
Σγέδιο ouiAiac via την Κεντρική Επιτροπή: 
Αττολονισιιός Κυβερνητικού Έργου 1996-1997

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος σκληρής δουλειάς της 

Κυβέρνησης για να κάνει πράξη τη λαϊκή εντολή της 22ας του 

Σεπτέμβρη του '96. Δεσμευτήκαμε απέναντι στον ελληνικό λαό να 

ακολουθήσουμε μία πορεία για μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, 

για τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνίας. Οι δύο αυτοί 

στρατηγικοί στόχοι συνδέονται άμεσα:

1. Με την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 

μια ολόπλευρη εξωτερική και αμυντική πολιτική. Με τη 

δημιουργική μας παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

2. Με τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής 

οικονομίας που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την ευημερία 

του λαού, αλλά και θα μας κάνει συμμέτοχους στο σκληρό 

πυρήνα του αυριανού κέντρου λήψης αποφάσεων της Ένωσης, 

την Ο.Ν.Ε. Από αυτόν τον πυρήνα θα αποφασίζονται στο 

μέλλον οι μεγάλες χρηματοδοτήσεις, θα κρίνονται ποιοι 

εισέρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιους όρους, πως 

θα αναμορφωθεί η αγροτική πολιτική της Ένωσης, πως και με 

τι πόρους θα καταπολεμηθεί η ανεργία, ποιο θα είναι το 

κοινωνικό πρόσωπο της Ευρώπης. Οι αποφάσεις αυτού του 

πυρήνα θα επηρεάζουν άμεσα την μελλοντική εξωτερική 

πολιτική της Ένωσης και την κοινή πολιτκή Ασφάλειας. Πρέπει 

να συμμετέχουμε στον πυρήνα αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι 

να το πετύχουμε και θα το πετύχουμε.
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3. Με τον εκσυγχρονισμό της πολιτείας και της κοινωνίας με 

βαθιές τομές που θα έχουν για στόχο την ενίσχυση του πολίτη, 

την ενίσχυση συνολικά κοινωνίας μας, την εμπέδωση μιας 

πολιτικής πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η πολιτική μας αυτή, που πήρε την έγκριση του Συνεδρίου μας και 

επικυρώθηκε από τη λαϊκή εντολή πριν από ένα χρόνο, έγινε 

αντικείμενο επεξεργασίας στα συλλογικά όργανα, στο Κόμμα, στην 

Κοινοβουλευτική ομάδα και στην Κυβέρνηση. Κατακτήσαμε ένα 

καινούριο τρόπο λειτουργίας της Κυβέρνησής μας 

επιβεβαιώνοντας, ότι μέσα από συλλογικές διαδικασίες μπορούμε 

να εμβαθύνουμε, να συνθέτουμε, να προχωρούμε. Αποδείξαμε ότι 

δεν δειλιάζουμε μπροστά στο βραχυπρόθεσμο κόστος, ότι δεν 

ήρθαμε για να διαχειριστούμε την εξουσία, αλλά να τη 

χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για την εκπλήρωση της εντολής 

του ελληνικού λαού. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε έτσι 

με συνέπεια λόγων και έργων, με δουλειά και μεθοδικότητα πάνω 

σ' ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κυβερνητικής δράσης, που 

ξετυλίγεται στην υπόλοιπη τριετία και που οι καρποί της θα 

ξαναδώσουν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ. Γιαυτό να είστε βέβαιοι.

Τι κάναμε τη χρονιά που πέρασε: Δεν θα αναφερθώ σήμερα στα 

θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας της χώρας, αφού 

η αυριανή μας Σύνοδος είναι ειδικά αφιερωμένη σ' αυτά.

Στην οικονομία πετύχαμε ρυθμούς μεγέθυνσης από τους πιο 

υψηλούς της τελευταίας 10ετίας και από τους πιο υψηλούς στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Η αύξηση του Α.Ε.Π. κατά 3,5%. Ο



πληθωρισμός από 8,5 % που ήταν πέρυσι, βρίσκεται σήμερα στο 

5,5% περίπου. Πετύχαμε ένα επενδυτικό άλμα με άνοδο κατά 

9,4% των ιδιωτικών και 18% των δημόσιων επενδύσεων. Το 

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για το '97 θα κινηθεί στο 1,7 

τρις δρχ. έναντι 1,1 το '96. Το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

βρίσκεται σε τροχιά πλήρους υλοποίησης με ρεαλιστικό στόχο την 

απορρόφηση όλων των πόρων μέχρι το 1999. Με επιμονή 

συνεχίζουμε την προσπάθεια της δημοσιονομικής εξυγίανσης. 

Δίνουμε καθημερινά τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής και για την 

περιστολή των άσκοπων δαπανών στο Δημόσιο Τομέα. Δέσμη 

θεσμικών νομοθετημάτων προχώρησε στον εκσυγχρονισμό της 

οικονομίας και της αγοράς, στη βελτίωση του επιχειρηματικού 

περιβάλλοντος, στην αποκατάσταση μισθολογικών και 

συνταξιοδοτικών ανισοτήτων. Αυξήσαμε τις κοινωνικές δαπάνες 

από 1.837 δις το '96 σε άνω των 2.000 δις το '97.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας χρηματοδότησε από το 

'96 μέχρι σήμερα δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 369 δις. 

Ξεκίνησαν πέντε προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

συνολικού ύψους 100 δις. Οι ιδιωτικοποιήσεις προχωρούν με 

διαφάνεια και μέριμνα για τη βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και τις 

κοινωνικές τους επιπτώσεις. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ενέργειας, οι υποδομές στην ηλεκτρική ενέργεια, η πολιτική μας 

στον πετρελαϊκό τομέα και οι ταχείς ρυθμοί ολοκλήρωσης του 

έργου του φυσικού αερίου, ανέδειξαν την Ενεργειακή Πολιτική σε 

Στρατηγική Πολιτική της Κυβέρνησής μας.



Όλα αυτά φέρουν τον Έλληνα πολίτη όλο και πιο κοντά στο μέσο 

ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο. Δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και 

προοπτικής για μεγαλύτερη ανάπτυξη, για όλο και πιο πλατιά 

διάχυση της ωφέλειας αυτής στους συμπολίτες μας, για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πρέπει απαρέγκλιτα να 

συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Μόνο έτσι θα βάλουμε τα 

θεμέλια μιας ευημερίας για όλους, που δεν θα στηρίζεται σε χρέη, 

που δεν θα κινδυνεύει να ανατραπεί από τη μία μέρα στην άλλη, 

που θα μας φέρει στον πυρήνα της ΟΝΕ.

Επτά χιλιάδες έργα πνοής βρίσκονται σε ανάπτυξη, αλλάζουνε 

σιγά-σιγά το πρόσωπο της Ελλάδας. Στη χρονιά που πέρασε 

ολοκληρώθηκαν ή εξελίσσονται έργα συνολικού ύψους 570 δις. 

Ανατέθηκαν έργα ύψους 300 δις. Προκηρύχθηκαν ή 

ολοκληρώθηκαν οι μελέτες έργων συνολικού ύψους 580 δις. Τα 

μεγάλα στρατηγικά έργα, αλλά και οι περιφερειακής σημασίας 

υποδομές είναι σε πλήρη ανάπτυξη. Οι πολίτες τα βλέπουν να 

προχωράνε, να ολοκληρώνονται. Ο χωροταξικός σχεδιασμός, ο 

πολεοδομικός σχεδιασμός, η αναπλάσεις αστικών χώρων, το 

εθνικό κτηματολόγιο, οι πολιτικές για τη διαχείριση των 

απορριμμάτων και την περιβαλλοντική προστασία συνθέτουν μαζί 

με τις θεσμικές παρεμβάσεις μια συνολική πολιτική για μια 

καλύτερη ποιότητα ζωής για τον πολίτη.

Τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε και στις μεταφορές και επικοινωνίες 

για ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών και επικοινωνιών. 

Με θεσμικές αλλαγές και αύξηση των επενδύσεων επιδιώκουμε 

την αντιμετώπιση της αυξανόμενης κυκλοφοριακής συμφόρησης,



των περιβαλλοντολογιών επιπτώσεων και των ατυχημάτων. 

Ολοκληρώθηκαν το νέο σχέδιο του Κ.Ο.Κ., νομοσχέδια για τις 

αστικές συγκοινωνίες και την οδική ασφάλεια και οι διαδικασίες για 

την προμήθεια νέου στόλου οχημάτων. Στον τομέα των 

επικοινωνιών προωθήσαμε την παροχή προϊόντων και υπηρεσιών 

σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής ποιότητας και ανταγωνιστικών 

τιμών. Στους εποπτευόμενους οργανισμούς ξεκίνησαν δράσεις για 

την οικονομική εξυγίανση, την αποτελεσματικότητα και την παροχή 

καλύτερων υπηρεσιών στους πολίτες.

Έχουμε πλήρη επίγνωση για τα προβλήματα της υπαίθρου και του 

αγρότη. Εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη πολιτική για τη συνολική 

αντιμετώπιση της υπαίθρου, της διασφάλισης του αγροτικού 

εισοδήματος και της προοπτικής για μια βιώσιμη ανάπτυξη του 

αγροτικού τομέα στη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνοται 

στην Ευρώπη του 2000. Ανταποκριθήκαμε με συνέπεια σε όλες τις 

προεκλογικές άμεσες δεσμεύσεις μας απέναντι στους αγρότες. 

Εξασφαλίσαμε επιχειρηματικά κίνητρα για τους νέους αγρότες και 

προνομιακή πρόσβαση σε ποσοστώσεις παραγωγής, φορολογικά 

κίνητρα για την αγροτική χρήση της γης. Προωθούμε πολιτικές για 

τη γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και 

απασχόληση, το συνυπολογισμό της αξίας της γεωργικής γης ως 

ίδιας συμμετοχής για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, το 

θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης στον αγροτικό τομέα, τη 

μείωση του κόστους αγροτικών κατασκευών. Διευρύναμε τα 

κίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών. 

Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης. Επιταχύναμε 

τις διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων και προχωρούμε στην



αναμόρφωση του ΕΛΓΑ. Στηρίζουμε το ρόλο των συνεταιρισμών 

ως επιχειρηματικών οργανώσεων. Ολοκληρώσαμε τις δύο πρώτες 

φάσεις κατάρτισης του Μητρώου Αγροτών. Συγκροτήσαμε το 

Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής ως χώρο κοινωνικού διαλόγου. Το 

ένα τρίτο περίπου του συνόλου των πόρων που διατίθενται από το 

2ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης για την Ελλάδα, διοχετεύεται στην 

περιφέρεια προς όφελος των αγροτών και των συμπολιτών μας 

στην ύπαιθρο. Χρειάστηκε παρόλα αυτά να συγκρουστούμε με 

νοοτροπίες αντιαναπτυξιακές, με αντιλήψεις που αδιαφορούσαν 

για την επιβάρυνση του κοινωνικού συνόλου ή τις πραγματικές 

αντοχές της οικονομίας, με απόψεις που θέλουν το Κράτος να 

αναλαμβάνει τις οικονομικές συνέπειες της αλόγιστης και 

ανεύθυνης διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και 

συνεταιρισμών. Η Κυβέρνηση δεν είναι διατεθειμένη να 

υποθηκεύσει το μέλλον αυτού του τόπου και τις προοπτικές του 

ελληνικού λαού, ενδίδοντας σ' αυτές τις νοοτροπίες.

Η πολιτική μας για την περιφέρεια, αγκαλιάζει ιδιαίτερα το Αιγαίο. 

Επιδιώξαμε την εξασφάλιση κλίματος σταθερότητας και ειρήνης 

στην περιοχή, τη δημιουργία ή τη βελτίωση των υποδομών και 

ιδιαίτερα της συγκοινωνιακής υποδομής, την παροχή κινήτρων για 

επενδύσεις, θεσπίσαμε ειδικά φορολογικά κίνητρα. Βελτιώσαμε τις 

υποδομές σε 46 περιφερειακά λιμάνια της χώρας, εγκαταστήσαμε 

και λειτουργούμε πληροφοριακό σύστημα για την έκδοση 

εισιτηρίων και την αποτροπή της ταλαιπωρίας όσων ταξιδεύουν 

και ενισχύσαμε το Λιμενικό Σώμα ιδιαίτερα στις παραμεθόριες 

περιοχές. Σε εξέλιξη βρίσκονται προμήθειες εξοπλισμού 27 δις για



υπηρεσίες προς τον πολίτη και την ασφάλεια της θαλάσσιας 

κυκλοφορίας.

Από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουρισμός-Πολιτισμός ύψους 

156,6 δις εντάχθηκαν κατά τη διάρκεια του 1997 έργα 

προϋπολογισμού 63,5 δις. Διαφήμιση, εκπαίδευση, συντονισμός 

κυβερνητικών ενεργειών, εκσυγχρονισμός φορέων τουριστικής 

πολιτικής, εξυπηρέτησαν αυτό το στόχο.

Ο στρατηγικός μας στόχος για την ισχυρή Ελλάδα, για την ισχυρή 

κοινωνία περνάει αναπόφευκτα μέσα από μια ριζική 

αναδιοργάνωση των θεσμών που συγκροτούν το κράτος. 

Σύγχρονο κράτος σημαίνει κράτος-στρατηγείο, που χαράζει τις 

μεγάλες κατευθύνσεις της πολιτικής και που διαθέτει τα μέσα να 

ελέγχει την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζομένων πολιτικών. 

Σημαίνει επιμερισμός αρμοδιοτήτων, πόρων και ευθυνών στα 

διάφορα επίπεδα διοίκησης και αυτοδιοίκησης και στους φυσικούς 

φορείς τους. Σημαίνει ελεγκτικές διαδικασίες και αξιοκρατία. 

Σημαίνει σεβασμό στην αξιοποίηση των πόρων που πληρώνουν οι 

φορολογούμενοι. Σημαίνει υπευθυνότητα, διαφάνεια, συναίσθηση 

ότι πρέπει να είναι δίπλα στον πολίτη. Με την ψήφιση του νόμου 

για την Περιφέρεια προχωρήσαμε στην οργάνωση και στελέχωση 

μιας ενιαίας διοικητικής μονάδας που με δικό της προσωπικό και 

δικό της προϋπολογισμό θα υλοποιεί τις εθνικές και ευρωπαϊκές 

πολιτικές. Ολοκληρώσαμε και προωθούμε το σχέδιο “ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, ένα εγχείρημα ιστορικής σημασίας για την 

αναγέννηση της περιφέρειας, για τη δημιουργία πραγματικών και 

βιώσιμων πόλων ανάπτυξης. Εφαρμόζουμε μια πολιτική για το



ανθρώπινο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση, που στηρίζεται στην 

αξιολόγηση, στην αξιοκρατία, στην κατάρτιση, στις πραγματικές 

ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, στη θέσπιση κινήτρων για την 

εξέλιξή τους, στον αποκλεισμό των πολιτικών παρεμβάσεων για τη 

συγκρότηση της δημοσιοϋπαλληλίας. Διευρύνουμε το ρόλο των 

επιθεωρητών δημόσιας διοίκησης και των επιθεωρητών 

οικονομικής διαχείρισης. Επεκτείναμε το Νόμο 2190 και στον 

ευρύτερο δημόσιο τομέα και απλοποιήσαμε τις διαδικασίες του.

Προχωρήσαμε συγχρόνως σε σημαντικές τομές που αφορούν τη 

ζωή και τη λειτουργία του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία. Ο νόμος 

για “το συνήγορο του πολίτη”, ο νόμος για “την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα”, η αναμόρφωση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού 

Συμβουλίου και τα μέτρα για τη διαφάνεια στα Μ.Μ.Ε., “η 

αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου”, η κύρωση του διεθνούς 

συμφώνου για την προστασία των ατομικών και πολιτικών 

δικαιωμάτων, ο νόμος για “το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, την 

επιτάχυνση των δικών και σειρά δικονομικών απλουστεύσεων”, η 

κύρωση της ευρωπαϊκής σύμβασης για την άσκηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών, η κύρωση της συνθήκης του 

βΗΕΝΘΕΝ, αλλά και ο νόμος για την ποινική ευθύνη των 

Υπουργών είναι θεσμικές παρεμβάσεις με πολιτικό περιεχόμενο 

για περισσότερη δημοκρατία, για πιο ισχυρούς πολίτες σε μία 

σύγχρονη κοινωνία. Συγχρόνως προχωράει κανονικά ένα 

ολοκληρωμένο σχέδιο αναβάθμισης ή κατασκευής νέων 

δικαστικών μεγάρων και σύγχρονων σωφρονιστικών 

καταστημάτων.



Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητα μας. Δώσαμε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα της εκπαίδευσης της Αστυνομίας, 

ιδρύσαμε τη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας για τη μετεκπαίδευση και 

επιμόρφωση των ανώτερων αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ. και 

στηρίξαμε με θεσμικές παρεμβάσεις το ανθρώπινο δυναμικό της. 

Στο επίκεντρο της προσοχής μας είναι τα ζητήματα των 

αλλοδαπών, των λαθρομεταναστών, των προσφύγων και του 

ασύλου. Η συνοριακή φύλαξη παραμένει αδιάλειπτα αντικείμενο 

μέριμνας της Πολιτείας και σύντομα δημιουργείται ανάλογη 

υπηρεσία. Ιδρύσαμε τέσσερα νέα τμήματα δίωξης ναρκωτικών και 

αναπτύξαμε μία πολύπλευρη πολιτική για την προστασία των 

μαθητών και ανηλίκων από τις κατεξοχήν απειλές και κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν. Σε διαρκή εγρήγορση για την εξυπηρέτηση 

του πολίτη παίρνουμε μέτρα αστυνόμευσης, μέτρα για την τροχαία 

διακίνηση και για την εθελοντική πυροπροστασία.

Για την δημιουργία αυτής της ισχυρής κοινωνίας προχωρήσαμε σε 

νέες ριζικές αποφάσεις και δρομολογήσαμε μεταρρυθμίσεις σε 

όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στόχος μας 

η ανάπτυξη των ικανοτήτων κι η απόκτηση νέων και ευέλικτων 

δεξιοτήτων της νέας γενιάς. Η δημιουργία του Ενιαίου Λυκείου, η 

καθιέρωση του ολοήμερου νηπιαγωγείου και δημοτικού, η θέσπιση 

σχολείου δεύτερης ευκαιρίας, η αλλαγή του τρόπου διορισμού των 

εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου στην 

πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ο εκσυγχρονισμός 

του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, η αναμόρφωση του Σχολικού 

Επαγγελματικού Προσανατολισμού και η προοπτική κατάργησης



του συστήματος των γενικών εξετάσεων μετά το 2000, ανοίγουν το 

δρόμο για μια νέα ελπίδα για τους νέους και το μέλλον τους. Οι 

συνολικές πιστώσεις για το 1997 στην εκπαίδευση, μαζί με τους 

πόρους του ΤΑΣΕ, υπερβαίνουν κατά πολύ το ποσό του 1,2 τρις 

δρχ. Το ποσοστό αύξησης είναι της τάξης του 17,6% για την 

εφετινή χρονιά, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται 570 δις περίπου 

από πόρους του β' ΚΠΣ.

Η ισχυρή κοινωνία είναι κοινωνία με πολιτιστική ταυτότητα. Η 

πολιτική μας συγκροτήθηκε γύρω από ένα βασικό άξονα: την 

προβολή της διαχρονικότητας του ελληνικού πολιτισμού και την 

προώθηση της συνέργειας των διαφόρων επιμέρους όψεων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής 

δημιουργίας. Διαμορφώθηκε μία νέα πολιτική μουσείων και 

προβολής των αρχαιολογικών χώρων. Στο πεδίο του σύγχρονου 

πολιτισμού ενεργοποιήθηκε η “Επικράτεια Πολιτισμού” τέθηκε σε 

εφαρμογή το Ενιαίο Πολιτιστικό Πληροφορικό Σύστημα, 

διαμορφώθηκαν τα Εκπαιδευτικά Πολιτιστικά Δίκτυα. Μια πυκνή 

σειρά επεμβάσεων έγινε με νέους θεσμούς και νέες πολιτικές 

πρωτοβουλίες στο χώρο του βιβλίου και της λογοτεχνίας, του 

Κινηματογράφου, των εικαστικών τεχνών κλπ. Η Πολιτιστική 

Πρωτεύουσα της Ευρώπης αφήνει πίσω της ένα μεγάλο απόθεμα 

νέων πολιτιστικών θεσμών και νέων πολιτιστικών κτιρίων που 

μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε μόνιμη Πολιτιστική Μητρόπολη.

Ισχυρή κοινωνία είναι η κοινωνία της εργασίας, της υγείας και της 

πρόνοιας. Η νέα εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται 

με ραγδαίους ρυθμούς, αποτελεί για μας πρόκληση να την



χαλιναγωγήσουμε σ'ένα νέο πλαίσιο που θα έχει για στόχο την 

μακροπρόθεσμη διασφάλιση θέσεων εργασίας, την δημιουργία 

νέων, την μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των εργαζομένων κατά 

τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, την παροχή των αναγκαίων 

εφοδίων στον εργαζόμενο. Ξεκινήσαμε μια ενεργητική πολιτική 

κατά της ανεργίας συνθέτοντας μια νέα ολοκληρωμένη πολιτική 

για την αγορά εργασίας. Η πολιτική αυτή αναλύεται: σε επενδύσεις 

στους ανθρώπινους πόρους, σε μέτρα για την είσοδο των νέων 

στην εργασία, στην πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, στην 

παροχή ίσων ευκαιριών στις γυναίκες και τους άνεργους που 

πλήττονται από ομαδικές απολύσεις ή βρίσκονται σε φθίνουσες 

περιοχές, στον εκσυγχρονισμό όλων των φορέων που παρέχουν 

υπηρεσίες για την απασχόληση, στη σύνδεση της απασχόλησης 

με τα επιχειρησιακά προγράμματα του Β'ΚΠΣ, στην ανάδειξη της 

απασχόλησης ως κεντρικής πολιτικής επιλογής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Δημιουργήσαμε 40.000 νέες θέσεις εργασίας, 

εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα για πρόσληψη 8.000 νέων 20-29 

ετών, πιλοτικό πρόγραμμα σύνδεσης κατάρτισης με την 

απασχόληση, δέσμη μέτρων για όσους απολύονται ομαδικά στα 

πλαίσια αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων, προγράμματα 

εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και θεσπίσαμε πλήρη νοσοκομειακή 

και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μακροχρόνια άνεργους 

ηλικίας άνω των 55 ετών. Βελτιώνουμε και μεγιστοποιούμε τους 

μηχανισμούς άντλησης πόρων από το Κοινωνικό Ταμείο. 

Προχωρούμε στην καθιέρωση της κάρτας εργασίας για όλους του 

Έλληνες κι αλλοδαπούς εργαζόμενους.



Στον τομέα της Υγείας στόχος ήταν και παραμένει: η ανάπτυξη , ο 

εκσυγχρονισμός κι η βελτίωση των υπηρεσιών υγείας σ'όλη τη 

χώρα, η ανασυγκρότηση των οικονομικών της υγείας, ο 

εκσυγχρονισμός και η βελτίωση της αποδοτικότητας του 

υγειονομικού συστήματος. Ο νόμος 2519 για την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας είναι 

πραγματικότητα και η εφαρμογή του θα δώσει απάντηση σ' ένα 

ολόκληρο πλέγμα προβλημάτων που εμποδίζουν την επίτευξη των 

στόχων που επιδιώκουμε. Ο εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων, η 

οικονομική τους εξυγίανση, η στελέχωση υπηρεσιών υγείας, η 

λειτουργία των νοσοκομείων και η καθημερινότητά τους για τον 

πολίτη, οι μονάδες εντατικής θεραπείας και οι ειδικές μονάδες, η 

ανάπτυξη κι η επέκταση του ΕΚΑΒ, η δημόσια υγεία, η επάρκεια 

αίματος, η ψυχική υγεία και η πολιτική μας στο φάρμακο στα 

ναρκωτικά και για την αντιμετώπιση του AIDS, αποτελούν σημεία 

αναφοράς και άσκησης πολιτικής σε καθημερινή βάση. Με 

συνολική δέσμη μέτρων και πολιτικών ξεκινήσαμε να 

ανταποκριθούμε στις ανάγκες πρόνοιας της κοινωνίας μας. Η 

αναδιοργάνωση και ο εκσυγχρονισμός των προνοιακών 

οργανισμών, η επεξεργασία πενταετούς προγράμματος Εθνικού 

Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας καθώς και για το δημογραφικό 

πρόβλημα, η πολιτική που ακολουθήσαμε σε σχέση με τα 

επιδόματα, η πολιτική μας για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τα 

ζητήματα της τρίτης ηλικίας, τα θέματα των Ελλήνων Τσιγγάνων, τα 

ζητήματα των προσφύγων κι όσων ζητούν άσυλο και η πολιτική 

για το παιδί συνθέτουν ένα σύγχρονο πλέγμα πρόνοιας. Έχει 

ξεκινήσει η υλοποίηση ενός γιγαντιαίου προγράμματος έργων και



δράσεων στη υγεία και την πρόνοια συνολικής δαπάνης 340 δις 

για την περίοδο '94 -'99.

Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι, οι πολιτικές μας συγκεκριμένες, τα 

σχέδια δράσης μας ολοκληρωμένα. Η φετεινή χρονιά 

αναδεικνύεται από τα πράγματα και από τη διεθνή συγκυρία ως η 

χρονιά της μεγάλης προσπάθειας. Πρέπει να επιταχύνουμε τους 

ρυθμούς μας, ν' αυξήσουμε τις επιδόσεις μας και την 

αποτελεσματικότητά μας, να επιτύχουμε ποιοτικά αποτελέσματα, 

να δώσουμε πνοή σε θεσμούς που θα αλλάζουν χωρίς 

πυροτεχνήματα την καθημερινότητά μας. Χρειάζεται τώρα δουλειά, 

αποτελεσματικότητα, γρήγοροι ρυθμοί, συνέπεια και συσπείρωση 

όλων των δυνάμεών μας.

Το ΠΑΣΟΚ για ν'ανταποκριθεί στη ιστορική του ευθύνη, να 

σηματοδοτήσει πρωτοπόρο τη μεγάλη προσπάθεια που 

συντελείται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, να είναι δημιουργός 

και συνδημιουργός των μεγάλων αλλαγών που θα καθορίζουν την 

ελληνική πραγματικότητα του 2000, πρέπει τώρα να μπεί 

μπροστά. Ανοιχτό στην κοινωνία και συσπειρωμένο στις 

πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια για 

αμφιταλαντεύσεις, δεν υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίες ούτε 

στην κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, ούτε απέναντι στον ελληνικό 

λαό. Όλη η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της επάνω σε μας, 

όχι μόνο σαν κυβέρνηση αλλά και σαν κίνημα. Όλη η κοινωνία μας 

ζυγιάζει, μας κρίνει, γι'αυτήν υπάρχουμε, αυτήν υπηρετούμε. Και 

στην λαϊκή εντολή αυτής της κοινωνίας πρέπει ν'ανταποκριθούμε 

όλοι μας και το ΠΑΣΟΚ ως κίνημα να είναι στην πρωτοπορία.



Σνέδιο ouiAiac via την Κεντρική Επιτροπή: 
ATToAoviauoc Κυβερνητικού Epyou 1996-1997

Σύντροφοι και Συντρόφισσες,

Σε λίγες μέρες συμπληρώνεται ένας χρόνος σκληρής δουλειάς της 

Κυβέρνησης για να κάνει πράξη τη λαϊκή εντολή της 22ας του 

Σεπτέμβρη του '96. Δεσμευτήκαμε απέναντι στον ελληνικό λαό να 

ακολουθήσουμε μία πορεία για μια σύγχρονη και ισχυρή Ελλάδα, 

για τη δημιουργία μιας ισχυρής κοινωνίας. Οι δύο αυτοί 

στρατηγικοί στόχοι συνδέονται άμεσα:

1. Με την ισότιμη συμμετοχή μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Με 

μια ολόπλευρη εξωτερική και αμυντική πολιτική. Με τη 

δημιουργική μας παρουσία στα Βαλκάνια και τη Μεσόγειο.

2. Με τη δημιουργία μιας σύγχρονης και ανταγωνιστικής 

οικονομίας που θα εξασφαλίζει την ανάπτυξη και την ευημερία 

του λαού, αλλά και θα μας κάνει συμμέτοχους στο πυρήνα του 

αυριανού κέντρου λήψης αποφάσεων της Ένωσης, την ΟΝΕ.

3. Με τον εκσυγχρονισμό της πολιτείας και της κοινωνίας με 

βαθιές τομές που θα έχουν για στόχο την ενίσχυση του πολίτη, 

την ενίσχυση συνολικά κοινωνίας μας, την εμπέδωση μιας 

πολιτικής πραγματικής κοινωνικής δικαιοσύνης.

Η πολιτική μας αυτή, που πήρε την έγκριση του Συνεδρίου μας και 

επικυρώθηκε από τη λαϊκή εντολή πριν ένα χρόνο, έγινε 

αντικείμενο επεξεργασίας στα συλλογικά όργανα, στο Κόμμα, στην 

Κοινοβουλευτική ομάδα και στην Κυβέρνηση. Κατακτήσαμε ένα



καινούριο τρόπο λειτουργίας της Κυβέρνησής μας 

επιβεβαιώνοντας, ότι μέσα από συλλογικές διαδικασίες μπορούμε 

να εμβαθύνουμε, να συνθέτουμε, να προχωρούμε. Αποδείξαμε ότι 

δεν δειλιάζουμε μπροστά στο βραχυπρόθεσμο κόστος, ότι δεν 

ήρθαμε για να διαχειριστούμε την εξουσία, αλλά να τη 

χρησιμοποιήσουμε ως εργαλείο για την εκπλήρωση της εντολής 

του ελληνικού λαού. Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε έτσι 

με συνέπεια λόγων και έργων, με δουλειά και μεθοδικότητα πάνω 

σ' ένα ολοκληρωμένο σχέδιο κυβερνητικής δράσης, που 

ξετυλίγεται στην υπόλοιπη τριετία και που οι καρποί της θα 

ξαναδώσουν τη νίκη στο ΠΑΣΟΚ. Γιαυτό να είστε βέβαιοι.

Τι κάναμε τη χρονιά που πέρασε: Δεν θα αναφερθώ σήμερα στα 

θέματα της εξωτερικής πολιτικής και της άμυνας της χώρας, αφού 

η αυριανή μας Σύνοδος είναι ειδικά αφιερωμένη σ' αυτά.

Στην οικονομία πετύχαμε ρυθμούς μεγέθυνσης από τους πιο 

υψηλούς της τελευταίας 10ετίας και από τους πιο υψηλούς στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση. Το Β' Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης βρίσκεται 

σε τροχιά πλήρους υλοποίησης με ρεαλιστικό στόχο την 

απορρόφηση όλων των πόρων μέχρι το 1999. Με

αποφασιστικότητα ξεκινήσαμε τη δημοσιονομική εξυγίανση. Με 

δέσμη θεσμικών νομοθετημάτων προχωρήσαμε στον 

εκσυγχρονισμό της οικονομίας και της αγοράς, στη βελτίωση του 

επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στην αποκατάσταση 

μισθολογικών και συνταξιοδοτικών ανισοτήτων. Αυξήσαμε τις 

κοινωνικές δαπάνες από 1.837 δις το '96 σε άνω των 2.000 δις το 

'97.



Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Βιομηχανίας χρηματοδότησε από το 

'96 μέχρι σήμερα δράσεις συνολικού προϋπολογισμού 369 δις. 

Ξεκίνησαν πέντε προγράμματα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

συνολικού ύψους 100 δις. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

Ενέργειας, οι υποδομές στην ηλεκτρική ενέργεια, η πολιτική μας 

στον πετρελαϊκό τομέα και στο φυσικό αέριο, ανέδειξαν την 

Ενεργειακή Πολιτική σε Στρατηγική Πολιτική της Κυβέρνησής μας.

Επτά χιλιάδες έργα πνοής βρίσκονται σε ανάπτυξη, αλλάζουνε 

σιγά-σιγά το πρόσωπο της Ελλάδας. Στη χρονιά που πέρασε 

ολοκληρώθηκαν ή εξελίσσονται έργα συνολικού ύψους 570 δις. 

Ανατέθηκαν έργα ύψους 300 δις. Προκηρύχθηκαν ή 

ολοκληρώθηκαν οι μελέτες έργων συνολικού ύψους 580 δις. Οι 

πολίτες τα βλέπουν να προχωράνε, να ολοκληρώνονται. Ο 

χωροταξικός σχεδιασμός, ο πολεοδομικός σχεδιασμός, η 

αναπλάσεις αστικών χώρων, το εθνικό κτηματολόγιο, οι πολιτικές 

για τη διαχείριση των απορριμμάτων και την περιβαλλοντική 

προστασία συνθέτουν μαζί με τις θεσμικές παρεμβάσεις μια 

συνολική πολιτική για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τον πολίτη. 

Τον ίδιο στόχο επιδιώκουμε και στις μεταφορές και επικοινωνίες 

για ένα αποτελεσματικό σύστημα μεταφορών και επικοινωνιών, 

ανταγωνιστικό, με σύγχρονη τεχνολογία και αναβαθμισμένες 

υπηρεσίες στον πολίτη.

Έχουμε πλήρη επίγνωση για τα προβλήματα της υπαίθρου και του 

αγρότη. Ανταποκριθήκαμε με συνέπεια σε όλες τις προεκλογικές 

άμεσες δεσμεύσεις μας απέναντι στους αγρότες. Εξασφαλίσαμε



επιχειρηματικά κίνητρα για τους νέους αγρότες και προνομιακή 

πρόσβαση σε ποσοστώσεις παραγωγής, φορολογικά κίνητρα για 

την αγροτική χρήση της γης. Προωθούμε πολιτικές για τη 

γεωργική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση, 

το συνυπολογισμό της αξίας της γεωργικής γης ως ίδιας 

συμμετοχής για τη χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων, το 

θεσμό της χρηματοδοτικής μίσθωσης στον αγροτικό τομέα, τη 

μείωση του κόστους αγροτικών κατασκευών. Διευρύναμε τα 

κίνητρα για την πρόωρη συνταξιοδότηση των αγροτών. 

Μετατρέψαμε τον ΟΓΑ σε Ταμείο Κύριας Ασφάλισης. 

Επιταχύναμε τις διαδικασίες καταβολής αποζημιώσεων. 

Στηρίζουμε το ρόλο των συνεταιρισμών ως επιχειρηματικών 

οργανώσεων. Συγκροτήσαμε το Συμβούλιο Αγροτικής Πολιτικής 

ως χώρο κοινωνικού διαλόγου. Το ένα τρίτο περίπου του συνόλου 

των πόρων που διατίθενται από το 2° Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 

για την Ελλάδα, διοχετεύεται στην περιφέρεια προς όφελος των 

αγροτών και των συμπολιτών μας στην ύπαιθρο.

Η πολιτική μας για την περιφέρεια, αγκαλιάζει ιδιαίτερα το Αιγαίο. 

Επιδιώξαμε την εξασφάλιση κλίματος σταθερότητας και ειρήνης 

στην περιοχή, και θέσαμε σε εφαρμογή ειδικό πρόγραμμα για το 

Αιγαίο. Βελτιώσαμε τις υποδομές σε 46 περιφερειακά λιμάνια της 

χώρας και τις υπηρεσίες για τον πολίτη και για την ασφάλεια της 

θαλάσσιας κυκλοφορίας.

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Τουρισμός-Πολιτισμός ύψους 156,6 

δις προχωράει κανονικά. Διαφήμιση, εκπαίδευση, συντονισμός



κυβερνητικών ενεργειών, εκσυγχρονισμός φορέων τουριστικής 

πολιτικής διαγράφουν νέες προοπτικές για τον Τουρισμό.

Ο στρατηγικός μας στόχος για την ισχυρή Ελλάδα, για την ισχυρή 

κοινωνία περνάει αναπόφευκτα μέσα από μια ριζική 

αναδιοργάνωση των θεσμών που συγκροτούν το κράτος. Με την 

ψήφιση του νόμου για την Περιφέρεια προχωρήσαμε στην 

οργάνωση και στελέχωση μιας ενιαίας διοικητικής μονάδας που με 

δικό της προσωπικό και δικό της προϋπολογισμό θα υλοποιεί τις 

εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές. Ολοκληρώσαμε το σχέδιο 

“ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ”, ένα εγχείρημα ιστορικής σημασίας 

για την αναγέννηση της περιφέρειας, για τη δημιουργία 

πραγματικών και βιώσιμων πόλων ανάπτυξης. Εφαρμόζουμε μια 

πολιτική για το ανθρώπινο δυναμικό στη δημόσια διοίκηση, που 

στηρίζεται στην αξιολόγηση, στην αξιοκρατία, στην κατάρτιση, στις 

πραγματικές ανάγκες της δημόσιας υπηρεσίας, στη θέσπιση 

κινήτρων για την εξέλιξή τους, στον αποκλεισμό των πολιτικών 

παρεμβάσεων για τη συγκρότηση της δημοσιοϋπαλληλίας. 

Επεκτείναμε το Νόμο 2190 και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα και 

απλοποιήσαμε τις διαδικασίες του.

Προχωρήσαμε συγχρόνως σε σημαντικές τομές που αφορούν τη 

ζωή και τη λειτουργία του πολίτη στη σύγχρονη κοινωνία. Ο νόμος 

για “το συνήγορο του πολίτη”, ο νόμος για “την προστασία του 

ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα”, η αναμόρφωση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού 

Συμβουλίου και τα μέτρα για τη διαφάνεια στα Μ.Μ.Ε., “η 

αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου”, η κύρωση του διεθνούς



συμφώνου για την προστασία των ατομικών και πολιτικών

δικαιωμάτων, ο νόμος για “το ανώτατο ειδικό δικαστήριο, την 

επιτάχυνση των δικών και σειρά δικονομικών απλουστεύσεων”, η 

κύρωση της ευρωπαϊκής σύμβασης για την άσκηση των 

δικαιωμάτων των παιδιών, η κύρωση της συνθήκης του

βΗΕΝΘΕΝ, αλλά και ο νόμος για την ποινική ευθύνη των

Υπουργών είναι θεσμικές παρεμβάσεις με πολιτικό περιεχόμενο 

για περισσότερη δημοκρατία, για πιο ισχυρούς πολίτες σε μία 

σύγχρονη κοινωνία.

Η ασφάλεια των πολιτών αποτελεί προτεραιότητά μας. Δώσαμε 

ιδιαίτερη βαρύτητα στο τομέα της εκπαίδευσης της Αστυνομίας. 

Στο επίκεντρο της προσοχής μας είναι τα ζητήματα των

αλλοδαπών, των λαθρομεταναστών, των προσφύγων και του 

ασύλου. Η συνοριακή φύλαξη παραμένει αδιάλειπτα αντικείμενο 

μέριμνας της Πολιτείας και σύντομα δημιουργείται ανάλογη 

υπηρεσία. Ιδρύσαμε τέσσερα νέα τμήματα δίωξης ναρκωτικών και 

αναπτύξαμε μία πολύπλευρη πολιτική για την προστασία των 

μαθητών και ανηλίκων από τις κατεξοχήν απειλές και κινδύνους 

που αντιμετωπίζουν.

Για την δημιουργία αυτής της ισχυρής κοινωνίας προχωρήσαμε σε 

νέες ριζικές αποφάσεις και δρομολογήσαμε μεταρρυθμίσεις σε 

όλες τις βαθμίδες του εκπαιδευτικού μας συστήματος. Στον τομέα 

του πολιτισμού αναπτύσουμε πλέγμα δράσεων με στόχο την 

προβολή της διαχρονικότητας του ελληνικού πολιτισμού και την 

προώθηση της συνέργειας των διαφόρων επιμέρους όψεων της 

πολιτιστικής κληρονομιάς και της σύγχρονης πολιτιστικής



δημιουργίας. Η Πολιτιστική Πρωτεύουσα της Ευρώπης αφήνει 

πίσω της ένα μεγάλο απόθεμα νέων θεσμών και νέων υποδομών, 

που μετατρέπουν τη Θεσσαλονίκη σε μόνιμη Πολιτιστική 

Μητρόπολη.

Ισχυρή κοινωνία είναι η κοινωνία της εργασίας, της υγείας και της 

πρόνοιας. Η νέα εργασιακή πραγματικότητα που διαμορφώνεται 

με ραγδαίους ρυθμούς, αποτελεί για μας πρόκληση να την 

χαλιναγωγήσουμε σ'ένα νέο πλαίσιο που θα έχει για στόχο την 

μακροπρόθεσμη διασφάλιση θέσεων εργασίας, την δημιουργία 

νέων, την μεγαλύτερη δυνατή διασφάλιση των εργαζομένων κατά 

τη μετάβαση στη νέα πραγματικότητα, την παροχή των αναγκαίων 

εφοδίων στον εργαζόμενο. Ξεκινήσαμε μια ενεργητική πολιτική 

κατά της ανεργίας που αναλύεται: σε επενδύσεις στους 

ανθρώπινους πόρους, σε μέτρα για την είσοδο των νέων στην 

εργασία, στην πρόληψη της μακροχρόνιας ανεργίας, στην παροχή 

ίσων ευκαιριών στις γυναίκες και τους άνεργους που πλήττονται 

από ομαδικές απολύσεις ή βρίσκονται σε φθίνουσες περιοχές, 

στον εκσυγχρονισμό όλων των φορέων που παρέχουν υπηρεσίες 

για την απασχόληση, στη σύνδεση της απασχόλησης με τα 

επιχειρησιακά προγράμματα του Β'ΚΠΣ, στην ανάδειξη της 

απασχόλησης ως κεντρικής πολιτικής επιλογής της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης. Δημιουργήσαμε 40.000 νέες θέσεις εργασίας, 

εφαρμόζουμε ειδικό πρόγραμμα για πρόσληψη 8.000 νέων 20-29 

ετών, πιλοτικό πρόγραμμα σύνδεσης κατάρτισης με την 

απασχόληση, δέσμη μέτρων για όσους απολύονται ομαδικά στα 

πλαίσια αναδιαρθρώσεων επιχειρήσεων, προγράμματα 

εναλλασσόμενης εκπαίδευσης και θεσπίσαμε πλήρη νοσοκομειακή



και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη σε μακροχρόνια άνεργους 

ηλικίας άνω των 55 ετών. Βελτιώνουμε και μεγιστοποιούμε τους 

μηχανισμούς άντλησης πόρων από το Κοινωνικό Ταμείο.

Στον τομέα της Υγείας ο νόμος 2519 για την ανάπτυξη και τον 

εκσυγχρονισμό του εθνικού συστήματος υγείας είναι

πραγματικότητα και η εφαρμογή του θα δώσει απάντηση σ' ένα 

ολόκληρο πλέγμα προβλημάτων που εκκρεμούν. Ο 

εκσυγχρονισμός των νοσοκομείων, η οικονομική τους εξυγίανση, η 

στελέχωση υπηρεσιών υγείας, η λειτουργία των νοσοκομείων και η 

καθημερινότητά τους για τον πολίτη, η πολιτική μας στο φάρμακο, 

στα ναρκωτικά, στην αντιμετώπιση του AIDS, αποτελούν 

ενδεικτικά σημεία αναφοράς και άσκησης πολιτικής σε καθημερινή 

βάση. Με συνολική δέσμη μέτρων και πολιτικών απαντάμε στις 

ανάγκες πρόνοιας της κοινωνίας μας. Έχει ξεκινήσει η υλοποίηση 

ενός γιγαντιαίου προγράμματος έργων και δράσεων στη υγεία και 

την πρόνοια συνολικής δαπάνης 340 δις για την περίοδο '94 -'99.

Όλα αυτά φέρουν τον Έλληνα πολίτη όλο και πιο κοντά στο μέσο 

ευρωπαϊκό βιοτικό επίπεδο. Δημιουργούν κλίμα εμπιστοσύνης και 

προοπτικής για μεγαλύτερη ανάπτυξη, για όλο και πιο πλατιά 

διάχυση της ωφέλειας αυτής στους συμπολίτες μας, για τη 

δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Πρέπει απαρέγκλιτα να 

συνεχίσουμε στην κατεύθυνση αυτή. Μόνο έτσι θα βάλουμε τα 

θεμέλια μιας ευημερίας για όλους, που δεν θα στηρίζεται σε χρέη, 

που δεν θα κινδυνεύει να ανατραπεί από τη μία μέρα στην άλλη, 

που θα μας φέρει στον πυρήνα της ΟΝΕ. Χρειάστηκε παρόλα 

αυτά να συγκρουστούμε με νοοτροπίες αντιαναπτυξιακές, με



αντιλήψεις που αδιαφορούσαν για την επιβάρυνση του κοινωνικού 

συνόλου ή τις πραγματικές αντοχές της οικονομίας. Η Κυβέρνηση 

δεν είναι διατεθειμένη να υποθηκεύσει το μέλλον αυτού του τόπου 

και τις προοπτικές του ελληνικού λαού, ενδίδοντας σ' αυτές τις 

νοοτροπίες.

Πως προχωρούμε:

1. Πρώτος στόχος για την ισότιμη συμμετοχή μας στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ανάπτυξη της οικονομίας μας και 

την ευημερία του λαού μας είναι η συμμετοχή μας στον κεντρικό 

πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η έγκαιρη συμμετοχή μας 

στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Από αυτόν τον 

πυρήνα θα αποφασίζονται στο μέλλον οι μεγάλες 

χρηματοδοτήσεις, θα κρίνονται ποιοι εισέρχονται στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση και με ποιους όρους, πως θα αναμορφωθεί 

η αγροτική πολιτική της Ένωσης, πως και με τι πόρους θα 

καταπολεμηθεί η ανεργία, ποιο θα είναι το κοινωνικό πρόσωπο 

της Ευρώπης. Οι αποφάσεις αυτού του πυρήνα θα επηρεάζουν 

άμεσα την μελλοντική εξωτερική πολιτική της Ένωσης και την 

κοινή πολιτική Ασφάλειας. Πρέπει να συμμετέχουμε στον 

πυρήνα αυτό. Είμαστε αποφασισμένοι να το πετύχουμε και θα 

το πετύχουμε.

2. Για το σκοπό αυτό πρέπει ν' ασκήσουμε εκείνη την οικονομική 

πολιτική, που θα πετύχει τις αναγκαίες επιδόσεις μέχρι το τέλος 

του '99, ώστε να μπορέσουμε να μπούμε στην ΟΝΕ. Κρίσιμη 

παράμετρος είναι και παραμένει η δημοσιονομική εξυγίανση, η 

περιστολή της φοροδιαφυγής, η περιστολή των περιττών



δαπανών για δραστηριότητες και υπηρεσίες του Δημόσιου 

Τομέα, οι ιδιωτικοποιήσεις, αλλά και η εισοδηματική διάσταση 

της οικονομικής πολιτικής μας.

3. Πρέπει να ενεργοποιήσουμε όλες τις δράσεις που έχουν 

επίπτωση σε συγκεκριμένες ανάγκες του πολίτη και να 

βελτιώσουμε την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών από 

το Δημόσιο, τις Επιχειρήσεις και Οργανισμούς του Δημόσιου 

Τομέα. Ιδιαίτερη προσπάθεια θα επικεντρωθεί στις 

συγκοινωνίες, στην παροχή υπηρεσιών υγείας, στον 

οικογενειακό γιατρό, στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, στα 

προγράμματα κοινωνικής πρόνοιας, στην κοινωνική φροντίδα 

για τους ηλικιωμένους, στο ΙΚΑ, στην προστασία του 

καταναλωτή, στη λειτουργία του ΟΓΑ και του ΕΛΓΑ.

4. Πρέπει να επιταχύνουμε την εφαρμογή των πολιτικών για την 

απασχόληση, ιδιαίτερα για την καθιέρωση της κάρτας εργασίας 

για έλληνες και αλλοδαπούς εργαζόμενους. Να αξιοποιήσουμε 

έγκαιρα όλους τους διαθέσιμους πόρους. Να προχωρήσουμε 

τον κοινωνικό διάλογο.

5. Πρέπει να επιταχύνουμε την προώθηση και την ολοκλήρωση 

των υποδομών. Η έγκαιρη απορρόφηση των διαθέσιμων 

πόρων, η ποιοτική και αποτελεσματική αξιοποίησή τους 

αποτελούν προτεραιότητα που απαντά συγχρόνως στην 

αναπτυξιακή προοπτική, στη μάχη κατά της ανεργίας, στην 

ποιοτική βελτίωση της καθημερινότητας που ζούμε. Από τα 

αποτελέσματα αυτά, αλλά και τη συνολική πορεία του β' ΚΠΣ 

θα κριθούν οι προοπτικές και το μέγεθος του γ' ΚΠΣ.

6. Να ολοκληρώσουμε τις πολιτικές που ξεκίνησαν για τον 

εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης και τη σχέση της με την



πολιτική και να εφαρμόσουμε το σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ». 

Πρέπει συγχρόνως να συνυφάνουμε συνεκτικά την 

αποκέντρωση, την περιφερειακή πολιτική και την πολιτική για 

την ύπαιθρο. Να ολοκληρώσουμε την τρίτη φάση του 

Μητρώου Αγροτών, να εξυγιάνουμε οριστικά τους μηχανισμούς 

καταβολής των επιδοτήσεων, να βάλουμε σε εφαρμογή τα 

μέτρα για τους νέους αγρότες.

7. Πρέπει να δώσουμε πνοή στους νέους θεσμούς δημοκρατίας 

που θεσπίσαμε ιδιαίτερα εκείνους που αφορούν στη θέση του 

πολίτη. Να γίνουν στοιχείο λειτουργίας της κοινωνίας μας.

8. Η μεγάλη μεταρρυθμιστική παρέμβαση στην παιδεία θα πρέπει 

να προχωρήσει με συγκεκριμένα βήματα εφαρμογής.

9. Σε όλες τις πολιτικές μας θα πρέπει να βλέπουμε τις 

επιπτώσεις τους στην καθημερινή ζωή του πολίτη, στο ποιοτικό 

αποτέλεσμα, στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, στην 

κοινωνική ευαισθησία μας. Αντίστοιχη και η ευαισθησία μας 

απέναντι σε φαινόμενα διαφθοράς. Θα είμαστε ιδιαίτερα 

αυστηροί απέναντι σε πρόσωπα που κατέχουν θέσεις ευθύνης.

10. Τέλος, η πολιτική μας στα Βαλκάνια είναι μία πολιτική άρρηκτα 

δεμένη με το ρόλο της Ελλάδας ως δύναμης ειρήνης, 

σταθερότητας, συνεργασίας και φιλίας. Πρέπει να 

αντιληφθούμε την πολιτική μας ως πολιτική που πηγάζει από 

κάθε Υπουργείο στον τομέα της αρμοδιότητάς του, από κάθε 

Φορέα του Δημόσιου ή του Ιδιωτικού Τομέα, σύμφωνα με τον 

τομέα δράσης του, ως υπόθεση ολόκληρης της ελληνικής 

κοινωνίας, που πρέπει να πάρει πρωτοβουλίες, να μπει 

μπροστά, ν' απλώσει πρώτη το χέρι της εμπιστοσύνης και της 

συνεργασίας.



Οι στόχοι μας είναι ξεκάθαροι, οι πολιτικές μας συγκεκριμένες, τα 

σχέδια δράσης μας ολοκληρωμένα. Η φετεινή χρονιά 

αναδεικνύεται από τα πράγματα και από τη διεθνή συγκυρία ως η 

χρονιά της μεγάλης προσπάθειας. Πρέπει να επιταχύνουμε τους 

ρυθμούς μας, ν' αυξήσουμε τις επιδόσεις μας και την 

αποτελεσματικότητά μας, να επιτύχουμε ποιοτικά αποτελέσματα, 

να δώσουμε πνοή σε θεσμούς που θα αλλάζουν χωρίς 

πυροτεχνήματα την καθημερινότητά μας. Χρειάζεται τώρα 

δουλειά, αποτελεσματικότητα, γρήγοροι ρυθμοί, συνέπεια και 

συσπείρωση όλων των δυνάμεών μας.

Το ΠΑΣΟΚ για ν'ανταποκριθεί στη ιστορική του ευθύνη, να 

σηματοδοτήσει πρωτοπόρο τη μεγάλη προσπάθεια που 

συντελείται σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, να είναι δημιουργός 

και συνδημιουργός των μεγάλων αλλαγών που θα καθορίζουν την 

ελληνική πραγματικότητα του 2000, πρέπει τώρα να μπεί 

μπροστά. Ανοιχτό στην κοινωνία και συσπειρωμένο στις 

πολιτικές εξελίξεις. Δεν υπάρχουν περιθώρια για 

αμφιταλαντεύσεις, δεν υπάρχουν περιθώρια για δικαιολογίες ούτε 

στην κοινωνική βάση του ΠΑΣΟΚ, ούτε απέναντι στον ελληνικό 

λαό. Όλη η κοινωνία έχει στραμμένο το βλέμμα της επάνω σε μας, 

όχι μόνο σαν κυβέρνηση αλλά και σαν κίνημα. Όλη η κοινωνία μας 

ζυγιάζει, μας κρίνει, γι'αυτήν υπάρχουμε, αυτήν υπηρετούμε. Και 

στην λαϊκή εντολή αυτής της κοινωνίας πρέπει ν'ανταποκριθούμε 

όλοι μας και το ΠΑΣΟΚ ως κίνημα να είναι στην πρωτοπορία.


