
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ’ - 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2000

( λ

ό \ ν ' · > ' Ό ^  ν> 17

ματικά.
Τι σημαίνουν όλα αυτά; Πολύ απλά σημαίνουν μια καλύτερη 

ζωή για όλους. Μια καλύτερη ζωή με συγκεκριμένους στόχους, 
ποιότητα, αξίες, αλλά και υλικά αγαθά. Το 2004 θα έχουμε φτιά
ξει μια κοινωνία, η οποία δεν θα θυμίζει σε τίποτα το 1994, όταν 
αρχίσαμε την προσπάθειά μας.

Αλλά πρέπει να ξέρουμε ότι για να πετύχουμε αυτό το στόχο 
τίποτα δεν μας χαρίστηκε και τίποτα δεν πρόκειται να μας χαρι
στεί από κανέναν. Τη θέση μας στον κόσμο την κατακτούμε με 
τις δικές μας επιλογές, με τις δικές μας δράσεις, με τις δικές 
μας αποφάσεις.

Και γι' αυτό πρέπει να πάρουμε και τις αποφάσεις, να προχω
ρήσουμε και στις δράσεις. Απλά πρέπει να δουλέψουμε σκλη
ρά. Και θα δουλέψουμε σκληρά -θα δουλέψω σκληρά-γι' αυ
τούς τους στόχους.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πόσο γρήγορα θα προχωρή
σουμε σ’ αυτά εξαρτάται από τις πολιτικές που θα ακολουθή
σουμε. Εξαρτάται όμως συγχρόνως και από κάτι άλλο. Εξαρτά- 
ται από το πόσο οι άλλες πολιτικές δυνάμεις, αλλά όχι μονάχα 
οι πολιτικές δυνάμεις, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι κοινωνικές ο
μάδες, θα συνεργασθούν δημιουργικά σ’ αυτήν την πορεία. Και 
όταν λέω να συνεργαστούν μιλάω για μία πραγματική συμβολή. 
Μιλάω για την τόλμη της συναίνεσης και δεν μιλάω για φραστι
κές συγκλίσεις ή συγκλίσεις οι οποίες υποκρύπτουν την άρνη
ση ή την αποχή.

Η κοινωνία για να προχωρήσει σε ορισμένες κατευθύνσεις 
χρειάζεται τη στήριξη όλων των ομάδων του πληθυσμού τη συ- 
νειδητοποίηση ότι όλες οι κατευθύνσεις αυτές είναι κατευθύν
σεις οι οποίες μπορούν να βελτιώσουν τη θέση όλων και να 
πραγματοποιήσουν μία διαφορετική κοινωνία. Και αυτήν τη συ
ναίνεση, τη συμπαράταξη τη θεωρούμε αναγκαία.

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η Κυβέρνηση ξεκινά αμέσως 
το έργο της τετραετίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα και τις δε
σμεύσεις που αναπτύξαμε πριν την εκλογική αναμέτρηση. Και 
θέλω να υπογραμμίσω ότι θα τηρήσουμε στο ακέραιο όλες τις 
δεσμεύσεις που αναλάβαμε απέναντι στον ελληνικό λαό.

Για να μην σας κουράσω σε σχέση με τα οικονομικά μέτρα 
και τις ειδικές δεσμεύσεις με πολλούς αριθμούς, θα καταθέσω 
ένα κείμενο στα Πρακτικά όπου περιέχονται τα σημεία αυτά της 
πολιτικής τα οποία θα εφαρμόσουμε.

(Στο σημείο αυτό ο Πρόεδρος της Κυβέρνησης κ. Κωνσταντί
νος Σημίτης καταθέτει για τα Πρακτικά το προαναφερθέν κείμε
νο, το οποίο έχει ως εξής:

“ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΑΝΑΠΤΥΞΗ
Αξιοποίηση του 3ου ΚΠΣ (2000-2006) για μια ισόρροπη κατα

νομή της ευημερίας στην Ελλάδα; στα επόμενα 7 χρόνια διατί
θενται 15,7 τρισ. δρχ. για να επεκτείνουν τις υποδομές, να στη
ρίξουν την περιφερειακή ανάπτυξη και να ενισχύσουν τη βιομη
χανία, το εμπόριο, τον τουρισμό και ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες 
επιχειρήσεις.

Το 80% των πόρων του 3ου Κ.Π.Σ. στρέφεται στη περιφέρεια.
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
Σταδιακή μείωση του ανώτατου συντελεστή 45% στα Φυσικά 

Πρόσωπα μέχρι του ποσοστού 40%.
Προσαρμογή όλων των κλιμακίων της φορολογικής κλίμακας 

ανά διετία, με βάση τον πληθωρισμό.
Ένταξη στις δαπάνες που εκπίπτουν από το εισόδημα ποσών 

που αφορούν την εισαγωγή και χρήση των νέων τεχνολογιών α
πό την ελληνική οικογένεια (εκπαιδευτικό λογισμικό, κόστος 
πρόσβασης στο Internet).

Σταδιακή μείωση του συντελεστή φορολόγησης 40% των μη 
εισηγμένων Ανωνύμων Εταιρειών, προκειμένου να μειωθεί η α
πόσταση από τον συντελεστή φορολόγησης των εισηγμένων Α
νωνύμων εταιρειών.

Ολική εφαρμογή, χωρίς ελάχιστο πλαφόν, στο τέλος της τε
τραετίας, του λογιστικού προσδιορισμού των κερδών όλων των 
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως αυτός προκύπτει από 
τα δεδομένα των λογιστικών βιβλίων των επιχειρήσεων και των 
επιτηδευματιών.

Εισαγωγή φορολογικών κινήτρων για τις συγχωνεύσεις επι
χειρήσεων.

Σταδιακή μείωση των φόρων και των τελών στα ακίνητα.
Κατάργηση του Ειδικού Φόρου Τραπεζικών εργασιών (ΕΦΤΕ) 

από 1.1.2001.
Δυνατότητα χορήγησης τραπεζικού δανείου σε Φυσικά και 

Νομικά Πρόσωπα για εξόφληση ληξιπρόθεσμων φορολογικών 
οφειλών.

ΑΓΡΟΤΕΣ
Χρηματοοικονομικοί πόροι (2000-2006) για επιδοτήσεις 

προϊόντων 7 τρισ. δρχ. και για την ανάπτυξη της γεωργίας και 
της υπαίθρου 2,5 τρισ. δρχ.

Μέσα στο 2000 πρόσθετη μείωση των επιτοκίων χορηγήσεων 
της Αγροτικής Τράπεζας για όλες τις κατηγορίες δανείων κατά
2% .

Αύξηση επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης Πε
τρελαίου από 40% που είναι σήμερα σε 50% και σε ορισμένες 
περιπτώσεις έως 80%.

Νέα αύξηση 10.000 δρχ. σε όλα τα κλιμάκια των συντάξεων 
του ΟΓΑ την επόμενη διετία. Μέχρι το τέλος της τετραετίας οι 
αγρότες θα έχουν πάρει αυξήσεις ισοδύναμες με το ΕΚΑΣ.

Αύξηση ανωτάτων ορίων των γεωργικών απαλλαγών στη φο
ρολογία μεταβίβασης ακινήτων για όλους τους αγρότες, από 20 
εκατ. δρχ. σε 30 εκατ. δρχ. και για τις όμορες εκτάσεις από 40 
εκατ. δρχ. σε 72 εκατ. δρχ.

Αύξηση ανωτάτων ορίων γεωργικών απαλλαγών στη φορολο
γία μεταβίβασης ακινήτων για τους νέους αγρότες, από 150 ε
κατ. δρχ. σε 180 εκατ. δρχ.

Αύξηση γεωργικών απαλλαγών στη φορολογία κληρονομιών, 
δωρεών, γονικών παροχών για όλους τους αγρότες από το δι
πλάσιο στο τριπλάσιο αφορολόγητο ποσό της κλίμακας και μέ
χρι 40 εκατ. δρχ., από 30 εκατ. δρχ.

Αύξηση γεωργικών απαλλαγών στη φορολογία κληρονομιών, 
δωρεών και γονικών παροχών για τους νέους αγρότες από το 
τριπλάσιο αφορολόγητο ποσό της κλίμακας στο τετραπλάσιο 
και μέχρι 180 εκατ. δρχ., από 150 εκατ. δρχ.

Μετατροπή της ATE σε πολυμετοχική εταιρεία με κυρίους με
τόχους το Κράτος, τους αγρότες, τους συνεταιρισμούς. Τα α
γροτικά προμέτοχα ύψους 200 δισ. δρχ. θα διατεθούν στους α
γρότες με έκπτωση 20% κατά την μετατροπή τους σε μετοχές 
(όφελος 40 δισ. δρχ.).

Καταβολή του συνόλου των επιδοτήσεων και ενισχύσεων μέ
σα στις συμβατικές προθεσμίες. Μετά την πλήρη λειτουργία 
του αποκεντρωμένου Οργανισμού Ελέγχου και Πληρωμών, κά
θε καθυστέρηση θα καταβάλλεται εντόκως.

Από 1.1.2000 ισχύει η επέκταση και βελτίωση των όρων του 
προγράμματος πρόωρης συνταξιοδότησης των αγροτών, με 
αύξηση του ποσού της πρόωρης συνταξιοδότησης κατά 25%. 
Στο πρόγραμμα πρόωρης συνταξιοδότησης θα μπορούν πλέον 
να εντάσσονται και οι αλιείς.

Αύξηση συντελεστών επιστροφής ΦΠΑ στους αγρότες που υ
πάγονται στο ειδικό καθεστώς ΦΠΑ για τις πωλήσεις αγροτικών 
προϊόντων και τις παροχές αγροτικών υπηρεσιών που πραγμα
τοποιήθηκαν από 1.1.1999 και εφεξής. Οι συντελεστές που ι
σχύουν είναι 5% για τη φυτική παραγωγή, 6% για τη ζωική πα
ραγωγή και 4% για τη δασική και αλιευτική παραγωγή.

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ
300.000 νέες ευκαιρίες απασχόλησης στην τετραετία 2000- 

2004.
300.000 θέσεις αμειβόμενης κατάρτισης ανέργων μέσω του 

ΟΑΕΔ και των ΚΕΚ με την αξιοποίηση και των σχετικών χρημα
τοδοτήσεων της Ε .Ε . 300.000 θέσεις κατάρτισης και επανακα- 
τάρτισης εργαζομένων.

Θα διατεθούν 1 τρισεκατομμύριο δραχμές για να μάθουν οι 
εργαζόμενοι να χειρίζονται νέες τεχνολογίες.

Ο κρατικός προϋπολογισμός αναλαμβάνει να καλύψει την ει
σφορά κύριας ασφάλισης στο ΙΚΑ όσων αμείβονται με κατώτα- 
το ημερομίσθιο. Αυτό σημαίνει μια βελτίωση για 270.000 εργα
ζόμενους της τάξης των 140.000 δρχ. το χρόνο δηλαδή 10.000 
δρχ. το μήνα.


