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Αγαπητοί φίλοι και φίλες,

Ζούμε σε μία εποχή ραγδαίων εξελίξεων, που αγκαλιάζουν το σύνολο της 
κοινωνίας μας.

Το κράτος αποτελεί ένα σημαντικό τομέα δραστηριότητας που έχει 
υποχρέωση να ανταποκρίνεται συνεχώς στις νέες απαιτήσεις και να βελτιώνει 
τις υπηρεσίες του προς τον πολίτη. Είμαστε σε μία πορεία προς μια κοινωνία 
στην οποία η πληροφορία και η τεχνολογία θα παίζουν όλο και πιο σημαντικό 
ρόλο στην οργάνωση των σχέσεων και των δραστηριοτήτων μιας κοινωνίας.

Η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών συστημάτων του Υπουργείου 
Οικονομικών της οποίας το νέο κτίριο εγκαινιάζουμε σήμερα αποτελεί ένα 
σημαντικό μέρος της τεχνολογικής και ανθρώπινης υποδομής που θα 
χρειαστεί ο δημόσιος τομέας στην πορεία της χώρας μας προς την Κοινωνία 
της Πληροφορίας.
Με την προοπτική του 3ου Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και με την ένταξη 
της Ελλάδας στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση θα προωθηθούν την 
επόμενη οκταετία παρόμοια έργα αναδιάρθρωσης και πληροφορικής σε 
πολλούς τομείς στην κεντρική και περιφερειακή διοίκηση, αλλά και στη 
κοινωνική ασφάλιση, την υγεία, τη δημόσια τάξη, τη δικαιοσύνη, την 
εκπαίδευση, τη χωροταξία, το περιβάλλον, τις μεταφορές.

Η ολοκλήρωση όλων αυτών των έργων και των μεταρρυθμίσεων θα 
μεταβάλουν δραστικά την φυσιογνωμία της χώρας μας και θα προσφέρουν 
νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη και ευημερία και μια νέα ποιότητα ζωής στους 
Έλληνες πολίτες τον 21ο αιώνα.

Ο τεχνολογικός και οργανωτικός εκσυγχρονισμός του Υπ. Οικονομικών θα 
επιτρέψει καίριες αλλαγές:

♦ Θα κάνει πιο αντικειμενικές και διαφανείς τις σχέσεις πολίτη-κράτους.
♦ Θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή, που αποτελεί την πιο μελανή μορφή 

κοινωνικής αδικίας.
♦ Θα ενισχύσει τη δημοσιονομική εξυγίανση, ώστε η οικονομία να 

ισχυροποιηθεί και η κυβέρνηση να έχει περισσότερα μέσα για πολιτικές 
πρωτοβουλίες στα πεδία με τις μεγαλύτερες αναπτυξιακές και κοινωνικές 
ανάγκες.

♦ Θα δώσει τη δυνατότητα στην κυβέρνηση να περιορίσει ορισμένες 
φορολογίες.

Θα ήθελα να επισημάνω με την ευκαιρία αυτή την πρωτοβουλία μας μέσα 
από έναν ευρύ κοινωνικό διάλογο να σχεδιάσουμε μεταρρυθμιστικά μέτρα 
στη φορολογία. Να ανασχεδιάσουμε το φορολογικό σύστημα προς την 
κατεύθυνση της μεγαλύτερης δικαιοσύνης, της ανάπτυξης, του 
εξορθολογισμού. Σκοπός μας είναι να ενισχύσουμε την κοινωνική 
αλληλεγγύη εφαρμόζοντας ένα φορολογικό σύστημα που ελαφρύνει την 
φορολόγηση χαμηλών και μεσαίων εισοδημάτων. Στην κατεύθυνση αυτή θα 
προχωρήσουμε. Θα λάβουμε υπ’ όψη μας βέβαια και τα νέα δεδομένα.



♦ Τις επιπτώσεις από τις εξελίξεις στο Κόσσοβο και στα Βαλκάνια για την 
οικονομία μας στους επόμενους μήνες.

♦ Κεντρική κατεύθυνσή μας είναι να εξασφαλιστεί υπό τις νέες συνθήκες 
χωρίς κανένα περιθώριο αμφισβήτησης η ένταξη της χώρας στην ΟΝΕ 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα. Κατεύθυνσή μας είναι επίσης η 
δικαιότερη φορολόγηση και η ελάφρυνση του φορολογικού βάρους. Οι 
αποφάσεις μας πρέπει να παρέχουν σιγουριά σε όλους για το πως θα 
πορευτούμε.

Το έργο που εγκαινιάζω σήμερα είναι ένα έργο κρίσιμο για τη 
μηχανογράφηση. Υπενθυμίζω ότι η κυβέρνηση έχει δηλώσει ότι με την 
ολοκλήρωση της μηχανογράφησης θα καταργηθούν τα αντικειμενικά κριτήρια. 
Επιδιώκουμε η διαδικασία αυτή να έχει τελειώσει στο τέλος του έτους.

Κεντρικό πρόβλημα είναι πάντα η απασχόληση. Η κυβέρνηση θα θεσπίσει 
φορολογικές απαλλαγές που θα ενισχύσουν την απασχόληση. Θα 
συμβάλουν σε νέες προσλήψεις. Το μέτρο θα συμπεριληφθεί στο νέο Εθνικό 
Σχέδιο Δράσης για την Απασχόληση.

Το συνηθισμένο πρότυπο πολιτικής συμπεριφοράς πριν από εκλογές είναι 
προεκλογικές παροχές. Πιστεύω ότι σήμερα, η μεγαλύτερη συμβολή της 
κυβέρνησής προς την πρόοδό του ελληνικού λαού, είναι να ενισχύσει την 
εμπιστοσύνη στην εθνική οικονομία και στο νόμισμά μας, στη σταθερότητα 
των οικονομικών επιτευγμάτων, στην επίτευξη των μεγάλων στόχων και στην 
προοδευτική βελτίωση της θέσης όλων. Μέλημά μας είναι η ισχυροποίηση 
της χώρας μας αλλά και οι καλύτερες συνθήκες ζωής για τον πολίτη σ’ ένα 
περιβάλλον με πολλές αβεβαιότητες.

Θα συνεχίζουμε με την πολιτική μας να εξασφαλίζουμε τη σταθερότητα, την 
ανάπτυξη, την κοινωνική δικαιοσύνη ώστε να καταστήσουμε την οικονομία 
μας και τη κοινωνία μας ακόμη πιο ισχυρές και τους πολίτες πιο ασφαλείς για 
το μέλλον τους.


