
ΣΧΕΔΙΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Υ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΚΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Οι σημερινές προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησής μας δεν έχουν απλώς 

διακηρυκτικό χαρακτήρα, όπως οι συνήθεις προγραμματικές δηλώσεις μιας 

Κυβέρνησης που αναδεικνύεται από τις εκλογές. Οι δικές μας σημερινές 

προγραμματικές δηλώσεις συνδυάζουν το στοιχείο της πραγματοποίησης, των 

έργων και πολιτικών, που η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ήδη υλοποιεί στην 

τετραετία μέχρι το 1997, και το στοιχείο του ειδικού προσανατολισμού, τον 

οποίο θα δώσουμε στην πολιτική μας στο διάστημα της κοινοβουλευτικής 

θητείας που απομένει. Ήδη ένα πολύ μεγάλο τμήμα των προγραμματικών 

δηλώσεων που παρουσίασε ο Πρόεδρος και ιδρυτής του ΠΑΣΟΚ Ανδρέας 

Παπανδρέου το 1993 έχουν γίνει πραγματικότητα. Στηριζόμαστε στα βασικά 

επιτεύγματα που πετύχαμε στα δύο πρώτα χρόνια για να συνεχίσουμε και ναι 

προχωρήσουμε μπροστά. — ·

Με την ισχυρή αυτή αφετηρία που διασφαλίσαμε, είμαστε σίγουροι για την 

επίτευξη των στόχων μας. Τα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η 

Κυβέρνηση είναι πολλά και δύσκολα. Πρέπει ως κοινωνία να αποφασίσουμε 

ότι αν θέλουμε να προχωρήσουμε, πρέπει να το κάνουμε με συνέπεια, 

αποφασιστικότητα και ταχύτητα. Το διεθνές περιβάλλον, οι εξελίξεις στην 

οικονομία, την τεχνολογία, στις διεθνείς σχέσεις και τα κοινωνικά προβλήματα 

έχουν μια ταχύτητα, που αν δεν την παρακολουθήσουμε, θα ερίζουμε σταθερά 

αναζητώντας τους λόγους της υστέρησής μας.

Η Κυβέρνησή μας ξεκινάει από το δεδομένο ότι πρέπει να αναληφθούν 

σοβαρές πρωτοβουλίες σε πολλά μέτωπα για να πετύχει τους στόχους της. 

Θα είναι Κυβέρνηση πρωτοβουλιών και θα αναλάβει όλα τα ρίσκα (κινδύνους) 

που συνδέονται μ’αυτό. Οπωσδήποτε, θα υλοποιήσουμε με συνέπεια και



αποτελεσματικότητα τις βασικές επιλογές της κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, που 

ήδη σε μια διετία έχουν δημιουργήσει μια πολύ διαφορετική κατάσταση σε 

πολλούς τομείς της πολιτικής, οικονομικής, και κοινωνικής ζωής του τόπου. 

Θα ενσκήψουμε με προσοχή στα καθημερινά προβλήματα του πολίτη, του 

εργαζόμενου, των επιχειρήσεων. Πιστεύουμε ότι θα ανταμειφθούμε με το 

τίμημα, όταν το 1997 ο λαός θα κρίνει το έργο μας, τις προοπτικές του, και θα 

σταθμίσει το μέλλον του, το μέλλον της χώρας.

Οι κεντρικοί στόχοι της κυβερνητικής πολιτικής μας εκφράζονται μέσα από 

τους ακόλουθους άξονες :

- Αποτελεσματική και αξιόπιστη διεθνής παρουσία της χώρας.

- Δημοκρατικοί θεσμοί που να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της σημερινής 

κοινωνίας για διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.

- Κινητοποίηση όλων των δημιουργικών δυνάμεων του έθνους, μέσα και έξω 

από την Ελλάδα σε κάθε επίπεδο της κοινωνίας.

- Δημοσιονομική εξυγίανση και σταθεροποίηση της οικονομίας.

- Αναπτυξιακή δυναμική.

- Κοινωνική συνοχή παράλληλα με έμφαση στην ποιότητα ζωής και σε θέματα 

περιβάλλοντος.

Οι άξονες αυτοί δ ^  εκφράζουν ατ™ώς την Κυβέρνησή μας. Εδράζουν 

ολάκερο το Κίνημά μας, το Κίνημρ^του ΠΑΣΟΚ, όλους όσους μας στηρίζουν. 

Εκφράζουν όλο τον κόσμο που περιμένει από μας κατανόηση και λύσεις στα 

καθημερινά του προβλήματα, αλλά και στα μεγάλα προβλήματα της κοινωνίας, 

τον κόσμο που περιμένει επίσης την επιβεβαίωση, ότι η χώρα μπορεί να 

διεκδικήσει μια θέση στο διεθνές σκηνικό, για την οποία θα αισθάνεται και 

περήφανος και δικαιωμένος. ^

ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ - ΑΜΥΝΑ



Στον τομέα των εξωτερικών σχέσεων της Ελλάδας:

Η εθνική ανεξαρτησία, η εδαφική ακεραιότητα της χώρας και η θωράκιση του 

ελληνισμού όπως διατυπώθηκαν στις προγραμματικές δηλώσεις του 1993 

εξακολουθούν να είναι θεμέλια της εξωτερικής πολιτικής.

Οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές ανακατατάξεις τα τελευταία χρόνια στη διεθνή σκηνή 

επιβάλουν τη διαμόρφωση μιας πολύπλευρης στρατηγικής, που θα καταστήσει την 

Ελλάδα συμμέτοχο των εξελίξεων στην Ευρώπη και θα ανοίξει το δρόμο για 

δημιουργικό ρόλο στα Βαλκάνια.

Στόχος μας είναι να ενδυναμώσουμε την παρουσία και τις πρωτοβουλίες μας στο 

διεθνές προσκήνιο, στους διεθνείς οργανισμούς, στις διμερείς μας σχέσεις.

Η Ευρώπη είναι ο χώρος μας, εδώ και^!^προοπτικές μας. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή 

ολοκλήρωση ανήκει στις προτεραιότητές μας. Στη Διακυβερνητική Διάσκεψη θα 

επιδιώξουμε τη διασφάλιση της ισοτιμίας των κρατών μελών, την αποτροπή μιας 

Ευρώπης μεταβλητής γεωμετρίας, [τη συμμετοχ^σε όλα τα κέντρα λήψης 

αποφάσεων], τη διασφάλιση των συμφερόντων της εθνικής μας ασφάλειας και της 

εξωτερικής μας πολιτικής, την ενίσχυση των δημοκρατικών θεσμών. Θα επιδιώξουμε

πολιτικές που θα επιτρέπουν την πραγματική σύγκλιση των οικονομιών και τη 

συνοχή, θα ενισχύουν την απασχόληση, θα βελτιώνουν τη θέση του πολίτη. Πολιτικές 

που θα βοηθήσουν την Ελλάδα ν' αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο στη Ν.Α. 

Περιφέρεια της Ενωσης.

Οι διαδικασίες για την προσχώρηση της Κύπρου θα αποτελέσουν προτεραιότητα στα 

πλαίσια των μέχρι σήμερα συμφωνηθέντων.

Θα διαφυλαχθούν οι άρ^τες σχέσεις με τις ΗΠΑ. Θα αναζητηθούν από κοινού νέες 

δράσεις που θα εμπλουτίσουν τις σχέσεις μας. Στόχος μας να γίνουμε πόλος 

αναφοράς στον γεωπολιτικό χάρτη που διαμορφώνεται στην περιοχή μας.

Στα Βαλκάνια οι δυνατότητες ανάπτυξης εποικοδομητικών και αμοιβαία επωφελών 

πολιτικών και οικονομικών σχέσεων με όλα τα κράτη της Βαλκανικής, θα 

αποτελέσουν κεντρικό άξονα της κυβερνητικής πολιτικής. Η χώρα μας ως μέλος της



Ευρωπαϊκής Ενωσης και του ΝΑΤΟ μπορεί να συμβάλλει στην αναζήτηση των νέων 

ευρωπαϊκών προσανατολισμών τους.

Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειες για την εφαρμογή ενός προγράμματος 

διαβαλκανικής συνεργασίας και την προώθηση της διαβαλκανικής επιχειρηματικής 

δραστηριότητας. Ιδιαίτερη σημασία θα έχουν για μας τα διευρωπαϊκά και διεθνή 

δίκτυα μεταφορών, τηλεπικοινωνιών, ενέργειας που διέρχονται από το χώρο αυτό, με 

στόχο την ευρύτερη δυνατή συμμετοχή μας.

Εκτιμούμε ότι η συνεργασία μας με την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της 

Μακεδονίας αποτελεί βασικό σταθεροποιητικό παράγοντα στην Βαλκανική. Με την 

υπογραφή της ενδιάμεσης συμφωνίας έχει επιτελεστεί ένα θετικό βήμα και οι σχέσεις 

μας θα πρέπει να συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία σε όλους τους τομείς.

Σε εφαρμογή της ενδιάμεσης συμφωνίας έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για το 

πρόβλημα του ονόματος. Προσερχόμαστε στις διαπραγματεύσεις με τις γνωστές μας 

θέσεις και ευελπιστούμε ότι θα υπάρξει επιτυχής κατάληξή τους.

Οι σχέσεις μας με την Ρωσία και τις άλλες χώρες της Κεντρικής και Ανατολικής 

Ευρώπης θα αναπτυχθούν σε όλα τα επίπεδα δυνατής συνεργασίας. Ιστορικοί 

δεσμοί πρέπει να αποκτήσουν νέα περιεχόμενα.

Αναπόσπαστο τμήμα της στρατηγικής μας θα είναι ο εμπλουτισμός των διμερών 

σχέσεων με τις γείτονες αραβικές χώρες και το Ισραήλ-καθώς και η εξειδίκευση και 

εφαρμογή της Μεσογειακής Πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Όσον αφορά την Τουρκία η Ελλάδα αναγνωρίζει την αναγκαιότητα του ευρωπαϊκού 

προσανατολισμού της Τουρκίας. Μια τέτοια προοπτική συνδέεται άμεσα με το 

σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τις αρχές δημοκρατίας και τις πολιτικές αξίες 

της Ευρώπης.

Βάση των ελληνοτουρκικών σχέσεων παραμένουν οι κανόνες διεθνούς δικαίου και 

Διεθνών Συνθηκών και η κατηγορηματική θέληση της Ελλάδας να προασπίσει τα 

κυριαρχικά της δικαιώματα.



Η χώρα μας δεν είναι διατεθειμένη να επιτρέψει με οποιοδήποτε τρόπο την παγίωση 

και νομιμοποίηση των τετελεσμένων που έχουν επιβληθεί δια των όπλων. Αντίθετα, 

σε διαρκή συμπαράταξη με την Κυπριακή Κυβέρνηση, θα συνεχίσει τις προσπάθειες 

για την δημιουργία των συνθηκών εκείνων που θα επιτρέψουν την ειρηνική ανατροπή 

τους.

Επιδίωξή μας θα είναι η εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ για την Κύπρο και η 

ανάπτυξη πολύπλευρων πρωτοβουλιών για δίκαιη και βιώσιμη λύση.

Ο απόδημος ελληνισμός, η μεγάλη και δυναμική αυτή συνιστώσα του Εθνους, θα 

τύχει της αμέριστης κυβερνητικής αρωγής, ιδίως με σκοπό τη συνέχιση της 

προσπάθειας που ξεκίνησε το 1995 και την πλήρη αξιοποίηση των δυνατοτήτων με 

την πρόσφατη ίδρυση του Εθνικού Συμβουλίου των Αποδήμων.

Μπορούμε με ομοψυχία να κτίσουμε μια Ελλάδα ισχυρή και θα το πετύχουμε

Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΜΑΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Η κυβέρνησή μας θεωρεί ότι κύριο στήριγμα της κοινωνικής προόδου είναι η 

ενίσχυση, η εμβάθυνση και η σωστή λειτουργία των θεσμών.

Στο επίκεντρο του θεσμικού και νομοθετικού έργου της Κυβέρνησης βρίσκονται 

σταθερά οι ατομικές και συλλογικές ελευθερίες των πολιτών. Η νομοθεσία για την 

προστασία από την αθέμιτη χρήση των προσωπικών δεδομένων και η λήψη 

νομοθετικών μέτρων για την επιτάχυνση των δικών και την αποσυμφόρηση των 

δικαστηρίων αποτελούν άμεσες προτεραιότητές μας.

Κορυφαία όμως θεσμική μας παρέμβαση στην οποία συμπκνώνονται πολλές 

επιμέρους καινοτομίες είναι η αναθεώρηση του Συντάγματος.

Τονίσαμε από την αρχή ότι επιδίωξη μας είναι μια συναινετική συνταγματική πολιτική. 

Θέλουμε οι τροποποιήσεις του Συντάγματος να εγκριθούν με αυξημένη 

κοινοβουλευτική πλειοψηφία, ώστε το Σύνταγμα της χώρας να μην εξαρτάται από τη 

βούληση μιας απλής κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.



Τα δύο μεγάλα κεφάλαια της αναθεώρησης είναι, η οργάνωση τη λετουργίας του 

Κοινοβουλίου και

η οργάνωση και η λειτουργία της Δικαοσύνης, κυρίως, η εισαγωγή πρόσθετων 

εγγυήσ|ον ανεξαρτησίας.

Βασική θέση μας είναι η ολοκλήρωση του κράτους δικαίου. Στην δική μας αντίληψη η 

Δικαιοσύνη δεν είναι αντικειμένίδ πολιτικής αντιδικίας ούτε μοχλός πολιτικών 

εξελίξεων. Δεν θα επιτρέψουμε να\χρησιμοποιηθεί ως τέτοια σε βάρος τόσο της 

ίδιας, όσο και των λειτουργιών της. \

Στο πλαίσιο αυτό το ειδικό μισθολόγιο των δικαστικών λειτουργών που επιβάλλεται 

από το Σύνταγμα και η βελτίωση των Συνθηκών εργασίας είναι στοιχειώδεις 

προϋποθέσεις που πρέπει να διασφαλισθούν. \Σημ: ΕΡΩΤΗΜΑ )

Η αναθεώρηση του Συντάγματος διασταυρώνεται με μια σειρά από βασικά 

νομοθετήματα που βρίσκονται στο τελικό στάδιο της επεξεργασίας τους. Τα πιο 

σημαντικά από αυτά είναι το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση των πολιτικών 

κομμάτων και την πλήρη οικονομική διαφάνεια της πολιτικής ζωής και των πολιτικών 

στελεχών, καθώς και το νομοσχέδιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Στο πλαίσιο της πολιτικής κοινωνικού ελέγχου διαμορφώνουμε νέες ουσιαστικές 

δυνατότητες για την προστασία του πολίτη, προχωρούμε στην καθιέρωση 

παράλληλα με το σώμα ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης και του θεσμού του 

OMBUDSMAN ( συνήγορος πολίτη), όπως ισχύει στις περισσότερες χώρες της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Για τη συγκρότηση της κυβέρνησής μας προχωρήσαμε σε ένα κυβερνητικό σχήμα 

πιο λιτό, πιο λειτουργικό και πιο ισχυρό. Ενοποιήσαμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης τα 

πεδία της βιομηχανίας, ενέργειας και τεχνολογίας με ορισμένα τμήματα των 

υπηρεσιών, όπως το εμπόριο και ο τουρισμός. Η διασύνδεση αυτή παραγωγικών 

τομέων και πολιτικών θα επηρεάζει μια πιο συστηματική και αποτελεσματική 

αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν οι τομείς αυτοί της παραγωγής.



Δημιουργείται επίσης Γενική Γραμματεία Κυβερνήσεως για το σχεδίασμά και 

συντονισμό του Κυβερνητικού έργου όπως και 2-3 θέσεις Υφυπουργών ή Γενικών 

Γραμματέων σε αντικείμενα όπου είναι απαραίτητη η συνέχεια. (ΕΡΩΤΗΜΑ).

Το 1996 είναι η χρονιά ολοκλήρωσης της μεγάλης θεσμικής μεταρρύθμισης του 

κράτους, που ξεκίνησε το 1994 και πραγματοποιήθηκε το 1995. Δεσμευόμαστε μέχρι 

το τέλος 1996 να συγκροτηθεί το νέο μοντέλο κρατικής διοίκησης, μιας 

αποτελεσματικής συμμετοχικής πολιτείας, στην Περιφέρεια και στο Νομό.

Η στρατηγική της Αποκέντρωσης , με Αυτοδιοίκηση, Περιφερειακή Ανάπτυξη και 

Δημοκρατικό Προγραμματισμό, αποτελούν στρατηγικού χαρακτήρα επιλογές. Έχουν 

στόχο τη δημοκρατία, τη διαφάνεια, τη συμμετοχή του πολίτη στα κοινά. Συμβάλλουν 

στην αποτελεσματικότητα, στην καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες και στην 

ανάπτυξη.

Ολοκληρώνεται μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 1996 η νέα διοικητική περιφερειακή 

συγκρότηση του κράτους. Η Περιφέρεια αποτελεί πλέον αυτοτελές διοικητικό κέντρο 

με δικό του οργανισμό, ανθρώπινο δυναμικό και προϋπολογισμό. Η Νομαρχιακή 

Αυτοδιοίκηση ολοκληρώνεται. Τα Συμβούλια Περιοχής - που ήδη συγκροτούνται - 

αποτελούν νέες συλλογικές εκφράσεις των Κοινοτήτων, εξασφαλίζοντας επιπλέον 

πόρους, οργάνωση και πολιτική στήριξη. Οι OTA διερύνουν τις αρμοδιότητές τους με
I

πρωτοβουλίες στήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε τοπικό επίπεδο, και μέσα 

από ειδικά προγράμματα στηρίζουν την κοινωνική συνοχή.

Με την δημιουργία του Εθνικού Συμβουλίου Αυτοδιοίκησης στο πρώτο εξάμηνο του 

1996 δημιουργείται η ενιαία συλλογική έκφραση της αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού 

και η πολιτεία αποκτά έναν αναβαθμισμένο, επίσημο συνομιλητή.

Καταθέτουμε άμεσα στο Κοινοβούλιο και στα κόμματα, την πρόταση για άμεση 

συγκρότηση Εθνικής Διακομματικής Επιτροπής για τη Δημόσια Διοίκηση, την 

Αποκέντρωση και την Αυτοδιοίκηση. Απαντούμε στην ανάγκη συνεννόησης και 

πολιτικής συμφωνίας των πολιτικών δυνάμεων του τόπου, ώστε να υπάρξει 

υπερκομματική προσέγγιση και λύση για την Δημόσια Διοίκηση και την προοπτική 

της.



Βασικοί στόχοι για τη δημιουργία μιας δημοκρατικής, ανοικτής, ευέλικτης, και 

αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης είναι:

• η βελτίωση και επιλεκτική επέκταση του πετυχημένου θεσμού του ΑΣΕΠ,

• η αναδιάρθρωση της δομής των υπηρεσιών και η ορθολογιστική αξιοποίηση του 

ανθρώπινου δυναμικού, με την σύνταξη των νέων οργανισμών(Υπουργείων και 

Περιφέρειας), τη διαμόφωση όρων σύγχρονων εργασιακών σχέσεων και 

αξιοκρατικής αξιολόγησης της εξέλιξης καθενός (καθώς και τη διαμόρφωση με 

διάλογο σύγχρονου βαθμολογίου και μισθολογίου. Σημείωση : ΕΡΩΤΗΜΑ),

• η διασφάλιση συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού, με την 

άμεση αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης),

• η επέκταση και αξιοποίηση της πληροφορικής σε όλο το φάσμα της Διοίκησης και 

της Αυτοδιοίκησης, με παράλληλη επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των 

προγραμμάτων εκσυγχρονισμού,

• η σύνταξη του νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα και η ψήφιση στη Βουλή του 

Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

• Μέσα από την διαδικασία της αναθεώρησης του Συντάγματος που ήδη ξεκίνησε, 

θα κατοχυρωθούν οι θεσμοί της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης (δεύτερος 

βαθμός), καθώς και το αδιάβλητο σύστημα προσλήψεων που εισήγαγε ο Ν.2190/94.

Η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος και 

γενικότερα η επίλυση πολύπλοκων προβλημάτων που αναφέρονται στα αγαθά της 

τάξης και της ασφάλειας προϋποθέτει σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία των 

Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Στοχεύουμε σε σώματα 

ασφαλείας, αφοσιωμένα στο καθήκον, στηΌτηρεσία του πολίτη και του νόμου, με 

κοινωνική ευαισθησία στη δράση τους. ΓΓ αυτό και η βελτίωση της υπηρεσιακής και 

προσωπικής θέσης του προσωπικού είναι μόνιμη φροντίδα της κυβέρνησής μας.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ



Μετά τις θετικές επιδόσεις των δύο τελευταίων ετών, η ελληνική οικονομία έχει 

εισέλθει σε στάδιο υψηλότερων ρυθμών ανάπτυξηςίΉ χώρα \\ας/με κριτήριο το κατά 

κεφαλήν ΑΕΠ, κατέχει την 24η θέση μεταξύ 160 και πλέον, 

αυτή θέση πρέπει να τη διατηρήσουμε και να την ενυζϊχύ 

εκφράζονται μέσα από μια λεπτή ισορροπία πολιτικών δημοσιονομικής εξυγίανσης 

και σταθεροποίησης, αναπτυξιακής και αναδιαρθρωτικής πολιτικής, μέσα σε ένα 

πλαίσιο ισχυρής κοινωνικής συνοχής και συναίνεσης.

Δεν θα αναφερθώ στα σημαντικότατα αποτελέσματα της οικονομικής πολιτικής της 

πρώτης διετίας, που είναι γνωστά σε όλους και αδιαμφισβήτητα. Για πρώτη φορά 

μετά από πάρα πολλά χρόνια, όλα τα μεγέθη της οικονομίας σημείωσαν ουσιαστική 

βελτίωση, και το πραγματικό εισόδημα των εργαζόμενων αυξήθηκε, μετά από τη 

συρρίκνωση της περιόδου 1990 -1993.

Οι στόχοι της οικονομικής μας πολιτικής για τον πληθωρισμό και το έλλειμμα του 

δημόσιου τομέα εκφράζονται στο Πρόγραμμα Σύγκλισης. Οι αναπτυξιακοί στόχοι 

έχουν ήδη γίνει περισσότερο φιλόδοξοι, αφού τόσο το 1994, και ιδιαίτερα το 1995, η 

αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) ήταν σημαντικά μεγαλύτερη 

των προβλέψεων του Προγράμματος. Τα επόμενα χρόνια αναμένεται σημαντική 

επιτάχυνση των ρυθμών αυτών. Σταθερός στόχος της οικονομικής πολιτικής είναι η 

συμμετοχή της Ελλάδας στις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και η συμμετοχή της 

στο τελικό στάδιο της ΟΝΕ

Η βελτίωση των οικονομικών δεικτών και η εμπιστοσύνη που δείχνουν οι 

παραγωγικές τάξεις στην ασκούμενη οικονομική πολιτική, μπορούν να στηρίξουν μία 

αύξηση του ΑΕΠ μέσα στο 1996 γύρω στο 2,5% ή και παραπάνω, με παράλληλη 

υποχώρηση του πληθωρισμού κοντά στο 5% στο τέλος του έτους. Η περαιτέρω 

εξυγίναση των δημοσιονομικών μεγεθών, η συνέχιση της αντιπληθωριστικής 

νομισματικής και συναλλαγματικής πολτικής, καθώς και η υλοποίηση του επενδυτικού 

μας προγράμματος αποτελούν τα πιο ισχυρά εργαλεία μας προς την κατεύθυνση 

αυτή. Η επικέντρωση στην αποκλίμακωση πληθωρισμού θα επιφέρει πολλαπλά 

οφέλη για όλους : τους εργαζόμενους, τις επιχειρήσεις, το Κράτος.

τυρών. Τη σημαντική 

Γουμε| Οι στόχοι μας



Ο δεύτερος κεντρικός άξονας της οικονομικής μας πολιτικής αφορά την αναπτυξιακή 

διαδικασία. Οι μηχανισμοί της ανάπτυξης σήμερα δεν είναι συμβατοί με πολιτικές 

ρητορείες, συνθήματα και εντυπωσιακές αναφορές. Σε μια φάση παγκόσμιου 

μετασχηματισμού και έντονων ανακατατάξεων στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, 

στις διεθνείς αγορές, στις επιχειρησιακές στρατηγικές, στο γεωπολιτικό σκηνικό και 

στους πολιτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, πρέπει να εστιάσουμε στα κέντρα της 

αναπτυξιακής διαδικασίας:

- στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και του δημόσιου τομέα

- στους εργαζόμενους, το ανθρώπινο κεφάλαιο και την εκπαίδευση,

- στην τεχνογνωσία,

- στις επενδύσεις και στις υποδομές

σε συνδυασμένες στρατηγικές Κράτους και επιχειρήσεων και 

διεπιχειρησιακών συνεργείων και δικτύων.

Είναι παραπάνω από απαραίτητη η σύνθεση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης, η 

οποία θα αναγνωρίζει και θα υπερβαίνει τις διαρθρωτικές αδυναμίες και την 

περιοριστική δημοσιονομική κατάσταση της οικονομίας και, με την αξιοποίηση των 

δυνατοτήτων του δεύτερου ΚΠΣ, θα επιταχύνει την αναπτυξιακή διαδικασία.

Η αναπτυξιακή μας στρατηγική προϋποθέτει μια συμφωνία μεταξύ των δυνάμεων της 

πολιτικής με τις δυνάμεις της παραγωγής, και την ενεργό αποκέντρωση σε πόρους 

και λήψη αποφάσεων. Εξαρτάται κυρίως από :

- τη συγκροτημένη και επιλεκτική παρέμβαση του κράτους για την ενίσχυση της 

ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, με την προώθηση του επενδυτικού 

προγράμματος του ΚΠΣ και τη διαμόρφωση σταθερών και διαφανών κανόνων 

λειτουργίας της αγοράς,

- την κινητοποίηση του ιδιωτικού κεφαλαίου, και

- τη διατήρηση και ενίσχυση του δημοσιονομικού ελέγχου.



Οι σχετικές νομοθετικές και θεσμικές πρωτοβουλίες που έχουν ήδη αναληφθεί, 

περιλαμβάνουν την ορθολογικοποίηση των παρεχόμενων αναπτυξιακών κινήτρων, 

την αναμόρφωση της νομοθεσίας για το Χρηματιστήριο και τις επενδυτικές 

υπηρεσίες, την αναμόρφωση της νομοθεσίας για τα νέα χρηματοπιστωτικά μέσα 

(χρηματοδοτική μίσθωση, επιχειρηματικά κεφάλαια, εταιρίες αμοιβαίων εγγυήσεων 

κ.λπ.), το πακέτο μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεργίας, τη δημιουργία της 

Μονάδας Οργάνωσης της Διαχείρισης (ΜΟΔ) για την επιτάχυνση της απορρόφησης 

των Κοινοτικών πόρων και το Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) για την 

προώθηση των ιδιωτικών επενδύσεων.

Στην κατεύθυνση της ανάπτυξης, προωθείται ένα τεράστιο πρόγραμμα υποδομών, οι 

οποίες βελτιώνουν το κόστος λειτουργίας της ιδιωτικής επιχείρησης, και συνεπώς 

ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία της. Οι μεγάλοι οδικοί άξονες 

από Πάτρα προς σύνορα, η Εγνατία, άλλα μικρότερα οδικά δίκτυα, η γέφυρα Ρίο- 

Αντίρριο, ο εκσυγχρονισμός και η επέκταση λιμανιών, αεροδρομίων, το αεροδρόμιο 

Σπάτων, έργα τουριστικής υποδομής, η εισαγωγή φυσικού αερίου, δημιουργούν 

νέους συσχετισμούς κόστους, αλλά και νέες επενδυτικές ευκαιρίες για τις 

επιχειρήσεις.

Υλοποιούμε ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα στην Παιδεία, στη βελτίωση των 

γνώσεων και δεξιοτήτων των εργαζόμενων και στην ενίσχυση της απασχόλησης, 

ύψους 1,1 τρις δρχ. ή 13% των πόρων του ΚΠΣ.

Ενισχύουμε την Περιφέρεια με επενδύσεις οι οποίες θα απορροφήσουν 3 τρις δρχ. ή 

37% των πόρων του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης.

Με το νομοσχέδιο των ΔΕΚΟ, το οποίο έχει ήδη ολοκληρωθεί και εντός των 

ημερών θα κατατεθεί στη Βουλή, επιταχύνεται η διαδικασία για τον 

εκσυγχρονισμό των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών.

Η Κυβέρνηση προχωρεί ήδη αποφασιστικά στη θεσμοθέτηση μέτρων για τον 

αποτελεσματικό έλεγχο των δαπανών των δημοσίων οργανισμών και την καλύτερη 

αξιοποίηση της περιουσίας τους. Από το1996, όλοι οι επιδοτούμενοι δημόσιοι



οργανισμοί και επιχειρήσεις έχουν υποχρέωση να υποβάλουν προϋπολογισμό 

εσόδων και δαπανών, αλλά και να υπόκεινται σε δημοσιονομικούς ελέγχους. 

Παράλληλα, εισάγεται το ενιαίο λογιστικό σχέδιο και στους οργανισμούς αυτούς, το 

οποίο θα διευκολύνει τον έλεγχό τους, ενώ σύντομα θα ανακοινωθούν τα μέτρα για 

την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

Με σκοπό την καλύτερη αξιοποίηση του επενδυτικού μας προγράμματος 

προβλέπεται επίσης :

- η ενίσχυση των περιφερειακών διοικήσεων έτσι ώστε να μπορούν να 

ανταποκριθούν σε ένα ρόλο αποκεντρωμένης διαχείρισης των πόρων που διατίθενται 

για την περιφερειακή ανάπτυξη,

- η διασφάλιση της χρηματοδότησης των μεγάλων έργων τόσο ως προς τους 

κοινοτικούς, όσο και ως προς τους εθνικούς πόρους, προκειμένου να ολοκληρωθούν 

εμπρόθεσμα και να παράγουν μέγιστο αναπτυξιακό αποτέλεσμα,

- ο εμπλουτισμός των προγραμμάτων με νέες προωθημένες δράσεις, όπως οι 

ολοκληρωμένες παρεμβάσεις για ενδογενή ανάπτυξη , η διασυνοριακή συνεργασία, ο 

τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η μείωση των επιτοκίων που προκαλείται από τη συστηματική αποκλιμάκωση του 

πληθωρισμού ενισχύει επίσης την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την αύξηση 

του ΑΕΠ, και τις επενδυτικές πρωτοβουλίες, σε όλο το φάσμα της οικονομίας. Η 

πτώση κατά 7 και πλέον μονάδες των επιτοκίων χορηγήσεων αναμένεται να έχει 

ιδαίτερα ευνοϊκές επιπτώσεις στο κόστος, την ανταγωνιστικότητα και τα κέρδη των 

επιχειρήσεων.

Η μείωση των επιτοκίων, πέρα από την αναπτυξιακή της σημασία, είχε και θα έχει ως 

συνέπεια και τον περιορισμό των βαρών των κοινωνικά πιο αδύναμων τάξεων. Το 

κόστος εξυπηρέτησης του χρέους μειώνεται για το μέσο φορολογούμενο, με συνέπεια 

μια αναδιανομή εισοδήματος, που περιορίζει το μερίδιο των κεφαλαιούχων δανειστών 

του δημοσίου.



Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στο τραπεζικό σύστημα είναι βασικό στοιχείο της 

διαρθρωτικής μας πολιτικής. Το Κράτος, ως κύριος μέτοχος μεγάλων τραπεζών, θα 

συνεχίσει να ασκεί πίεση στις διοικήσεις τους, να τις ελέγχει και να τις κρίνει όχι μόνο 

με βάση τα οικονομικά τους αποτελέσματα, αλλά και με κριτήριο τη συμβολή τους 

στον εκσυγχρονισμό και την ανταγωνιστικότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού 

συστήματος.

Στα πλαίσια της εξυγίανσης του τραπεζικού σύστηματος έχει ήδη δρομολογηθεί η 

οριστική επίλυση του προβλήματος της Τράπεζας Κρήτης. Μικρότερες τράπεζες, 

όπως η Τράπεζα Αττικής και η Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδος, ήδη προετοιμάζονται για 

την αύξηση του μετοχικού τους κεφαλαίου μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών. Ο 

ρόλος και η λειτουργία ειδικών πιστωτικών οργανισμών, όπως η Αγροτική Τράπεζα, 

το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και οι τράπεζες που δραστηριοποιούνται στη στεγαστική 

πίστη, θα επανακαθορισθούν με κριτήριο τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και την 

καλύτερη προσφορά υπηρεσιών.

Η ενίσχυση του εξαγωγικού προσανατολισμού και της εξωστρέφειας της ελληνικής 

οικονομίας αποτελεί επίσης ουσιαστικό στοιχείο της αναπτυξιακής μας πολιτικής. 

Στο πλαίσιο αυτό προωθείται η σύναψη διακρατικών συμφωνιών, ιδιαίτερα με τα 

νεοσυσταθέντα κράτη της πρώην Σοβιετικής Ενωσης, για την εξασφάλιση των 

βάσεων οικονομικής, τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας, και τη 

διαμόρφωση θεσμικού περιβάλλοντος ευνοϊκού για την ανάπτυξη της ελληνικής 

επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η ενεργός συμμετοχή μας σε πολυμερείς 

διαδικασίες διεθνούς οικονομικής συνεργασίας θα συνεχιστεί, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά 

την Τράπεζα του Οργανισμού Συνεργασίας Εύξεινου Πόντου, που θα λειτουργήσει 

μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 1996 στη Θεσσαλονίκη, την Τράπεζα για την 

Ανάπτυξη της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, και τη διαμόρφωση της 

πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ενωσης για την οικονομική ανασυγκρότηση της Βοσνίας 

- Ερζεγοβίνης.

Τέλος, αναπτύσσεται η πολιτική μας προς τις Παρευξείνιες και τις Βαλκανικές 

χώρες. Μετά την απεμπλοκή του θέματος του φυσικού αερίου, προχωρούμε στη 

διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας με τη 

Ρωσική Ομοσπονδία και τις περιφέρειές της που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη



χώρα μας . Στο ίδιο πλαίσιο, θα συνεχιστεί η στήριξη του σχεδίου που αφορά 

τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης καθώς και του προγράμματος 

που αφορά το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο οπτικών ινών που συνδέει τη χώρα μας με τα 

κράτη της Παρευξείνιας Ζώνης.

Η στρατηγική μας στον Αγροτικό Τομέα περιλαμβάνει την άσκηση πολιτικών που 

βασίζονται, αφενός στην αντίληψη για την αδιαίρετη οικονομική, κοινωνική, πολιτική 

και πολιτιστική λειτουργία του αγροτικού χώρου και τη σημασία του για την ανάπτυξη 

της χώρας, αφετέρου στη ρεαλιστική και ακριβή γνώση της συγκυρίας, δηλαδή των 

συνθηκών και δυνατοτήτων του διεθνούς και εσωτερικού περιβάλλοντος.

Στα πλαίσια αυτά, οι άμεσοι στόχοι μας εστιάζονται :

α) Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας με παρεμβάσεις στα 

επίπεδα :

• των επενδύσεων

• της ορθολογικοποίησης της γεωργικής παραγωγής και τον καθορισμό νέων 

διεξόδων

• της ανανέωσης του γεωργικού πληθυσμού, της αναμόρφωσης του ρόλου του και 

του εξανθρωπισμού της επερχόμενης ραγδαίας γεωργικής εξόδου.

β) Στην ενδυνάμωση δράσεων πολιτικής γης, έτσι ώστε να προσεγγισθούν οι 

σημερινές εγγειοδιαρθρωτικές αδυναμίες του αγροτικού τομέα.

γ) Στη δόμηση σύγχρονων αγροτικών συνεταιρισμών, που με επιχειρηματική 

αποτελεσματικότητα θα στηρίξουν την αγροτική παραγωγή και το αγροτικό εισόδημα.

δ) Στη βελτίωση της δομής και λειτουργίας του Υπουργείου Γεωργίας και όλων 

των άλλων φορέων αγροτικής ανάπτυξης.

Εναλλακτική διατύπωση :

[Στον αγροτικό τομέα κυρίαρχη στρ< ι̂κή επιλογή μας είναι:



• η στήριξη της αγροτικής οικονομίας,

• η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής γεωργίας, και

• η βελτίωση του γεωργικού εισοδήματος

Οι προοπτικές ανάπτυξης της υπαίθρου βρίσκονται στην αναγνώριση των σημερινών 

και μελλοντικών πλεονεκτημάτων του χώρου αυτού που δεν ταυτίζονται με αυτά του 

παρελθόντος. \

Για την υλοποίηση της στρατηγικής αυτής απαιτείται να ληφθούν μέτρα διαρθρωτικής 

πολιτικής και αύξηση των γεωργικών επενδύσεων που θα εκσυγχρονήσουν τις 

γεωργικές εκμεταλεύσεις και θα βελτιώνουν, την ανταγωνιστικότητα των γεωργικών 

προϊόντων μέσω της μεταποίησης και της εμπορίας τους.

Παραγωγικότητα, ποιότητα, αναδιάρθρωση \ καλλιεργειών, σύγχρονες μέθοδοι 

οργάνωσης και εμπορίας αποτελούν επιτακτικές δράσεις για την Κυβέρνησή μας, 

αλλά και τους αγρότες . Τα ειδικά προγράμματα\της Γεωργίας, Αλιείας, Leader και 

Interreg, ειδικές πολιτικές για τους νέους αγρότες, το Μητρώο Αγροτών, οι ενισχύσεις 

της μεταποίησης, εμπορίας και εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων, η ενίσχυση της 

γεωργικής έρευνας και τεχνολογίας, σε συνδυασμό με το ευρύτατο δίκτυο 

μεταφορικών, ενεργειακών και επικοινωνιακών υποδομών στην ελληνική Περιφέρεια 

αποτελούν μερικές από τις κυριότερες πολιτικές μας μεγις οποίες θα στηρίξουμε την 

προσαρμογή του αγροτικού τομέα στις νέες πιέσεις και προκλήσεις.]

Στη βιομηχανία και στις υπηρεσίες, υλοποιούμε μια νέα βιομηχανική πολιτική, με 

στόχο την ανάπτυξη, την αναδιάρθρωση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικής 

ικανότητας των επιχειρήσεων.

Ενισχύουμε τις βιομηχανικές υποδομές, τις ιδιωτικές και δημόσιες επενδύσεις στα 

πεδία της ποιότητας, με την απλοποίηση των διαδικασιών, την ενίσχυση 

ολοκληρωμένων πολυετών επιχειρηματικών σχεδίων και εισάγουμε νέους 

χρηματοπιστωτικούς θεσμούς και εργαλεία.

Η στήριξη της μικρομεσαίας επιχείρησης βρίσκεται στο επίκεντρο του αναπτυξιακού 

σχεδιασμού μας. Έχει ξεκινήσει μία ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων, που θα



βοηθήσουν τις προσπάθειες προσαρμογής της MME στις νέες ανταγωνιστικές 

πιέσεις και στη διεθνοποίηση των αγορών.

Επιδότηση επιτοκίου δανείων, τεχνική βοήθεια, εταιρικές συνεργασίες, υπεργολαβίες, 

κίνητρα συγχωνεύσεων αποτελούν μερικά από τα κυριότερα μέτρα ενός ειδικού 

προγράμματος για τις MME, ύψους 370 δις δρχ. για μέχρι το 1999.

Ενίσχυση της παραγωγικότητας της οικονομίας θα προκύψει και από την ενίσχυση 

του ανταγωνιστικού πλαισίου των ΔΕΚΟ, και την αλλαγή των ιδιοκτησιακών 

συνθηκών μονάδων του ΟΑΕ ή τραπεζών του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

Θα προχωρήσουν με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα τα προγράμματα ανάπτυξης 

και αναδιάρθρωσης στον OTE, τα ΕΛΤΑ, και τα προγράμματα εξυγίανσης σε 

δημόσιους οργανισμούς, όπως η Ολυμπιακή και η ΕΤΒΑ.

Ο χάρτης της ευημερίας στον επόμενο αιώνα θα υπαγορευθεί από την πρόοδο 

στην τεχνολογία. Η ψηφιακή τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτατη παραγωγή, 

μεταφορά και αξιοποίηση κάθε είδους πληροφοριών και οδηγεί την βιομηχανική 

κοινωνία στην κοινωνία της πληροφορίας.

Για την ελληνική προσαρμογή στην Κοινωνία της Πληροφορίας η έμφαση θα δοθεί 

στα εξής :

1. Στην ώθηση σε εφαρμογές υψηλής κοινωνικής αποδοτικότητας, όπως η 

τηλεϊατρική και η τηλεκπαίδευση.

2. Στην άμεση προώθηση του αναγκαίου νομικού πλαισίου.

3. Σε προγράμματα επικοινωνίας με τον Απόδημο Ελληνισμό, έτσι ώστε να 

διευκολυνθεί η επικοινωνία των Ελλήνων σε όλο τον κόσμο.

4. Να δοθεί, με προγράμματα διάδοσης και κατάρτισης, μια έγκαιρη απάντηση 

στον κίνδυνο ενός νέου αναλφαβητισμού αυτών που δεν μπορούν να 

προσαρμοστούν στην νέα τεχνολογία.



Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΣ

Εξυγίανση, σταθεροποίηση και ανάπτυξη είναι για την Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ 

άρρηκτα συνδεδεμένα με το κοινωνικό στοιχείο. Η κοινωνική πολιτική της 

κυβέρνησης εκφράζεται μέσα από τις δράσεις, που αφορούν τις επενδύσεις σε 

υλικό και ανθρώπινο κεφάλαιο , την απασχόληση και ανεργία, τη φορολογική 

εξυγίανση, την πολιτική στην Παιδεία, στην Υγεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, 

καθώς και για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής.

Όμως, βρισκόμαστε αντιμέτωποι με σαρωτικές αλλαγές συνθηκών και 

κανόνων λειτουργίας με παγκόσμια εμβέλεια. Ο ανταγωνισμός και το άνοιγμα 

των αγορών δημιουργούν συνεχώς υψηλότερες πιέσεις σε χώρες, περιοχές και 

επιχειρήσεις με πιο αδύναμη ανταγωνιστική ικανότητα.

Σε ολόκληρο τον ευρωπαϊκό χώρο, και όχι μόνο, ο κόσμος της εργασίας, και 

μάλιστα τα πιο αδύναμα τμήματά του, οι νέοι, οι γυναίκες και οι μεγαλύτερες 

ηλικίες υφίστανται μέχρι σήμερα τις πιο αρνητικές επιδράσεις μιας θεαματικής 

αναδιοργάνωσης της παραγωγής και των κοινωνικών σχέσεων. Τις πιέσεις 

αυτές η ελληνική κοινωνία πρέπει να τις αντιμετωπίσει με πράξεις, με 

στρατηγικές και με αποφασιστικότητα.

Το μέλλον του Κοινωνικού Κράτους αποτελεί ζήτημα αιχμής σε όλες τις χώρες.

Από τη μία πλευρά η αναγκαία προσπάθεια δημοσιονομικής εξυγίανσης 

περιορίζει τις δυνατότητες χρηματοδότησης της κοινωνικής πολιτικής. 

Αρνητικές δημογραφικές εξελίξεις, και κυρίως η γήρανση του πληθυσμού, 

επιδεινώνουν το οικονομικό πρόβλημα στην Κοινωνική Ασφάλιση. Από την 

άλλη πλευρά, η εξέλιξη της κοινωνίας δημιουργεί νέα προβλήματα και νέες 

ανάγκες σε τομείς όπως η Υγεία, η Παιδεία, και η Πρόνοια.

Πριν είναι αργά, στην επόμενη εξαετία, η κοινωνία μας πρέπει να σχεδιάσει, να 

συμφωνήσει και τελικά να οικοδομήσει ένα δίκαιο και αποτελεσματικό Κοινωνικό Ιστό 

Ασφάλειας. Ο Κοινωνικός Ιστός Ασφάλειας έχει διπλή αποστολή :

Πρώτον, να αποτρέπει την οικονομική εξαθλίωση με την διασφάλιση ανεκτών ορίων 

διαβίωσης και περίθαλψης για όλους.



Δεύτερον, να διαμορφώνει τις συνθήκες έγκαιρης προσαρμογής και αξιοποίησης του 

ανθρώπινου δυναμικού στις νέες απαιτήσεις. Να κινητοποιεί όλους τους διαθέσιμους 

ανθρώπινους πόρους.

Παρά τη δύσκολη δημοσιονομική κατάσταση, οι πραγματικές αμοιβές 

αυξήθηκαν τόσο το 1994 όσο και το 1995 μετά από 3 χρόνια συνεχών 

μειώσεων. Οι μέσες αμοιβές αυξήθηκαν κατά 2% το 1995, ενώ στους 

χαμηλοσυνταξιούχους δόθηκε επιπρόσθετη αύξηση 4%, πέραν αυτής που 

προβλέφθηκε στην εισοδηματική πολιτική.

Η Κυβέρνηση ρίχνει το βάρος της σε πολιτικές που δημιουργούν σταθερές και 

υγιείς προοπτικές τόσο για τους άνεργους, όσο και για τους εργαζόμενους. 

Πολιτικές που σχετίζονται με τις ικανότητές τους και την ικανότητα του 

οικονομικού μας συστήματος γενικά, να δημιουργεί ανταγωνιστική παραγωγή 

και σταθερά εισοδήματα.

Τα προγράμματα που έχουμε εντάξει στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης δεν 

έχουν απλώς οικονομικό ή αναπτυξιακό χαρακτήρα. Ένα σημαντικότατο 

τμήμα τους ανήκει άμεσα στο χώρο της «κοινωνικής πολιτικής». Από το 

συνολικό ύψος των 6,5 τρις δρχ. κρατικών δαπανών , ποσά ύψους 1,4 τρις 

δρχ. (22% του συνόλου) αφορούν άμεσα δαπάνες που εντάσσονται στη λογική 

της κοινωνικής πολιτικής. Οι δαπάνες για την Παιδεία (554 δις δρχ.), την 

Υγεία-Πρόνοια (250 δις δρχ.), την κατάρτιση των εργαζόμενων και τη στήριξη 

της απασχόλησης (400 δις δρχ.) (στα οποία προστίθενται άλλα 231 δις δρχ. 

από τα Περιφερειακά Προγράμματα για Παιδεία και Απασχόληση) αποτελούν 

ευθέως κοινωνικές δαπάνες σε πρωτόγνωρο ύψος. Πέρα από αυτό, σοβαρό 

τμήμα των δαπανών για τις υποδομές, τις MME, τη στήριξη της βιομηχανίας, 

της γεωργίας και του τουρισμού έχουν έμμεσες, αλλά σοβαρές επιπτώσεις στο 

χώρο των εργαζόμενων. Σημαντικό τμήμα των επενδύσεων σε άλλους τομείς 

έχει ουσιαστική συνάφεια με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και του 

περιβάλλλοντος της κοινωνίας.

Η Νέα Διαρθρωτική Πολιτική της Κυβέρνησης για την απασχόληση επιδιώκει :



• να δώσει έμφαση, όχι μόνο σε παθητικά, αλλά και σε νέα μέτρα κοινωνικά 

και ενεργητικά,

• να ενθαρρύνει τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιδότηση των 

επιχειρηματιών,

• να διασυνδέσει αποτελεσματικά Εκπαίδευση - Επαγγελματικό 

Προσανατολισμό - Κατάρτιση - Αγορά Εργασίας,

• να αναμορφώσει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο για τους αλλοδαπούς 

εργαζόμενους,

• να αξιοποιήσει νέους θεσμούς όπως :

- τα Παρατηρητήρια Απασχόλησης για την καταγραφή των κενών 

θέσεων εργασίας και του διαθέσιμου εργατικού δυναμικού, και

- την Κάρτα Εργασίας με την οποία εναλλακτικά ο άνεργος θα μπορεί 

να εξασφαλίσει θέση απασχόλησης ή μία θέση στην κατάρτιση ή την 

επιδότησή του.

Επιδίωξή μας επίσης, είναι ν’ αναδειχθεί αξιοκρατικά ο ρόλος των γυναικών σε μια 

κοινωνία, που παρά τη θεσμική ισότητα, εξακολουθεί να συγκαλύπτει ανισότητες. 

Στόχος της κυβέρνησης είναι να παρέμβει στα αίτια αυτής της κατάστασης, ώστε να 

δημιουργηθούν αυτοδύναμα οι προοπτικές για μια πραγματική ισότητα ευκαιριών και 

μεταχείρισης των δύο φύλων.

Παράλληλα, θα ενταθούν οι προσπάθειες της κυβέρνησης για τη αντιμετώπιση των 

κοινωνικών προβλημάτων των νέων. Η πολιτική των δύο τελευταίων ετών στο θέμα 

των ναρκωτικών θα συνεχιστεί με στόχο να καλύψει το σύνολο των εξαρτημένων 

ατόμων, τόσο στον τομέα της απεξάρτησης, όσο και στον πολύ σημαντικό τομέα της 

κοινωνικής τους επανένταξης. Ιδιαίτερη πρόνοια θα υπάρξει για τις ομάδες εκείνων 

των νέων που αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο περιθωριοποίησης. Η απασχόληση, η 

ενίσχυση εθελοντικών προσπαθειών και προβληματισμών των νέων, η ενθάρρυνση 

των παραγωγικών πρωτοβουλιών, η ενημέρωση για τις δυνατότητες που υπάρχουν 

στο να ξεπεραστούν τα μικρά, αλλά και τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα, η



ανάπτυξη του αθλητισμού και η συνέχιση των πολιτιστικών προγραμμάτων για τους 

νέους είναι μερικά από τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν σε αυτή την προσπάθεια.

Η απομάκρυνση των νέων από τα κοινά, η πολιτική περιθωριοποίηση που 

εμφανίστηκε τα τελευταία χρόνια στην ελληνική νεολαία πρέπει να αντιμετωπιστεί 

μέσα από την ενίσχυση και διεύρυνση των θεσμών και των δυνατοτήτων που 

προωθούν τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική.

Η εκπαίδευση αποτελεί ένα από τα πιο στρατηγικά πεδία έκφρασης της κοινωνικής 

και αναπτυξιακής διάστασης της κυβερνητικής πολιτικής.

Την επόμενη διετία θα συνεχίσουμε με πιο έντονους ρυθμούς την υλοποίηση της 

πολιτικής μας στον τομέα της παιδείας.

Στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση βασικός στόχος μας είναι η 

αποκέντρωση και η αναβάθμιση της ποιότητας.

Για την υλοποίησή τους προωθούμε :

• μια σύγχρονη σχολική υποδομή σε μεγάλες αστικές περιοχές της χώρας που 

αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα σχολικής στέγης.

• τη συνεχή επιμόρφωση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών.

• την αποκομματικοποίηση των διαδικασιών εκπαίδευσης και την αντικειμενικότητα 

και αξιοκρατία στις επιλογές του στελεχιακού δυναμικού.

• την θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου

•  Τη δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση

• Την αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και η διαπολιτισμική 

εκπαίδευση.

Στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση στοχεύουμε σε πανεπιστήμια και ΤΕΙ ευέλικτα, 

αποτελεσματικά, που είναι πιο κοντά στις ανάγκες της κοινωνίας και της οικονομίας, 

με ταυτόχρονο νοικοκύρεμα των πόρων που διαχειρίζονται.



Πρόσφατα ανακοινώθηκε η πρόταση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Ανδρέα 

Παπανδρέου για τη δημιουργία του Εθνικού Κεφαλαίου Παιδείας για τα Ιδρύματα 

Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ύψους 200 δις δρχ.,

Στο χώρο της υγείας, με βήματα συνετά, αλλά και αποφασιστικά, θα προχωρήσουμε 

στη βελτίωση του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Οι επιβαλλόμενες τομές στην 

οργάνωση και ανάπτυξη του συστήματος, θα συνδυαστούν με τις αναγκαίες 

διαχειριστικές παρεμβάσεις. Το αυστηρό δημοσιονομικό πλαίσιο στο οποίο κινείται η 

οικονομία της χώρας, αλλά και η ανταπόκριση στο αίτημα για την εξυγίανση, 

επιβάλλουν τον εξορθολογισμό της χρηματοδότησης του ΕΣΥ, τον διοικητικό 

εκσυγχρονισμό και την αυστηρή εφαρμογή των κανόνων ελέγχου λειτουργικότητας 

και αποδοτικότητας νοσοκομειακών μονάδων και άλλων υπηρεσιών υγείας.

Η αξιοποίηση στο μέγιστο δυνατό βαθμό των Κέντρων Υγείας θα μεταφέρει τις 

υπηρεσίες υγείας κοντά στον πολίτη, κυρίως της επαρχίας.

Η γρήγορη και αποτελεσματική αξιοποίηση των πόρων για την ανέγερση των νέων 

νοσοκομείων, ο εξανθρωπισμός της εικόνας των νοσηλευτικών ιδρυμάτων, η 

ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυναμικού και η λειτουργική διασύνδεση των 

μονάδων υγείας, θα συμβάλλουν στην ποιοτική αναβάθμιση των υπηρεσιών που 

παρέχονται.

Βασική κατεύθυνση της πολιτικής μας στο φάρμακο είναι η δραστική περιστολή της 

επικίνδυνης για την υγεία υπερκατανάλωσης.

Τα προγράμματα για τα άτομα με ειδικές ανάγκες θα εφαρμοστούν. Θα 

εξασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία του δικτύου Κέντρων Κοινωνικής 

Ενίσχυσης Κατάρτισης και Περίθαλψης και των Κέντρων Άμεσης Κοινωνικής 

Βοήθειας.

Ταυτοχρόνως, η Κυβέρνηση στρέφει με σεβασμό τη φροντίδα της προς τις ανάγκες 

της τρίτης ηλικίας με την πίστη, ότι κάθε διευκόλυνση στους ηλικιωμένους πολίτες 

αυτής της χώρας, αποτελεί χρέος των νεότερων γενεών.



Η κυβέρνηση θα μελετήσει με προσοχή τη δυνατότητα μετατροπής του κλάδου 

πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας ασφάλισης, με χαρακτηριστικά 

ανταποδοτικότητας, διαδοχικότητας και κρατικής συμμετοχής.

Επίσης, μέσα από κοινωνικό διάλογο, θα εξετάσει τις περιπτώσεις των κοινωνικών 

αδικιών που κάνουν σκόπιμο ένα νέο τρόπο προσδιορισμού των αυξήσεων των 

χαμηλών συντάξεων.

ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η έξοδος από την κοινωνική και οικολογική κρίση και η είσοδος σε μια νέα εποχή 

ποιοτικά ανώτερων μορφών ανάπτυξης είναι αδύνατη, αν δεν συνθέσουμε το 

κοινωνικό αίτημα με το οικολογικό αίτημα και αν δεν ενσωματώσουμε το οικολογικό 

αίτημα στο κυρίαρχο σύστημα αξιών.

Το Κράτος λειτουργεί και λαμβάνει τις αποφάσεις του με σεβασμό στη νέα οικολογική 

αντίληψη. Προς αυτήν την κατεύθυνση θεσπίζονται μέτρα που αφορούν τις 

καθημερινές λειτουργίες των δημοσίων υπηρεσιών και των ΔΕΚΟ.

Παράλληλα, για την πρόληψη νέων βλαβών στο φυσικό περιβάλλον θα προωθηθεί 

μια οριζόντια πολιτική περιβάλλοντος.

Ο στόχος της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος εξυπηρετείται και με :

• το μεγάλο έργο του φυσικού αερίου

• την στροφή από το 1993 της ενεργειακής πολιτικής προς την εξοικονόμηση 

ενέργειας και την αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών.

Το ανθρωπογενές περιβάλλον, οι πόλεις και οι οικισμοί μας, έχουν αναπτυχθεί με 

μοναδικό σχεδόν κριτήριο την άγρια κερδοσκοπία πάνω στη γη και τους φυσικούς 

πόρους του τόπου μας. Η αρχιτεκτονική κληρονομιά μας και τα μνημεία μας έχουν



βάναυσα υποβαθμιστεί. Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κατοχύρωση, την 

ταυτότητα και τη φυσιογνωμία των πόλεων και οικισμών της Ελλάδας, και θεσμικές 

ρυθμίσεις, όπως ο Νέος Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός, θα αμβλύνουν το 

πρόβλημα.
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