε χρόνια κι’ αυτή είναι η εμπέδωση και η ολόπλευρη ενίσχυση της εσω
κομματικής δημοκρατίας. Όλες οι απόψεις ακούγονται. Πάντα πίστευα και 
πιστεύω στην ανάγκη της δημιουργικής αντιπαράθεσης, στον ανοιχτό διά
λογο, στην ελεύθερη άποψη. Τα όρια, όμως, της προσωπικής άποψης είναι 
οι συλλογικές μας αποφάσεις, η κοινή και ενιαία δράση όλων μας στην κοι
νωνία.
Πιστεύω στην ανάγκη της κριτικής. Η κριτική χρειάζεται κατά τη διάρκεια 
λήψης των αποφάσεων. Χρειάζεται και στη διάρκεια της πορείας μας για να 
δούμε πιο σωστά τα πράγματα. Όμως, οφείλει να συμβάλει. Να μην αποτε
λεί προσωπική στρατηγική.
Η κοινωνία θέλει την ελεύθερη άποψη τεκμηριωμένη, καλόπιστη, με δημι
ουργικό πνεύμα. Απεχθάνεται τις προσωπικές στρατηγικές. Μας καταλογίζει 
τον πολλαπλασιασμό τους. Και ζητά αυτό να σταματήσει. Η κοινωνία θέλει 
ένα Ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. στα χρόνια και στις δεκαετίες που έρχονται. Γι’ αυτό η 
δράση μέσα στο ΠΑ.ΣΟ.Κ είναι απαραίτητο να χαρακτηρίζεται από ευθύνη 
απέναντι στην κοινωνία, από ευθύνη απέναντι στον πολίτη που ενδιαφέρεται 
για τη συλλογική αποτελεσματικότητα.
Είναι κατάκτησή μας στην πολιτική ζωή η αναζήτηση μέσα από τη διαφορετι
κότητα. Να αναδείξουμε όμως μέσα από την διαφορετικότητα την ενότητά 
μας, τις κοινές μας πεποιθήσεις, τη συστράτευσή μας. Να ανανεώσουμε την 
κοινή μας δέσμευση για ένα Ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι ο πάγιος βασικός μας 
στόχος και ο πρωταρχικός στόχος του συνεδρίου μας: Η κατοχύρωση ενός 
ΙΣΧΥΡΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ. Είναι η προϋπόθεση της επιτυχίας μας στις εκλογικές 
αναμετρήσεις που έρχονται.
Για το μέλλον, θέλουμε να διασφαλίσουμε: Ισχυρή Ελλάδα -  Ισχυρή Κοινω
νία -  Ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. Κόμμα Ανοιχτό στην Κοινωνία -  Πολιτική Πρωτο
βουλία -  Κοινωνική Παρέμβαση. Τρεις αρχές και τρεις θεμελιακές επιλογές 
που πρέπει να ενισχύσει το συνέδριό μας γιατί διασφαλίζουν το μέλλον του 
Κινήματος και το μέλλον της Ελλάδας. Γιατί εγγυώνται την πραγμάτωση των 
καθαρών στόχων του ελληνικού λαού και θέτουν τις βάσεις για τη νίκη του 
Κινήματος μας στις Δημοτικές και Νομαρχιακές εκλογές και κυρίως στις



εκλογές του 2004.
Μόνον με το στόχο αυτό το συνέδριό μας θα καταστεί αφετηρία μιας μεγά
λης πολιτικής εξόρμησης απέναντι σε όσους θέλουν να υποτάξουν την πολι
τική στα μέτρα τους. Ξεκινάμε μια μεγάλη πολιτική εξόρμηση απέναντι σε 
μια αντιπολίτευση χωρίς πρόταση και χωρίς προσφορά. Απέναντι στην απο
σταθεροποίηση αν όχι ανατροπή της ευρωπαϊκής προοπτικής, απέναντι 
στον πολιτικό ρεβανσισμό, στην εθνική καθυστέρηση και στην κοινωνική 
καθήλωση που σηματοδοτεί η Νέα Δημοκρατία, ένα κόμμα χωρίς αρχές και 
χωρίς πρόγραμμα. Ένα κόμμα που ήταν και παραμένει ο κύριος εκφραστής 
του παρασκηνίου, των μεγάλων οικονομικών συμφερόντων, της συντήρησης 
και των νοοτροπιών του παρελθόντος.
Η δύναμη του ΠΑ.ΣΟ.Κ., της μεγάλης προοδευτικής παράταξης που άλλαξε 
και αλλάζει την Ελλάδα είναι η ταύτισή του με τα μεγάλα λαϊκά κοινωνικά 
στρώματα. Στο συνέδριό μας θα κατοχυρώσουμε ένα Ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ. 
έτοιμο να εκπληρώσει τις δεσμεύσεις του και κυρίως έτοιμο να συλλάβει και 
να αναλάβει τις προκλήσεις και τις ευθύνες του μέλλοντος.

Η ανταπόκριση στην εντολή του 2000 είναι ο δρόμος 
για τη νίκη του 2004. Οι θέσεις μας είναι ξεκάθαρες:

Προχωράμε Μ ε  το Λαό για το Μέλλον.
Εργαζόμαστε σταθερά για μια κοινωνία ανάπτυξης, 
ευημερίας, δικαιοσύνης

Η αισιοδοξία για το μέλλον στηρίζεται στον αγώνα που δώσαμε και πετύ
χαμε - σε ένα μεγάλο αγώνα που δίνουμε και θα δώσουμε όλοι μαζί με 
βαθιά πεποίθηση ότι δημιουργούμε.

Ένα Ισχυρό ΠΑ.ΣΟ.Κ., ένα κίνημα που έρχεται από 
πολύ μακριά για να πάει πολύ μακριά.

Μια Ισχυρή Κοινωνία. Μ ια κοινωνία ανάπτυξης και 
αλληλεγγύης. Μια κοινωνία με επίκεντρο τον άνθρωπο και τις 
ανάγκες του, τον πολίτη και τις προοπτικές του.

Μια Ελλάδα ισχυρή και σταθερή στην Ευρώπη στα χρόνια 
και στις δεκαετίες που έρχονται




