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Οι πρώτες αλλαγές από τον Γ. Παπανδρέου οτους θεομούς και στην οικονομία

Νέος επενδυτικός νόμος 
για τόνωση της αγοράς

»  Στόχος του νέου πρωθυπουρ

γού Γ. Παπανδρέου είναι να εκθέ

σει την αξιωματική αντιπολίτευση 

και να πετάξει το γάντι στα κόμμα

τα της Αριστερός

ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΑΝΤΥΠΑ

Δ εν έχουμε ούτε μία μέρα 
για χάσιμο, π αλλαγή πρέ
πει να γίνει αμέσως αισθη

τή»! Με αυτή τη χαρακτηριστική φράση 
οι άνθρωποι του Γ. Παπανδρέου προ
αναγγέλλουν εννιά συν μία μεγάλες 
κινήσεις τις πρώτες ημέρες της διακυ
βέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ώστε να γίνουν 
πράξη οι προεκλογικές του εξαγγελίες 
και «να αποδειχθεί ότι στην πολιτική 
δεν είναι όλοι ίδιοι». Στόχος του νέου 
πρωθυπουργού είναι να εκθέσει την 
αξιωματική αντιπολίτευση και να πε- 
τάξει το γάντι στα κόμματα της Αριστε
ρός. Η στρατηγική «γοητείας» της νέας 
κυβέρνησης ουσιαστικά υποκρύπτει το 
σχέδιο της Ιπποκράτους για μία μακράν 
πολιτική ηγεμονία. Το εκλογικό απο
τέλεσμα, άλλωστε, είναι τέτοιο που ε
πιτρέπει, αν δεν επιβάλλει, τον μακρό
πνοο σχεδίασμά. Σύμφωνα με πληρο
φορίες, ο Γ. Παπανδρέου:

Ο Θα συγκαλέσει συμβούλιο των 
πολιτικών αρχηγών υπό τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας για θέματα διαφάνειας. 
Σε αυτό θα συζητηθούν οι ανεξάρτητες 
αρχές που πρέπει να δημιουργηθούν, η 
ενίσχυση των υφιστάμενων και η δημι
ουργία ενός νέου πλαισίου για τις δημό
σιες προμήθειες και τα δημόσια έργα.

Ο Θα καλέσει όλα τα κόμματα σε 
διάλογο για την αλλαγή του εκλογικού 
νόμου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
αυτονομίας του πολιτικού συστήματος. 
Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ είναι μία πα
ραλλαγή του γερμανικού συστήματος 
με 180 μονοεδρικές και 120 βουλευτές 
σε λίστες στις περιφέρειες. Το κυβερ- 
νών κόμμα μελετά και το ενδεχόμενο 
των ολιγοεδρικών περιφερειών.

Ο Θα ξεκινήσει διάλογο με κόμμα
τα και εμπλεκόμενους φορείς για τις 
αλλαγές στο κράτος, μέσα από την α
ναβάθμιση των ΚΕΠ και τον ορισμό 
τους ως σημείων επαφής του πολίτη με 
τη διοίκηση. Στον ίδιο διάλογο ενδέ
χεται να ενταχθούν ο θεσμός του αιρε
τού περιφερειάρχη και η κατάργηση 
του 42% για την ανάδειξη δημάρχων 
και νομαρχών.

© Θα ορίσει το ΑΣΕΠ ως τον μονα
δικό τρόπο για την πρόσληψη μονίμων 
υπαλλήλων στο κράτος και θα φροντί
σει με αποφάσεις του να δείξει ότι εν
νοεί την αξιοκρατία και στις θέσεις 
μετακλητών ή πολιτικής ευθύνης. Όλοι 
οι διοικητές που έχουν διοριστεί από

Ο Καταγραφή της υφιστάμε
νης κατάστασης στην οικο
νομία και το δημόσιο με συ- 
νευθύνη της Ν.Δ.

Ο Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη
λειτουργία των εταιρειών 
δημοσκοπήσεων.

Ο Αδειοδότηση των M M E
και κανόνες διαφάνειας για 
τη χρηματοδότησή τους.

©  Πέντε νομοσχέδια για αν-
θέρμανση της οικονομίας

Ο  Νέος επενδυτικός νόμος
τόσο για εγχώρια όοο και για 
εισαγόμενα κεφάλαια. Ουσι
αστικά, πρόκειται για συ
μπλήρωμα της δέσμευσης 
για απλοποίηση των γραφει
οκρατικών διαδικασιών για 
την ίδρυση νέας επιχείρησης
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Ο  Συμβούλιο υπό τον Πρόε
δρο της Δημοκρατίας για τη 
δημιουργία νέων ανεξάρτη
των αρχών και την ενίσχυση 
των υπαρχουσών. Νέο θε
σμικό πλαίσιο για τις δημόσι
ες προμήθειες.

Ο  Αλλαγές στον εκλογικό 
νόμο στην κατεύθυνση αυ
τονομίας του πολιτικού συ
στήματος. Προτείνεται μια 
παραλλαγή του γερμανικού 
μοντέλου, ολιγοεδρικές πε
ριφέρειες κ.λπ.

©  Αλλαγές στο κράτος: Μ εί
ωση της γραφειοκρατίας, α
ναβάθμιση των ΚΕΠ, εισα
γωγή του θεσμού του περι
φερειάρχη κ,λπ.

Ο  Ολες οι προσλήψεις στο
δημόσιο μέσω του ΑΣΕΠ.

ΗΠΑ
Ο  Σε γραπτή ανα
κοίνωση, ο εκπρό
σωπος του Λευκού 
Οίκου δήλωσε ότι 
την Κυριακή, ο 
Πρόεδρος Ομπάμα 
τηλεφώνησε στον 
επόμενο Ελληνα 
πρωθυπουργό, για 
να τον συγχαρεί.

Ο  Ο βοηθός
υπουργός Εξωτερι
κών, Π. Τζ. Κρόλι, 
δήλωσε ότι το Στέιτ 
Ντιπάρτμεντ συγ
χαίρει τους Ελλη
νες «για την εκλο
γική διαδικασία».

Ο  Σύμφωνα με
πληροφορίες της 
«Η», ο Γ. Παπανδρέ
ου θα λάβει πρό
σκληση για την Ου- 
άσιγκτον, για να συ
ζητήσει όλο το φά
σμα των διμερών 
σχέσεων, καθώς οι 
ΗΠΑ επιθυμούν δι
ευθέτηση του Σκο
πιανού και του Κυ
πριακού.

τη Ν.Δ. θα αξιολογηθούν και όσοι κρι- 
θούν ικανοί θα διατηρηθούν στις θέσεις 
τους. Όσοι, όμως, έσπευσαν να ανανε
ώσουν τα συμβόλαιά τους παραμονές 
εκλογών με τεράστιες ποινές σε περί
πτωση αντικατάστασής τους θα δουν τα 
ονόματά τους κάτω από το φως της 
δημοσιότητας. Σε ό,τι αφορά στις προ
σλήψεις, αυτές θα γίνονται με ετήσιο 
διαγωνισμό, στο πλαίσιο τριετούς, 
τουλάχιστον, προγραμματισμού. Σύμ
φωνα με πηγές της Ιπποκράτους, «όλα 
τα παραθυράκια για προσλήψεις με τη 
μέθοδο του κατ’ επείγοντος κ.τ.λ. θα 
κλείσουν οριστικά».

© Στο πλαίσιο της νέας 
νοοτροπίας αντιμετώπισης 
του βασικού αντιπάλου, η 
Ν.Δ. θα κληθεί να στείλει 
εκπροσώπους της στην 
καταγραφή της κατάστα
σης που παρέδωσε σε ό
λους τους βασικούς τομείς 
της οικονομίας και τους 
μεγάλους οργανισμούς.

© Θα ξεκινήσει διάλο
γος για τις αλλαγές στην 
εκπαίδευση, την καθιέρω
ση του εθνικού απολυτηρίου και την 
αλλαγή του τρόπου εισαγωγής των 
νέων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

© Θα απευθύνει προτάσεις για συ
νεργασία στην Αριστερά και τους Οι- 
κολόγους - Πράσινους.

© Θα καταθέσει νέο νόμο στη Βου
λή για τις δημοσκοπήσεις. Θα πρόκει
ται για ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα 
βάλει τάξη στη συγκεκριμένη αγορά.

Είναι πιθανό οι εταιρείες ερευνών να 
τεθούν εκτός κρατικής πίτας για τη 
δημοσιότητα και την προβολή.

Ο Θα δοθούν οι οριστικές άδειες 
στα MME και θα επιβληθούν κανόνες 
διαφάνειας στη χρηματοδότησή τους.

Η ΣΤΟΧΕΥΣΗ... »  Οι επιτελείς του Γ. 
Παπανδρέου θέλουν με αυτές τις κινή
σεις να υπογραμμίσουν το ήθος και το 
ύφος της εξουσίας τους και να ενισχύ- 
σουντην αξιοπιστία τους. Παράλληλα, 
θεωρούν πως θα εξυπηρετήσουν ταυ
τόχρονα δύο ακόμη στόχους:

© Θα καθυστερήσουν τη 
συσπείρωση της Ν.Δ.

© Θα θέσουν προ των ευθυ- 
νώντους τα υπόλοιπα κόμματα 
του προοδευτικού χώρου.

Ειδικά το πρώτο θεωρείται 
εκ των ων ουκ άνευ προϋπό
θεση για να μπορέσει η νέα 
κυβέρνηση να περάσει τους 
σκοπέλους των πρώτων μη
νών. Στο πλαίσιο αυτής της 
προσέγγισης θα χρησιμοποιη
θεί με ιδιαίτερη φειδώ και το 
μέτρο των εξεταστικών επιτρο

πών για τις υποθέσεις σκανδάλων της 
προηγούμενης περιόδου. Η Ιπποκρά- 
τους δεν θέλει να νιώσουν οι οπαδοί της 
Ν.Δ. πως βρίσκονται υπό διωγμό. Έχει, 
όμως, να εκπληρώσει και τη δέσμευσή 
της πως «ο ελληνικός λαός θα μάθει την 
αλήθεια». Με αυτό το δεδομένο φαίνε
ται πως η πρώτη και σίγουρη εξεταστική 
θα είναι για τη Siemens, η οποία θεω
ρείται και... διακομματική!

Επανεκκίνηση 
στην οικονομία

»  Εντός των πρώτων 100 ημε
ρών Θα υπογραφούν και όλες 
οι αποφάσεις (επίδομα αλλη
λεγγύης, ενίσχυση της ρευστό
τητας των μικρομεσαίων επιχει
ρήσεων, δανειολήπτες κ.τ.λ.), 
που περιλαμβάνονται στο σχέ
διο αναθέρμανσης της οικονο
μίας. Πέρα από τα γνωστά πέντε 
νομοσχέδια ο νέος πρωθυπουρ
γός θα αξιοποιήσει τις πρώτες 
εβδομάδες στο Μέγαρο Μαξί- 
μου προκειμένου να μεταστρέ
ψει και το κλίμα απαισιοδοξίας 
που επικρατεί στην αγορά.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ »  Με αυτό τον σκο
πό οι επιτελείς του σχεδιάζουν 
κινήσεις στον τραπεζικό χώρο 
και στις μεγάλες επιχειρήσεις, 
αλλά και ένα νέο επενδυτικό 
νόμο. Τόσο για εγχώρια όσο και 
για εισαγόμενα κεφάλαια. 
Ουσιαστικά, πρόκειται για συ
μπλήρωμα της δέσμευσης για α
πλοποίηση των γραφειοκρατι
κών διαδικασιών για την ίδρυ
ση νέας επιχείρησης και απά
ντηση στην κριτική πως «θα φύ
γουν οι ξένοι εξαιτίας της αύξη
σης στη φορολόγηση των μερι
σμάτων και των διανεμομένων 
κερδών».

Οι επιτελείς
του Γ. Παπανδρέου 

θέλουν με αυτές τις 

κινήσεις να υπο

γραμμίζουν το ήθος 

και το ύφος της 

εξουσίας τους και να 

ενισχύοουν την αξι

οπιστία τους


