
■  Οικονομικό πρόγραμμα 17 σημείων ανακοινώνει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ

Φορολογικές ελαφρύνσεις, κατάργηση 
του ασφαλιστικού νόμου της Ν.Δ. 1
Μεταξύ ίω ν προτάσεων που ανα

μένεται να ανακοινώσει ο Γιώρ
γος Παπανδρέου, ως μέρος του προ
γράμματος του ΠΑΣΟΚ, είναι:
1 . .  Συνολική αναθεώρηση του φο
ρολογικού συστήματος, στο οποίο θα 
προβλέπεται επαναφορά του αφορο
λόγητου στα 10.500 ευρώ, τιμαριθ
μοποίηση της φορολογικής κλίμακας 
με στόχο την ανακούφιση των χαμη
λών και μεσαίων οικονομικών στρω
μάτων, ελαφρύνσεις στις μικρομεσαί- 
ες επιχειρήσεις, στις μεγάλες επιχει
ρήσεις φορολόγηση των διανεμομέ- 
νων μερισμάτων με συντελεστή ίδιο 
με των φυσικών προσώπων και φορο
ελάφρυνση στα επανεπενδυόμενα 
κέρδη, θέσπιση κινήτρων για την υι
οθέτηση εταιρικής περιβαλλοντικής 
πολιτικής.
2 . Κατάργηση του Ενιαίου Τέλους Ακι
νήτων και επαναφορά του Φόρου Με
γάλης Ακίνητης Περιουσίας, με ενδιά
μεσα κλιμάκια όμως και προοδευτική 
αύξηση των συντελεστών φορολόγη- 
σης, αναλόγως της αξίας των ακινή
των.
3 .  Φορολόγηση των χρηματιστηρια
κών κερδών, κατόπιν συμψηφισμού ό
μως με τις ζημίες.
■4-.Κατάργηση του ασφαλιστικού νό
μου της κυβέρνησης και εξαρχής δια
πραγμάτευση, προκειμένου να υπάρ
ξουν ενοποιήσεις κλάδων, αλλά «μέσα 
από ουσιαστικό και αντιπροσωπευτι
κό διάλογο» και στη βάση διαχωρισμού 
των προνοιακών και ασφαλιστικών τα
μείων.
5 .  Ενίσχυση του οικογενειακού προ
ϋπολογισμού, προστασία των υπερ
χρεωμένων νοικοκυριών και εισαγωγή

πτωχευτικού δίκαιου για τους κατα
ναλωτές, σύμφωνα με την πρόταση 
νόμου που έχει καταθέσει το ΠΑΣΟΚ 
στη Βουλή.
6 .  Χορήγηση έκτακτου επιδόματος 
αλληλεγγύης προς τις ασθενέστερες 
οικονομικά ομάδες του πληθυσμού, με 
εισοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια, 
προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι 
συνέπειες του πληθωρισμού. Οι πόροι 
θα αναζητηθούν στα αυξημένα έσοδα 
από τον φόρο πετρελαίου, στη φορο
λόγηση των δικαιωμάτων προαίρεσης 
των μετοχών (βίοείτ ορτίοηβ) και σε έ
κτακτη φορολόγηση των κερδών με
γάλων επιχειρήσεων και τραπεζών. 
”Ζ -  Καταβολή επιδόματος θέρμανσης 
στα οικονομικά αδύναμα νοικοκυριά, 
κυρίως στην περιφέρεια, με βάση ει
σοδηματικά και κοινωνικά κριτήρια. 
Στόχος, σε βάθος χρόνου, η ενίσχυση 
να μετατραπεί σε επιδότηση για την 
υιοθέτηση εναλλακτικών μορφών ε
νέργειας στα σπίτια.
33. Εγγύηση ελάχιστου επιπέδου α
ξιοπρεπούς διαβίωσης.
*2 .  Μείωση των τιμολογίων των ΔΕΚΟ, 
με παράλληλο περιορισμό των δαπα
νών και αντιμετώπιση της κακοδιοίκη
σης.
Ι Ο .  Εκστρατεία αντιμετώπισης της 
αισχροκέρδειας και των καρτέλ, με αυ
στηρή εφαρμογή του νόμου περί μο
νοπωλίων και ολιγοπωλίων, αναδιορ
γάνωση των μηχανισμών ελέγχου και 
σύσταση Ανεξάρτητης Αρχής Πρόλη
ψης Μονοπωλίων.
1 1 .  Θα υπενθυμίσει την πρόταση 
του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη και ανά
πτυξη των φθινουσών περιοχών, με έμ
φαση στη Βόρεια Ελλάδα, και το σχέ

διο για την ανασυγκρότηση και την 
πρότυπη ανάπτυξη των πυρόπληκτων 
περιοχών.
1 2 . .  Αύξηση της χρηματοδότησης 
στην παιδεία, επαναπροσδιορισμός του 
προσανατολισμού της στο πλαίσιο των 
παγκόσμιων ανταγωνιστικών συνθη
κών και τάσεων της αγοράς εργασίας, 
με έμφαση στις νέες τεχνολογίες και 
τη διά βίου εκπαίδευση.
1 3 .  Φορολόγηση εκείνου του μέ
ρους της εκκλησιαστικής περιουσίας 
που αξιοποιείται για οικονομική εκμε
τάλλευση.
1 4 .  Ενίσχυση των αποκεντρωμένων 
διοικητικών δομών του κράτους με ου
σιαστικό ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοί
κησης στην επιλογή αναπτυξιακού μο
ντέλου της κάθε περιοχής, ανάλογα με 
τις ιδιαιτερότητες και τα πλεονεκτή- 
ματά της. Κριτική στον Καποδίστρια II, 
με το σκεπτικό ότι οι προωθούμενες 
συνενώσεις δεν συνοδεύονται από σχε
δίασμά για βιώσιμη ανάπτυξη των νέ
ων σχημάτων που θα προκόψουν.
1 5 .  «Πράσινη ανάπτυξη» με κίνητρα 
για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
στόχο τη σταδιακή οικοδόμηση ενόε 
αναπτυξιακού προτύπου που θα εν 
σωματώνει στη φιλοσοφία του την προ 
στασία του περιβάλλοντος, την ποιό 
τητα ζωής στις πόλεις και εν γένει τι 
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης.
1 6 .  Ανάπτυξη του αγροτοδιατρο 
φικοή τομέα, με έμφαση στα προϊόνυ 
υψηλής ποιότητας και ονομασίας πρτ 
έλευσης, τις βιολογικές καλλιέργειε 
και εν γένει στην κατεύθυνση των ε 
ναδυόμενων διατροφικών τάσεων.
1  ’7 -  Ανάπτυξη ποιοτικού τουρισμό 
με σύγχρονες υπηρεσίες.


