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Η Κυβερνητική Πορεία μας

Η Κυβέρνηση έχει δεσμευθεί απέναντι στον Ελληνικό λαό ν'ακολουθήσει 

μια πορεία, που θα έχει για στόχους:
• Τη δημιουργία μιας σύγχρονης, μιας ισχυρής Ελλάδας.

• Την ισότιμη συμμετοχή της χώρας στην ευρωπαϊκή ενοποίηση.
• Την ασφάλεια της χώρας, με μια πολιτική ενεργού προώθησης των 

εθνικών δικαίων, δικαιωμάτων και συμφερόντων.

• Την ανάπτυξη μιας ανταγωνιστικής και δυναμικής οικονομίας.

• Ένα κοινωνικό κράτος και μια καλύτερη ποιότητα ζωής.
• Τον εκσυγχρονισμό του κράτους και των θεσμών δημοκρατίας.

Από το Συνέδριο ως σήμερα, σε αλλεπάλληλες συλλογικές διαδικασίες, 

έχουμε δρομολογήσει μια σφαιρικά επεξεργασμένη πολιτική, η οποία 

επικυρώθηκε με τη λαϊκή εντολή της 22ας του Σεπτέμβρη. Η πολιτική 

μας αυτή έχει ενότητα στόχων, σκοπών και μέσων. Δεν ήλθαμε να 

διαχειριστούμε τα προβλήματα, αλλά να μεταβάλλουμε τον οικονομικό 

και κοινωνικό χάρτη της χώρας, σε ένα πλαίσιο σαφών εθνικών στόχων. 

Όλες οι πολιτικές μας κατατείνουν στη δημιουργία της ισχυρής και 

ευημερούσας Ελλάδας.

Η εξωτερική πολιτική της χώρας συνδέεται στενά και αποφασιστικά με 

την επίτευξη του συνόλου των στόχων μας. Η ενδυνάμωση της 

οικονομίας και η ανάπτυξη της χώρας έχουν αποφασιστική σημασία σε 

όλες τις παραμέτρους της εξωτερικής πολιτικής. Η διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής, συνδέεται στενά με την αναγκαία ομοψυχία στην 

επίτευξη των εθνικών στόχων. Η ισότιμη συμμετοχή μας στη διαδικασία
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της ευρωπαϊκής ενοποίησης είναι ταυτόχρονα εδραίωση της διεθνούς 

θέσης της χώρας και προϋπόθεση της θετικής αναπτυξιακής μας 

πορείας. Οι Έλληνες πολίτες δεν θέλουν την Ελλάδα χώρα δεύτερης ή 

τρίτης κατηγορίας στην Ευρώπη. Και το ΠΑΣΟΚ είναι η μόνη πολιτική 

δύναμη της χώρας, που έχει συγκεκριμένο σχέδιο και αποσαφηνισμένη 

πολιτική για την επιτυχία των εθνικών μας στόχων.

Η ισότιμη συμμετοχή της χώρας μας στις ευρωπαϊκές εξελίξεις αποτελεί 

προϋπόθεση για τη μεγιστοποίηση όλων των ωφελημάτων, που 

επιδιώκουμε μέσα από τις πολιτικές μας για την Ελλάδα, τα κυριαρχικά 

της δικαιώματα, τους πολίτες της, την ανάπτυξη της οικονομίας, τη 

συλλογική και ατομική ευημερία. Αποτελεί συγχρόνως προϋπόθεση για 

την ενίσχυση της θέσης της χώρας μας, της ικανότητάς της να επηρεάζει 

αποφάσεις σε άλλα κέντρα λήψης αποφάσεων, να μετέχει στη 

διαμόρφωση μιας νέας ευρωπαϊκής πραγματικότητας, που εξελίσσεται 

ραγδαία.

Ο Πρωθυπουργός και η Κυβέρνηση δρούν με συλλογικότητα και 

διάλογο. Η Κυβέρνηση λειτουργεί και παίρνει αποφάσεις, στα πλαίσια 

των θεσμοποιημένων κυβερνητικών οργάνων και ανοίγει η ίδια τον 

κοινωνικό διάλογο στα μεγάλα ζητήματα, που αγγίζουν άμεσα τον 

πολίτη. Είναι αποφασισμένη να τηρήσει τις δεσμεύσεις της, ακολουθεί 

με συνέπεια την πολιτική της, έστω και αν αυτό συνεπάγεται 

βραχυπρόθεσμα πολιτικό κόστος. Η Κυβέρνηση έχει καταρτίσει ένα 

ολοκληρωμένο πρόγραμμα κυβερνητικής δράσης, που απλώνεται σε 

όλη την τετραετία και προχωράει με γοργούς ρυθμούς, σύμφωνα με τις 

ιεραρχήσεις κάθε υπουργείου. Στο τέλος της 4ετίας οι καρποί αυτής της 
πολιτικής θα ξαναδώσουν στο ΠΑΣΟΚ τη νίκη.

Η εξωτερική μας και η αμυντική μας πολιτική αναπτύσσονται με 

συνέπεια, επιμονή και ολομέτωπη δράση, σε όλα τα επίπεδα με στόχο



την ισχυρή Ελλάδα, την Ελλάδα που μετέχει στα κέντρα λήψης 

αποφάσεων, που επηρεάζει τις εξελίξεις, που προασπίζεται τα εθνικά 

συμφέροντα και τα κυριαρχικά της δικαιώματα.

Τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής και ιδίως εκείνα, που συνδέονται 

στενά με θέματα ζωτικής σημασίας δεν επιδέχονται ούτε ρητορικές ούτε 

μπορεί να είναι αντικείμενα σχολιασμών, χωρίς εμβάθυνση στους 

χειρισμούς, χωρίς αξιολόγηση των στοιχείων, χωρίς στάθμιση των 
δεδομένων. Η πολιτική μας ζωή γενικότερα και η άσκηση εξωτερικής 

πολιτικής ειδικότερα, έχουν κατά καιρούς τραυματιστεί βαθιά από 
λόγους και χαρακτηρισμούς, που δεν συνοδεύονται από τη βάσανο της 

σκέψης και από τον έλεγχο των δεδομένων. Η εξωτερική πολιτική είναι 

ο κατ'εξοχήν ευαίσθητος χώρος, στον οποίο δεν επιτρέπονται 

«ασκήσεις επί χάρτου» ούτε η επίκληση γενικών αρχών ως πρόταση 

ειδικής πολιτικής. Τα εθνικά θέματα ανήκουν -κατ'εξοχήν- στο πεδίο του 
συγκεκριμένου, στο πεδίο της πράξης και όχι στο πεδίο των ελιγμών του 

λόγου. Στα εθνικά θέματα απαιτείται η μείζων ευθύνη κάθε πολιτικής 

δύναμης. Κατά μείζονα λόγο, το μέγιστο βαθμό ευθύνης φέρουν τα 

στελέχη ενός κυβερνώντος κόμματος.

Στα εθνικά θέματα και στο όλο πλέγμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων, 

οι θέσεις μας είναι κρυστάλλινα διαυγείς. Οι θέσεις μας είναι γνωστές 

και επικυρωμένες από τα κορυφαία συλλογικά μας όργανα στο κόμμα 

και την κυβέρνηση. Οι θέσεις μας είναι γνωστές και επικυρωμένες από 
τη λαϊκή ψήφο. Οι θέσεις μας είναι γνωστές και δικαιωμένες από το 

σύνολο των χειρισμών μας, στο σύνολο των εθνικών μας θεμάτων.

Η στρατηγική μας αυτή αναπτύσσεται και μέσα από τους οργανισμούς 

στους οποίους μετέχουμε και ιδίως την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ, 

τη Δυτικοευρωπαϊκή Ένωση.



Έχουμε και εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική στην Ευρωπαϊκή 

Ένωση, ιδιαίτερα σε ότι αφορά το υπό αναμόρφωση Ευρωπαϊκό 

Οικοδόμημα, καθώς και το νέο ρόλο και τις δομές του ΝΑΤΟ και της 

ΔΕΕ. Υποστηρίζουμε σταθερά τις θέσεις μας για μια Ευρώπη με 

περισσότερη δημοκρατία, κοινωνική δικαιοσύνη, αλληλεγγύη, ισότιμη 

συμμετοχή αυτών που τη συγκροτούν. Μια Ευρώπη που διευρύνεται 

εξασφαλίζοντας ειρήνη, συλλογική και ατομική ευημερία για αυτήν και τις 

χώρες που την περιβάλλουν, που στηρίζεται στις πάγιες αξίες και αρχές 
του πολιτισμού μας και του διεθνούς δικαίου. Προωθούμε την ένταξη 

της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως μείζονα πολιτικό στόχο.

Έχουμε αναπτύξει μια ολοκληρωμένη πολιτική για τα Βαλκάνια, που 
στηρίζεται στις αρχές του διεθνούς δικαίου και των ανθρωπίνων 

δικαιωμάτων, που επιδιώκει τη διαμόρφωση ενός ευρύτερου χώρου 

ειρήνης, δημοκρατίας και συνεργασίας μεταξύ των λαών των Βαλκανίων. 

Είμαστε παρόντες με θέσεις που τυγχάνουν γενικότερης αποδοχής και 

με έμπρακτες πρωτοβουλίες παροχής καλών υπηρεσιών και 

ανθρωπιστικής βοήθειας. Έχουμε αναδειχθεί σε πόλο σταθερότητας, 

ασφάλειας, συνεργασίας. Πρόσφατο παράδειγμα η Αλβανία. Η Ελλάδα 

συνέβαλε αποφασιστικά στις διαβουλεύσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Στόχος μας ήταν η αντιμετώπιση των εξελίξεων με πολιτικά μέσα, αλλά 

και αποτελεσματικό τρόπο. Επιτύχαμε και στα δύο. Συμβάλαμε στην 

κατοχύρωση της ειρήνης, στη σταθερότητα της περιοχής, αλλά και στην 

προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας. Επιτύχαμε να είναι η 

Ελλάδα παρούσα στις εξελίξεις και να συμβάλλει, με κύρος, στη 

διαμόρφωση των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή.

Αναπτύσσουμε μία πολυσχιδή δράση σε διμερές επίπεδο με τις 

περισσότερες χώρες της ευρύτερης περιοχής, με αποτέλεσμα στο 

τελευταίο εξάμηνο να έχουν κυρωθεί από τη Βουλή συνολικά 51 Διεθνείς 

συμφωνίες, που ενισχύουν τους δεσμούς μας και τη συνεργασία μας με



τη διεθνή κοινότητα. Με έναν ολόκληρο κόσμο που προσβλέπει σε μας 

ως χώρα ειρήνης, ανάπτυξης και αρχών, συνέπειας και συνεργασίας.

Στο επίκεντρο της πολιτικής μας βρίσκονται οι ελληνοτουρκικές σχέσεις 

και το Κυπριακό. Με σαφήνεια και συνέπεια υποστηρίζουμε, σε κάθε 

κατεύθυνση, τα κυριαρχικά μας δικαιώματα και τις θέσεις μας απέναντι 
στην τουρκική επιθετικότητα, πιέζουμε για δίκαιη και βιώσιμη λύση του 

Κυπριακού.

Στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ο πυρήνας των πολιτικών μας είναι 

σαφής: η Ελλάδα δεν θέτει σε κανένα διάλογο και υπό καμία αίρεση τα 

κυριαρχικά της δικαιώματα, όπως αυτά απορρέουν από το διεθνές 

δίκαιο και τις διεθνείς συνθήκες. Η Ελλάδα δεν δέχεται οποιαδήποτε 

διαδικασία που θέτει υπό αίρεση το «status quo» στο Αιγαίο. Στόχος 

όλων των πολιτικών μας είναι η διασφάλιση των συμφερόντων, των 

δικαίων και δικαιωμάτων της χώρας.

Εάν η Τουρκία αποδείξει εμπράκτως ότι σέβεται το διεθνές δίκαιο, εάν 
εμπράκτως αποσύρει την επεκτατική της επιβουλή κατά των ελληνικών 

κυριαρχικών δικαιωμάτων, τότε θα βρει την Ελλάδα αρωγό στην 

ευρωπαϊκή της πορεία. Εμείς πιστεύουμε, ότι και για τις δύο χώρες είναι 

προτιμότερη και ωφελιμότερη η ειρηνική πορεία των σχέσεών μας. Οι 

δύο λαοί έχουν μόνο να κερδίσουν αν φύγει από την περιοχή η ένταση 

και η απειλή χρήσης βίας, που συστηματικά τα τελευταία χρόνια 

καλλιεργεί και κλιμακώνει η Άγκυρα.

Με τη σύσταση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, η χώρα μας 

επιδιώκει να προωθήσει τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των δύο 

χωρών. Η λειτουργία της Επιτροπής δεν αποτελεί έναρξη πολιτικού 

διαλόγου ή οποιαδήποτε μορφή διαιτησίας. Πρόκειται για μια 
διαδικασία, που έχει ως στόχο τη γνωστοποίηση των εκατέρωθεν



απόψεων πάνω σε διαδικαστικά ζητήματα, που αφορούν την εφαρμογή 

του νομικού πλαισίου. Το πόρισμα αυτής της διαδικασίας δεν θα έχει 

δεσμευτικό χαρακτήρα.

Η χώρα μας έχει διατυπώσει μια πρόταση ολοκληρωμένης προσέγγισης 

για τη βελτίωση των ελληνοτουρκικών σχέσεων. Είναι η ρεαλιστική 

πρόταση της «βήμα προς βήμα» προόδου, που αποβλέπει στη 
σταδιακή αντιμετώπιση των θεμάτων και στην καλλιέργεια κλίματος 

εμπιστοσύνης στις σχέσεις των δύο χωρών. Αλλά και στη δημιουργία 
μιας προοπτικής παραπέρα εξέλιξης, καθώς τα εκκρεμή θέματα 

αντιμετωπίζονται διαδοχικά με βάση τις αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση αυτή θα είναι η εκ μέρους της 

Τουρκίας αποδοχή τριών προϋποθέσεων που αντικατοπτρίζουν βασικές 

και γενικά αποδεκτές αρχές του Διεθνούς Δικαίου.

Δηλαδή:
• τη δήλωση στο αναγκαίο πολιτικό επίπεδο χωρίς όρους ή 

προϋποθέσεις ότι αποκλείει την απειλή πολέμου ή τη χρήση βίας στις 

σχέσεις των δύο χωρών.
• την αποδοχή του θεσμικού πλαισίου, που διέπει τις σχέσεις των δύο 

χωρών και διαμορφώνει την ισχύουσα νομική κατάσταση στο Αιγαίο, 

δηλαδή τις υπάρχουσες διεθνείς συμφωνίες και τις αρχές του 

Διεθνούς Δικαίου.
• την αποδοχή στη συνέχεια, από την Τουρκία ότι, θέματα που 

αφορούν την εφαρμογή ή ερμηνεία των διεθνών συνθηκών, θα 

επιλυθούν μέσα από τις νομικές διαδικασίες που προβλέπει το 

Διεθνές Δίκαιο και συγκεκριμένα το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης.

Πέραν των άλλων το πρώτο αυτό βήμα (όπως άλλωστε και η αποδοχή 

από την Τουρκία της προσφυγής στη Χάγη σ' ό,τι αφορά τις αξιώσεις 
για τα Ίμια) θα επέτρεπε στην Ελλάδα να εγκρίνει το χρηματοδοτικό



κανονισμό ώστε να απεμπλακεί η προοπτική που εδόθη στην Τουρκία 

μέσω της Συμφωνίας Τελωνειακής Ένωσης.

Το επόμενο βήμα θα ήταν η σύνταξη συνυποσχετικού μεταξύ των δύο 

χωρών μας για την παραπομπή του ζητήματος της οριοθέτησης της 

υφαλοκρηπίδας στο Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης. Παράλληλα, οι δύο 

χώρες μπορούν να εγκαινιάσουν επαφές σε υπηρεσιακό αλλά και σε 

κυβερνητικό επίπεδο για τη συστηματική ανταλλαγή απόψεων και την 

ανάπτυξη συνεργασίας σε τομείς αμοιβαίου συμφέροντος, όπως του 
τουρισμού, του εμπορίου, της καταπολέμησης της εγκληματικότητας, 

της λαθρομετανάστευσης κ.ά. Η προοπτική που θα δημιουργηθεί θα 

καθορίσει και τη διαγραφή των επομένων βημάτων.

Έχουμε καταστήσει σαφές ότι κεντρικός άξονας της αμυντικής μας 

πολιτικής είναι η Αποτροπή και προς αυτή είναι αναγκαίο να συγκλίνουν 
όλες οι συνιστώσες της Εθνικής πολιτικής. Πρωτεύον δυναμικό στοιχείο 

της έννοιας της αποτροπής συνιστούν οι Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Στόχος προτεραιότητας της πολιτικής μας ήταν και είναι ο 
εκσυγχρονισμός των Ενόπλων Δυνάμεων, η ποιοτική αναβάθμισή τους 

με επίκεντρο το ανθρώπινο δυναμικό.

Προς αυτή την κατεύθυνση εγκρίναμε το Ενιαίο Μεσοπρόθεσμο 

Πρόγραμμα Ανάπτυξης και εκσυγχρονισμού των εξοπλισμών 1996- 

2000 και άρχισε η υλοποίησή του. Βελτιώσαμε το μισθολόγιο των 
στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, στα στενά πλαίσια της οικονομίας 

μας, το οποίο εφαρμόζεται από 1.1.1997. Στηρίζουμε το Ενιαίο 

Αμυντικό Δόγμα και συνεχίζουμε να μετέχουμε σε ειρηνευτικές 

πρωτοβουλίες του ΟΗΕ, με πλέον πρόσφατη την αποστολή σημαντικής 

στρατιωτική δύναμης στην Αλβανία.



Επιδιώκουμε πολύπλευρες αμυντικές συνεργασίες και συμμετέχουμε 

δημιουργικά στις διαδικασίες προσαρμογής του ΝΑΤΟ και της ΔΕΕ.

Προωθούμε την αναδιάρθρωση της δομής των Ενόπλων Δυνάμεων, τον 

εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τη στράτευση και τη θητεία, με 

ανάλογο νομοσχέδιο που επίκειται η κατάθεσή του στη Βουλή, καθώς 

και τη θέσπιση πλαισίου για την Παλλαϊκή άμυνα.

Η εξωτερική πολιτική και τα εθνικά θέματα χρειάζονται ομοψυχία, 

ψυχραιμία, αποφασιστικότητα, σταθερότητα και αποφυγή κινήσεων 
εντυπωσιασμού, από όλους. Η σθεναρή υπεράσπιση των θέσεών μας 

αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση, για να κερδίσουμε τη διπλωματική 

αντιπαράθεση, για να αντιμετωπίσουμε τα γεωπολιτικά επιχειρήματα 
τρίτων, να αποδυναμώσουμε τις πολιτικές σκοπιμότητες που 

κυριαρχούν σε διεθνές επίπεδο. Με εσωστρέφεια και πατριωτικούς 
λόγους σε επετείους δεν κερδίζονται οι διπλωματικές μάχες. Η Ελλάδα 
μπορεί και πρέπει να υποστηρίζει, όπου και όπως χρειάζεται, με θάρρος 

τη θέση της. Αυτή είναι υπερήφανη στάση.

Στα εθνικά θέματα, στο ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχουν δισταγμοί, ταλαντεύσεις 

και κενά. Προχωράμε με βάση τα πάγια εθνικά συμφέροντα, με βάση τις 

συλλογικές μας αποφάσεις, με βάση το αυτονόητο πατριωτικό καθήκον, 

όχι μόνο το δικό μας, αλλά πιστεύω και κάθε ελληνικού κόμματος, για τη 

δημιουργία της ισχυρής Ελλάδας, μιας χώρας σεβαστής σε φίλους και 

αντιπάλους.

Η πρόοδος της οικονομίας, η προκοπή όλων μας συλλογική ή ατομική, 

τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα των εργαζομένων, των ασθενέστερων 

τάξεων, αλλά και των επιχειρήσεων, εξαρτώνται άμεσα από την 

ικανότητά μας να συγκλίνουμε στα επίπεδα ανάπτυξης των άλλων 

κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ιδίως από την έγκαιρη



συμμετοχή μας στην τρίτη φάση της Οικονομικής και Νομισματικής 

Ένωσης (ΟΝΕ). Η μη έγκαιρη συμμετοχή μπορεί να έχει σημαντικές 

αρνητικές επιπτώσεις στο σύνολο των πολιτικών μας, αφού ο κεντρικός 

πόλος εξουσίας που θα επηρεάζει όλες τις σημαντικές αποφάσεις θα 

είναι ο κεντρικός πυρήνας των κρατών που θα συμμετάσχουν στην 

Οικονομική και Νομισματική Ένωση.

Σ' αυτό το κέντρο λήψης αποφάσεων η Ελλάδα, πρέπει να είναι μέσα. 
Αυτό πρέπει να θεωρηθεί ως ζήτημα εθνικής επιβίωσης και προοπτικής, 
ως η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη διασφάλιση των εθνικών μας 

συμφερόντων.

Η πορεία της σταθεροποίησης και της ανάπτυξης της οικονομίας μας 

φέρνει ήδη αποτελέσματα, αναγνωρίζεται από την αγορά από διεθνείς 

οργανισμούς, από ανεξάρτητους παρατηρητές της παγκόσμιας 

οικονομίας.

• Σημειώνεται ταχεία αποκλιμάκωση του πληθωρισμού: από 8.4% 

τον Ιανουάριο του '96, σε 7.5% το Δεκέμβριο του '96 και σε 6.0% 

το Μάρτιο του '97. Το 1997 εκτιμάται ότι το Δεκέμβριο θα μειωθεί 

στο ιστορικό επίπεδο του 5% περίπου (Απρίλιος '97: 5.9%).
• Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας διαμορφώνεται σε υψηλότερα 

επίπεδα σε σχέση με τις αρχικές προβλέψεις, αλλά και συγκριτικά 

με το μέσο όρο της Ε.Ε. Το ΑΕΠ για το 1996 αυξήθηκε κατά 2.6%, 

έναντι πρόβλεψης 1.7% στο Αναθεωρημένο Πρόγραμμα 

Σύγκλισης, ενώ κατά μέσο όρο το ΑΕΠ αυξήθηκε στις 15 
Ευρωπαϊκές χώρες κατά 1.6%. Για το 1997 εκτιμάται περαιτέρω 

αύξηση στο 3.5% για την Ελλάδα, έναντι 2.4% κατά μέσο όρο στην 

Ε.Ε.

• Σημειώνεται άλμα στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Οι 
ιδιωτικές επενδύσεις το 1996 αυξήθηκαν κατά 11% έναντι αρχικής



εκτίμησης για το 1996 8.3% και αύξησης 5.3% το 1995. Οι 

δημόσιες επενδύσεις το 1996 αυξήθηκαν κατά 14.9%, έναντι 7.4% 

το 1995, ενώ για το 1997 αναμένεται αύξηση της τάξης του 18%. 
Οι δαπάνες του ΠΔΕ για το 1997 αναμένεται να αυξηθούν κατά 

48.8% και να φθάσουν τα 1.666 δις δρχ.
• Διασφαλίστηκε το πραγματικό εισόδημα των εργαζομένων: ο 

μέσος πραγματικός μισθός έχει αυξηθεί κατά 3.0% το 1996. 

Ειδικότερα, οι πραγματικές αμοιβές των εργαζομένων κατά την 

τριετία 1994-1996 έχουν αυξηθεί με μέσο ρυθμό 2.4% ετησίως, 
έναντι μέσης ετήσιας μείωσης 3.5% στην περίοδο 1990-1993. Για 
το 1997 εκτιμάται ότι οι πραγματικοί μισθοί θα αυξηθούν κατά 

3.1%.
• Σημειώνεται βελτίωση του τζίρου στην αγορά: Το 1996

σημειώνεται αύξηση του όγκου των λιανικών πωλήσεων κατά 

0.7%, έναντι αντίστοιχης μείωσης κατά 2.7% το 1995.
• Σημειώνεται μείωση του ελλείμματος του κρατικού τομέα ως % του 

ΑΕΠ. Ειδικότερα για το 1996 το έλλειμμα της γενικής κυβέρνησης 

διαμορφώθηκε στο 7.4% του ΑΕΠ, έναντι 9.2% το 1995, ενώ για το 

1997 προβλέπεται περαιτέρω μείωση στο 4.2%.

• Το πρωτογενές πλεόνασμα της γενικής κυβέρνησης ως % του ΑΕΠ 
αυξάνεται σταθερά: για το 1996 ανήλθε σε 4.4% και για το 1997 

προβλέπεται ν'ανέλθει στο 6.2% του ΑΕΠ.

• Σημειώνεται συνεχής μείωση των επιτοκίων του Δημοσίου και των 

τραπεζών.
• Η βιομηχανική παραγωγή ύστερα από 4 χρόνια συνεχούς κάμψης 

(μέσος ετήσιος όρος 1990-1993: -1.8%) είναι αυξητική από το 1994 

και μετά: 1.1% το 1994, 2.2.% το 1995 και για το 1996 παρουσίασε 

αύξηση 0.8%, και αναμένονται για το '97 υψηλότερες επιδόσεις.

• Η ιδιωτική οικοδομική δραστηριότητα με βάση τις άδειες οικοδομών 

στο σύνολο της χώρας, το 1996 αυξήθηκε κατά 20.7% σε σχέση με



το 1995, συμβάλλοντας έτσι σημαντικά στην αναθέρμανση της 

εγχώριας ζήτησης και παραγωγής.

• Εδραιώνεται η εμπιστοσύνη στην ελληνική οικονομία. Αυτό 

καταδεικνύεται αφενός από τη σταθερή αύξηση στο ύψος των 
συναλλαγματικών διαθεσίμων (από 15.7 δις $ το Δεκέμβριο του 

1995 σε 19.4 δις $ το Μάρτιο του 1997), και αφετέρου από τη 

σημαντική εισροή (σχεδόν διπλασιασμό) των μακροπρόθεσμων 

επιχειρηματικών κεφαλαίων ιδιωτών (από 5.4 δις $ το 1995 σε 10.2 

δις $ το 1996).

Σε εθνικό επίπεδο και σε κάθε περιφέρεια υλοποιούμε ένα πενταετές 
αναπτυξιακό πρόγραμμα. Οι επενδύσεις σε υποδομές και για την 

ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, οι θεσμικές αλλαγές, αλλάζουν 

σιγά-σιγά τις δομές της οικονομίας και της κοινωνίας μας. Δεν είναι 
μόνο τα μεγάλα έργα, τα Σπάτα, η Εγνατία, οι εθνικοί οδικοί άξονες, τα 

έργα των τηλεπικοινωνιακών και της ενέργειας. Είναι εξίσου σημαντικό 
το σωρευτικό αποτέλεσμα της ολοκλήρωσης λιμανιών, αεροδρομίων, 

οδικών δικτύων, σε κάθε περιφέρεια και ιδιαίτερα στις ευαίσθητες και 

απομακρυσμένες περιοχές, το σωρευτικό αποτέλεσμα στην ποιότητα 

ζωής, που επιφέρουν σταδιακά και αθόρυβα 7000 έργα, δράσεις και 

παρεμβάσεις που συντελούνται σ'όλη την Ελλάδα. Η εθνική στρατηγική 

στις υποδομές, τις μεταφορές, τις επικοινωνίες, την ενέργεια, 

διασφαλίζει ένα μεγάλο μέρος της ανταγωνιστικής δυνατότητας της 

πατρίδας μας για τις επόμενες δεκαετίες.

Το Δεύτερο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (Β' Πακέτο Ντελόρ) είναι η 

μεγαλύτερη αναπτυξιακή παρέμβαση που έγινε ποτέ στη χώρα μας. 

Βρίσκεται ήδη σε τροχιά πλήρους υλοποίησης και αξιοποίησης των 

διαθέσιμων πόρων.



Στο διάστημα που πέρασε, έχουν πραγματοποιηθεί βαθύτατες θεσμικές 

και οργανωτικές παρεμβάσεις, ενώ παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί όλες 

οι προπαρασκευαστικές ενέργειες, που αποτελούσαν προϋπόθεση για 

την έναρξη των μεγάλων έργων. Ενέργειες που η κυβέρνηση της Ν.Δ. 

αμέλησε να προωθήσει έτσι ώστε, να ήταν δυνατή η έναρξη των έργων 
από το 1994 και όχι το 1996.

Η Ελλάδα σήμερα έχει ορισμένα από τα μεγαλύτερα εργοτάξια της 

Ευρώπης, έχει σε εξέλιξη περισσότερα από 7000 τεχνικά έργα, έτσι 

ώστε ο 21ος αιώνας να μας βρει ασύγκριτα πιο έτοιμους να 
αντιμετωπίσουμε το διεθνή ανταγωνισμό και παράλληλα να 

διασφαλίσουμε τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ποιότητα ζωής των 

Ελλήνων.

Στα 2 χρόνια πραγματικής υλοποίησης των προγραμμάτων (1995-96), 

στο σύνολο της εξαετίας 1995-2000, έχουν ήδη εισρεύσει το 1/3 των 
πόρων που δικαιούμεθα από τα διαρθρωτικά ταμεία της Ε.Ε. Με την 

επίδοση αυτή είμαστε στην 4η θέση επί συνόλου 11 κρατών-μελών 

δικαιούχων πόρων.

Η επίδοση αυτή, δεν αφήνει καμιά αμφιβολία για τη δυνατότητά μας για 

πλήρη και έγκαιρη απορρόφηση. Αυτό αναγνωρίζεται ήδη από την 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αφού είναι βέβαιο, ότι για τη χώρα μας 
σχεδιάζεται και ένα τρίτο διαρθρωτικό πακέτο για την περίοδο 2000- 

2006, το οποίο θα κριθεί τελικά από την πορεία προόδου του δευτέρου.

Στο πεδίο της επενδυτικής δραστηριότητας, μετά την τριετή παράταση 

της διάρκειας των φορολογικών κινήτρων προχωρούμε στην 

αναμόρφωση των κινήτρων του αναπτυξιακού νόμου. Τα κίνητρα που 

θεσπίσαμε το 1994, πέτυχαν να αναστρέψουν την επενδυτική καχεξία, 

να προωθήσουν μεγάλα επενδυτικά σχέδια, επενδύσεις σύγχρονης



τεχνολογίας, να υποκινήσουν ισχυρές επενδυτικές τάσεις στην 

Περιφέρεια.

Με τη βιομηχανική μας πολιτική προωθούμε τη βελτίωση της 

ανταγωνιστικότητας, την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της 

βιομηχανικής βάσης της χώρας. Θέλουμε βιομηχανίες που 

χρησιμοποιούν νέες τεχνολογίες και παράγουν προϊόντα με σταθερή και 

υψηλή ποιότητα. Εφαρμόζουμε μια πολιτική που στηρίζει τη δημιουργία 

νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, τον εκσυγχρονισμό 

υφιστάμενων μονάδων, την όλο και μεγαλύτερη συμμετοχή της 

βιομηχανίας στην αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος. Τους 
στόχους αυτούς υπηρετεί το νομοσχέδιο, που έχουμε καταθέσει για την 

ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών μονάδων.

Βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη η υλοποίηση του σημαντικού 

προγράμματος ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ύψους 100 
δις δρχ. περίπου, με στόχο την αξιοποίηση των ευκαιριών που τους 
ανοίγονται στους τομείς εμπορίας, πρόσβασης σε νέες αγορές, 
παραγωγικού εκσυγχρονισμού, συνεργασιών, κατάρτισης στελεχών 

τους, δημιουργίας δικτύων, βελτίωσης τεχνογνωσίας και καινοτομικών 

ικανοτήτων.

Προωθούμε μία δυναμική ενεργειακή πολιτική με το φυσικό αέριο, με τις 

προοπτικές που διαγράφονται με το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρισμού, 

με την υλοποίηση του ΚΠΣ ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές, αλλά 

και με ρυθμίσεις για την εξυγίανση της αγοράς του πετρελαίου.

Την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής προωθούν 

συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές του πρώτου εξαμήνου θητείας 

αυτής της Κυβέρνησης και ιδιαίτερα:



• Οι αναπτυξιακές κατευθύνσεις του Προϋπολογισμού '97.

• Νόμος για την κατάργηση των φοροαπαλλαγών.

• Νόμος για τις δημόσιες δαπάνες.

• Νόμος για τα εθνικά κληροδοτήματα, τη δημόσια περιουσία και την 

αυστηριοποίηση των ποινών σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.
• Προεδρικά διατάγματα για την οργάνωση και λειτουργία της 

Οικονομικής Επιθεώρησης του Κράτους, του Σώματος Δίωξης 

Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) και του Κρατικού 

θησαυροφυλακίου.

• Ο νέος τελωνειακός κώδικας.
• Υπαγωγή εταιρειών διεθνούς εμπορίου στα κίνητρα της ελληνικής 

αναπτυξιακής νομοθεσίας.
• Έναρξη λειτουργίας ΜΟΔ και ΕΛΚΕ.
• Εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου ίδρυσης ελεύθερων ζωνών 

και αποθηκών.

• Νομοσχέδιο για βιομηχανικές και βιοτεχνικές μονάδες.
• Πρόγραμμα για μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
• Ιδιωτικοποιήσεις: Τ\/Χ - Σκαλιστήρης. Ναυπηγεία Σκαραμαγκά: 

σχήμα μετοχικής συμμετοχής των εργαζομένων.

• Παρέμβαση στην ασφαλιστική αγορά (ανάκληση αδειών, καταβολή 

προστίμων, παραπομπή όσων δεν τήρησαν τη νομοθεσία) και 

προώθηση τροποποίησης της νομοθεσίας για την ιδιωτική 

ασφάλιση.
• Ίδρυση Εθνικού Συμβουλίου Τουρισμού - Επαναπροσανατολισμός 

της πολιτικής Καζίνο - Ρυθμίσεις για τα Τουριστικά Λεωφορεία.

• Οργάνωση και στελέχωση της Εγνατίας Οδού Α.Ε.

• Ζεύξη Ρίου-Αντιρρίου και Λεωφόρος Ελευσίνας-Σταυρού-Σπάτων: 

Κύρωση στη Βουλή των αντίστοιχων συμβάσεων παραχώρησης 

των έργων.
• Ανάδειξη μειοδότη για το έργο της σήραγγας εκτροπής του 

Αχελώου.



• Κατάθεση νομοσχεδίων στη Βουλή για τη βιώσιμη οικιστική 

ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών της χώρας και για το νέο Γεν. 

Οικοδομικό Κανονισμό.
• Ολοκλήρωση νομοσχεδίων για Εθνικό Κτηματολόγιο και για όρους 

και προϋποθέσεις για δημόσια έργα, που έχουν δοθεί στους 

αρμόδιους κοινωνικούς φορείς.
• Παράλληλα, ολοκληρώνονται διαδοχικά έργα σε όλη την Ελλάδα 

και δίδονται στην κυκλοφορία σημαντικά τμήματα οδικών δικτύων.

• Ολοκλήρωση νομοσχεδίου για τις Αστικές συγκοινωνίες.

• Ρύθμιση δέσμης θεμάτων του Υπουργείου Μεταφορών & 

Επικοινωνιών.
• Εισαγωγή ηλεκτρονικού συστήματος για τις κρατήσεις και την 

έκδοση εισιτηρίων στις θαλάσσιες μεταφορές, για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση του κοινού.

• Στο Αιγαίο θεσπίστηκαν ευνοϊκές φορολογικές ρυθμίσεις για τους 
κατοίκους των μικρών νησιών και τις επιχειρήσεις σε μη 

παραλιακούς οικισμούς, προχωρούν τα έργα για την αναβάθμιση 

των 20 ελικοδρομίων του Αιγαίου, που θα εξασφαλίσουν τη 
λειτουργία τους σε 24ωρη βάση, καθώς και η κατασκευή 6 νέων, 
πραγματοποιούνται έργα για την αποτελεσματική διαχείριση του 

περιβαλλοντικού τριπτύχου «νερά-λύμματα-απορρίματα», καθώς 

και την κάλυψη υδρευτικών αναγκών των άνυδρων νησιών, έχουν 

ξεκινήσει μεγάλες αναπλάσεις σε παραδοσιακούς οικισμούς, 
ιστορικά κέντρα και αρχαιολογικούς χώρους, ενώ αυξήθηκαν κατά 

8 δις τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα Βορείου και 

Νοτίου Αιγαίου.

Στον Τομέα της Γεωργίας και της Υπαίθρου έχει σχεδιαστεί και

υλοποιείται ένα εκτεταμένο πρόγραμμα παρεμβάσεων με ολοκληρωμένη

περιφερειακή και τοπική διάσταση. Εκτός από τα βραχυπρόθεσμα
μέτρα πολιτικής που εφαρμόζουμε, διαμορφώνουμε σε συνεργασία με



τους εκπροσώπους του αγροτικού κόσμου μια νέα πολιτική, για να 
αντιμετωπίσουμε τον ανταγωνισμό, να προωθήσουμε τον 

εκσυγχρονισμό της γεωργίας και την αναδιάρθρωση καλλιεργειών, τις 

υποδομές, την εμπορική αξιοποίηση της παραγωγής και την ενίσχυση 

του νέου αγρότη.

Η Κυβέρνηση έχει υλοποιήσει το σύνολο των μέτρων που εξήγγειλε 
κατά την περίοδο των κινητοποιήσεων των αγροτών. Στα πλαίσια αυτά, 

για τους βαμβακοπαραγωγούς, κατεβλήθη το σύνολο των 

προκαταβολών που είχε υποσχεθεί προεκλογικά η Κυβέρνηση, 

καταργήθηκε η παρακράτηση επιδοτήσεων έναντι χρεών από την ATE, 

αποδόθηκε το σύνολο των επιδοτήσεων χωρίς συσχέτιση με τις οφειλές, 

ρυθμίστηκαν χρέη και οφειλές παραγωγών, των οποίων το εισόδημα 

μειώθηκε, κατεβλήθησαν πληρωμές σε παραγωγούς που είχαν 

προσκομίσει ποσότητες σε εκκοκκιστήρια που χρεοκόπησαν, μειώθηκε 

ουσιαστικά ο χρόνος αποζημίωσης του ΕΛΓΑ και λειτούργησε, ως νέος 

θεσμός, το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής. Η τιμή στον παραγωγό για 

το βαμβάκι τελικά υπερέβη τις 300 δρχ. ανά κιλό έναντι των 267 δρχ. της 

περυσινής χρονιάς.

Εχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία από τα κυβερνητικά όργανα σχεδίου 

νόμου του Υπουργείου Γεωργίας με κίνητρα για την προσέλκυση και 

εγκατάσταση νέων αγροτών και με ρυθμίσεις που προωθούν την 
ενημέρωση, πληροφόρηση και επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση 

και έχει κατατεθεί στη Βουλή.

Ολοκληρώνεται από την ΟΚΕ η εξέταση πολυνομοσχεδίου, για τη 

λειτουργία οργανισμού διαχείρισης γαιών και την επέκταση της 

χρηματοδοτικής μίσθωσης για ενοικίαση και μεταβίβαση αγροτικής γης, 

για τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των μηχανισμών ελέγχου και 

πληρωμών των κοινοτικών επιδοτήσεων, για τον αποτελεσματικό



έλεγχο της καταλληλότητας των τροφίμων και της ποιότητας των 

γεωργικών προϊόντων, για τη διακίνηση των γεωργικών φαρμάκων και 
τη ρύθμιση των χρεών των συνεταιριστικών οργανώσεων.

Με σχέδιο νόμου που ολοκληρώνεται από τα αρμόδια κυβερνητικά 

όργανα, αναμορφώνεται η δασική πολιτική, ενισχύεται η προστασία της 

δημόσιας δασικής περιουσίας και ρυθμίζεται η ελεγχόμενη βόσκηση.

Η Κυβέρνησή μας στα χρόνια μετά το 1993, όχι μόνο διασφάλισε 

απόλυτα τα πραγματικά εισοδήματα των εργαζομένων, αλλά έδωσε 

πραγματικές αυξήσεις, που ξεπέρασαν τον πληθωρισμό, ακόμα και την 

παραγωγικότητα.

Το γεγονός ότι προσδιορίσαμε την πορεία μας, διατηρώντας σταθερό το 

εισόδημα των εργαζομένων και θέτοντας ενώπιον των ευθυνών τους 

κοινωνικά στρώματα, που δεν ανταποκρίνονταν στις υποχρεώσεις τους, 

υποδηλώνει το δικό μας ιδεολογικό και πολιτικό προσανατολισμό.

Η Κυβέρνησή μας, δίνει μάχη για τους εργαζόμενους, τους 

επαγγελματίες, τους αγρότες, τους παραγωγούς, το ανθρώπινο 

δυναμικό της χώρας. Δίνουμε μάχες, εξαντλώντας κάθε όριο αντοχής 

της οικονομίας, ώστε να δημιουργήσουμε προοπτικές, έναν ορίζοντα 

ελπίδας. Η πολιτική μας έχει ως κεντρικό σημείο αναφοράς τις 

κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες της χώρας μας.

Οι μισθωτοί, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, είναι αυτοί που 

ωφελούνται περισσότερο από τη μείωση του πληθωρισμού, τη μείωση 

των επιτοκίων και την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Οι όποιες προσπάθειες χρειάστηκε να γίνουν ή θα χρειαστεί ακόμα, 

έχουν σοβαρά θετικά αποτελέσματα κατά πρώτο λόγο για τους



εργαζόμενους. Οι επενδυτές, μπορούν να μετακινηθούν πολύ γρήγορα 

και έξω από τη χώρα, για να διατηρήσουν τα κέρδη τους. Οι 

εργαζόμενοι είναι δεμένοι με τον τόπο. Τους αφορά λοιπόν άμεσα, το τι 

συμβαίνει στον τόπο. Τυχόν αδυναμία μας να παρακολουθήσουμε την 

πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει κόστος που , κατά κύριο λόγο, θα 

πλήξει τελικά την απασχόληση και τα εισοδήματα των πιο αδύνατων.

Οι Έλληνες γνωρίζουν ότι, η οικονομική πολιτική της κυβέρνησης έχει 

ως βασικό άξονα την κοινωνική ευαισθησία και τη διατήρηση της 

κοινωνικής συνοχής. Οι Έλληνες εργαζόμενοι γνωρίζουν και 

αναγνωρίζουν, αυτό που συνειδητά αποκρύπτει η Αντιπολίτευση: ότι 

είμαστε μια κυβέρνηση, όχι των φιλολαϊκών λόγων αλλά της πράξης. Οι 
Έλληνες γνωρίζουν και αναγνωρίζουν ότι, καταφέραμε και τη θέση της 

χώρας να ισχυροποιήσουμε και τους Έλληνες πολίτες να 

υπηρετήσουμε, μέσα στις πιο δύσκολες συνθήκες.

Το σύνολο των μέτρων που δρομολογήσαμε, με αφετηρία τον 

προϋπολογισμό είναι αναγκαία και δίκαια, για να επιτευχθούν οι εθνικοί 

στόχοι που έχουμε θέσει.

Είμαστε από τις λίγες χώρες στην Ευρώπη, στην οποία οι μισθοί, όχι 

μόνο δεν χάνουν την ονομαστική τους αξία, αλλά αυξάνουν την 

πραγματική. Είμαστε από τις ελάχιστες χώρες στην Ευρώπη, στην 

οποία υπάρχει η ειδική πρόνοια για τους χαμηλοσυνταξιούχους και την 

διαφύλαξη των συντάξεων. Είμαστε από τις λίγες χώρες, στην οποία, 
όχι μόνο δεν περικόπτονται τα κονδύλια κοινωνικής πολιτικής, αλλά 

αυξάνονται στην Υγεία, την Κοινωνική Πρόνοια, το Ασφαλιστικό 

Σύστημα, την Παιδεία.



Στόχος μας είναι η βαθμιαία δημιουργία ενός κοινωνικού ιστού

ασφάλειας, ώστε ο πολίτης να βρίσκει την κοινωνία αλληλέγγυα, τις

στιγμές που συναντά σημαντικές δυσκολίες στη ζωή του.

Στα πλαίσια αυτά καταγράφονται:

• Υλοποίηση του Ν.2434/96 για τα «Μέτρα πολιτικής για την 

απασχόληση, την επαγγελματική εκπαίδευση και την κατάρτιση».
• Προετοιμασία και προώθηση προεδρικών διαταγμάτων για την 

υλοποίηση των μέτρων για την εργασία αλλοδαπών.

• Έκδοση υπουργικών αποφάσεων για τη δημιουργία 50 χιλιάδων 

θέσεων εργασίας στο 1997.

• Έναρξη εφαρμογής προγράμματος κινήτρων για την προώθηση της 

απασχόλησης των νέων.
• Έναρξη υλοποίησης του μηχανογραφημένου συστήματος προσφοράς 

και ζήτησης εργασίας του ΟΑΕΔ.

• Ολοκλήρωση της πληρωμής του ΕΚΑΣ σε 300 χιλιάδες δικαιούχους 

και εξέταση των αναγκαίων μέτρων, με στόχο την απλούστευση των 

διαδικασιών για τους δικαιούχους.
• Αύξηση των συντάξεων του ΟΓΑ κατά 4.000 δρχ. από 1/1/97. Η 

βασική σύνταξη του ΟΓΑ από 1/1/98 θα αναπροσαρμόζεται 

τιμαριθμικά.
• Ψήφιση του νόμου για τη μετατροπή του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας 

ασφάλισης. Ο νόμος θα αρχίσει να εφαρμόζεται από 1/1/98. Η 
περίοδος που μεσολαβεί θα αξιοποιηθεί για την καλύτερη δυνατή 

προετοιμασία.

• Προώθηση της μηχανοργάνωσης του ΙΚΑ.

• Μέτρα κοινωνικής προστασίας για διάφορες επιχειρήσεις: Ναυπηγεία 

Σκαραμαγκά, Ναυπηγεία Ελευσίνας, Όμιλος Σκαλιστήρη, ΕΤΒΑ.



• Προετοιμασία και υποδομή για τη διεξαγωγή του κοινωνικού 
διαλόγου, για θέματα απασχόλησης, κοινωνικής ασφάλισης, 

αγροτικής πολιτικής, παιδείας, υγείας.

Η πολιτική μας στην υγεία επιδιώκει την ισότιμη πρόσβαση των πολιτών 

στις υπηρεσίες υγείας. Κάθε πολίτης να έχει ισότιμη και εύκολη 

πρόσβαση σε όλες τις βαθμίδες φροντίδας και νοσηλείας. Την ποιοτική 
αναβάθμιση και τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό των υπηρεσιών υγείας. 

Την ανάπτυξη και ολοκλήρωση του ΕΣΥ. Στην κατεύθυνση αυτή 

σημειώνεται:
• Η ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου για την υγεία, που έχει τεθεί για 

διάλογο στη διάθεση των αρμόδιων κοινωνικών φορέων.

• Η επίλυση του θέματος των χρεών των νοσοκομείων προς 

προμηθευτές.
• Η προώθηση σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία μιας 

ολοκληρωμένης πολιτικής για το φάρμακο και την πάταξη της 

πολυφαρμακίας. Έναρξη διαδικασίας ανακοστολόγησης φαρμάκου.

• Η ενεργοποίηση του σκέλους των ανθρώπινων πόρων του Κοινοτικού

Πλαισίου Στήριξης για την Υγεία, έτσι ώστε να προχωρήσουν
προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων στα νοσοκομεία.

• Η προώθηση μέτρων για την αντιμετώπιση των ναρκωτικών,

πρωτοβουλίες για νέες πολιτικές πρόνοιας, όπως το πρόγραμμα 

βοήθειας στο σπίτι για την τρίτη ηλικία, το πρόγραμμα

βρεφονηπιακών σταθμών σε απογευματινό ωράριο, το πρόγραμμα 
για τους Τσιγγάνους, το πρόγραμμα δωρεάν χορήγησης νέων

αντιρετροϊκών φαρμάκων για τους ασθενείς του AIDS.

• Ο διαρκής εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων.

Στην παιδεία οι βασικοί μας στόχοι συμπυκνώνονται στην ποιοτική 

αναβάθμιση του περιεχομένου της εκπαίδευσης, στην επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου, στην



οργάνωση του επαγγελματικού προσανατολισμού και την ανταπόκριση 

της παρεχόμενης παιδείας στις υφιστάμενες ανάγκες, στην 

αποκέντρωση του εκπαιδευτικού συστήματος σε συνεργασία με τη 

Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση. Στην κατεύθυνση αυτή επισημαίνονται 

κυρίως:
• Ψηφίστηκε ο Ν.2454/97 «ρύθμιση θεμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 

και άλλες διατάξεις».
• Προωθείται η αναμόρφωση του περιεχομένου των προγραμμάτων 

σπουδών και των συγγραμμάτων, καθώς και των μεταπτυχιακών 

προγραμμάτων.
• Άρχισε να εφαρμόζεται ο Νόμος 2413/96 «Ελληνική Παιδεία στο 

Εξωτερικό και Διαπολιτισμική Εκπαίδευση».

• Εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου κτιριακού προγράμματος 

αντιμετώπισης του προβλήματος της διπλής βάρδιας, ύψους 350 δις 

δρχ., στις δέκα μεγάλες αστικές περιοχές της χώρας.

• Επέκταση διδασκαλίας και χρήσης της πληροφορικής σε 1400 

περίπου σχολεία.
• Κατά την έναρξη του σχολικού έτους προσλήφθηκαν πάνω από 8.000 

εκπαιδευτικοί.
• Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση ενός προγράμματος δημιουργίας 

σχολικών βιβλιοθηκών, έργο ύψους 22 δις δρχ.

• Δημιουργία του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας.

• Ολοκλήρωση του νομοσχεδίου για εκλογή Διδακτικού Προσωπικού 

ΑΕΙ.
• Ανταποκριθήκαμε, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων μας, στις 

μισθολογικές ανάγκες λειτουργών της πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ξεκίνησε διάλογος για τα θεσμικά 

μέτρα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Ο πολιτισμός είναι συστατικό στοιχείο του «ευ ζην» όλων των πολιτών 
μιας σύγχρονης δημοκρατίας, με γνώμονα την ελευθερία της τέχνης και



της πολιτιστικής δημιουργίας και το δικαίωμα στην απόλαυση των 

πολιτιστικών αγαθών.

• Προωθήθηκε η διαδικασία ανέγερσης του Νέου Μουσείου της 

Ακρόπολης.
• Ολοκληρώνονται τα έργα προβολής και ανάδειξης εβδομήντα 

επιλεγμένων αρχαιολογικών χώρων και μουσείων.

• Προχώρησαν έργα και μελέτες στο Αρχαιολογικό Τρίγωνο Πέλλας - 

Βεργίνας - Δίου.
• Προωθείται η σύσταση φορέα που θα αναλάβει την ενοποίηση των 

αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας.

• Επεκτάθηκε η δραστηριότητα του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου και 

προωθήθηκαν οι εθνικές πολιτικές για τον χορό και τα εικαστικά.

• Έγιναν αποφασιστικά βήματα για την πολιτιστική αποκέντρωση 

μέσω του Εθνικού Πολιτιστικού Δικτύου Πόλεων.
• Είναι έτοιμο το σχέδιο νόμου με το οποίο ρυθμίζονται θέματα 

σχετικά με όλες τις τέχνες και ιδρύονται σημαντικοί θεσμοί όπως τα 

Μουσεία Σύγχρονης Τέχνης στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

• Οργανώθηκε με ιδιαίτερη επιτυχία διεθνές συνέδριο για τη σχέση 

πολιτισμού και κοινωνικής συνοχής στη Θεσσαλονίκη.

Η Κυβέρνηση προχωρεί σε ένα ριζικό εκσυγχρονισμό των θεσμών και 

των λειτουργιών της πολιτείας, του δημοκρατικού μας πολιτεύματος, των 

θεσμών στην υπηρεσία του πολίτη, για να υπάρξει κράτος στρατηγείο 
και κράτος συμπαραστάτης στον πολίτη στη δημόσια ζωή. 

Ολοκληρώνουμε την πολιτική μας για την αποκέντρωση της κρατικής 

εξουσίας και την ενίσχυση της τοπικής αυτοδιοίκησης, την 

αποτελεσματικότητα και τη διαφάνεια, την απλούστευση των 

διαδικασιών και την αξιοκρατική στελέχωση της διοίκησης. Στις βασικές 

προτεραιότητές μας ανήκει η συγκρότηση της Περιφέρειας σε βασική



μονάδα της αποκεντρωμένης κρατικής Διοίκησης και μια πολιτική, που

έχει ως πρόταγμα την πραγμάτωση των δικαιωμάτων του πολίτη.

Στο πλαίσιο αυτό επισημαίνονται κυρίως:

• Ψήφιση του Νόμου για τον «Συνήγορο του Πολίτη». Θέσπιση 

Σώματος Επιθεωρητών Δημόσιας Διοίκησης με επικεφαλή Γενικό 

Επιθεωρητή.

• Κατάθεση στη Βουλή του νομοσχεδίου για την Οργάνωση της 

Περιφέρειας και τη ρύθμιση θεμάτων της Νομαρχιακής 

Αυτοδιοίκησης.
• Ολοκλήρωση του Προγράμματος «I. Καποδίστριας» για την 

ανασυγκρότηση της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

• Ολοκλήρωση σχεδίου νόμου για την επέκταση του Ν. 2190/94 στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα.
• Ολοκλήρωση των αλλαγών που αφορούν την κατάσταση των 

Δημοσίων Υπαλλήλων και προώθηση προς ψήφιση νέου 

Υπαλληλικού Κώδικα.
• Εκπόνηση νέου συστήματος αξιολόγησης των δημοσίων

υπαλλήλων.
• Συστηματοποίηση και προώθηση των έργων διοικητικού 

εκσυγχρονισμού ύψους 20 δις περίπου, που εντάσσονται στο 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ».

• Προώθηση μέτρων για την απλούστευση των διοικητικών

διαδικασιών και την εξυπηρέτηση του πολίτη (σύστημα υποβολής 

τηλεφωνικών αιτήσεων, επιλεκτικές απλουστεύσεις διαδικασιών, 

ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ευπαθών ομάδων πληθυσμού).

• Προώθηση μέτρων για την οργανωτική ανασυγκρότηση των

Δημοσίων Υπηρεσιών με σκοπό την οικονομικότερη και

αποτελεσματικότερη λειτουργία τους (πρόγραμμα εκπόνησης νέων



Οργανισμών λειτουργίας, πρόγραμμα ανάπτυξης δεικτών μέτρησης 

αποδοτικότητας και κριτηρίων ποιότητας του διοικητικού έργου).

• Εκπόνηση προγράμματος για τον έλεγχο της πολυνομίας και τη 

βελτίωση των κανονιστικών παρεμβάσεων.
• Το νέο μισθολόγιο των Δημοσίων Υπαλλήλων.

® Η αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου και ιδίως του δικαίου της 

υιοθεσίας, της επιτροπείας, της αναδοχής.

• Η κύρωση του Διεθνούς Συμφώνου για τα Ατομικά και Πολιτικά 
Δικαιώματα, με το οποίο, μεταξύ άλλων, καταργείται η 

προσωποκράτηση για χρέη.
• Ο Νόμος 2472/97 για την προστασία του ατόμου από την 

επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

• Ο Νόμος 2452/96 που φιλελευθεροποιεί και εκσυγχρονίζει το 

καθεστώς των προσφύγων.

» Εκκρεμούν προς ψήφιση στη Βουλή τα νομοσχέδια για την Ποινική

Ευθύνη Υπουργών, για το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο, την 
επιτάχυνση των δικών και την δικονομική απλούστευση, για την 

κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης των δικαιωμάτων των 

παιδιών.

• Σε εξέλιξη βρίσκεται το πρόγραμμα 10 δικαστικών μεγάρων, 
εκσυγχρονισμού 11 σωφρονιστικών καταστημάτων και 

μηχανοργάνωσης των δικαστηρίων.
• Ενιαίο μισθολόγιο και οικονομική βελτίωση στην Αστυνομία και το 

Πυροσβεστικό Σώμα.

• Νέα, διαφανής διαδικασία για τις κρίσεις και προαγωγές των 

Αξιωματικών της ΕΛΑΣ.
• Καθιέρωση αντικειμενικών κριτηρίων για τις μεταθέσεις των 

αστυνομικών.

• Προσαρμογή στις διεθνείς συμβάσεις της ελληνικής νομοθεσίας 

περί ασύλου και πολιτικών προσφύγων.



• Νομοθετική ρύθμιση του καθεστώτος των Ιδιωτικών Εταιρειών 

Ασφαλείας.
• Ολοκλήρωση των εργασιών για την πλήρη ένταξή μας στη συνθήκη 

SCHENGEN.

• Προωθήθηκαν όλες οι απαραίτητες ρυθμίσεις για τη διαφάνεια στο 
χώρο των ραδιοτηλεοπτικών μέσων και ιδρύθηκε το Τμήμα 

Ελέγχου Διαφάνειας στο πλαίσιο του Εθνικού Συμβουλίου 

Ραδιοτηλεόρασης. Με σειρά ρυθμίσεων αντιμετωπίζονται 

αποτελεσματικά φαινόμενα αφενός διαπλοκής οικονομικών 

δραστηριοτήτων με μηχανισμούς στον ευαίσθητο χώρο της 
ενημέρωσης, αφετέρου πελατειακών λειτουργιών του Κράτους.

• Προωθείται το σχέδιο μεταρρύθμισης της ΕΡΤ.

• Ιδρύθηκε και λειτουργεί Επιστημονικό Συμβούλιο για την προβολή 

των εθνικών μας θεμάτων στο διεθνή χώρο.

Σε όλους τους τομείς επιδιώκουμε μια ανοιχτή κοινωνία που παρέχει 

περισσότερες δυνατότητες στα άτομα, δυνατότητες απασχόλησης και 

βελτίωσης του βιοτικού τους επιπέδου, ανταμείβει ικανοποιητικά τη 

δουλειά και αναπτύσσει την κοινωνική ευθύνη. Τις αναγκαίες 

διαρθρωτικές μεταβολές είτε αφορούν τις επιχειρήσεις είτε το 
ασφαλιστικό σύστημα είτε την παιδεία είτε το διοικητικό σύστημα, 

οφείλουμε να τις εξετάσουμε σε μια ευρύτερη συζήτηση για να έχουν τη 

στήριξη της κοινωνίας. Ο κοινωνικός διάλογος αυτό επιδιώκει. Αλλαγή 

με συναίνεση. Μεταβολή με συμπαράσταση. Κινητοποίηση για το νέο, 

κινητοποίηση των δυνάμεων που θέλουν να έχει μέλλον ο τόπος. Όσοι 

εναντιώνονται στο διάλογο με το πρόσχημα ότι, πρόκειται να 

συνθλιβούν οι εργαζόμενοι και οι κοινωνικές κατακτήσεις τους, όχι μόνο 

διαστρέφουν τα πράγματα, αλλά οδηγούν συνειδητά την κοινωνία σε 

κρίση. Επιδίωξή μας είναι να μειώσουμε την ανεργία, να αυξήσουμε τις 

θέσεις εργασίας, να δημιουργήσουμε συνθήκες ώστε ο εργαζόμενος να



είναι και να αισθάνεται πιο ασφαλής. Επιδίωξή μας είναι οι διεθνείς 

οικονομικές εξελίξεις και ο εντεινόμενος διεθνής ανταγωνισμός, να μη 

χειροτερεύουν τις συνθήκες για τους εργαζόμενους, τους αγρότες, τους 

μικρομεσαίους. Να αξιοποιήσουμε τις εξελίξεις. Και βεβαίως ο 

κοινωνικός διάλογος δεν αφορά μόνο τις εργασιακές σχέσεις. Αφορά 

και σε μεγάλο βαθμό τις επιχειρήσεις, το πιστωτικό σύστημα, την 
προστασία του καταναλωτή. Τι προτείνουν όσοι αρνούνται το διάλογο 

για να αντιμετωπίσουμε το διαφορετικό και ανταγωνιστικό περιβάλλον, 

ποιες οι σκέψεις τους για να μπορέσει η Ελλάδα να διατηρήσει και να 

βελτιώσει τη θέση της, για να υπάρξουν επενδύσεις, απασχόληση, 
τεχνολογία. Ή μόνη πρότασή τους είναι να μην υπάρξει καμία κίνηση, 
δηλαδή η στασιμότητα. Εμείς ως δύναμη προόδου επιδιώκουμε, να 
στηρίξουμε τον κοινωνικό διάλογο.

Η Κυβέρνηση επιδιώκει να επιτύχει τους στόχους της, όπως απορρέουν 
από τη λαϊκή εντολή της 22ας Σεπτεμβρίου και είναι αποφασισμένη να το 

πράξει. Η μεγιστοποίηση αυτής της προσπάθειας είναι συγχρόνως 

δεμένη και με την ενημέρωση και κινητοποίηση της κοινωνίας γύρω από 

τους στόχους, τα μέσα, την πορεία του κυβερνητικού έργου. 

Ενημερωμένοι πολίτες είναι δυνατοί πολίτες, είναι προϋπόθεση για την 
ισχυρή κοινωνία.

Και είναι ευθύνη όλων μας και όχι μόνο της Κυβέρνησης η σωστή 
ενημέρωση του ελληνικού λαού για τους στόχους της πολιτικής μας, 

μιας πολιτικής της τόλμης της αλήθειας, της συνέπειας, της εθνικής και 

κοινωνικής ευθύνης που θα μας οδηγήσει στην ισχυρή Ελλάδα του 21ου 

αιώνα.


