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παραίτηση τη νύχτα

Υψος-μαμούθ
(3,4 τρις

Μφούθ και 
το έλλειμμα

I

>

Ο Ανδρέας υπαναχωρεί 
και δίνει ΤΩΡΑ την ΑΤΑ

ΤΣΟΒΟΛΑΣ:
Υπεράνω

Πρωθυπουργός

ΜΕ ιη ο  αιφνιδιαστική κίνηση χτ«ς 
am  το βήμα της Βουλής ο πρω 
θυηοοργός Ανδρέας Πσηανδρδου 

«καρατόμησε» τον υπουργό Εθνικής Οι
κονομάς Κώστα Σημίτη.

Ο Πρωθυπουργός ανέτρενε την εισοδη 
ματική πολιτική που εξήγγειλε προχτές ο 
Κ. Σημίτης και είχε αποφασιστεί οτο Α- 
ΙΟΠ, που συνεδρίασε υπό την προεδρία 
του Ανδρέα Παπανδρέου.

Μετά από αυτό, σύμφωνα με πληροοο 
ρΐες, ο Κ. Σημίτης δήλωσε στον Πρωθυ
πουργό όη παραιτείται. «γιατί δεν μπορού 
με τη μια μέρα να αποφασίζουμε και την 
άλλη να ανατρέπουμε τις αποφάσεις αας·.

Ο υπουργός Οικονομικών Δ. Τσορόλας , 
δήλωσε, ότι «υπερυνω όλων είναι ο Πρω
θυπουργός*

Ολη τη νύχτα ασκούνταν πιέσεις στον 
Κ. Σημίτη να μεταπεκπεί.
Ρεπορτάζ στις σεΛΙδ/ς 4,5,14,15J

Η φαντασία ηροείχε στην πο
ρεία φοιτητών της Ανωτότης 
Σχολής Κολών Τεχνών χτες στο 
υπουργείο Παιδείας (φωτογρα
φία}. Σήμερα στις 12 το μεση
μέρι πραγματοποιείται παν
εκπαιδευτική πορεία από τα 
Προπύλαια στη βουλή, με τη 
συμμετοχή φοιτητών, σπον- 
δοστών, μαθητών, γονέων και 
εργαζομένων Σελ 13, 24-25

\1 τρις!..)
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Στην Αθήνα 
ο πρωθυπουργός 
της Ουγγαρίας

ΤΕΤΡΑν ΜΕΡμ επίσημη επί
σκεψη πραγματοποιεί από οήμε- 
ρα ο πρωθυπουργός trie. Ουγγα
ρίας κάρολ Γ»ρος

Ο Ούγγρος πρωθυπουργός 
φθάνω στις 12 και στις β 30 μ μ. 
θο έχει συνομιλία με τον Πρωθι.·- 
ηουογό Στη συνέχεια οι δυο 
πρωθυπουργοί θα προεδρεύ
σουν σε συνάντηση αντιπροσω
πειών των δυο χωρών 

Αύριο π> απόγευμα ο κ. Κ 
Γκρος θο δώσει συνέντευξη στο 
Ζάππειο

Τα 3 σκέλη 
της Περεστρόικα

•ΠΕΡΕΣΤΡΟΙΚΑ σημαίνει πε 
ρισσότερος σοσιαλισμός·· δήλω
σε χτες στη Θεσσαλονίκη ο πρό
εδρος των συνβικότων του Λέ- 
νινγκραντ κοι μέλος του προ
εδρείου του Κεντρικού Συμβου
λίου των συνδικάτων της ΕΣΣΔ 
Βλατσλόδ Κορζόφ

Ο κ. Κοοζό · ποοο·ηΑνη|ΐλνος 
του Εργατικού Κέντρου Θεσσα
λονίκης δίνοντας το στίγμα της 
Περεστρόικα είπε ότι συντίθεται 
□πό 3 σκέλη: Εξωτερική πολιτική 

αγώνας για την ειρήνη · πρακτι
κές αλλαγές στον οικονομικό μη
χανισμό με μεγαλύτερη ανεξαρ
τησία των βιομηχανιών και αυτο
διαχείριση των εργαζομένων - αλ
λαγή κοινωνικού κλίματος με 
πλήρη διαφάνεια και μη ύπαρξη 
απαγορευμένων θεμάτων

Το ΚΚΕ για τους 
ναυτεργάτες

ΤΟ  ενδιαφέρον του ΚΚΕ για τα 
προβλήματα των ναυτεργατών 
και της Ελληνικής Ναυτιλίας γε
νικότερα, είναι δεδομένο δήλω
σε, χθες το πρωί, ο βουλευτής 
του ΚΚΕ κ. Νίκος Καλούδης. κατά 
τ» or:;c** v  :is του. στο
γραφεία της Πανελλήνιας Ενω
σης Μηχαν.κών Εμπορικού Ναυ
τικού, επικεφαλής αντιπροσω
πείας του κόμματος 

Την αντιπροσωπεία ενημέρω
σε ο πρόεδρος της ΠΕΜΕΝ κ 
θαν. Σταματόπουλος, ο οποίος α- 
νοφέρθηκε στα οξυμίνα προβλή
ματα της ανεργίας, του ΝΑΤ, του 
εκδημοκρατισμού κ.ά

Περεστρόικα 
και στην τέχνη

ΜΕ αρκετό προωθημένες θέ
σεις που ουσιαστικά λειώνουν 

. τους πάγους του σοσιαλιστικού 
δογματισμού, έγινε χτες η συζή
τηση στο πλαίσιο του τριήμερου 
Συμποσίου του ΚΚΕ με θέμα «Ε 
παναστατική πολίτικη και κουλ
τούρα - 1917 ώς σήμερα» 

Ειδικότερα επιοημάνθηκε η α· 
νάγκη του ξεπεράσματος της 
στατικότητας στη φιλοσοφία και 
την έκφραση της Τέχνης και των 
Γραμμάτων καθώς και η ανάγκη 
της εγκατάλειψης των απορρι
πτικών διαθέσεων των ..«μη 
δικών» μας δημιουργημάτων

Προοιρορά για 
το Πατριαρχείο

ΠΟΣΟ 100 000 δρχ για την α
νέγερση του πατριαρχικού μεγά
ρου στην Κωνσταντινούπολη 
πρόσφερε η Ενωση Ομογενών 
Κωνσταντινουπόλεως Θεσσαλο
νίκης. στη διάρκεια εκδήλωσης 
που οργανώθηκε στην Εταιρεία 
Μακεδονικών Σπουδών. Κατά την 
εκδήλωση μίλησε ο επίσκοπος 
Μιλήτου κ Απόστολος; ηγούμε
νος της ποιμιαρχικής μονής Α
γίας Ανοστασίας της Φαρμακολυ- 
τρίας Την όλη εκδήλωση παρα
κολούθησαν ο υπουργός Βό
ρειος Ελλάδας Στ. Παπαθεμελής. 
ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Σωτ 
κούβελας. άλλοι επίσημο· και πο
λυάριθμοι θεοσολονικείς

Στο μεταξύ ο βουλευτής Θεσ
σαλονίκης Γιάννης Τσαλουχίδης. 
που επιστέφτηκε την Κωνσταντι 
νούπολη. δήλωσε λίγο μετά την ε
πιστροφή τοιι Λτι «διηφηΐνεται 
ελπίδα ηρεμίας υστέρα οπό την 
έκδοση οικοδομικής άδειας για 
την ανέγερση του πατρ,αρχικο·» 
μεγάρου.με καθυστέρηση σαράν
τα ετών»

Διοικούσα της ΕΔΑ
ΜΕ Γ.ολιτική εισήγηση του 

Μον Γλέζου αρχίζει το Σάββατο 
τις διήμερες εργασίες της η Γ  
Σύνοδος της διοικούσας επιτρο
πής της ΕΔΑ Με θέματα 1; Η πο
λιτική κατάσταση της χώρας. 2)

■ Οργανωτικά θέματα. 3) Τελική 
διαμόρφωση κατοστστικού
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Πρόσκληση για 
την Αιθιοπία

υ  πρωθυπουργός Α. Παπανδρέου πήρε χτες επίσημη πρόσ
κληση να αησκεφθεί την Αιθιοπία από τον πρόεδρο Μεγκί-
στον. Την πρόσκληση στον Πρωθυπουργό ο αντι
πρόεδρος της αιθωπυιής κυβέρνησης φισέα Ντέστα χτες, στη 
συνάντηση που είχε μ* τον κ. Α  Πσπσνδρέου στο ΚοστρΙ (φω
τογραφία).

Ο Πρωθυπουργός δήλωσή μετά τη συνάντηση ι 
σχέθηκε ότι η Αιθιοπία θα είναι η πρώτη χώρα της > 
την οποία θα ετησκεφθεί στο μέλλον*.

Ο κ. Α. Πσπσνδρέου είπε πόσης ότι η οωονομκκή συνεργα
σία των δύο χωρών κέχει τεράστιες δυνατότηες» και ανοφέρ- 
θηκε σε μια κκοινή προσπάθεια στον τουρισμό».

κΑπόλυτα επιτυχή», χαρακτήρισε εξάλλου την επίσκεψή του 
ο Αιθίοπας αντιπρόεδρος και μίλησε για κθεττχή και καρποφό
ρα ανταλλαγή απόψεων» με τον πρωθυπουργό και τον υπουρ
γό Εξωτερικών.

Χτες ο κ. Ντέστο επκτκέφθηκε τη Βουλή, όπου έγινε δεχτός 
από τον πρόεδρο I. Αλευρά και τους αντιπροέδρους του Χώμα-

Ο Αιθίοπας αντιπρόεδρος είπε πως η χώρα του κκστοόιχάζει 
την επεκτατική πολιτική τάσσεται με το δικάμ  του κυπριακού 
λαού και στηρίζει την εφαρμογή των αποφάσεων του ΟΗΕ 
για το Κυπριακό».

Στεφανόπουλος και 
Αρσένης για Απλή
ΣΤΟ  θέμα της απλής αναλογικής επανήλθε χτες ο πρόεδρος 

της ΔΗΑΝΑ κ, Κ. Στέφσνόπουλος. στην χτεσινή εβδομαδιαία ου- 
νάντησή του με τους δημοσιογράφους.

Ο κ Κ, Στεφανόπουλος είπε για το ζήτημα αυτό;
«Ή  Δημοκρατική Ανανέωση έχει δωλώσει άτι υποστηρίζει την 

απλή αναλογική, γιατί πιστεύει στην ανάγκη κυβερνήσεων ευρυ- 
τέοος συνεργασίος προκειμένου να αντιυετωπιοθεί η πολύπλευ
ρη κρίση και έχει συγχρόνως εξηγήσει άτι. ως ευρύτερη συνερ
γασία, εννοεί εκείνη στην οποία θα συμμεη.χαν κάυυατα προερ
χόμενα από περισσότερους ιδεολογικούς χώρους. Με την περαι
τέρω παρατήρηση ότι αν η καθιέρωση της απλής αναλογικής 
οδηγήσει στη μετεκλογική συσπείρωση της Αρισττρότ An »ivm 
Π χειρότερη δυνατή Χύση·.

Για το θέμα του ΟΠΑΠ ο κ. Κ. Στεφανόπουλος δήλωσε;
«Με αφορμή τις ανωμαλίες που παρουσιάστηκαν στη διαχείρι

ση «ου ΟΠΑΠ και την επέμβαση των εισαγγελικων αρχών, οφείλω 
άλλη μια φορά να καταλογίσω στην κυβέρνηση κυι ο τα κομμάτι 
κά όργανα τα οποία χρησιμοποιεί την υπαίτια παραγνώριση της 
αρχής τπς νομιμότητος.

Ο.πρόεδρος του Ελληνικού Σοσιαλιστικού Κόμματος Γερ. Αρ- 
σένης μίλησε χτες στα Τρίκαλα, προσκεκλημένος από την τοπική 
επιτροπή πρωτοβουλίας γιάτην απλή αναλογική και αναψέρθπκε 
στην ανάγκη να καθιερωθεί η απλή αναλογική. Δεν αρκεί όμως 
να περιοριστούμε στην .κατάκτησή της, πρόοθεσε. πρέπει μέσα 
από ένα ελεύθερο και ανοικτό διάλογο ανάμεσα στις προοδευτι
κές δυνάμεις να συνθέσουμε μια φερέγγυα και αξιόπιστη πρότα
ση γιο μια άλλη πολιτική, για μια άλλη πορεία της οικονομίας, 
και της κοινωνίας μας. '

ΝΔ: Να
τιμωρηθεί 
ο Τόμπρας

Η Ν Α  ζήτησε χίες από τον υ
πουργό Συγκοινωνιών κ. Κ. Μπαν- 
τουβά να επιβάλει «κυρώσεις» σε 
βάρος του Γ. Διευθυντή του Ο ΤΕ 
κ θ. Τόμπρα για τη δημοσίευση 
στον Τύπο ανακοίνωσης του Ο ΤΕ 
που τον αφορούσε πρ::-·Ί>πικά

Στην ανακοίνωση της Ν Α  σνα- 
» φέρεται:

«Αυτή η εξωφρενική υπόθεση 
δεν τελειώνει με τη χθεσινή ανα
κοίνωση του υπουργείου Συγκοι
νωνιών. Τώρα ο κ. Μπαντουβάς ο
φείλει να ανακοινώσει εντός της - 
ημέρας (όχι τα μεσάνυχτα) αν θα 
τολμήσει να επιβάλει, έστω και -  
«για τα μάτια», κάποια κύρωση 
στον πανίσχυρο ωτακουστή του 
παντός Θεοφάνη Τόμπρα ο Ο
ποίος παράνομα και καταχρηστι
κό οικειοποιήθηκε το σήμα και 
την επωνυμία του «Οργανισμού 
Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος 
A t »  για να «στεγάσει» προσωπι
κές του υβριστικές ανακοινώσεις. 
Επ αυτού δεν περιείχε ούτε λέξη 
η νυκτερινή ονακοίνωοη του υ
πουργείου. που είχε και το θρά
σος να μας δώσει μαθήματα»

Υπενθυμίζεται ότι χθες από το 
υπουργείο Συγκοινωνιών ανα
κοινώθηκε ότι .οποιαδήποτε δα
πάνη για την ανακοίνωση του 
Ο ΤΕ  «επιβαρύνει προσωπικά τον 
κ. Τόμπρα».

Κ. Επιτροπή 
ΚΚΕ Εσ - Α.Α.

ΔΙΗΜ ΕΡΗ συνεδρίηοη στη 
Θεσσαλονίκη πραγματοποιεί το 
Σαββατοκύριακο η κεντρική επι
τροπή του ΚΚΕ εσ. Ανανεωτική Α 
ριστερά. Η συνεδρίαση, π πρώτη 
κεντρικής επιτροπής ενός κόμ
ματος της Αριστερός που γίνεται, 
στη Θεσσαλονίκη, θα πραγματο
ποιηθεί στο ξενοδοχείο «Ηλέ- 
κτρα Πάλας».

Δίκη τοιι «Αναγνώστη»
ΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ της εφημερί- 

βας των Γιαννιτσών «Αναγνώ
στης» κάθησαν χτες στο εδώλειο 
Του, τριμελούς πλημμελειοδι
κείου ι ιαννιτσων κατηγορούμε
νοι για περιύβριση αρχής και συ
κοφαντική δυσψήμηση σε βάρος 
του γεν. γραμματέα του υπουρ
γείου Οικονομικών κοι του βου- 
λευτεή του Π Α ΙΟ Κ  Δήμου Παπα- 
δημητρίου.

Στην κατάθεσή του, ο κ. Αδα- 
μόπουλος είπε άτι δεν έχει ο
ποιαδήποτε ανάμιξη στην «πόθε- 
ση και ότι στόχος του δημοσιεύ
ματος ήταν να τον δυσφημήσει.
Η δίκη συνεχιζόταν μέχρι αργά 
τη νύχτα και η απόφαση αναμένε
ται να εκδοθει σήμερα.

Ανδρέας - Τρήσης
Ο  ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Α νδρος 

Παπανδρέου δέχτηκε χτες στο 
Καστρί οε συνεργασία τον υ- 
ΠΟυργύ Ποιδ'.ΰκ, Αντ. Τρϊτση Δέ 
χτηκε επίσης τους πρέσβεις της 
Αυστραλίας και της Νέας Ζηλαν
δίας.

Ο ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΤΕΣΙ ΜΗ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

▼ Υ

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ 
Ανδράας Πσπαν-

δράον ανάτρβψ* 
χτΐ( στη Βουλή αιφνιδια
στικά την «ισοδηματική 
πολιτική, που «Ιχ< αττοφα- 
σιστβΙ στο Ανώτατο Σύμ
βουλο Οικονομικής Πολι
τικής (ΑΣΟΠ) και (Ιχ« tf- 
αγγϊλθκΙ προχτίς από τον 
υπουργό Εθνικής Οικονο
μίας Κ. Σημίτη.

Αηό ίο βήμα της Βουλής, 
κατά την κατάθεση του ηροΟ 
ιτολογιομού του 1988, χτες, 
δήλωσε Ατι η Α Τ Α  του 
πρώτου τετρομήνου του 1988 
6α δοθεί την 1η ΙανουαρΙου 
μαζί με τη διορθώτική, και 
όχι την 1η Mtrtou, δπαις προ- 

χτΙ$ είχε εζαγγελθν.
Τη νϊα θ*βη του, ο Πρωθυ-πουργάς τη συνόδευσε με τη 

" ' " ~Ιρωθυ-
πουργός ίχει την τελική ευθύ-
διευκρίντση, δη  ακ Προοθυ- 

' " |ν τελική ευ"’ 
νη και πρέπει να υπάρξει συ-
νέπεια και αξιοπιστία με τις 
διακηρύξεις του στη Θεσσα
λονίκη, ότι τερματίζεται η 
σταθεροποιητική πολιτική 
της διετίας 1986-'87.

Η παραίταοη 
του Σημίτη

Η κίνηση του Πρωθυπουρ
γού προκάλεσε την άμεση αν
τίδραση του υπουργού Εθνι
κής Οικονομίας Κ. Σημίτη, ο 
οποίος δήλωσε αμέσως στον 
Πρωθυπουργό, σε ιδιαίτερη 
συνάντηση στη Βουλή, ότι 
παραιτείται. , ,

' Η παραίτηση του κ. Σημί
τη δεν ανακοινώθηκε, χτες, 
αλλά θεωρείται βέβαιο ότι ο 
υπουργός θα επιμείνει παρό
λες τις πιέσεις που ασκούνται 
για να μεταπειστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, 
η ανατροπή της εισοδηματι
κής πολιτικής από τον Πρω
θυπουργό, σημαίνει ότι στο 
Ε.Γ. του Π Α ΙΟ Κ  αποφασί- 
στηκαν αλλαγές κα; στη γενι
κότερη κυβερνητική οικονο
μική πολιτική.

Η κίνηση του Πρωθυπουρ
γού αιφνιδίασε όλους τους υ
πουργούς του οικονομικού 
κύκλου και αναμένεται να υ
πάρξουν ανακατατάξεις στα 
οικονομικά υπουργεία.

Πληροφορίες υπήρξαν τη 
νύχτα και για ενδεχόμενο «μί- 
νι» κυβερνητικό ανασχηματι
σμό.

Ο πρωθυπουργός Ανδρέας 
Παπανδρέου αμέσως μετά 
την αλλαγή στην εισοδηματι
κή πολιτική που εξήγγειλε 
στη Βουλή, κατευθΰνθηκε 
στο γραφείο του της Βουλής.

Τον ακολούθησαν ο αντι
πρόεδρος της Κυβέρνησης 
Μ. Κουτσόγιωργας και ο υ
πουργός Εθν. Οικονομίας Κ.
Σημίτηε.

Ο τελευ

τηση μέχρι αύριο (σήμερα) το 
μεσημέρι. Σήμερα, σύμφωνα 
με όλες τις ενδείξεις, ανα
κοινώνεται και επίσημα η α
ποδοχή της παραίτησης του 
υπουργού Εθν. Οικονομίας.

Χτες αργά το  βράδυ οι δη
μοσιογράφοι του οικονομικού 

“ αναζήτησαν τον κ.
Βημίτη στο γραφείο του. αλ

λά ο υπουργός δεν ήρθε σ' 
αυτό μετά τη συνεδρίαση τηςαυτό μετά τη 
Βουληα. 

Αργότερα. περί ης 10.30 
το βράδυ, κύκλοι προσκείμε
νοι στον κ. Σημίτη έλεγαν: 
«Υπάρχει ένδειξη ότι ο κ. Ση-
μίτης έχει παραιτηθεί» 

Κομματικοί κύκλοι 
ΠΑΣΟΚ επέχαιραν για την

Ο τελευταίος φέρεται να α 
πευθύνθηκε στον Πρωθυ
πουργό με τα εξής λόγια: 

•Κύριε Πρόεδρε, σας πα
ρακαλώ να δεχτείτε την πα 
ραΐτηση μου. Δεν μπορώ να 
μένω, μέλος μιας κυβέρνησης 
πυυ ΰλλυ unoyuOιζει τη μια 
μέρα σαν ΑΣΟ Π και άλλα 
της υπαγορεύει το κόμμα nrn 
Βουλή, την επομέντν*

Ο κ. Παπανδρέου οερεται 
να παρακάλεσε τον κ. Σημίτη 
να μην ανακοινυιθ*.ί η παραΐ- |

εξέλιξη αυτή και τόνιζαν ότι 
«ο  Πρωθυπουργός, με την κί
νηση της Βουλής ήθελε όν
τως να δείξει, ότι τελείωσε η 
σταθεροποιητική περίοδος 
και ότι αράζει μια άλλη οικο
νομική πολιτική».

Αλλες πηγές, αναφερόμε- 
νες στην παραίτηση Σημίτη έ
λεγαν ότι με τη δήλωση του 
Πρα>θυπουργού στη Βουλή, 
δημιουρνήσηκε για τον υ 
πουργό Εθν. Οικονομίας, ζή
τημα ευθιξίας.

Αυτό και μόνον υπήρξε, 
τόνιζαν (δηλ. η ευθιξία) ο λό
γος της παραίτησης, γιατί 
στην αποφασισθϋσα από το 
ΑΣΟΠ εισοδημ ιτική πολιτι
κή θα μπορούσαν να υπάρ
ξουν και εναλλακτικές λύ
σεις.

θα  μπορούσε, τόνιζαν, η 
εισοδηματική πολιτική - και 
μετά την εξαγγελία της - να 
αποτελέσει αντικείμενο δια
πραγμάτευσης με τις συνδι
καλιστικές οργανώσεις των 
εργαζομένων, δηλ. τη ΓΣΕΕ 
και την Α Δ Ε Δ Υ  και να βρεθεί 
συμβιβαστική φόρμουλα.

Αλλωστε,επισήμαιναν, δεν 
είχαμε μπροστά μ<ις μια νέυ 
Πράξη Νομοθετικού Περιε
χομένου, αλλά μια εισόδημα 
τική πολιτική που θα μπορού
σε να αλλάξει με διαπραγμα
τεύσεις. Συνέβη, όμως, μετά 
την εξαγγελία μια αναταραχή 
καί ο Πρωθυπουργός έκρινε 
ότι αυτή έπρεπε να σταματή
σει».

Σημειώνεται, πάντως, ότι τ  
πί δύο συνεχείς μέρες, τη μία 
με την αρνητική απόφαση για 
μείωση της τιμής των Ι.Χ. και 
την άλλη με την εισοδηματι 
κή πολιτική, ο κ. Σημίτης 
συγκέντρωσε πάνω του πυρά 
«ομαδόν» από διάφορες πλευ
ρές.

Οι πιθανοί 
διάδοχοι

Για τη θέση του υπουργού 
Εθνικής Οικονομίας, δεν έχει 
γίνει τίποτα επίσημα γνωστό, 
αυού άλλωστε ούτε rm πνσ 
κοινώθηκε επίσημα η - δεδο 
μένη - παραίτηση Σημίτη.

Από χτες, όμως, άρχισαν 
να ακούγονττι τα ονόματα 
του υπουργού Εμπορίου Παν. 
Ρουμελιώτη, του πρώην υ
πουργού Am. Λάζαρη, του υ
πουργού Γεωργίας Γιον. 
Ποττακη, του πρώην υπουρ
γού Γ, Κατσίφάρα, κ.ά.

Λέγεται, επίσης, ότι προ 
σωρινά μπορεί να ανατεθούν 
καθήκοντα υπουργού Εθν. 
Οικονομίας στον υπουργό 
Οικονομίας Δ. Τσοβόλα.

Η  στιγμή της αλήθειας. Ο Ανδρέας εκ τελεί τον Σημίτη, ο οποίος ακούει με σταυρωμένα χέρια από τα πίσω υπουργικά έδρανα

Ακουγε νευρικά την εκτέλεσή του ο Σημίτης
Της ΝΤΟΡΑΣ ΝΤΑΪΛΙΑΝΑ

Δ ΙΑΧΥΤΗ ήταν η αμη
χανία μποξύ των υ
πουργών και βου

λευτών του ΠΑΣΟΚ χτ€ς 
βράδυ στη Βουλή, λίγο μί- 
τά τη... δΜυκρινιοηκή δή- ι 
λωση του πρωθυπουργού 
Ανάρια Παπανδρέου, μ« 
την οποία ανατρέπονταν 
βασικάς οικονομικές «ξαγ- 
γκλίος που «Ιχκ κάνει πριν 
24 ώρπς ο υπουργός Εθνι
κής Οικονομίας Κώστας 
Ζημ*της.

Επίκεντρο όλων των σχο
λίων ήταν ο κ. Σημίτης, ο ο
ποίος, όση ώρα μιλούσε από 
το βήμα της Βουλής ο πρωθυ
πουργός, έπαιζε νευρικά τα 
δάχτυλα των χεριών του στην 
τσάντα του.

Ο υπουργός Εθνικής Οικο
νομίας μπήκε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων μετά τον π ρω- 
θυπουρνό και κάθησε onj 
δεύτερη σειρά των υπουρ

γικών εδράνων και όχι δίπλα 
στον πρωθυπουργό, όπως συ
νηθίζεται σε ανάλογες συνε
δριάσεις^

Γνώριζε;
Το γεγονός αυτό δημιούρ

γησε την εντύπωση ότι ο κ. 
Σημίτης γνώριζε τι «κρόκειτο 
να ανακοίνωσα ο κ. Παοαν- 
δρόου.

Χαρακτηριστικό είναι, επί 
σης, ότι ο κ. Σημίτης ίβν χα- 
ροκροτησε την κρωθόιιουργι- 
κή ομιλία ούτε μία φορά.

Με την λήξη τηε συζήτη
σης νια τον προϋπολογισμό ο 
πρωθυπουργός αποχώρησε α
πό την αίθουσα παρέα με τον 
αντιπρόεδρο της κυβέρνησης 
Μ. Κουτσόγιωργα και τον Κ. 
Σημίτη.

Οι τρεις τους, κατευθύνθη 
καν στο γραοεΐο του πρωθυ
πουργού, απ’ όπου ο κ. Σημί
της αποχώρησε μόνος του με
τά από 15 .λεπτά περίπου.

Τους δημοσιογράοους που

τον πλησίασαν ο κ. Σημίτης 
«απέκρουσε» στην αρχή με α
μήχανο πλατύ χαμόγελο και 
τη δήλωση: «θ α  τα πούμε αύ
ριο».

Τη φράση αυτή επαναλάμ
βανε στην αρχή στις απανω
τές ερω εήσεις των δημοσιο
γράφων, αλλά όταν του έγινε 
η ερώτηση: «Διαφεύδβτε ότι 
θα ααροατηθβίτε;» ο χ. Σημί-
τη<: απάντησε: 
— Δεν διαψεύδδιαψεύδω τίποτε.

Αντίθετα, ο υπουργός Οι
κονομικών Δ. Τσοβολας από 
τον οποίο λίγο πριν είχε ζη
τηθεί να σχολιάσει την πρω 
Ουπουργική ομ^ίο. δήλωσε: 
«Υπεράνω όλων dvtn ο πρω
θυπουργός».

Εκτέλεση
Οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ 

αλλά και άλλων κομμάτων 
χαρακτήριζαν τις πρωθο- 
πουργικές;.. διευκρινίσεις για 
τα οικονομικά μέτρα ως 
τέλεση» του Σημίτη.

Και όσοι γνωρίζουν κάπως 
καλύτερα το χαρακτήρα του 
υπουργού Εθνικής Οικονο
μίας θεωρούσαν βέβαιη την 
παραίτησή του.

Στην αμηχανία, όμως, που 
ακολούθησε την πρώθυπουρ- 
γική ομιλία, προστέθηκε λίγο 
μετά, στα ενδότερα του ΠΑ- 
ΣΟΚ. ο εκνευρισμός, καθώς 
κυκλοφορούσαν βάσιμες πλη
ροΦορίες όη ο κ. Σημίτης υ
πέβαλε την παραίτησή του.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
διευθύντρια του ιδιαίτερου 
γραφείου του πρωθυπουργού 
Αγγέλα Κοπόλα ενοχλήθηκε 
και από την προσπάθεια των 
δημοσιογράφων να δουν - κά
ποια στιγμή που άνοιξ*. η 
πόρτο του γραφείου της 
ποιοι ήταν μέσα.

Εκείνος, όμως που «επαιξε 
τον αδιάφορο», ήταν ο αντι
πρόεδρος της κυβέρνησης Μ. 
Κουτσόγιωργας.

Σε ερώτηση της «Ε * »η  γί- 
νέτα: με τον κ. Σημίτη» και 
αν αληθεύουν οι πληροοορίες

για παραίτησή του, ο κ. Κου
τσόγιωργας απάντησε:
— Πιστεύετε στα παραμύθια 
που κυκλοφορούν;,

ΕΡ.: Αυτό σημαίνει πως 
διαψεύδετε ότι υπάρχει πα

■' ( > Σημίτη;
,.( ,. Κουτσόγιωργας: Εγώ

δεν διαψεύδω ούτε επιβεβαιώ 
νω τίποτε.

Σύμφωνα με πληροοορ^ς 
μας. ο <. Κουτσόγιωργας 
προσπάθησε να πείσει τον κ. 
Σημίτη να. μην παραιτηθεί.

Περιοδάα 
Ανδρέα 
στην ΑχαΓα

Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Ανδρέας 
Παπανδρέου θο κπιπι·€φβ«1 την 
Κυριακή «α. τη Δεύτερα το νομό 
ΑχαΓας. Συγκεκριμένο την Κυρια
κή το πρωί θα περιοδεύσει στις 
κοινότητες Ανατολικής Αίγιο- 
λείας και στις 11 30 το πρωί θα 
εκφωνήσει πολιτική ομιλία στην 
πλατεία Αγίας Λαύρας στο Αίγιο

Το απόγευμα της Ιδιος μέρας 
(7 μ μ ) η κοινοβουλευτική εκ
προσώπηση του ΠΑΙΟΚ στο νο· 
μό και η Νομαρχιακή Επιτροπή 
Π Α ΙΟ Κ  ΑχαΤας θα δώσουν δϊεξίω- 
ση προς τιμή του Ανδρέο Ποπαν- 
δρέου. όπου θα κληθούν και όλοι 
οι τοπικοί φορείς στο ξενοδοχείο 
«Πόρτο ΡΙο»

Τη Δευτέρα εορτή του πολιού
χου της Πάτρας Aylou Ανδρέου. 
ο κ παπανδρέου θα μετάσχει 
στις θρησκευτικές εκδηλώσεις 
σύμφωνο με το πρόγραμμα του 
δήμου Πατρέων το οποίο θα γνω
στοποιηθεί .εντός τω·.* ήμερων.

Η Ε ΑΡ. για 
τις υποκλοπές

ΑΠΟ την πρώτη συνεδρίαση 
της εξετοστικής επιτροπής της 
Βουλής γιο το σκάνδαλο των υ
ποκλοπών δεν διοφαίνετοι να υ
πάρχει · με ευθύνη της πλειοψη- 
Φΐας - πρόθεση για πλήρη διο
λεύκανση της υπόθεσης.

Αυτό ονοφέρετοι σε ανακοίνω
ση της C.AF\ στην οποία προστί
θεται ότι ο βουλευτής Αντ. 
Μπριλλάκης εισηγήθηκε στην 
ιρωτη συνεδρϊοση της επιτρο

πής. μεταξύ άλλων:
Να αποδεσμευθεί η υπηρεσία 

απορρήτων από τον γενικό έιευ- 
θυντή του ΟΤΕ και νο υπαχθεί 
στην υπηρεσιακή ιτραρχίπ ωττττ 
να μπορέσει να αποδώσει το έρ
γο της

Η πρόταση αυτή απορριφθηκε 
από την πλειοψηφΐσ ;

Διήμερο κοτό 
του αυταρχιομού

ΔΙΗΜ ΕΡΟ εκδηλώσεων γιϋ 
,. τον αυταρχισμό και την κρατική 

«οτοστολή οργανώνουν στη Λό 
οιοα π «Αντιεξουσιαστική Ομαδο 

. Αυτοδιεύθυνση·· και η «Αυτόνομη 
Συσπείρωση Σηουβαστών*·

Την πρώτη μέρα ιΣόββστο Ζβ 
Νοεμβρίου 7 μ μ στο Χατζηνάν- 
νειο Πνευματικό Κέντροι θα μιλή- 
οουν η δικηγόρος Κατερίνα Ια- 
τροπούλου. ο Γ Ρουοοεας οπό 
το περιοδικό CONVOY ,κα. μέλ»ι 
της «Ενωσης Αναρχικών Αθή 
νος·· Το θέματο Σωψμυνιοτ.κό 
Ουστημο - Εκδοση του Μ Φολινι 
- Πληροφορική. ΕΚΑΜ Κρατική 
καταστολή .

Τη δεύτερη μέρο (Παρασκευή 
4 Δεκεμβρίου θ μ μ. Εμπορικό - 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο) θο 
μιλήσει· ο Σ Ψύχας με θέμα »Αν- 
πρρησίες συνείδησης και κοινω
νική θητεία»

Στεφανόπουλος: 
Αηέτυχε ο Παπούλιας

. «ΑΠΟΤΥΧΙΑ» χαρακτήρισε ο κ 
Κ Στεφανόπουλος την πρόσφατη 
επίσημη επίσκεψη του υπουργού 
Εξωτερικών κ. Κάρολου Παπού- 
λια στην Αλβανία Ο πρόεδρος 
της ΔΗ.ΑΝΑ. υποστήριξε πως 
•παρά την άρση του εμπολέμου 
εκ μέρους της Ελλάδος δεν υ
πήρξε κα^ιό ανταπόκριση οπό 
την πλευρό της Αλβανίος-

\  . ·
Εδώ η Ομποργκίνα

Π ΡΟΙΚΑΛΕ1Μ ΕΝΗ του γυναι
κείου τμήματος της ΚΕ του ΚΚΕ 
αναμένεται τη Δευτέρα η Λιόμ 
ποφ Ομποργκίνα, πρόεδρος του 
Σοβιέτ της περιοχής Μπομπου 
σκ.ν της Μόσχος

ΡΕΒΕΓΙΟΝ
ΧΡΙΓΓΟΥΓΕΝΝΟΠΡΟΤΟΧΡΟΝΑ Ο ΒΙΕΝΝΗ Ο PQMH ^
Ο ΠΑΡΙΣΙ Ο  ΛΟΝΔΙΝΟ Ο  ΜΑΔΡΙΤΗ Ο  ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ Κ.α Γ 

34-500 ΔΡ 5 ΗΜ (ΑΕΡ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ·  ΞΕΝ.'ΧΕΙΑ ·  ΡΕΒΕΓΙΟΝ) 
mac GINIS ΤΑΞΙΔΙΑ ΖΟΗΣ GINISKI, GINIS ΠΑΡΙΣΙ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
ίπ π ο ν  75 ·  ω « Η Χ  ιο  ο  *κ λ η  κ λ η τ^ ο π ο λ ι ω ι  ; ο  ο ; ι ι « β ο
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ΟΛΜΕ

Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 1987 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ

ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΑΠΕΡΓΙΑΚΕΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

για ΑΤΑ
Καθηγητές: 
Νέα απεργία 
8 -9  Δεκέμβρη

Μ ε τα χέρια  υψωμένα στο Σύνταγμα χτες  ο ι καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης έκαναν πορεία, ζητώντας «1 5  τοις
εκατό Υ>α την Παιδεία»

ΕιοαγγεΑικύ 
επέμβαση 
στους ταμιακούς
Τ ΡΕΙΣ απεργίες μεγάλων 

κλάδων εργαζομένων εξ
ελίσσονται από το πρωί, 

με μαζική συμμετοχή των 
μελών τους που ανέρχονται 
σε δεκάδες χιλιάδες. Προβλή
ματα μεγάλα έχουν δημιουρ- 
γηθεί από την καθολική, σχε
δόν, συμμετοχή των ταμιακών 
υπαλλήλων στην δθήμερη α
περγία που οργανώνει η ομο
σπονδία τους. Ετσι:
— Εξαιτίας της απεργίας των 
ταμιακών, παρατείνεται η προ
θεσμία για καταβολή του ΦΠΑ. 
— Αναστάτωση μεγάλη προ- 
κλήθηκε-στα καπνεργοστάσια, 
όπου ο υπουργός αναπληρωτής 
Οικονομικών Γ. Πέτσος με τέ
λεξ που απέστειλε, όπως ανέφε
ραν κύκλοι της ομοσπονδίας, 
ζητούσε την αντικατάσταση 
των ταμιακών από εφοριακούς 
για να κολλούν τις ταινίες στα 
πακέτα τσιγάρων για τον φόρο 
καπνού.
— Στον Πειραιά εξάλλου, ει
σαγγελέας ζήτησε από τους τα
μιακούς, να παραδώσουν τα δι
πλότυπα εισπράξεων στους ε
φοριακούς. Τέλος, σύγχυση ε
πικρατούσε και στα δικαστή
ρια, όπου εκδικάζονταν αυτό
φωρα αδικήματα και ζητήθηκε 
από τους απεργούς να δουλέ
ψουν ώστε να εισπράττονται οι 
χρηματικές ποινές για να απο
φευχθεί η «άδικη» προσαγωγή 
κάποιων στις φυλακές.

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία 
των Ταμιακών Υπαλλήλων, υ
πογράμμιζε σε ανακοίνωσή της

χτες, ότι: «Η  καθολική συμμε
τοχή στην απεργία δηλώνει το 
δίκαιο των αιτημάτων που δεί
χνει να αγνοεί η πολιτική ηγε
σία του υπουργείου Οικονο
μικών».

Ο κλάδος των ταμιακών, διε- 
κδικεί: Σύσταση νέου οργανι
σμού, επίδομα διαχειριστικών 
λαθών, επίδομα ασφαλείας κατά 
τη μεταφορά χρημάτων κ.λπ.

ΕΛΤΑ
Σήμερα και αύριο, κλειστά 

θα είναι και πάλι τα ταχυδρο
μεία της χώρας. Αλληλογρα
φία, αποστολή δεμάτων και επι
ταγών καθυστερούν και καθώς
ενόψει των γιορτών αυξάνεται 
ο όγκος της δουλειάς στα ταχυ
δρομεία, η διεκπεραίωση θα με
τατεθεί για μια βδομάδα τουλά
χιστον.

Οι υπάλληλοι των ΕΛΤΑ ζη
τούν την υπογραφή της κλαδι
κής συλλογικής σύμβασης ερ-

Οικοδόμοι
Ερημα τα γιαπιά, οι οικοδο

μικές δραστηριότητες σταμάτη
σαν και από το πρωί πραγματο
ποιείται σ' όλη τη χώρα 24ωρη 
απεργία των οικοδόμων.

Συγκέντρωση και πορεία 
προς το υπουργείο Οικονο
μικών πραγματοποίησαν το 
πρωί απεργοί της Αθήνας. Η ο
μοσπονδία του κλάδου οιεκδι- 
κεί: Την επίλυση ασφαλιστικών

θεμάτων, για τα οποία δεσμεύ
τηκε η προηγούμενη πολιτική 
ηγεσία του υπουργείου Κοινω
νικών Υπηρεσιών, υπογραφή ι
κανοποιητικών συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας, κατοχύ
ρωση των 35 ωρών εργασίας τη 
βδομάδα κλ.π.

Εκτακτοι ΙΚΑ
Με πορείες προς τη Βουλή 

συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις 
τους οι έκτακτοι εργατοϋπάλ
ληλοι του ΙΚ Α  που διεκδικούν 
τη μονιμοποίησή τους. Ετσι, 
γω  άλλη μια φορά χτες, 150 πε
ρίπου απεργοί έκλεισαν την εί
σοδο της Βουλής από την 
πλευρά της Βασ. Σοφίας, προ- 
καλώντας επί ώρες χάος κυκλο- 
φοριακό κατά μήκος της οδού, 
αλλά και στους δρόμους γύρω 
από το Σύνταγμα. Τρόλεϊ, λεω
φορεία, ταξί, άδειαζαν συνεχώς 
το επιβατικό κοινό, που αγανα- 
κτισμένο από την ταλαιπωρία,

συνέχιζε πεζή τον δρόμο του 
προορισμού του. Πολλοί στα
θμάρχες τρόλεϊ, έδιναν από πο
λύ νωρίς εντολή να μη γίνονται 
τα δρομολόγια προς την Βασ. 
Σοφίας για να σταματήσει το 
μποτιλιάρισμα.

Εκπρόσωποι των απεργών 
συναντήθηκαν χτες με τον υφυ
πουργό Κοινωνικών Υπηρε
σιών Ριζογιάννη, ο οποίος υπο- 
σχέθηκε ότι το αίτημα της μονι
μοποίησης των εκτάκτων του 
ΙΚ Α  θα ρυθμιστεί με τροπολο
γία σε κάποιο από τα νομοιρ'έ- 
δια που προωθούνται για ψήφι
ση στη Βουλή.

Οι γεωπόνοι
Πρόταση για νέα 4ήμερη α

περγία (από την ερχόμενη Δευ
τέρα) συζητά σήμερα η ηγεσία 
της Πανελλήνιας Ενωσης Γεω
πόνων Δημοσίων Υπαλλήλων,
ύστερα από την 48ωρη απεργία' 
του κλάδου, που έληξε χτες.

ΟΣΟΣΤΟ επιτυχίας 85% είχε η χτεσινή απεργία των 
καθηγητών της μέσης δημόσιας εκπαίδευσης και 75% 

■ των ιδιωτικών εκπαιδευτικών, σύμφωνα με ανακοινώ
σεις των Ομοσπονδιών τους (ΟΛΜ Ε - ΟΙΕΛΕ). Οπως είναι 
ήδη γνωστό, οι εκπαιδευτικοί θα απεργήσουν πάλι στις 8 και 
9 Δεκεμβρίου, ενώ οι δάσκαλοι θα απεργήσουν και στις 8 
Δεκεμβρίου και μία από τις ημέρες που θα συζητείται ο Προ
ϋπολογισμός τους 1988, χωρίς να έχουν ακόμη προσδιορίσει 
την ακριβή ημερομηνία.

Κύκλοι του υπουργείου Παιδείας έλεγαν χτες ότι το  ποσο
στό επιτυχίας της χτεσινής απεργίας των εκπαιδευτικών ξεπέ- 
ρασε το 60% και απέδιδαν την επιτυχία της απεργιακής κινη
τοποίησης και στις προχτεσινές εξαγγελίες της κυβέρνησης 
για την περικοπή της Αυτόματης Τιμαριθμικής Αναπροσαρ
μογής (Α ΤΑ ). Κάτι που προκύπτει και από προχτεσινή ανα
κοίνωση της ΟΛΜΕ, στην οποία τονίζεται ότι «η  κυβέρνηση 
απάντησε αρνητικά στα αιτήματά μας μέσα από τα μέτρα που 
εξήγγειλε». Τα αιτήματα τόσο της χτεσινής απεργίας όσο και 
της επικείμενης είναι θεσμικά, οικονομικά και εκπαιδευτικά. 
Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί ζητούν την αύξηση τω ν δα
πανών για την Παιδεία στο 15% του Προϋπολογισμού, την 
κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων, την ανα
βάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού, τη χορήγηση πολι
τικών δικαιωμάτων και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και 
την αύξηση της βασικής μισθοδοσίας των εκπαιδευτικών - 
που σήμερα είναι 48.000 δρχ. r κατά 20.000. Οι ιδιωτικοί 
εκπαιδευτικοί διεκδικούν, εκτός 'των παραπάνω, την ψήφιση 
ενιαίου νόμου για την ιδιωτική εκπαίδευση και το  διορισμό 
εκπαιδευτικών στα σχολεία από την επετηρίδα του Δημοσίου.

Χ τες το πρωί, οι δύο Ομοσπονδίες πραγματοποίησαν κοι
νή συγκέντρωση σε κεντρικό αθηναϊκό θέατρο, στην οποία 
χαιρέτισαν οι πρόεδροι της ΟΛΜ Ε X . Δούκας και της ΟΙ- 
ΕΛΕ Γ. Φυσσάκις. Στη συνέχεια πραγματοποίησαν πορεία 
στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και στη Βουλή, όπου επέ
δωσαν ψηφίσματα με τα αιτήματά τους.

Συγκέντρωση διαμαρτυρίας 
(φωτογραφία) των πολιτικών 
συνταξιούχων του δημοσίου, 
πραγματοποιήθηκε χτες το 
πρωί στην πλατεία 
Συντάγματος. Ομιλητής στην 
εκδήλωση ήταν ο πρόεδρος της 
Π .Ο .Σ .Π . θ . Τσίγκανος, που 
υπογράμμισε την αγανάκτηση 
όλων, με τη μη επίλυση των 
συνταζιουχικων προβλημάτων. 
Ο ι συνταξιούχοι του δημοσίου 
ζητούν αναπροσαρμογή των 
συντάξεων, ελάφρυνση της 
φορολογίας των συντάξεων, 
υπογραφή και άμεση 
δημοσίευση του διατάγματος 
για τη βελτίωση της 
υγειονομικής τους περίθαλψης 
κ.λπ.

κινητοποιήσεις τους για επανα- 
πρόσληψη συναδέλφων τους. 
Το Α Σ . του συλλόγου θα συνε
δριάσει σήμερα για να αποφασί
σει την παραπέρα κλιμάκωση 
των κινητοποιήσεων.
•  Για 2η μέρα, συνεχίζεται σή
μερα η 3ήμερη κινητοποίηση 
των υπαλλήλων της Γενικής 
Τράπεζας. Εκπρόσωποι του 
συλλόγου συναντήθηκαν χτες 
με τον διοικητή της Τράπεζας 
Δ. Δημοσθενόπουλο. Γενική 
συνέλευση των μελών του συλ
λόγου θα γίνει το Σάββατο το 
πρωί, σε κεντρικό ξενοδοχείο 
της Αθήνας, για να αποφασίσει 
την πορεία των κινητοποιή
σεων.
•  Δυο 2ωρες στάσεις εργασίας 
πραγματοποιούν σήμερα και 
αύριο, οι υπάλληλοι της Τράπε
ζας Πειραιώς, που διαμαρτύ
ρονται για τρίτη βδομάδα, ε
νάντια στο σχέδιο απορρόφη
σης της Τράπεζας, από την 
Τράπεζα Αττικής.

Η στάση εργασίας σήμερα έ-

Η ομοσπονδία αναφέρει ότι 
το ποσοστό συμμετοχής στην 
απεργία κυμάνθηκε από 
90-100% και η κατεύθυνση εί
ναι να συνεχιστούν οι κινητο
ποιήσεις γιατί δεν προωθήθηκε 
η επίλυση κανενός από τα αιτή
ματα του κλάδου. «Η  ευθύνη 
για τα προβλήματα που θα δη- 
μιουργηόούν στους αγρότες και 
στην ελληνυοή γεωργία, ανήκει 
αποκλειστικά στην πολιτική η
γεσία του υπουργείου Γεωρ
γίας», υποστηρίζει η ΠΕΓΔΥ.

Ανάμεσα στα αιτήματα που 
προβάλλονται είναι: Η αύξηση 
της χιλιομετρικής αποζημίω
σης, εφαρμογή του προεδρικού 
διατάγματος για τις επικίνδυνες 
και ανθυγιεινές εργασίες, συμ
πλήρωση κενών οργανικών θέ
σεων, εφαρμογή του βαθμολο
γίου, μοριοποίηση των μεταθέ
σεων κ.ά.
•  Οι εργαζόμενοι στην Εθνική 
Ασφαλιστική συνεχίζουν και 
σήμερα με 24ωρη απεργία τις

γίνε από τις 7.45-9.45 π.μ. ενώ 
αύριο θα εκδηλωθεί στο διάστη
μα από 11.30 π.μ. - 1.30 μ.μ.

γασιας τους
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Και μη χειρότερα
Λ  ΠΟ τον

Χ Λ  Ολλανδό . 
Μ  ■  συνάδελφο κ.
Λ ούντβιχ Βαν Γκέρτεν 
πήρα χτες τη νύχτα το 
ακόλουθο 
τηλεγράφημα:
Ελεος πια, λυπηθείτε 
μας. STOP. Ελληνες 
δημοσιογράφοι 
καταντήσατε πρόκληση 
Ευρώπης. STOP. Κάθε 
μέρα δεν ξέρετε τι 
πρωτογράψετε από τα 
τόσα που γίνονται. 
STOP. Είδα χτες 
τηλεγραφήματα. 
Πρωθυπουργός σας 
κατάργησε υπουργό 
Εθνικής Οικονομίας, 
με μια δήλωση στη 
Βουλή. STOP.
Περίμενα μάθω 
δήλωση υπουργού σας, 
αλλά αντί Σημίτη 
διάβασα «κύκλοι 
προσκείμενοιν, 
δήλωναν « φαίνεται»  να 
έχει παραιτηθεί. STOP 
. Φαντάζομαι τι έχετε 
γράφετε σήμερα. STOP  
. Ενώ εμείς πλήττουμε 
θανασίμως. Αυτό είναι 
αμαρτία από Θεό. 
STOP. Επειδή δεν 
εκδηλώθηκε 
ενδιαφέρον από κανένα 
Ελληνα μεγαλοεκδότη, 
μεγαλοεφοπλιστή ή 
μεγαλοτραπεζίτη 
αγοράσει ολλανδική 
εφημερίδα, κουνηθούν 
κι εδώ τα αίματα λίγο, 
παρακαλώ βοηθήστε 
με έλθω εγκατασταθώ 
Ελλάδα. STOP. 
Απάντησα αμέσως: 
Αγαπητέ συνάδελφέ, μη 
νομίζετε ότι κι εμείς 
δεν πλήττουμε. Αυτά τα 
πράγματα μάς είναι 
τόσο οικεία πια.
Σχεδόν καθημερινά. 
Απλώς αλλάζει το 
σκηνικό. Ο Αρεττάκης 
καταργείται από 
τηλεοράσεως, ο 
Τρίταης για να γράψει 
ιστορία - σε λίγο θα 
ζανακαταργηθεί για να 
γράψει... Ευαγγέλιο - ο 
Σημίτης με μια δήλωση 
στη Βουλή.
Πάντως ο 
Πρωθυπουργός μας 
είχε δίκιο που ανέτρεψε 
την πολιτική Σημίτη 
για την ΑΤΑ. Το ότι 
δεν έμαθε να φέρεται 
ως Πρωθυπουργός, 
αλλά ως πρόεδρος 
ΠΑΕ, είναι άλλο θέμα, 
που όσο και αν σας το 
εξηγήσω δεν θα το 
κατανοήσετε. Αν 
θέλετε να ζήσετε από 
κοντά την επόμενη 
εκπαραθύρωση, ελάτε 
στην Αθήνα λίγο μετά 
τις γιορτές. Δικός σας.

Γ. Π . Μ Α Σ Σ Α Β Ε Τ Α Σ

ΣΕ αγωνιστικές κινητο
ποιήσεις ευρείας κλίμακας 
θα μετατραπεΐ η αγανά

κτηση των εργαζομένων για 
την εισοδηματική πολιτική που 
εξήγγειλε προχτές η κυβέρνη
ση. ενώ δεκάδες συνδικαλι
στικές οργανώσεις συνεχί
ζουν να διαμαρτύρονται για το 
νέο ετεροχρονισμό της Α ΤΑ  
και τη συνέχιση της πολιτικής 
της λιτότητας. Ετσι:
•  Από το πρωί σήμερα συνε
δριάζει η διοίκηση του Εργα- 
τοϋπαλληλικού Κέντρου Αθή
νας (ΕΚΑ), όπου διατυπώνον
ται προτάσεις για απεργιακές 
κινητοποιήσεις, με στόχο την 
ανάκληση της αντεργατικής 
πολιτικής.
•  Αύριο συνεδριάζει η Εκτελε
στική Επιτροπή της ΑΑΕΑΥ,
προκειμένου να εκτιμήσει συ
νολικά την κατάσταση και να 
συγκ αλέσει έκτακτο γενικό 
συμβούλιο για τη διαμόρφωση 
συγκεκριμένου προγράμματος 
δράσης, ενάντια στη νέα πρό
κληση για τους εργαζόμενους. 
•  Τη Δευτέρα συνέρχεται η Ο
λομέλεια της διοίκησης της 
ΓΣΕΕ για να εξετάσει τη νέα ει
σοδηματική πολιτική και να

Οι αντιδράσεις 
σημειώθηκαν 
πριν από τη 
δήλωση του 
Πρωθυπουργού

καθορίσει τις θέσεις της Συνο
μοσπονδίας. Σημειώνεται, ότι 
το διεκδικητικό πλαίσιο της 
ΓΣΕΕ για το 1988 και κυρίως 
τα οικονομικά της αιτήματα 
βρίσκονται σε πλήρη διάσταση 
με τις κυβερνητικές κατευθύν
σεις.

Οξύτατη διαμαρτυρία δια
τυπώνει και το Εργατικό Κέν
τρο Θεσσαλονίκης που αναφέ
ρει μεταξύ άλλων ότι «η εισο
δηματική πολιτική πιστοποιεί 
απερίφραστα τη συνέχιση και 
για το 1988 της σκληρης μονό
πλευρης λιτότητας σε βάρος 
των εργαζομένων». Στην Ιδια 
ανακοίνωση-διαμαρτυρία τονί
ζεται, πως το Εργατικό Κέντρο 
Θεσσαλονίκης, τα συνδικάτα 
και οι εργαζόμενοι θα απαντή
σουν με όλες τους τις δυνάμεις 
αγωνιστικά, γιατί «αυτός είναι 
ο μόνος σίγουρος και αναγ
καίος δρόμος για την υπεράσπι
ση και βελτίωση του βιοτικού 
τους επιπέδου, για άμεση κα
τάργηση του ν. 3239/55 για 
την υπογραφή συλλογικών 
συμβάσεων εργασίας με τα 
πραγματικά αιτήματα των ερ
γαζομένων.

_ ' '
Σ.Ε.Α. .-£■

Μετά από έκτακτη συνεδρία
σή της, η Συντονιστική Επιτρο
πή Αγώνα (ΕΣΑΚ-Σ-ΑΕΜ- 
ΣΣΕΚ) εξέδωσε ανακοίνωση, 
στην οποία μεταξύ άλλων ανα
φέρει και τα εξής:

«Η  κυβέρνηση, που χρησι
μοποίησε βάρβαρα τις Πράξεις 
του Νομοθετικού Περιεχομέ
νου προκειμένου να εξασφάλι
ση την πλήρη εφαρμογή τους, 
είναι η ίδια τώρα, που αγνοεί 
τις διατάξης των ίδιων αυτών 
πράξεων που προβλέπουν στο 
τέλος της διετίας καταβολή 
διορθωτικού ποσού.

Η κυβέρνηση χωρίς να 
προσδιόριζα το διορθωτικό κά
νη λόγο μόνο για το ποσοστό 
του 1987, αγνοώντας πλήρως 
τις απώλειες του εργατικού η- 
σοδήματος το '86. Με αυτό το 
συρρικνωμένο ψευτοδιορθωτι- 
κό της 1.1.87 επιχηρεί να αντί- 
μετωπίσει την τραγική εισοδη
ματική θέση εργατών - υπαλλή
λων - συνταξιούχων και ανέρ
γων. Ενώ στο τέλος του 1985 
είναι η ίδια που κατάογησε την 
απολογιστική καταβολή της 
ΑΤΑ, κατακράτησε υπέρ των 
εργοδοτών όσα έπρεπε να κατα- 
βάλη στις 1.1.86 δίνοντας «αυ
ξήσεις» πείνας, με βάση τον 
προβλεπόμενο πληθωρισμό του 
πρώτου 4μήνου *86, τώρα αρ- 
νείται και την καταβολή της 
Α ΤΑ  του πρώτου 4μήνου '88

01 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΕΥΡΕΙΑΣ

Στο πόδι

«Μ ας κοροϊδεύουν», λέει ένας εκπαιδευτικός στο συντάκτη της « Ε »

στις 1.1.88 και την ετεροχρονί- 
ζει και πάλι για την 1.5.88. 
Πρόκηται για απαράδεκτο εμ- 
παιγμό των εργαζομένων».

Η Σ.Ε.Α. τονίζη ότι η εργα
τική τάξη και τα συνδικάτα της, 
καταγγέλλουν τις κυβερνητικές 
αποφάσης και καλούν τους ερ
γαζόμενους να αγωνιστούν, α
ποκρούοντας τη νέα επίθεση λι
τότητας.

Η ΟΜΕ/ΟΤΕ
«Ο  ΟΜΕ - ΟΤΕ εκφράζει 

την αντίθεση των 30.000 εργα
ζομένων στον ΟΤΕ για τη νέα 
ησοδηματική πολιτική.

Η ΟΜΕ - ΟΤΕ θεωρεί ότι η 
νέα ησοδηματική πολιτική δεν 
ικανοποιεί τα αιτήματα των ερ

γαζομένων και δεν καλύπτη τις 
απώλειες ησοδήματος που προ- 
κάλεσε το σταθεροποιητικό 
πρόγραμμα. Ετσι, ενώ τα φορο
λογικά μέτρα δημιούργησαν 
προσδοκίες στους εργαζόμε
νους για καλυτέρευση τόυ βιο
τικού τους επιπέδου, έρχεται η 
ησοδηματική πολιτική να ετε- 
ροχρονίση την όποια ΑΤΑ  για 
το Μάη και να διατηρήση το 
καθεστώς των κλιμακίων.

Διαδηλώνουμε την απόφασή 
μας να αποκρούσουμε με κάθε 
τρόπο την πολιτική της παρα
πέρα υποβάθμισης του βιοτι
κού μας επιπέδου. Θα συνεχί- 
σουμε τον αγώνα μας για γνή
σια ΑΤΑ, για συλλογικές συμ
βάσεις που θα απαντούν στις 
μεγάλες ανάγκες των εργαζομέ
νων και για την εφαρμογή μιας

φιλολαϊκής αναπτυξιακής πολι
τικής».

«Η  Ομοσπονδία Οικοδόμων 
απορρίπτει την κοροϊδία και 
καταγγέλλη τη συνέχιση λιτό
τητας που εξήγγειλε η κυβέρ
νηση. Με τις ανακοινώσεις για 
οικονομική και ησοδηματική 
πολιτική 1988 ο εμπαιγμός 
προς τους εργαζόμενους έγινε 
φανερός. Οχι μόνο δεν ανα
πληρώνονται οι απώλειες ησο
δήματος για τα δυο περασμένα 
χρόνια αλλά ετεροχρονίζεται η 
ΑΤΑ  του Γενάρη του '88 για 
το Μάη του ίδιου χρόνου, χα
ράζοντας ασφυκτικά πλαίσια 
λιτότητας για τις συλλογικές 
συμβάσης '88.

Η πολιτική αυτή της κυβέρ
νησης οδηγεί στην ακόμη μεγα-

γ- Π Α Σ Κ Ε ι
Αναμορφώστε 

τα μέτρα
Αναμόρφωση της εισοδη

ματικής πολιτικής, ζητώ η 
συνδικαλιστική παράταξη 
ΠΑΣΚΕ. Σε ανακοίνωση που 
εξέδωσε χτες η Π ΑΣΚ Ε , ανα
φέρει τα ακόλουθα:

«Η  εργατική τάξη της 
χώρας μας στάθηκε πάντοτε 
υπεύθυνα απέναντι στα κρίσι
μα προβλήματα που αντιμε
τωπίζει η οικονομία μας.

Ιδιαίτερα την τελευταία διε
τία στήριξε την εισοδηματική 
πολίτικη για την ανάπτυξη με 
θυσίες. Η αναγνώριση αυτής 
της προσφοράς επιβάλλει σή
μερα τη στήριξη και την ενί
σχυση του πραγματικού εισο
δήματος των εργαζομένων α
πό την κυβέρνηση.

Ομως η εξαγγελθείσα από 
το ΑΣΟ Π  εισοδηματική πολι
τική δεν ανταποκρίνεται σ ' 
αυτή την αναγκαιότητα.

Η  Π Α ΣΚ Ε  καλεί την κυ
βέρνηση να ανταποκριθεί στις 
προσδοκίες και στις ανάγκες 

’ αναμορφώ
*" των

τω ν . . .  . . .
νοντας τη’  βασική δέσμη 
εξαγγελθέντων μέτρων.

Το συνδικαλιστικό κίνημα, 
μέσα από υπεύθυνες ενωτικές 
διεργασίες, πρέπει να συντονί
ση  την πάλη του για την υπε
ράσπιση του βιοτικού του επι
πέδου και τη διεύρυνση των 
κατακτήσεών του».

λύτερη μείωση των ησοδημά- 
των των εργαζόμενων».
•  «Η  λιτότητα, η κοροϊδία και 
ο αυταρχισμός δεν θα περά
σουν», υπογραμμίζη το Συνδι
κάτο Οικοδόμων καταγγέλλον
τας τις κυβερνητικές εξαγγελίες 
για την ησοδηματική πολιτική. 
Ανάλογη καταγγελία κάνουν 
τα σωματεία σερβιτόρων, μα
γείρων καί ξενοίδοχοϋπαλλή- 
λων, η Πανελλήνια Ομοσπον
δία Σωματείων ΥΠΕΧΩΔΕ, η 
Ομοσπονδία Φαρμάκου, η Ο
μοσπονδία Εργατών Δέρματος, 
η ΠΕΤ / ΟΤΕ και δεκάδες άλ- . 
λες συνδικαλιστικές οργανώ
σεις.

«Μας κοροΐδεψαν»
ΣΤ Ο  δρόμο βρήκε δημοσίους υ

παλλήλους και συνταξιούχους 
η απόφαση του Α ΣΟ Π , να «κα

ταπιεί» την Α ΤΑ  τους για το πρώτο 
τετράμηνο του 1988.

Ετσι, τα αιτήματα τους για ανα
προσαρμογή τω ν  συντάξεων και 
γνήσια Α Τ Α , γίνονται πιο επίκαιρα 
και πιο επιτακτικά παρά ποτέ.

Το  σίγουρο είναι, αν κρίνουμε α
πό τις προχτεσινές ανακοινώσεις, 
ότι οι συνδικαλιστικές ηγεσίες τω ν  
δημοσίων υπαλλήλων και τω ν  συν
ταξιούχων του δημοσίου θα εντεί
νουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ο ι ανακοινώσεις του κ. Σημίτη ή
ταν μια ψυχρολουσία και χαρακτη
ρίστηκαν απαράδεκτες από καθηγη
τές και συνταξιούχους που συναντή
σαμε χτες, κατά τη διάρκεια συγκεν- 
τρώσεών τους, σ το  κέντρο της Αθή
νας.

«Μ ας κοροΐδεψαν πάλι». Αυτή  η 
φράση ακουγόταν με πικρία σχεδόν 
απ' όλους.

«Α κούς εκεί να μη μας τη δώσουν 
καθόλου. Εμείς πάλι θΐα πληρώσουμε 
τα στραβά της οικονομίας», μονολο
γούσε αγανακτισμένος ο συνταξιού
χος Αριστείδης Δελαπάλας, έξω  από 
το  υπουργείο Οικονομικών.

«Μ α ς έχουν για πέταμα, όπως 
φαίνεται. Τουλάχιστον ας μην μας υ
πόσχονται τίποτα », μας είπε ο Χ ρ ι
στόφορος Κακλίδης, κουνώντας και 
δείχνοντας το  πρωτοσέλιδο μιας ε
φημερίδας.

Εκείνη τη στιγμή συνταξιούχος 
δικηγόρος που περνούσε από το  ση
μείο της συγκέντρωσης απάντησε: 

«Ν α  την πάρετε την Α Τ Α . Εμείς, 
όμως, που δεν παίρνουμε καθόλου 
και τρέχαμε μια ζωή  τι να πούμε;».

Λ ίγα  μέτρα παραπάνω, στην πλα
τεία Συντάγματος, καθηγητές έκα
ναν πορεία διαμαρτυρίας. Δημόσιοι 
υπάλληλοι κι αυτοί, χάνουν την 
Α Τ Α  του πρώτου τετραμήνου του 
1988. Να τι μας είπαν:

«Δ ε ν  θέλει Παιδεία φαίνεται η κυ
βέρνηση, δεν θέλει μορφωμένους. 
Π ώς αλλιώς να το  εξηγήσω ; Ο ταν 
εμείς δεν μπορούμε να ζήσουμε, πώς 
θα κάνουμε σωστά  τη  δουλειά μας;

»Τώ ρα  μας κόβουν και την Α Τ Α  
του  α' τετραμήνου. Π ιστεύουν φαί
νεται ό τι μας έχουν σ το  χέρι και μας 
κάνουν ό,τι θέλουν», είπε ο καθηγη
τής Γ ιώ ργος Μαρκόπουλος.

Η  Ελένη Μ αγγίνα μας είπε: «Τ ι 
νιώθω; Οργή και αγανάκτηση, όπως 
πάντα, τα τελευταία χρόνια».

Ο συνάδελφός της Στάθης Τσαγ- 
γαράκης πρόσθεσε: «Κοροϊδία. Ο,τι 
γλιτώνουμε από τη ν  εφορία, μας τα 
παίρνουν. Καθαρός εμπαιγμός».

Αγανακτισμένος και ο Βασίλης 
Σακελλάρης, αναφώνησε: «Μ ας α- 
προσανατολίζουν συνεχώς. Α λλα  υ
πόσχονται κι άλλα κάνουν».

Η  Ανθούλα Παπαχριστοπούλου 
πιστεύει πως «η  τελευταία περικοπή 
είναι ένα ακόμα βήμα για την κατάρ
γηση της Α Τ Α . Δ ε ν  θα τ ' αφήσουμε 
όμως έτσι. Θα παλαίψουμε».
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ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΗ Μ ΙΤΗ

Ν Α ΤΡ ίΠ Ο Ν ΤΑ Ι την ιοινοβουλευτιέή πρακτική των τε 
Acurcuuiv ιθ  .χρόνων να μη γίνεται ουζήτηση κατά την 
κατάθεση του Προϋπολογισμού, ο πρωθυπουργός Αν- 

δρέας Παπανδρέου πήρε το λόγο, δήλωόε ότι το κάνει γιατί 
έχει προσωπική ευθύνη απέναντι στο λαό, εξήγγειλε διόρθω
ση της εισοδηματικής πολιτικής 

. t 'j Οπως ήταν φυσικό, ακολούθησαν στο βήμα ο αρχηγός της 
ΝΔΚων. ΛΙητσοτύκης που χαρακτήρισε την πρωθυπουργού) 
δήλωση «ανατροπή της εισοδηματικής πολιτικής** και ζήτη
σε παραίτηση της κυβέρνησης και προκήρυξη εκλογών.

□  Μετά από διάλογο Παπανδρέου · Μηταοτόκη και δήλωση 
του Πρωθυπουργού ότι «οι εκλογές θα γίνουν τον Ιούνιο του 
1989", δόθηκε ο,λόγος στο γραμματέα του ΚΚΕ X. Φλωρόκη. 
ο οποίος παρατήρησε ότι η δήλωση τον *Πρω θυπουργού  
σποδεικνύα ότι υπήρχαν χρήματα, αλλά δεν θέλατε να τα 
δύσετε».

Μίλησε ακόμη και ο πρόεδρος της ΕΔΗ Κ I. ΖΙγδης, ο ο
ποίος όμως δεν οχολίαοε τη δήλωση παπανδρέου, αλλά έκανε 
έκκληση για ήρεμη συζήτηση στον Προϋπολογισμό.

Ο εκπρόσωπος της ΕΑΡ Αντ. Μπριλλάκης έκανε δήλωσι 
π η τροποποίηση Παπανδρέου στην ειοοοημαπκι 

Σημίτη, που αποφαοέστηκκ σε συνει 
την προεδρία του, επιχειρεί «την εντσχυε 
του Πρωθυπουργού και του προεκλογικι

Η τροποποίηση έγινε μετά την κατακραυγή των εργαζομέ
νων και μειώνει απλώς την απώλεια εισοδήματος

πολιτική 
Όση του ΠΑΣΟΚ υπό 

της οΕιοΗΐστίος 
προφίλ του ΠΑ

Ω  Η συζήτηση γκι τον Προϋπολογισμό < 
γίνει από 14 όώς μη 18 Δεκεμβρίου.

ι ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αν- 
1δρέος Παπανδρέου, που 
~ πριν Αίγα Α«πτά «Ιχ«

μπει στην αίθοοοα χειροκρο
τούμενος από τους βουλευτές 
τον ΠΑΙΟΚ. ζήτησε το λόγο,
αμέσως μετά την τυπική 6*ο6« 
*οσ*ο της κατάθεσης του προ
ϋπολογισμού σττά τον υπουρ
γό Οκσνομκών Δ. Ταοβόλα.

Λ. ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ: Η α 
λήθεια είνβι όχι το τελίυΐαίυ 
χρόνια δεν κάνουμε χρήση 
ενός πενταλλπτου. αλλά αφή 
νουμε όλη τη συζήτηση για τις 
μέρες που αοορούν - τις 5 από 
δω και πέρα · τη συζήτηση επί 
του προϋπολογισμού.

θέλω , όμως, να προβώ σε 
μια δήλαχτη που αφορά και την 
κυβέρνηση και εμένα προσωπι
κά σε σχέση με τον προΰπολο 
γισμό.

Η σχέση συνίσταται στο ότι 
η εισοδηματική πολιτική καθο t 
ρϊζεται από την κυβέρνηση για 
το δημόσιο τομέα, αλλά βέβαια 
αυτό έχει πς προεκτάσεις του 
στον ιδιωτικό τομέα.

Ακριβώς επί του θέματος της 
εισοδηματικής πολιτικής έχει 
γεννηθεί ένα ερώτημα, ύστερα 
από τα σχόλια των κομμάτων, 
αλλά και του Τύπου, το  οποίο 
θα ήθελα να διευκρινίσω.

Ο Αόγος στη ΔΕΘ
Στη θεσσαλονίκτι διέγραφα 

ήπολιτ 
)μο

ότι θα υπάρξει πραγματική

την εισοδηματική πολιτική,χω
ρίς αριθμούς φυσικά, τονίζον
τας ότι θ 
αύξηση. tow ασοδηματος των
μισθωτών και ημερομισθίων, κι 
ότι αυτή η αύξηση θα προέλθει 
από 2 κυρίως πηγές, την ονο
μαστική αύξηση των αμοιβών 
τους και τις φορολογικές ελα
φρύνσεις.

Ενα πάρα πολύ βασικό πρά
γμα για μία κυβέρνηση και για 
τον Π ρω ^πουργό, ο οποίος *- 
vm υπεύθυνος, είναι ή συνέπεια 
και η αξιοπιστία

ΜΙΚΡΟΔΙΑφΟΡΕΣ ΑΠΟ ΤΟΝ «ΤΥΠΟ» ΣΗΜΙΤΗ ΑΛΛΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΕΧΕΙ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ

Ο  Κώστας Σημίτης  
στη δεύτερη σειρά των 

υπουργικών εδράνων, με  
ένα παράξενο χαμόγελο

Και επειδή δημιουργήθηκαν 
πολλά πράγματι ερωτήματα, σε 
ποιο βαθμό τα μέχρι τώρα λε- 
χθέντα αντιπροσωπεύουν ή κα
λύπτουν τις όβσμεόσας που α- 
νέλαβο απέναντι σ τον ελληνικό 
λαό στη Θεσσαλονίκη, θα ήθε
λα να κάνω μία ανακοίνωση, η 
οποία προσδιορίζει, χωρίς κα
μιά παρέκκλιση, την εισοδημα
τική πολιτική της κυβέρνησης 
στον τομέα των μισθωτών και 
ημερομισθίων εργατών.

Εδα» απλώς διαβάζω τη δή
λωση, η οποία ελπίζω να είναι 
πάρα πολύ σαφής και για σας 
και για τον ελληνικό λαό και 
για τους εργαζομένους:

« Η  ασοαημαηκη πολιτι
κή για το 1988 δκψορφώ-

χερικού Km ταυτόχρονα 
προκαταβάλλεται η Α Τ Α  
του πρώτου τετράμηνου 
του 1988.

(Ζωηρά χειροκροτήματα 
από τους βουλευτές του 
Π Α ΙΟ Κ ).

Σ ιη  υυνέχί,ια θα dideiui προκα
ταβολική avd τετράμηνο η Α ΤΑ  
του εηόβενου τετραμήνον. Αν με
ταξύ της προκαταβαλλόμενης 
Α ΤΑ  κάθε τετραμήνον και της 
πραγματικής ανόδου του τιμαρί
θμου στο τετράμηνο αυτό, υπήρ
ξε απόκλιση, τότε η διαφορά 
καταβάλλεται μαζί με την Α ΤΑ  
του επόμενου τετραμήνον.

Τώρα η Α  ΤΑ  SiSt m  κλή 
oatc. ytoctc oooioaeni row aot-r™ * · A lMr ρ» ,11 . ,ν ν  « o w
γόμενου πληθωρισμού για το
Β * »  μέμ*
69,990 δοχ. Π α  το τμήμα κανm 
a m  60.000 δρχ. 9α οφαφείτω

μ »  9α καταβάλλεται 
για το τμήμα του εισοδήματος 
οκό 60.000 μέχρι 75.000 δρχ. 
και το 25% για το τμήμα αχό 
75.000 μέχρι 100.900 δρχ. Για  
το χέρα των 109.000δρχ. ποσό 
δεν καταβάλλεται Α Τ Α .

Πέραν από την αύξηση των 
μισθών και ημερομισθίων μέσω 
της Α ΤΑ , το διαθέσιμο εισόδημα 
των εργαζομένων από την 1η Ια
νουάριου 1988 θα αυξηθεί κατά 
σημαντικό ποσοστό και από την 
εξαγγελθείοα μείωση της φορο
λογίας εισοδήματος, η οποία αυ
ξάνει, το διαθέσιμο εισόδημα 
των εργαζομένων. :

(Ζωηρά και παρατεταμένα 
χειροκροτήματα από τους βου
λευτές του ΠΑΣΟΚ).

Μπτσοτάκης: 
Αντίθετη πολιτική

Κ . Μ Η ΤΧ Ο ΤΑΚ Η Σ: Με
εκπλήσσει, κύριοι^ συνάδελφοι, 
και με θλίβει βαθύτατα το γεγο
νός, ότι η κυβέρνηση, 24 ώρες 
μετά την εξαγγελία της κυβερ
νητικής πολιτικής, αναγκάστη
κε να τη μεταβάλει στη βάση 
της. Γιατί, βέβαια, κανένα δεν

κοροϊδεύει ο κύριος Πρωθυ
πουργός, όταν λέει ότι κάνει 
διευκρινιστική δήλωση.

Η δήλωση δεν είναι διευκρι
νιστική, η δήλωση «ένα α
κριβώς αντίθετη, σε ορισμένα 
σημεία, από τις δηλώσεις που 
έκανε χτες ό  κύριος Σημίτης. 
Και αυτό είναι θλιβερό σαν φαι- 
μόμενο, μιας κυβέρνησης που 
παραπαίει και 6εν μπορεί να χ 
ράξβι επιτέλους μια πολιτικι

Οσον αφορά την ουσία κ 
piot συνάδελφοι, το σχόλιο που 
εγώ έχω να κάνω, είναι ότι και 
τον επόμενο χρόνο οι

Τματικού τους εισοδήματος,
παρά την εξαγγελία τη σημερι
νή, που αποτελεί βελτίωση 
αυτών που είπε ο κύριος Σημί
της.

Και μια και ο κύριος Πρωθυ
πουργός έσπασε τη συνίΛ 
που άτυπα υπήρχε για να 
μια πρώτη εκτίμηση του προϋ
πολογισμού, θέλω να πω και 
στον Ιδιο και σε σας ότι θεωρώ 
τον προϋπολογισμό που κατε- 
τέθη, προϋπολογισμό κατα
στροφής.

Τερήπιο έΑΑειρρα
Ενας προϋπολογισμός ο ο-; 

ποιος ανεβάζει το έλλειμμα το 
συνολικό του δημόσιου παρα
πάνω από Μ  τρίο. - γιατί το 
έλλειμμα του στενότερου δημό
σιου τομέα θα είναι περίπου 1 
τρισ. - είναι προϋπολογισμός 
συμφοράς, προϋπολογισμός ο 
οποίος παρεμποδίζει την άνοδο 
της οικονομίας. . :

Ετσι βρισκόμαστε ενώπιον 
του φαινομένου, μια κυβέρνη
ση μειοψηφίας η οποία έπρεπε 
ήδη να έχει παραδώσεν τη σκυ
τάλη στο λαό να αποφασίσει, 
να οδηγεί τον τόπο σε μια περι

πέτεια η οποία θα υπονομεύσει 
τα θεμέλια της οικονομίας για 
χρόνια: Και αυτό το δικαίωμα 
α ν  το έχετε, κύριε Παπαν
δρέου. ?

Καταδικάζετε τον ελληνικό 
λαό σε λιτότητα και σε στέρηση 
περαιτέρω του ασοδήματόα του 
για ένα χρόνο, όπου ο πληθωρι
σμός θα είντι αδιαμφισβήτητα 
υψηλός. Για φέτος είχατε προ- 
βλέψει 10% και είστε ευχαρι
στημένοι με το 16%, αν το πε· 
τύχετε.

Με αυτό το τρομερό έλλειμ
μα, κύριοι συνάδελφοι του ΠΑ 
ΣΟΚ, ο πληθωρισμός του χρό
νου θα είναι πάρα πολύ υψηλός 
όταν δεν υπάρχει εισαγόμενος 
πληθωρισμός. Και αυτό γιατί 
πληθωρισμός στην ουσία δεν υ
πάρχει γύρω μας. Η Ελλάδα εί
ναι η μόνη χώρα που έχα αυτό 
το φοβερό προνόμια

«Φύγετε τώρα»
Εν όψει αυτού του Φαινομέ

νου, η άποψη του κόμματός 
μας, που την επαναλαμβάνω α
πό το επίσημα αυτό βήμα - είχα 
την ευκαιρία να το πω και πρω
τύτερα σε δήλωσή μου, κύριε 
Πρωθυπουργέ - είναι ότι έχετε 

να παραιτηθείτε αμέσως. 
‘ σας πλήρωσε ο ελληνι

κός λαός.
'(.Χειροκροτήματα αχό την 

πτέρυγα της N uiJ.
Δεν έχετε δικαίωμα να υπο

νομεύετε τη μοίρα αυτού του 
τόπου για πολλά χρόνια στο 
προσεχές μέλλον.

(Χειροκροτήματά από την 
πτέρυγα της Ν Α .).

ΣΤ. ΤΣ Α Π Α Σ  Α Σ : Σεις αφή 
σατε τον πληθωρισμό στο 30%.

Α. Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ : Σε ό,π 
αφορά το πρώτο σχόλιο του αρ
χηγού της Νέας Δημοκρατίας.

πιστέ (να ότι αν καλόπκηά κά
νεις μελετήσει τον τύπο που ανα
κοινώθηκε χτες με τον τύπο που 
ανακοινώνεται σήμερα, οι ου
σιαστικές διαφορές θα ήταν μι -

νολατή
εά μόνος 
ΟβΟύνη τητης κυβερνην-

το «τερά
στιο» έλλειμμα, όπως γνωρίζε
τε άριστα, το έλλειμμα \

mfc « b W w
Σε ό,τι αφορά αυτό το «τι 

πως γνω# 
ημμα μας εν

διαφέρει μόνο αν συσχετίζεται 
με το ΑΕΠ.

Διότι μπορώ να πάρει το ίλ- 
i i u u  ΠΚ Νορβηγίας, tm i 
ΗΠΑ και να to συγκρίνω με τα 
βαοό μας. Η σχέση έχει σήμα 
σία, ο λόγος. Διαιρείς το έλ- 
λειμμα δια του ΑΕΠ και βγαί
νει ένα νούμερο.

Σας πληροφορώ, κύριε Μη-
τσοτάκη, όταν διαβάσετε τον 
προϋπολογισμό και δείτε τα 
στοιχεία θα διαπισι ^σετε ότι η 
σχέση αυτή τουλάχιστον διατη
ρείται αν δεν πέφτει.

Κ . Μ Η Τ Σ Ο Τ Α Κ Η Σ : A m - 
fim m .

Α. Π Α Π Α Ν Δ Ρ Ε Ο Υ : Παρα
καλώ, ΐψ  έχουμε ρίξει από to 
18% σιο 15% - είναι έργο γτγάν- 
πο - μέσα σε 2 χρόνια.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Εισροή κεφαλαίου
Και 6cv μπορώ να δεχτώ εγώ 

κριτική του τύπου ότι είναι κα- 
ταστροσικός^ ο προϋπολογι
σμός, όταν για πρώτη βορά 
στην Ελλάδα, εισρέει κεψέλωα 
Και έχουμε, εξαιρώντας τον 
χρυσό, απόθεμα συναλλαγματι
κό της τάξεως των 2j6.

ι ΚΟΡΙΟΙ

αποχωρουμ€
HflPQTH αποχώρηση - τον ΚΚΕ - 

σημοώθηΜ χτ«ν νατά τη δβϋτβ- 
ρη συνεδρίαση της επιτροπής για 

πς υηοπΑοπές τηΛεφωνωών συνδιαλΐ 
t«wv, ενώ ΜΔ και ΕΑΡ, με ανακοινώσεις 
τους άυφισβήτησαν έντονα τη δυνατό
τητα της επιτροπής να προχωρήσει σε: 
ουσκκΓπκή έρευνα των καταγγελιών, 
με ιο πλοίο*) που έθεσε η κυβερνητική 
πλειοψηφία.

Η εκπρόσωπος του ΚΚΕ Μ. Δαμσνό- 
κη δήλωσε ότι το κόμμα της θεωρεί
•ότι το έργο τη% tmrpottrji η·ρ*ορ1ζεται 
εκ των σροτέρων αοφυβπκά urn όάν υ
πάρχουν ούτε ο/ ελάχιστες εγγυήσεις 
όχι για πλήρη 6*ερεύνηοη του θέματος 
των υποκλοπών, αλλά ούτε κα$ για κά 
ποια έλεγχο των υποκλοπών που κά
νουν κρατικές υπηρεσίες.

Ζ η τά τε επισφράγιση  ;
Η  επιτροπή ε/vm έτσι περιορισμένη 

να σφραγίσει με τη 6**ή της σφραγίόα 
τα στεγανά εκείνων οκρφώς των μηχα
νισμών που ε/ππ κυρίως υπεύθυνοι για 
πς υποκλοπές*, τόνισε η κ. Δαμανόκη.

Ταυτόχρονα:
• Οι βουλευτές της ΝΔ ι*α 
στην επιτροπή, με δήλωσή τους καταγ-

, ΝΔ που μετέχουν

Υέλλουνεταν περιορισμό του έργου και 
της αποστολής της ετητροπής, που απο

φάσισε η κυβερνητική πλ&οψηφία με 
την απόρριψη του ατήμεηάς τους να ζη
τηθεί από την κυβέρνηση ν'οπουακρύ- 
νει το γενικά Διευθυντή του Ο ΤΈ  θ. 
Τόμηρο, για να μην παρεμβληθούν από 
αυτόν εμπόδια στα έργο τής. Η  επιμονή 
των βουλευτών του Π Α ΙΟ Κ  να παρα- 
με/νειο κ. Τόμαρος στη θέση του κατα
δεικνύει την επιδίωξη της κυβέρνησης 
ν 'αχρηστεύσει την εξεταστική επιτροπή 
kw  να επιτύχει απαλλακτικά, προς όφε 
λάς της, πόρισμαμ, τονίζουν.

, |Μ ανακοώω- 
Τϋπου. τονίζει ότι κα- 

της Εξέταση- 
για το σκάν- 
' όιοψα/νετοι 

να υπάρχει - με ευθύνη της πλειοψη- 
φίάς ■ πρόθεση για πλήρη διαλεύκανση 
της υπόθεσης».

Κατά τη χτεαινή συνεδρίαση που 
θιεζήχθη σε κλίμα έντασης και συζητή
θηκαν θέματα σχετικό με το πλαίσιο 
λειτουργίας της επιτροπής; καθώς μ»  ο
νόματα μαρτύρων, η κ. Δαμανόκη απο
χώρησε όταν απορρίφθηκε από την κυ
βερνητική ηλειοφηφία πρότασή της να 
εξετάσει η επιτροπή και παράγοντες 
που υπηρετούν στην ΕΥΠ  (πρώην 
ΚΥΠ).
Q  Η πλειοψηφώ και το προεδρείο της

«"τροπής, αναφέρει σε ανακοίνωσή 
της η κ. Δαμανάκιν «όχι μόνο αρνήθηκε 
να εξετάσει οπουδήποτε θέμα ΕΥΠ, αλ
λά επιπλέον περιόρισε το έργο της επι
τροπής σε καθαρά ανακρτπκό και μάλι
στα μόνον όσον αφορά το αν έγιναν πα
ρακολουθήσεις το συγκεκριμένο χρονι
κό διόοτημα, για το οποίο έγιναν m κα- 
ταγγελίεε.

δηλαδή ουσιαστικά, τονίζει ή κ. Δα- 
μανάκη, αφαφώται από το έργο της «πι-
τροπής και η δυνατότητα να δει αν σή
μερα ή στο μέλλον μπορούν * 
υποκλοπές, όπως επίσης κοι ν·

ι νο γίνουν

νει μέτρα για τον έλεγχο των υπο
κλοπών. τουλάχιστον όσον αφορά πς 
■ρσηκές ω.'ίρεοίες·.

Εμμονή για Τόμπρα
Το προεδρείο της επιτροπής και «  

βουλευτές του ΠΑΣΟΚ αρνήθηκον την 
υποστήριξή τους στο αίτημα. γΤ σπορά

Γνση του κ. Τόμπρα από τον ΟΤΕ κο- 
τη διάρκεια των εργασιών της ε κ 
τροπής, με το επιχείρημα ότι δεν έχει 

αρμοδιότητα η επιτροπή να ζητήσει από 
την κυβέρνηση κάτι τέτοιο.

Μπριλλάκης: Ο νόματα
Q .  Η κυβερνητική -πλειοψηφώ αρνήθη

κε. επίσης, να υποστηρ^ει τις πρστάσεκ 
του; εκπροσώπου της ΕΑΡ Avr. "

-Γ ι*  αποδέσμευση της Υπηραοίος Α 
πορρήτων από το γενικά διευθυντή του 
ΟΤΕ και υπαγωγή της στην υπηρεσιακή 
ιεραρχία, ώστε να μπορέσει π επιτροπή 

ι της. Η πρό ταση
αυτή

Ο  α. Μπριλλάκης πρότονε, επίσης, 
τα γίνουν γνωστά στην επιτροπή τα ο- 
νάυστα κοι τα; κριτήρια πρόσληψης των 
μελών της Υπηρεσίας Απορρήτων, να 
γνωστοποιηθώ στην εκτροπή από πό
σους και ποκυς κυθενρηπκοάς 

% παίρνει εντολές η Υπηρει

φωνημάτων λόγω εθνικής οοφεΜες

νων με κριτήρια τεχνκής — νότητος 
πολιτικής φερεγγυάτητος, μετά <κό 
πρόταση της ΟΜ Ε ·  ΟΤΕ. Να προτείνει 
η επιτροπή τη θεσμοθέτηση μόνιμης 
διακομματικής εκ τ ροπής ελέγχου της 
Υπηρεοίος Απορρήτων.

Κβτ* «  συζήτηση για το ονόματα 
των προσώπων που θα πρέπει να κλη
θούν για κατάθεοα προτάθηκσν μεταξύ 
άλλων:

Από βουλευτή του ΠΑΙΟΚ: Νο κλη

θεί ο αρχηγός της ΝΔΑ1 Μητσστάκης, ο 
οποίος είχε δηλώσει παλιάτερα στη 
Βουλή όπ έχει στοιχείο για υποκλοπές. 
Από τον βουλευτή της ΝΔ Αρη Λέπου- 
ζοόκο ζητήθηκε η κατ' αντκοράατοση 
εξέτασή του με τον πρωθυπουργό και 
τον φ. Τόμπρα.: προκώμένου να φωτι
στώ ο ρόλος του τελευταίου για τις υπο
κλοπές και να φανώ ποιος του δίνει τις 
εντολές.

Ο κ. Μποζούκος ζήτησε ακόμη να 
κληθούν: Ο  πρώην υπουργός Μετά 
φορών και Επικοινωνιών Γ. Ποπκδημη- 
τρώυ. ο διευθυντής του ΠοΑιτκαύ Ιρα- 
φείευ ταυ Πρωθυπουργού και ο κ. Αρ- 
γυρίου.

Αλλος βουλευτής της ΠΔ πράτειν« νο 
εξεταστώ ο Πρωθίκευργές γ κ  όσα κα
τά « ικρούς έχει δηλώσω για ης υαοκλο-

άμως να καλέσει για εξέταση την Τρίτη 
τουςΜ Ανδρουλάκη και/Ζ Κουναλάκη 
με αφορμή την υποκλοπή της συνομι
λίας των οπαίων, συστήθηκε η έκτρο
πά- ::'Λ·. 'νϊ.·j ■

εκτροπή θα εξετάσει• Την Τετάρτη η επ 
τους: Εσλώ Μάριον, 
νη κα Μπίλη Ευρπάδη.



Ρίπορτάζ:
ΔΗΜ . ΓΚΛΑΒΑΣ, ΑΝΤ. ΚΟΡΟΒΗΛΑΣ, NT, ΝΤΑΪΛΙΑΝΛ

Πέμπτη 2β Νοεμβρίου 1987 Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Ο Τ Υ Π ΙΑ

«Υπερόν* όλων ο  Πρωθυπουργός», είπε ο υπουργός Οικονομικών Δημ. Τσοβόλας. Και ικανοποιημένος έστρωσε
τη γραβάτα του

Βα παρακαλούοα να κοιτά
ξετε τα δικά σας αποθέματα όλα 
τα χρόνια από το '74 μέχρι το 
’81, που αναλάβαμε εμάς. Υ 
πάρχει για πρώτη φορά στον ε
παγγελματικό και επιχειρηματι
κό κόσμο εμπιστοσύνη ότι αυ
τή η κυβέρνηση ξέρα πού πάει 
η χώρα και την οδηγεί εκεί

Βγαίνουμε από τις Συμπλη- 
γάδεε του πληθωρισμού, του 
μεγάλου δημόσιου ελλείμμα
τος, των συναλλαγματικών 
προβλημάτων, ενώ ταυτόχρονα 
σύμφωνα με τη δέσμευσή μας, 
ύστερα από 2 χρόνια απώλειας 
πραγματικού εισοδήματος από 
τον Ελληνα εργαζόμενο, |ξεκι- 
νάμε την ανοδική πορεία στο 
πραγματικό του εισόδημα.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Κύριε Μητσοτάκη, ο λαός 
μας εξέλεξε για 4 χρόνια. Νωρί
τερα από τον Ιούνιο του '89, 
δεν θα υπάρξουν εκλογές. Αλ
λά αυτό, δεν σας ενδιαφέρει πο
λύ, διότι ο λαός θα αποφανθεί 
και θα δώσει στο δημιουργικό 
ΠΑΣΟΚ, άλλη μια 4ετία.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑ ΣΟΚ).

Ζάοε Μάπ μου
ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ Κύριε 

Πρόεδρε, ομολόγησε ο κ. Πα
πανδρέου ότι έκανε διόρθωση 
της χτεσινής αναγγελίας της 
κυβέρνησής του: Δεν εκάματε 
μικρή κ. Πρωθυπουργέ, εκάμα
τε μεγάλη.

Αλλά αφού. θέλετε να σας πω 
πώς το ερμηνεύει ο Τύπος, θα 
αναφερθώ σε μια εφημερίδα που 
έχω μπροστά μου, δική σας, 
που στηρίζει την παράταξή 
σας, που έ^ει τον κεντρικό τί
τλο «Σφαγή στην Α ΤΑ » και 
στη δεύτερη σελίδα «Ζήσε 
Μάη μου». Ηταν τίτλος που 
χρησιμοποίησαν και άλλες εφη
μερίδες to -Ζήσε Μάη μου».

Ο κύριος Σημίτης ήτανί σα
φής. Εσείς απόψε, 24 ώρες με
τά, αλλάζετε πολιτική στο θέμα 
της εισοδηματικής πολίτικης. 
Και θέλετε να σας πάρει στο

σοβαρά Ελληνας ή ξένος; Το 
πιστεύετε, κύριε Πρωθυπουργέ 
όταν εντός 24 ωρων αλλάζετε 
το πηδάλιο του σκάφους;

Ελλειμμα 2 2 ,5%
Οσον αφορά το έλλειμμα, κύ

ριε Πρόεδρε, εγώ έχω μετρήσει, 
κύριε Πρωθυπουργέ, και σαν 
ποσοστό στο ακαθάριστο εθνι
κό προϊόν ότι το έλλειμμα φέ
τος ανεβαίνει στο 21,5% και 
του χρόνου ανεβαίνει στο 
22,5%. Είναι αριθμοί απόλυτα 
ηλεγμένοι με τα τελικά αποτε
λέσματα, κύριε Παπανδρέου.

Γ ιατί εσείς εξακολουθείτε να 
μιλάτε με τον προϋπολογισμό 
που καταθέσατε και δεν γνωρί
ζετε ίσως, ή δεν θέλετε ν:. ομο
λογήσετε ότι άλλα ήταν τα απο
τελέσματα. απ' αυτά τα οποία 
σεις προβλέψατε.

Κύριε πρόεδρε, το πρόβλημα 
για μας, είναι απόλυτα σαφές. 
Αυτό to έλλειμμα, κύριε Πα
πανδρέου, άσχετα με το ποσο
στό επί του ακαθαρίστου εθνι
κού εισοδήματος αυξάνει επι
πλέον το δημόσιο χρέος. Το 
συνολικό δημόσιο χρέος της 
Ελλάδας ανεβαίνει και το εξ
ωτερικό και το εσωτερικό. Υπο
νομεύετε το μέλλον της χώρας 
και εξασθενίζετε την εθνική μας, 
ανεξαρτησία, αυξάνοντας τον 
εξωτερικό δανεισμό.

Και σε κάθε περίπτωση, κύ
ριε Πρόεδρε, και αυτό θέλω να 
τονίσω, ανεβαίνει ο πληθωρι
σμός. Δεν μπορείτε να πολεμή
σετε τον πληθωρισμό μ’ αυτές 
τις σπατάλες που κάνετε στις 
δαπάνες.

Απεδείχθη, δυστυχώς, ότι 
δεν μπορείτε. Δεν θέλω να μπω 
περαιτέρω στη συζήτηση, κύριε 
Πρόεδρε, γιατί είμαι σύμφωνος 
ότι πρέπει να κάνω μια γενική 
παρατήρηση.

Οσον αφορά τις εκλογές, κύ
ριε Παπανδρέου, έχετε δείξει 
καθαρά πόσο τις φοβάστε. Ξέ- 
ρετ: πως ης χάνετε! Εχετε την 
ελπίδα. Τις χάνετε όμως σήμε
ρα. Είναι ομολογημένο από την 
όλη συμπεριφορά σας

Γ ιατί δεν πιστεύω ότι εάν νο
μίζετε πως θα τις κερδίζατε δεν 
θα δεχόσαστε την πρόκληση. 

; Τι σας εμποδίζει να κάνετε εκ
λογές, εάν πράγματι πιστεύετε 
ότι τις κερδίζετε;

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα της Νέας Δημοκρα
τίας).

Ξέρετε, ότι θα καταποντι- 
σθείτε στο «μαύρο*. Και πι
στεύετε, ότι μ' αυτή την πολιτι
κή που κάνετε θα βελτιωθεί η 
θέση σας;

Δυστυχώς, κάνετε μια πολι
τική πού ενώ δεν σας επιτρέπει 
να κάνετε εκλογές - γιατί οδη
γείτε τα πράγματα και το , λαό 
στο αδιέξοδο, - ταυτόχρονα υ
πονομεύετε και την οικονομία. 
Μπήκατε δηλαδή σε μια μακρά 
προεκλογική περίοδο, την ο
ποία θα πληρώσει βαρύτατα η 
Ελλάς. Αυτή είναι η άποψή 
μου και γι' αυτό ζητάω άμεσες 
εκλογές.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα τής ΝΑ.).

Ενα ταξιδάκι
Α Ν , Π Α Π Α Ν Δ Ρ Έ Ο Υ : θα  

καρακαλούοα τον κύ/χο Μ η  
r w nafffr κπβιδή avtapepetm at 
λόγο ετχέστΚπλΧαμματος δημο
σίου m  Α Ε Π , να κάνα ένα το- 
ξιδάκι a n  στο O E C D  a n  στο 
I M F  erw στην Ε Ο Κ , για να 
χληροφορηώα nota a'vm τα β
ιάσημα νούμερα. Oja τα δικά 
μου, αλλά ασφαλώς οχι τα δικά 
του. " · j

Σας πλτιροφυοώ περαιτέρω 
για το βζββτβρυεο χρέος όη  το 
«9  Λα αυζηΛβΓακριβώς μη "
Το εξωτερικό χρέος της Ελλά
δας το "88 Λα αυξηθεί ακριβώς 
μηδέν.

Και σ'ά,Γΐ αφορά το περίφη
μο θέμα των εκλογών, εμείς 
μπήκαμε σε μια διετία από τό 
85 μέχρι το 87, δημιουργώντας 
τις πραγματικά δύσκολες· προϋ
ποθέσεις για σταθεροποίηση της 
οικονομίας της χώρας μας, έτσι 
ώστε η ανάπτυξή της να μην. 
προσκρούσει σε τεράστια εμπό
δια, όπως θα ήταν ένα μεγάλο

άνοιγμά ισοζυγίου πληρωμών.

ΤούθΑα, κεραμίδια
Εχουμε τώρα φτιάξει τις συν

θήκες για να κτίσουμε το οικο
δόμημα και να βάλουμε τα τού
βλα, κι εάν Θέλετε από πάνω, τα 
κεραμίδια.

Asv έχα κανένα νόημα να
ζητήσουμε από το λάό σήμερα 
την ψήφο του, όταν το έργο που 
αναλόβαμε εν ονόματί του βρί
σκεται στην κορβχα του. Αυτός 
ο λαός θα χειροκροτήσει και θα 
εγκρίνει το έργο που έχουμε κά
νει που είναι μοναδικό.

Σας καλώ να δείτε το κλίμα 
το οικονομικό στη δυτική Ευ
ρώπη, σας ΗΠΑ, στην Ιαπωνία, 
στα χρηματιστήρια και να περά
σετε και από το δικό μας εδώ, 
να δείτε εάν υπάρχει διαφορά 
στο κλίμα.

Κύριε Μητσοτάκη, όσο και 
αν το θέλετε δεν γίνεται να γίνε
τε κυβέρνηση.

(Χειροκροτήματα από την 
πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ).

Κ. ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ: Κάνη 
εκλογές για να δαη.

ΦΑωράκπς: Τί 
μεσολάβησε;

X. ΦΛΛΡΑΚΗΣ Κύριε 
Πρόεδρε, η δήλωση την οποία 
ακούσαμε από tov κύριο Πρω
θυπουργό, εμείς την εκτιμούμε, 
ότι είναι μια συμπλήρωση στα 
μέτρα της εισοδηματικής πολι
τικής. τα οποία εξήγγειλε χτες 
,η κυβέρνηση από το στόμα του 
αρμόδιου υπουργού.

Βέβαια, υπάρχει ένα ερώτη
μα: Τ ι  μ&σαλάβΐ|σπσ*ο τα χτες 
μέχρι σήμερα; Εδώ νομίζω ότι 
υπάρχει εξήγηση και από την 
αντίσταση και αντίδροση που 
σημειώθηκε και από το λαό και 
από ης συνδικαλιστικές ορ
γάνωσης και από τα πολιτικά 
κόαμοτα στην εισοδηματική 
πολιτικά, αλλά αυτό είναι ένπ 
άλλο ζήτημα. *

Τ ι  μας λέει: Οτι υπήρχαν δυ
νατότητες γι' αυτά τα συμπλη-

Μητσοτάκης: Ανατρέψατε την 
εισοδηματική πολιτική Σημίτη 

Χάνουν οι μισθωτοί - Ανοιγμα 1.5 τρις 
Φλωράκης: Σήμερα έχετε 

και χτες δεν είχατε χρήματα;

Ε ΤΟ νέο σύστημα της ΑΤΑ. που ανακοίνωσα $θ«ς στη Βου
λή ο πρωθυπουργός, οι μισθωτοί και συνταξιούχοι του ευρύ
τερου δημόσιου τομέα θα πόρουν από 1.1.88 πς ακόλουθή 

αυξήσεις
• Το διορθωτικό ποσό που προσδιορίζεται σ« ποσοστό 4,6%.
•  Την προβλεηόμενη ΑΤΑ του τετραμήνου Ιανουάριου - Απριλίου.

Η κυβέρνηση &ev έχω γνωστοποιήσω την πρόβΛεφή της γιο την 
«ξέλιξη του τιμαρίθμου το 1088. Είναι όμως γνωστό όη η ΕΟΚ.

εβόοη τα στοιχεία που τικ έχω δώσω η «λληνική κυβέρνηση, προ 
έηω για την Ελλάδα το 1088 αύξηση του τιμαρίθμου κατά 12%. 
ι παραδοχή το ποσοστά αυτά και μ« την προϋπόθεση άτι η κυβέρ

νηση δεν θα υποφκτιμήσω την πρόβλεψη για το πρώτο τετράμηνο, 
αναμένεται αύξηση των τιμών στο διάστημα Ιανουάριου - Απριλίου 
κατά 6%.

Επωδή για το πρώτο κλιμάκιο της ΑΤΑ (00.000 δρχ.) δεν αφαιρεί- 
ται ο εισαγόμενος πληθωρισμός, η χορηγούμενη ΑΤΑ διαμόρφωνε 
ται σε ποσοστό 9,5%. Ετσι, οι αυξήσεις που θο όοθούν την 1.1.88 
διαυορφώνοντο·:
•  Για αποδοχές 60.000 δρχ. χορηγείται ολόκληρη η ΑΤΑ (9,5%), 
δηλαδή 5.700 δρχ. το μήνα.
•  Για τμήμα αποδοχών από ΘΟ.ΟΟΟ - 75.000 δρχ. χορηγείται η μκτή 
ΑΤΑ, αφού έχει οφοιρεθεί ο εισαγόμενος πληθωρισμόν δηλαδή no 
σοστό 4,25% (4.6% 4%  -  8 5 %  : 2 -  4,26%).

Η οΰξηση είναι 838 δρχ ( 15.000 χ 4,25%). Ετσι, για αποδοχές 
μέχρι 76.000 δρχ. η αύξηση είναι μέχρι 6 338 δρχ. το μήνα.
•  Για τμήμα αποδοχών οπό 76.000 ·  100.000 δρχ. χορηγείται το 
ένα τέταρτο της ΑΤΑ, δηλαδή ποσοστό 2,125%. Η αύξηση είναι 531 
δρχ. Ετσι, γκι αποδοχές μέχρι 100.000 6ρχ. η αύξηση είναι μέχρι 
6.869 δρχ. το μήνα.

ρωματικά μέτρα, τα οποία α
ναμφισβήτητα είναι προς θετι
κή κατεύθυνση. Και το αίτημά 
μας είναι να ολοκληρωθούν και 
να αποκαταοταθούν όλες α  α
πώλειες που είχαν οι εργαζόμε
νοι την τελευταία διετία.

Οσον αφορά τον προϋπολο
γισμό, γιατί ακούσαμε ομιλίες 
και διαξιφισμούς γύρω από τον 
προϋπολογισμό, θα μας επιτρέ
ψετε να τον μελετήσουμε. 
Τώρα κατατέθηκε ο προϋπολο
γισμός. Να δούμε η γράφει επι
τέλους ο προϋπολογισμός και 
επιφυλασσόμαστε να πάρουμε 
θέση κατά τη συζήτηση.

Ζίγ6ης: Ηρεμία
ΙΩ Α Ν Ν Η Σ ΖΠΓΔΗΣ: Κύριε 

Πρόεδρε, η συζήτηση επί του 
προϋπολογισμού, είναι από ης 
σπουδαιότερες σε όλα τα Κοινο
βούλια. Από τη συζήτηση αυτή 
θα μας κρίνει και ο λαός.

Πράγματι η κατάσταση της 
χώρας είναι σοβαρή, για να ,:ην 
πω κρίσψη, αλλά εάν αορόνως 
συζητήσουμε εδώ, νπερβάλλοΐ1- 
τες προς τη μία ή την άλλη κα
τεύθυνση, μπορεί να την κονουμε 
καταστροφική.

Για τούτο κάνω έκκληση 
προς όλες τις πτέρυγες, να κά
νουμε αυστηρή παρουσίαση των 
απόψεων τους να μην περάσουν 
όμως σε. υπερβολές. Διότι δα θα 
ζημιώσουν τυν αντιπαλυ, θα ζη
μιώσουν τον ελλψ'ΐκο λαό και 
τον εαυτό τους

Απλώσεις
Ζ2 Ο ανεξάρτητος βουλευτής 
Μανόλης Δρεττάκης δήλωσε 
ότι από μια «πρώτη ματιά· 
στην, εισηγητική έκθεση τον 
προϋπολογισμού φαίνεται κα 
θαρά. παρά τις διαβεβαιώσεις 
για το αντίθετο, όη  to λεγόμε 
νο σταθεροποιηηκο πρόγραμ
μα α πέτυχε στους στόχους που 
είχαν τεοεΐ για το 1987

Εξαίρεση αποτελεί το έλλειμ
μά ισοζυνίου τρεχουσών συ
ναλλαγών. όπου η επιτυχία ο 
φείλεται αποκλεισηκα στην αύ

ξηση των καθαρών εισπράξεων 
από την ΕΟΚ.

Παρόλο πρόσθεσε όη δεν 
• είναι ξεκάθαρες οι «υποθέσεις» 

σης οποίες στηρίζεται η κατάρ 
ηση του προϋπολογισμού 
1988, εντούτοις και για το επό
μενο έτος, αντί για βελτίωση, α 
ναμένεται επιδείνωση της κατά
στασης. Επίσης φαίνεται όη ο 
προϋπολογισμός του 1988 εί
ναι πληθωρισηκός κοι αντιανα-

□  Ο Γ  Γ. της ΕΣΠΕ Στάθης 
Παναγούλης δήλωσε όη υ προ
ϋπολογισμός του 1988 είναι' 
ανΓφαηκώς και παραχλανηη- 
κός. Μ' αυτόν συνεχίζεται η 
αντιλαϊκή οικονομική πολιηκη 
τηε μονόπλευρης λιτότητας

Η κυβέρνηση ενώ με την ει 
σοδημαηκή πολιηκη ρίχνει 
όλο το βάρος της δήθεν ανόρ
θωσης της οικονομίας και της 
καταπολέμησης του πληθωρι
σμού σης πλάτεε των εργαζο
μένων, από την άλλη η ίόια δη
μιουργεί έντονα πληθωριστικά ; 
οαινόμενα και υπονομεύει, την 
οικονομική σταθερότητα με ης 
αυξήσεις των εμμέσων φόρων 
και των υπηρεσιών των δημο
σίων επιχειρήσεων.

Η κυβέρνηση απέδειξε για 
μια ακόΗη φορά όη με σταθερό
τητα και ακρίβεια οδηγεί τον 
τόπο στη σύ/χυση και τη 
φτώχειο.
_J Ο  Μκιφιχης Πρωτοχαχας
του ΚΟΛΗΣΟ σε δήλωσή του 
αναοέρει όη είναι κατοηληκη 
κό το όη η κυβέρνηση παρου 
σιαζει προύπολογισμο του ο
ποίου οι δαπανες πλησιάζουν 
τα 3.5 5ις Κι ακόμη το όη το 
έλλειμμα πλησιάζει το ένα τρις.

Η συνέπεια είναι να μην 
μπορεί κανείς να μιλάει για α
νάπτυξη ίης ελληνικής οικονο 
μίας. Είναι αδύνατο, με ένα τε 
ραστιο προϋπολογισμό. με δα 
πάνε; και ελλείμματα που δεν 
αντέχει η οικονομία μας, να 
μην ξανιιϋπάρξουν πρόβλημα 
τα. Για τους λόνους αυ:ούς λ  
κύριοι στόχοι του προϋπολογι
σμού 1988 είναι αδύνατο να ε
πιτευχθούν.
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Δαπάνες 3,4 δισ.
Υ|10ΥΡΓΚΙ0 ΟΙΚΟΝΟ Μ ΙΚΗΝ
Γ ? Α ·( Ι Ο  ΤΎΠΟΥ
ΚΑΙ ΔΗΜ ΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΑθήνβΜ Ν οέμβρη 'Μ 7

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σημαντικές φορολογικές »λα- 
φρυνοβις και στην έμμεση φορολο
γία μετό τις ελαφρύνσεις στη φο
ρολογία ειοοόήματος nou ανα
κοινώθηκαν πρόσφατα, προβλέπει 
ο. Προϋπολογισμός του >988 που 
κατατέθηκε σήμερα στη Βουλή, α
πό τον υπουργό Οικονομικών η 
Δημήτρη Τσοβόλα.

Συγκεκριμένα ο Προϋπολογι
σμός του 1988 προβλέπει τη μείω
ση του κανονικού (μεσαίου) συν
τελεστή του ·Π Α  από 18% σε 
18%. Η μείωση κατά 2 μονάβες 
από 1 τ > 988 του κανονικού συντε
λεστή. με τον οποίο φορολογείται 
περίπου το 50% της ιδιωτικής κα
τανάλωσης. θα επηρεάσει θετικό 
τον τιμάριθμο και παράλληλα θα 
αυξήσει έμμεσα το διαθέσιμο εισό
δημα των καταναλωτών 
' Παράλληλα από την 1η tavsua 
ρΐου 1988 αρκετά αγαθά κα> υπη
ρεσίες μετατάσσονται, εκτός από 
ελάχιστες εξαιρέσεις σε χαμηλότε
ρους συντελεστές του Φ .Π Α Η 
μείωση του κανονικού συντελεστή 
οπό 18% σε 18% καθώς και n μετά
ταξη αρκετών προϊόντων από υψη
λότερους σε χαμηλότερους συντε
λεστές 6ο μειώσουν τη φορολογι
κή επιβάρυνση αγοβών και υπηρε
σιών με αποτέλεσμα την αντίστοιχη 
μείωση του πληθωρισμού.

Ο  Προϋπολογισμός του 1988 
δεν προβλέπει αύξηση της φορο
λογίας εκτός από μ Ια ούξηση στη 
φορολογίο καπνού και μία εφάπαξ 
εισφορά στα κέρδη του 1988 των 
Ανωνύμων Εταιρειών, των Ε.Π.Ε. 
καθώς και των επιχειρήσεων που 
κατά την χρήση του 1988 τηρού
σαν Βιβλία Δ κατπγορίος Ετσι δια- 
ψεύδονται για μιά ακόμα φορά, ε
κείνοι που. μετά την ανακοίνωση 
των ελαφρύνσεων στη φορολογία 
εισοδήματος ηροβλέπαν* μεγάλες 
αυξήσεις στην έμμεση φορολογία 
και ειδικότερα στους φάρους κατα
νάλωσης ορισμένων προϊόντων, 
στα τέλη κυκλοφορίας των αυτοκι
νήτων.

Η εφάπαξ εισφορά στο κέρδη 
του 1986 επιβάλλετοι για λόγους 
κοινωνικής δικοιοσύνης αφού λό
γω του σταθεροποιητικού προ
γράμματος κοι ττ>ς περιοριστικής 
εισοδηματικής πολιτικής οι εται
ρείες αύξησαν σημαντικό τα κέρδη 
τους Η κυβέρνηση πιστεύει ότι το 
κόστος του σταθεροποιητικού προ
γράμματος για την εξυγίανση της 
ελληνικής οιπσνομίος πρέπει να 
κατανέμεται δίκαια σε όλες τις τά
ξεις

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Μετά τη λήξη του διετούς στα
θεροποιητικού προγράμματος 
1988-1987 και την επιτυχία των 
στόχων του στο μεγαλύτερο δυνα
τό βαθμό, ο Προϋπολογισμός του 
1988 στοχεύει στη διατήρηση της 
σταθερότητας της οικονομίας μας. 
καθώς και στην προώθηση, με τα
χύτερο ρυθμό, της αναπτυξιακής 
διαδικασίας Παράλληλα μέσα από 
τον Προϋπολογισμό του 1988 προ
ωθείται η ενίσχυση των Ενόπλων 
Δυνάμεων της χώρας μας με την 
αύξηση των σχετικών πιστώσεων 
αε ποοοστά πάνω οπό 23%. Επί
σης προωθείται η κοινωνική πολιτι
κή στην οποία η σημερινή κυβέρ
νηση δίνει ιδιαίτερα μεγάλη σημα
σία Χαρακτηριστικά είναι άτι οι 
δαπάνες γ*α την Παιδεία αυξά
νονται κατά 22,8%, ενώ οι δαπά
νες για τι*ν Υγεία-Πρόνοια και την 
Κοινωνική Ασφάλιση κατά 42,8%.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ
ΜΙΣΘΟΣ

Ο  Προϋπολογισμός του 1988 
προβλέπει ακόμη αυξημένες κοι
νωνικές δαπόνες που έμμεσο ενι
σχύουν τα λαϊκά και εργοτικά εισο
δήματα Πρόκειται για δαπάνες 
που αυξάνουν τον «κοινωνικά μι
σθό· των εργαζομένων, των οποίων 
το βιοτικά επίπεδο βελτιώνεται μέ- 
οο από τις δαπάνες αυτές.

Συγκεκριμένα το 1868 για τον 
•κοινωνικό μισθό» θα διατεθούν 
οπό τον Τακτικά Προϋπολογισμό 
497 δια. δραχμές έναντι 61 δια. 
το 1961.

Σαν ποσοστό των συνολικών δα
πανών του Τακτικού Προϋπολογι
σμού οι κοινωνικές αυτές δαπάνες 
το 1968 θα είναι 17.8%, ενώ το 
1987 ήταν 13,6% και το 1981 
10.4%. Η μέση ετήσια αύξηση των 

Φαπανών αυτών μεταξύ των ετών 
1981-1988 ήταν 34.7% και είναι

που κατέθεσε  
χτες στη Βουλή 

ο υπουργός 
Οικονομικών 

Δ. ΤΣΟΒΟΛΑΣ

πολλαπλάσια της αύξησης του τι
μάριθμου κατά την ίδια περίοδο Ε
τσι. πέρα από την άμεση αύξηση 
του εισοδήματός τους οι εργαζόμε
νοι είχαν κοι μιά έμμεση ενίσχυση, 
μέσα από τις δαπάνες, που αντι
στάθμισε με το παραπάνω τυχόν 
απώλεια από την εισοδηματική ή 
την δημοσιονομική πολιτική. Ειδι
κότερα κατά το 1988 ο Τακτικός 
Προϋπολογισμός θα επιχορηγήσει 
το ΙΚΑ με πρόσθετο ποσό 80 δισ. 
και έτσι π συνολική επιχορήγηση 
προς το ΙΚΑ θα φτάσει το 137 4ιο 
Ακόμη το 1088 θα δοθεί στον Ο ΓA 
συνολικά ποσό 100 διο γιο την α
σφαλιστική κάλυψη των αγροτών 
Στο ποοό αυτό περιλαμβάνονται 
περίπου 17 δια. γιο την αύξηση α
πό 1.1.1988 των αγροτικών συντά
ξεων κατά 1 600 δραχμές τον μήνα 
ή κατά 3.000 δραχμές το ζευγάρι 
Επίσης πρόσθετα σημαντικά ποσά 
ύψους 36.6 δισ. δραχμών, θα δο
θούν για την κάλυψη ελλειμμάτων 
των συγκοινωνιακών φορέων που 
προέρχονται οπό την άσκηση κοί

τα Καταβλήθηκε δηλαδή προσπά
θεια για συγκράτηση των δαπανών, 
ενώ ταυτόχρονα δόθηκε προτε
ραιότητα στις αμυντικές δαπόνες 
για να εξασφαλιστεί η αμυντική θω- 
ράκιση της χώρας και στις κοινωνι
κές δαπάνες για Παιδεία Υγεία- 
Πρόνοια και Κοινωνική Ασφάλιση
στις οποίες η κυβέρνηση δίνει ι* 
" αίτερη βαρύτητα

Ειδικότερα οι δαπόνες για την ε
νίσχυση των Ενόπλων Δυνάμεων 
που διασφαλίζουν την εθνική ανε
ξαρτησία π κ  χώρας μας αυξάνον
ται από 286 διο το 1987 οε 363 
δισ. το 1988, δηλαδή κατά ποσο
στά 23,3%.

Οι δαπάνες για την Παιδεία από 
221 διο. το 1987 αυξάνονται οε 
272 διο. το 1888, ποσοστό 22,8%.

Οι δαπάνες γιο την Υγ«1α-Πρό· 
νοια και Κοινωνική Ασφάλιση από 
387 διο. το 1987 αυξάνονται οε 
552 δισ. το 1988, ποσοστό 42,8%.

Πιο συγκεκριμένα στον τομέα 
της Υγείας προβλέπεται πέρα από 
τη συνέχιση εφαρμογής των εγκε*

παγγελματικής κατάρτισης παιδιών 
και αναπήρων.

Στον τουέα της Κοινωνικής Α
σφάλισης θα διατεθούν για δεύτε
ρη συνεχή χρονιά αυξημένα ποσά 
για κρατική επιχορήγηση του ΙΚΑ 
και του O r Α προκειμένου να εκ
πληρώσουν την κοινωνική αποστο
λή τους προς τους συνταξιούχους.

Ειδικότερο με την αυξημένη επι
χορήγηση προς τον Ο ΓΑ προβλέ
πετε» η υλοποίηση "πεται η υλοποίηση της εξαγγελθεί
σης αναπροσαρμογής από 
1.1.1988 των αγροτικών συντά
ξεων που θα κοστίζει στο Δημάσιο 
17 δια δραχμές, π κάλυψη των ζη
μιών της γεωργικής παραγωγής και 
η προστασία της από δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες.

Με την υπερδιπλάσια οε σύγκρι
ση με το 1 887 επιχορήγηση προς 
το (ΚΑ προβλέπεται η συμμετοχή 
του Κράτους στις δαπάνες του Ι
δρύματος για την κοινωνική πολίτι
κη που ασκήθηκε από την κυβέρνη
ση την τελευταία εξαετία (σημαντι
κή αύξηση των συντάξεων, διεύ*

Γενικός Προϋπολογισμός 1988 ■ I : '

·' , (σε εκοτ.δρχ)
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Εκτιμήσεις
Προγμ/σεων Προβλέψεις Μεταβολή %

Εσοδα 2048.686 2 464 500 20.3
Τάκτ,Προϋπ/σΜός , 1.605.000 2.145.000 18.8
ΕΛΕΓΕΠ 204.785 250000 22.1
Π Α Ε . 38921 89500 78.6
Δαπάνες 2.820.927 3 421 530 21.3
Τακτ.Προϋπ/σμός 2.301.162 2801 530 21,7
ΕΛΕΓΕΠ 204 765 250000 22.1
Π.Δ.Ε. · . 315.000 370000 17.5
Ελλειμμα 772.241 957030 23.9
Τακτ.Προϋπ/σμός 496.162 656530 32,3
ΕΛΕΓΕΠ • . , ;·
Π Δ Ε. 276.079 300 500 8.8
Ελλειμμα Γ.Π.Κ.% .. ' . .-·' . ·■-·.* ι'".·'.:,"·'
ως προς ΑΕΠ 12.1 13.3
Χρεολύσια Γ.Π.Κ 255.288 167143 -3 4 .6
Δανειακές ανάγκες I Π.Κ 516.953 789887 . 52.7
Δανειακές ανάγκες % προς ΑΕΠ 8.1 10.9 Λ. ‘ V ;. ;̂ V; ’ Υ.··"

■ωνικής πολιτικής στον τομέα των 
συγκοινωνιών (δωρεάν μεταφορά 
τις πρωινές ώρες, χτ.μηλό εισιτήριο 
κλπ.)

ΕΣΟΔΑ
Από το συνολικά ύψος των εσό

δων του Τακτικού Προϋπολογι
σμού τα 2.020 διο. προέρχονται 
από τη φυσιολογική εξέλιξη των ε
σόδων και το υπόλοιπο 125 δισ θα 
προέλθουν από φορολογικές διαρ
ρυθμίσεις

Ειδικότερα πρόσθετα έσοδα πε
ρίπου 30 δισ. θα προέλθουν από 
την αύξηση της φορολογίας κα
πνού, 20 δισ. από την επιβολή εφά
παξ εισφοράς στα κέρδη του 1988 
των Ανωνύμων Εταιρειών και των 
Εταιρειών περιορισμένης Ευθύνης 
καθώς κοι των άλλων επιχειρήσεων 
που κατά την χρήση του 1ΘΘ8 τη- 
ρούοον βιβλία Δ κατηγορίας Από 
την εισφορά εξαιρούνται οι απο
κλειστικά εξαγωγικές επιχειρήσεις 
Επίσης 25 διο. θα προέλθουν από 
το κλείσιμο με συμβιβασμό πα
λαιών εκκρεμών φορολογικών υπο
θέσεων κοι 60 δισ από την πάταξη 
της φοροδιαφυγής

ΔΑΠΑΝΕΣ
, Κατά την κατάρτιση του Προϋ
πολογισμού έγινε συστηματική α
ξιολόγηση των δαπανών όλων των 
υπουργείων και προσπάθεια συγ
κράτησής τους παρά το γεγονός 
ότι το μεγαλύτερο ποσοστό τους 
χαρακτηρίζεται από ανελαστικότη-

κριμένων προγραμμάτων η υλο
ποίηση των παρακάτω νέων προ
γραμμάτων:
- η  σύσταση νέων θέσεων γιατρών 
ΕΣΥ και ειδικευομένων γιατρών για 
τη στελέχωση των νοσοκομείων, 
των κέντρων υγείας κοι των κέν
τρων άμεσης βοήθειας παράλληλο 
με την προγραμματισμένη ανάπτυ
ξη της υποδομής τους στα πλαίσια 

ολοκλήρωσης του Εθνικού Συ-της ολοκλήρωσης.! 
στήματος Υγείας 
-  η έναρξη λειτουρ... ___  ιτουργίας των Πανε
πιστημιακών Νοσοκομείων Ηρα
κλείου, Ιωαννίνων και Πατρών,
-  η ανάπτυξη νέων κέντρων υγείας
-  η ίδρυση και λειτουργία σχολών 
νοσηλευτικού προσωπικού,
-  η βελτίωση της παρεχόμενης πε
ρίθαλψης οε ορισμένες κατηγορίες 
ασφαλισμένων,
- η  καταπολέμηση της διάδοσης 
των ναρκωτικών και 
- η  βελτίωση της. νοσοκομειακής 
και φαρμακευτικής περίθαλψης 
των αγροτών με τον υπερτριηλο- 
σιασμό των δαπανών συμμετοχής 
του Δημοσίου στις σχετικές δαπά
νες του Ο ΓΑ

Στον τομέα της Πρόνοιας προ- 
βλέπετοι μεταξύ των άλλων:
- η  σύσταση και λειτουργία θερο- 
πευτηρίων χρονιών παθηοεων παι
διών, καθώς και ιδρυμάτων προ
στασίας ηλικιωμένων.
- η  σύσταση και λειτουργία νέων 
τμημάτων νηπίων και παιδιών στα 
κέντρα παιδικής μέριμνας και 
στους κρατικούς παιδικούς στα
θμούς
-  η λειτουργία νέων ΚΑΠΗ κας
-  η εφαρμογή προγραμμάτων ε-

ρυνση της ασφάλισης και σε εργα
ζόμενους που δεν καλύπτονταν 
στο παρελθόν, βελτίωση προϋπο
θέσεων ασφαλιστικής κάλυψης 
κλπ.)

ΤΟ ΕΛΛΕΙΜΜΑ ΤΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
Το έλλειμμα του Γενικού Προϋ

πολογισμού προβλέπεται να αυξη
θεί από 12.1 %  του ΑΕΠ το 1987 σε 
13,3% του ΑΕΠ το 1988 λόγω των 
αυξημένων κοινωνικών δαπανών 
του νέου Προϋπολογισμού Η σχε
τικά μικρή αύξηση του ελλείμματος 
του Γενικού Προϋπολογισμού οαν 
ποσοστό στο ΑΕΠ θα επιφέρει ταυ
τόχρονα τη μείωση του ελλείμμα
τος των δημοσίων επιχειρήσεων 
και οργανισμών, κατά το ποοοστό 
που επιχορηγείται πρόσθετα το 
ΙΚΑ και οι συγκοινωνιακοί φορείς 
Αν αφαιρεθεί η πρόσθετη αυτή ε
ποχορήγηση ύψους 115 δισ τότε 
το έλλειμμα σαν ποσοστά του 
Α Ε Π  περιορίζετοι ο ε :-11,7%, δη
λαδή είναι μικρότερο από το 12.1% 
που ήταν το 198/

Με βάση τις πιο πάνω εξελίξεις 
οι δανειακές ανάγκες του δημό
σιου τομέα σαν ποσοστό του ΑΕΠ 
θα κυμανθούν γύρω στο 13% άοο 
δηλαδή ήοον κοι το 1867. Επομέ
νως η δημοσιονομική πολιτική της 
κυβέρνησης κατά το 1988 δεν θα 
ανατρέψει τα θετικά αποτελέσματα 
της προηγούμενης διετίας αλλά θα 
ενισχύοει την αναπτυξιακή διαδι
κασία διατηρώντας το έλλειμμα του 
δημόσιου τομέα σε σταθερό επίπε
δο. ’

ΤΑ ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
Η κυβέρνηση συνεπής στις προ

γραμματικές της θέσεις αποφάσι
σε τη ριζική αναμόρφωση της φο
ρολογίας εισοδήματος φυσικών και 
νομικών προσώπων, που θα ισχύ- 
οει εξ ολοκλήρου από την 1η Ια
νουάριου 1986. Στόχος της ανα 
μόρφωσης είναι η ουσιαστική φο
ρολογική ελάφρυνση όλων των πο
λιτών, η δίκαιη κατανομή των φορο
λογικών βαρών, η απλοποίηση του 
φορολογικού συστήματος π προ
ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης 
της χωράς η αποτελεσματικότερη 
πάταξη της φοροδιαφυγής με τη 
δημιουργία αλληλοσυγκρουάμενων 
συμφερόντων και η θέσπιση διαφό
ρων άλλων μέτρων

Βασικά χαρακτηριστικό του 
νέου φορολογικού συστήματος εί
ναι οι μεγάλες φορολογικές ελα
φρύνσεις για όλους τους φορολο
γούμενους ανεξάρτητα από την 
πηγή του εισοδήματος τους

Οι κυριότερες ρυθμίσεις του 
νέου φορολογικού συστήματος εί
ναι οι εξής:

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ
Με το νέο σύστημα καθορίζεται 

ένα οφορολόγητο ποσό χωρίς δι- 
καιολογητικά. Ιδιο για όλους τους 
φορολογούμενους ανάλογο με την 
οικογενειακή κατάστασή τους, ως 
εξής:
A m *  ή χ ψ *  300 088 6η
Εγγαμοι 400 000 I η
ίο mUi ιοοοοο fa2· m# ιοοοοο in
3· IN #  190 000 I n
♦ · IN # 260000  I n
St in#  κοι dvw 300 000 I n
AatiN iNoeianuttava μέλη ω  
πρατενμίνα τέκνα 40 000 I n
Αναπηρία 67% και cnmttav

260000  hft
Στην περίπτωση που και οι δυο 

σύζυγοι έχουν εισόδημα, τότε ο κα
θένας δικαιούται αφορολόγητο πο
σό 300.000 δρχ

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 
ΜΙΣΘΩΤΩΝ

Για touc μισθωτούς και συντα
ξιούχους ορίζεται ένα πρόσθετο α· 
φορολόγητο ποσό, χωρίς δικαιολο- 
γητικά. ίσο με το 50% του εισοδή
ματος μέχρι 800 000 δραχμές δη
λαδή 800 000X50% *= 400000 
δραχμές

ΠΡΟΣΘΕΤΟ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ 
ΑΓΡ0Τ0Ν

Για τους αγρότες ορίζεται πρόσ
θετο αφορολόγητο ποσά χωρίς δι- 
καιολογητικά, για καθαρό εισόδημα 
μέχρι και 400.000 δραχυές αντί 
της απαλλαγής από το φορο, ακα
θαρίστου εισοδήματος 1.650000 
δραχμών. .

Με το νέο σύστημα οι αγρότες 
ωφελούνται περισσότερο απ' ό.τι 
με το ιοχύυν σύστημα. γιατί και ον 
ακόμη το αφορολόγητο ακαθάρι
στο εισόδημα του 1.850 ΟΟΟ 
δραχμών μετατραπεί ,οε καθαρά ει
σόδημα με το μεγαλύτερο συντελε
στή καθαρού κέρδους που είναι 
20%, τότε το ποσά που δεν φορο
λογείται σήμερα είναι 330.600 
δραχμές. Στην περίπτωοη που ε · 
φαρμόζεται συντελεστής καθαρού 
κέρδους μικρότερος του 20% π.χ 
>5% ή 110%. τότε το καθαρό κέρ
δος που δεν φορολογείται σήμερα 
περιορίζεται στις 247.500 δραχμές 
ή στις 1 «5  ΟΟΟ δραχμές αντίστοι-

*  ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΠΟΣΟ ΜΕ 
ΔΙΚΛΙΟΛΟΓΗΤ1ΚΛ

Πέρα από την καθιέρωση των 
προηγούμενων αφορολόγητων 
ποσών θεσπίζεται και ένα επιπλέον 
αφορολόγητο ποσό με δικαιολογη- 
τικά δαπανών ίδιο για όλους τους 
φορολογούμενους ανάλογα με την 
οικογενειακή τους κατάσταση, ως
εξής
Αγαμοι ή I W  200 000 Ιβοιμξς
Εγγαμοι 300 000 δραχμές
fit twc no# 100 000 δραχμές

Οι δαπάνες που μπορούν να κα
λύπτουν το αφορολόγητο αυτό πο
σό, και οι οποίες σε ορισμένες πε
ριπτώσεις θα αναγνωρίζονται στο 
σύνολά τους είναι δαπόνες για επι
σκευή κατοικίας αγορά οικιακών 
ειδών, επισκευή αυτοκινήτου και 
μοτοουκλέττοο κοι αγορά ειδών έν
δυσης κοι υπόδησης. Επίσης δα
πάνες ενοικίου, εκπαίδευσης και 
δαπάνες για ασφάλιστρα Ζωής ή 
θανάτου. Στις τελευταίες αυτές δα
πάνες που ισχύουν και με το σημε
ρινό σύστημα θα βελτιωθούν ση 
μαντικό τα σημερινά όρια

Ολες αυτές οι δαπάνες θα πρέ
πει να δικαιολογούνται με νομότυ
πα παραστατικά (θεωρημένες απο
δείξεις λιανικής πώλησης. Λ*λτϊα. 
παροχή; υπηρεσιών κΑπ.). .

Ετσι, τα συνολικά οφορολόγητο 
ποσά (με και χωρίς αποδείξεις) που 
καθορίζονται με το v ie  φορολογικό ι

σύστημα για τους μισθωτούς συν
ταξιούχους και αγρότες όταν ο 
ένας μόνο των συζυγών έχει εισό
δημα. διαμορφώνονται ως Εξής: 
ΑγομΦΙ ή χήροι 900 000 Inxi^l
Εγγεμο-, 1 100 000 δραχμές
Εγγαμοι με 1 in#  > 300 000 δραχμές
Εγγαμοι με 2 Μ #έ 1 500.006 δροχμές

Αν στην οικογένεια και οι δύο 
σύζυγοι εργάζονται ως μισθωτοί 
τότε τα οφορολόγητο ποοά συνολι
κό για τα εισοδήματα των δύο συ
ζύγων διαμορφώνονται ως εξής: 
Εγγαμοι 1 700000 Ιμαχμέι
Εγγαμοι με t no# 1 ΙΟΟΟΟΟ 6μοχ|4ι
Εγγαμοι με 2 πο#έ 2 100 000 ίμοχμΙι

Για τους βιοτέχνες, επαγγελμα- 
τίες εμπόρους, ελεύθερους επαγ- 
γελματίες κλπ. όταν ο ένος μόνο 
των συζύγων έχει εισόδημα το ον- 
τίστοιχα αφορολόγητα ποσά δια
μορφώνονται ως εξής:
Αγαμοι 500 000 Ιμαχμέι
Εγγαμοι 700 000 (βαχ*
Εγγαμος με 1 no# 900000 ίρσχμέι 
Εγγαμοι με 2 ι»# 4  · 100 000 Αμοχμέΐ

Η διαμόρφωση των αφορολόγη
των ποσών γιο όλους τους φορολο
γούμενους παρουσιάζεται στον πί
νακα 4.14.

Για τον υπολογισμό του αφορο
λόγητου εισοδήματος (καθαρού και 
ακαθάριστου) έχει ληψθεί υπόψη ο 
ανώτερος συντελεστής καθαρού 
κέρδους 20%.

ΝΕΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΜΑΚΑ
Σε αντικατάσταση της σημερι

νής φορολογικής κλίμακάς που ο- 
πστελείται από 18 κλιμάκια και 
ανώτατο φορολογικό συντελεστή 
83%, καθιερώνεται μιά απλούστερη 
φορολογική κλίμακα με 8 διευρυ- 
μένα φορολογικά κλιμάκια και ανώ
τατο φορολογικό συντελεστή 50%. 
Η νέα φορολογική κλίμακα που εί
ναι ενιαία για όλα τα εισοδήματα 
εμφανίζεται στον πίνακα 4.17.

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ
Για να προοδιορισθβί ο φόρος 

που αναλογεί σε κάθε φορολογοΰ- 
μενο υπολογίζεται ο φόρος που α
ναλογεί στο συνολικό εισόδημά 
του με βάση την κλίμακα Στη συνέ
χεια με βάση την δια κλίμακα υ
πολογίζεται ο φόρος που αναλογεί 
στο συνολικό αφορολόγητο ποοό 
(χωρίς και με δικοιολογηπκά) ο ο
ποίος οφαιρείται από το φόρο του 
συνολικού εισοδήματος Το  υπό
λοιπο της αφαίρεσης είναι ο οφβι- 
λόμενος φόρος

Ενδεικτικό του μεγέθους των 
φορολογικών ελαφρύνσεων με το 
νέο σύστημα, οε σχέση με το ι- 
σχύον. είναι ότι ο  φόρος έγγαμου 
μισθωτού με 1 παιδί και Ετήσιο ει
σόδημα 1.500.000 δραχμές μειώ
νεται μέχρι και 7 4 %  Πιο συγκεκρι
μένα το μηνιαίο διαθέσιμο εισόδη
μα ενός έγγαμου εργαζόμενου με 
μισθό 70.000 δραχμές το μήνα αυ
ξάνεται. λόγω μείωσης του φόρου, 
κατά 4.750 δραχμές το μήνα ή κα
τά ποσοστό 8 ,8 %  Επίσης το; μη
νιαίο διαθέσιμο εισόδημα ενός έγ
γαμου εργαζόμενου με μισθό 
90.000 δραχμές το μήνα αυξάνεται 
λόγω μείωσης του φόρου, κατά 
7.085 δραχμές ή κατά ποσοστό 
7.9% Σημαντικές ελαφρύνσεις 
όμως υπάρχουν κοι γιο τις άλλες 
κατηγορίες φορολογούμενων Ο 
φόρος έγγαμου βιοτέχνη. επαγγελ- 
ματία ή εμπόρου με 1 παιδί και ε
τήσιο εισόδημα Ι ΟΟΟΟΟΟ δρα
χμές μειώνεται μέχρι κοι 8 5 %  και 
ο φόρος έγγαμε u βιοτέχνη. επαγ* 
γελματία ή εμπόρου με 2 παιδιά 
και ετήσιο εισόδημα 1.500.000 
δραχμές μειώνεται μέχρι και 66%  
Επίσης ο φάρος έγγαμου φορολο
γούμενου με 2 παιδιά που έχει ακα
θάριστο εισόδημα από εκμίσθωση 
κατοικιών 1.200000 δργ, μειώνε
ται κατά 54,8% περίπου δηλ από 
153.100' δρχ. που πλήρωνε το 
1867, θα πυρώ σει για το ίδιο ει
σόδημα που θα αποκτήσει το 
1988, 69.000 δρχ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΦΟ
ΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥ ΙΤΗ Μ ΑΤ0Ι

Το  νέο σύστημα είναι απλούστε- 
ρο και δικαιότερο, γιατί σήμερα οι 
διάφορες μειώσεις των εισοδημά
των και οι εκπτώσεις των δαπανών, 
αφαιρούνται από το συνολικά εισό
δημα. με αποτέλεσμα να ωφελούν
ται περισσότερο τα ψηλά εισοδη- 

■ ματικά κλιμάκια οφού όοο ψηλότε
ρο είναι το εισόδημα τόσο μεγαλύ
τερο είναι το όφελος σε φόρο. Αντί
θετο με το νέο σύστημα φορολο
γούμενοι με τα ίδ«υ οφορολόγητο

) Προϋπολογισμός του 1988
ποσά ωφελούνται τον ίδιο φάρο, α
νεξάρτητα από το ύψος του εισο 
δήμοτός τους Ακόμα ωφελείται πε
ρισσότερο ο φορολογούμενος που 
έχει μεγαλύτερο αφορολόγητο πο
σό γιατί λόγω της προοδευτικότη- 
τος της κλίμακας, όσο μεγαλύτερο 
αφορολόγητο ποσό έχει, τόσο υπο
λογίζεται με μεγαλύτερο συντελε
στή ο φάρος που θο εκπεσθεί

Οι μεγάλες φορολογικές ελα
φρύνσεις που επέρχονται ο όλα τα 
εισοδηματικό κλιμάκια με την κα
θιέρωση των αφορολόγητων 
ποσών, της vtoc φορολογικής κλί- 
μακος και του νέου τρόπου προσ
διορισμού του φάρου φαίνονται 
στον πίνακα 4.1 δ για τους μισθω
τούς κοι ουντοξιούχους. στον πίνα- 
κο 4.18 για τους βιοτέχνες. επαγ- 
γελματίες. εμπόρους και ελεύθε
ρους επαγγελματίες και στον πίνα
κα 4.20 για τους αγρότες

Στους πίνακες αυτούς αναγρά
φεται ο φόρος που αναλογεί σήμε
ρα ανάλογα με το εισόδημα του 
φορολογούμενου και η Μέση Φο
ρολογική Επιβάρυνση (Μ.Φ.Ε.) στη 
0υ«έχειϋ αναγράφεται Ο ψύμυς 
που αναλογεί, η μείωση του φόρου 
που επέρχεται κοι η Μ.Φ.Ε με το 
νέο σύστημα και με την προϋπόθε
ση ότι ο φορολογούμενος δεν κά
νει καθόλου χρήση του οφορολό- 
γητου ποσού με αποδείξεις, τέλος, 
στις τελευταίες στήλες, αναγράφε
ται ο φόρος που αναλογεί η μείω
ση οε σχέση με το ι σχύον σύστημα 
και η Μ.Φ.Ε. με την προϋπόθεση ότι 
ο φορολογούμενος θα κάνει χρήση 
ολόκληρου του αφορολόγητου πο
σού με αποδείξεις.

ΕΛΑΦΡΥΝΣΕΙΣ ΣΤΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ 
ΑΠΟ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
Καταργείται ο συμπληρωματι

κός φόρος (2 %  3%  και 4%) στο ει
σόδημα από ενοικίαση σπιτιών και 
διαμερισμάτων, προκειμένου να υ
πάρξει φορολογική ελάφρυνση ίων 
ιδιοκτητών και κίνητρο για την ανέ
γερση νέων κατοικιών, ώστε να εξ
ασφαλιστεί εησρΓ.ής προσφορά 
στέγης.

Οι περισσότερες από τις νέες 
φορολογικές ρυθμίσεις που αλλά
ζουν ριζικά το υπάρχον φορολογι
κό σύστημα και παρέχουν ελα
φρύνσεις για όλους τους φορολο
γούμενους ονεξάρτητο από την πη
γή προέλευσης του εισοδήματός 
τους στηρίζονται στις προτάσεις 
που έγιναν από τους εκπροσώπους 
των παραγωγικών τάξεων στο διά
λογο που έκανε το υπουργείο Οικο
νομικών στην Αθήνα και την Περι
φέρεια

ΤΕΚΜΗΡΙΑ ΔΑΠΑΝΩΝ
Γ ια την πάταξη της φοροδιαφυ

γής αναμορφώνονται τα τεκμήρια 
δαπανών διαβίωσης, ώστε να κατα
στούν πιο δίκαια και αποτελεσματι
κά.

Η αναμόρφωση ανοφέρεται 
στον τρόπο προσδιορισμού του τε
κμαρτού εισοδήματος έτσι ώστε 
να μην ισχύει το τεκμήριο για τα 
χομηλά εισοδήματα ενω από την 
άλλη πλευρά προσαυξάνεται το τε
κμαρτό εισόδημα ανάλογα με τον 
αριθμό των τεκμηρίων Επίσης η α
ναμόρφωση αφορά την αξιολόγηση 
κοι ιεράρχηση των τεκμηρίων ανά
λογα με την αναγκαιότητά τους 
στην καθημερινή ζωή

Π0ΘΕΝ ΕΣΧΕΣ
Καθιερώνεται το «ΠΟΘεν Εσχες» 

για απόκτηση περιουσιακών στοι
χείων μεγάλης αξίας που θα απο
κτηθούν μετά την 1η Ιανουάριου 
1993.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ
Για την ενίσχυση των παραγω

γικών επενδύσεων και την μείωση 
της εξάρτησης των επιχειρήσεων 
απο δανειακό κεφάλαια, μειώνονται 
οι συντελεστές φορολογίας των μη 
διανεμόμενων κερδών των Ανωνύ
μων Εταιρειών.

Συγκεκριμένα ο φορολογικός 
συντελεστής των αδιανέμητων 
κερδών μειώνεται απά 49% σε 
48% Ειδικά για τα αδιανέμητα κέρ
δη των βιοτεχνικών, βιομηχανικών, 
μεταλλευτικών κοι λατομικών επι
χειρήσεων ο συντελεστής μειώνε
ται οπό 44% οε 4 0 %  Για τις Ιδιες 
επιχειρήσεις που έχουν μετοχές ει
σηγμένες στο Χρηματιστήριο ή 
πραγματοποιούν παραγωγικές ν. 
π ενδύσεις του Ν.1282/1982 ο 
συντελεστής μειώνεται απά 39% 
σε 35%

Ο φορολογικός συντελεστής γιο 
τα μερίσματα από ανώνυμες μετο-< 
χές εταιρειών που δεν είναι ειση , 
Υμένες στο Χρηματιστήριο μειώνε 
ται από 63% σε 60%, που είναι και 
ο ανώτατος συντελεστής'της νέος 
Φορολογικής κλίμακας. Οι υπόλοι 
ποι φορολογικοί συντελεστές για

τα διανεμάμκνυ κέρδη ανωνύμων ε
ταιρειών παραμένουν όπως έχουν 
σήμερα, δηλαδή 42% για τις ονο
μαστικές, 48% για τις ανώνυμες με
τοχές που είναι εισηγμένες στο 
Χρηματιστήριο και 47% για τις ονο
μαστικές που δεν είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο

Σημειώνεται ότι τα μερίσματα 
των εταιρειών που οι μετοχές τους 
είναι εισηγμένες στο Χρηματιστή
ριο ή των ονομαστικών μετοχών ε
ταιρειών που δεν είναι εισηγμένες 
μπορούν νο Φορολογούνται με τις 
γενικές διοτάξεις. δηλαδή τη φορο
λογική κλίμακα .

ΚΙΝΗΤΡΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
Γ Η  ΒΙΟΤΕΧΝΙΑ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Γ  ια την ενίσχυση των επενδύ

σεων που είναι απαραίτητες στη 
χώρα μας κάι προκειμένου να προ
χωρήσει με επιταχυνόμενο ρυθμό ο 
εκσυγχρονισμός των παραγωγικών 
μονάδων, για να αντιμετωπίσουν 
την πρόκληση του 1992, καθιερώ
νεται γιο πρώτη φορά η δυνατότη
τα στις βιοτεχνικές, βιομηχανικές, 
μκτπλλειπικές και λατομικές επιχει
ρήσεις ένα μέρος των κερδών τους 
να μπορεί νο παραμένει οε αφορο
λόγητο οποθεματικό με την προϋ
πόθεση ότι θα επενδυθεί μέσα σε 
τρία χρόνια Σε περίπτωση που με
τά την παρέλευση της τριετίας δεν 
πραγματοποιηθεί π επένδυση το α- 
ποθεματικό θα φορολογείται κανο
νικά προσαυξημένο με τόκο υπε
ρημερίας. Το φορολογικό αυτό κί

νητρο θα είναι μεγαλύτερο για τις 
μικρότερες επιχειρήσεις που πα
ρουσιάζουν μικρότερα κέρδη και 
διαθέτουν μικρότερη οικονομική ε
πιφάνεια

ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Καταργείται η φορολόγησπ της 

αποζημίωσης που καταβάλλεται 
στους ημερομίσθιους εργοτοτεχν:· 
τες που απολύονται από την εργα
σία τους; Επίσης το οφορολόγητο 
ποσό της αποζημίωσης που κατα-

Ε τσι σε υπαλλήλους
12/20) αυξάνεται σε 80.000 
ιές το μήνα οπό 40.000 δρα

χμές που είναι σήμερα
Η εξειδίκευση των φορολογικών 

ρυθμίσεων θα γίνει με Νομοσχέδιο 
που θα κατατεθεί στη Β^υλή στις 
αρχές του 1888. Το , Νομο<ή(έβιο 
αυτό θο αντικαταστήσει το
ΝΑ3323/1 θδδ και άλλες διάσπαρ
τες διατάξεις, ώστε νά υπάρξει 
ένας ενιαίος Νόμος που θα ρυθμί
ζει τα θέματα της φορολογίας εισο
δήματος, πράγμα που θο καταστή
σει εύκολη τη χρήση του νέου φο
ρολογικού σιιπτήμοτος via τις υπη
ρεσίες κοι ιδιαίτερα για τους φορο
λογούμενους πολίτες

Δ Η Μ Ο ΣΙΕ Σ ΕΠ ΕΝ ΔΥΖΕΙΣ
Η πολιτική που θα ακολουθήσει η 

κυβέρνηση στον τομέα των Δημοσίων 
Επενδύσεων κατά τον επόμενο χρόνο 
αποβλέπει στην εμπέδωση των μέχρι 
σήμερα θετικών αποτελεσμάτων του

σταθεροποιητικού προγράμματος κοι 
στην προώθηση των αναπτυξιακών ε
πιλογών και των στόχων της κοινωνι
κής πολιτικής, που προσδιορίζονται

Ϊα τα επόμενα χρόνια μέσα απά τις 
ιαδικαοΐες κατάρτισης του νέου πεν
ταετούς προγράμματος 1988 - 1992 
ΕιΒιι.ότερα, σε σχέση με την εξ

ασφάλιση των απαραίτητων συν
θηκών μακροοικονομικής ισορροπίος 
η πολιτική δημοσίων επενδύσεων έχει 
σχεδιαστεί με στόχο τη συγκράτηση 
του ρυθμού αύξησης των συνολικών 
δοπανών του Π Δ Ε  και παράλληλα τη 
βιοχέτευση πόρων σε δραστηριότη
τες και έργο που χρηματοδοτούνται 
οπό διεθνείς οργανισμούς.

Στο Ιδιο πλαίσιο η πολιτική δημο
σίων επενδύσεων δίνει ιδιαίτερη έμ
φαση στην δημιουργία νέων θέσεων 
απασχόλησης και στην αξιοποίηση 
του υφιστάμενου παραγωγικού βυνο- 
ιιικού ττκ οικονομίας, με την επιλογή 
έργων έντασης εργασίας και εγχώ
ριας προστιθέμενης αξίας.

Αναβορικά με την συμβολή του 
προγράμματος στην αναπτυξιακή 
προσπάθεια η βοσική επιδίωξη θα ε
πικεντρωθεί στην προώθηση των άμε
σα παραγωγικών επενδύσεων του ι
διωτικού και δημόσιου τομέα καθώς 
κπι στην επιτάχυνση Τ «"  fv4»i.ini'i εκ
τέλεσης των μεγάλων και σημαντικών 
έργων υποδομής ο* καίριους τομείς, 
όπως οι αυτοκινητόδρομοι, οι παρα
κάμψεις μεγάλων πόλεων, το έργα ύ
δρευσης · αποχέτευσης, τα εγγειοβελ
τιωτικά έργα και τα έργα κοινωνικός 
υποδομής (εκπαίδευση, υγεία ·  πρό
νοια)

Το συνολικό όριο πληρωμών του 
Π.Δ.Ε. 1988 καθορίστηκε στο ποσό 
των 370 ζισ. το οποίο παρουσιάζει

Εισόδημα, φάρος και μέοη φορολογική επιβάρυνοη γιο εμπόρους, βιοτέχνες και ελεύθερους επαγγελματίες

1 ΣΧΥΟΝ ΣΥΣΤΗΜ Α ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 
Οικογενειακή Ισχύουσα Χωρίς δικαιολογητικά Με δικαιολογητικά 

Εισόδημα Κατάσταση κλίμακα Μ.Φ.Ε. Φόρας Μείωση Μ.Φ.Ε. Φόρος Μείωση Μ.Φ.Ε.

400000 Αγαμος 31.880 7,97 21.000 34,13 5.25 - _
Εγγαμος 20.380 5,09 . - - - - -
Εγγαμος -Η  τέκνο 8.380 1.50 -  . ■ - ■ - ' . - % ‘ΐ'· ·
Εγγαμος +2 τέκνα - ~  . ! ■ -  ; .4: ~ —.'' -  -

500.000 Αγαμος 51.100 10,22 42000 17,81 8.40 - ··
Εγγαμος 39.600 7.12 21 000 46,97 4.20 . — -
Εγγαμος +1 τέκνο 25.600 5.12 - · ' -  :· - ■ - ·. > -
Εγγαμος + 2  τέκνα 7.100 1,42 - ~ “ ■

600.000 Αγαμος 73.140 12,19 83000 13,87 10,50 21 000 71.29 3.50
Εγγαμος 81.640 10.27 42.000 31,87 7,00 - ■ - · • ' -
Εγγαμος +1 τέκνο 47.640 7.14 21.000 55,92 3,50 - — -  ■
Εγγαμος +2 τέκνα 29.140 4.65 “ “ - :Γ  ’ “

700.000 Αγαμος 97.700 13,96 84.000 14,03 12,00 42.000 57,02 8,00
Εγγαμος 8Θ.200 12,31 83.000 28,92 9,00 - -
Εγγαμος +1 τέκνο 72.200 10,31 42.000 41,83 8,00 - - -
Εγγαμος +2 τέκνα 53.700 7.87 21.000 60,90 3,00 ■ ~ : -

800000 Αγαμος 124.780 15,59 108.000 13,45 13.50 86.000 47,1 1 8,26
Εγγαμος 113.280 14,16 87.000 23,20 10,87 24000 78,82 3.00
Εγγαμος +1 τέκνο 99.2Θ0 12,41 66.000 33,53 8,25 - - -  .
Εγγαμος + 2  τέκνα 80.780 10,09 45.000 44,30 5,62 ■: ;.,<r ·\ • ' “  :!

900000 Αγαμος 154.580 17,17 1 32.000 14,81 14,87 90000 41,70 ι ο.οο ;
Εγγαμος 143.080 15,89 111.000 22,42 12,33 48000 88,45 5,33
Εγγαμος Ή  τέκνο 129.080 14.34 90.000 30,28 10,00 - -  . -  .
Εγγαμος +2 τέκνα 110.580 12,28 69.000 37,88 7.87 ”  ' “

1.000.000 Αγαμος 187.580 18,78 158.000 16,84 15,80 114000 39,23 11,40
Εγγαμος 178.080 17,60 1 35.000 23,34 13,50 72.000 59,11 7,20
Εγγαμος με 1 τέκνο 1 Θ2.080 16,20 114.000 29,87 11,40 24000 85,20 2.40
Εγγαμος με 2 τέκνα  ̂43.580 14,38 93.000 35,33 9.30 , - ■ · γ  ’· . . ’ . '

1.500.000 Αγαμος 394.980 28,31 292.000 28,03 19,47 250.000 38,87 18,87
' -V : J : Εγγαμος 383.280 25,55 271.000 29,29 18,07 208.000 45.73 13.87

Εγγαμος με 1 τέκνο 3ΘΘ.280 24,61 250.000 32,31 16,87 180.000 56,87 10.87
Εγγαμος με 2 τέκνα 350.780 23,36 229.000 34,72 15,27 112 000 68,07 7,47

2.000.000 Αγαμος 851.880 32,68 467 000 29,88 22,85 415.000 36,32 20.75
Εγγαμος 840.180 32,06 436.000 31,90 21.80 373.000 41,74 18,85
Εγγαμος με 1 τέκνο 829.180 31,30 415.000 33,73 20.75 325.000 48.26 18.25
Εγγαμος με 2 τέκνα Θ07.Θ60 30,38 394000 35,17 19,70 277.000 54,42 13.86

3.000.000 Αγαμος 1.214.980 40.49 862.000 29.08 28.73 Θ20.000 32.51 27,3?
Εγγαμος 1.203.480 40,12 841 000 30.12 28.03 778.000 35.36 25.93
Εγγαμος με 1 τέκνο 1.189.480 39,85 820.000 31,07 27.33 730.000 38,83 24.33
Εγγαμος με 2 τέκνα 1.170.980 33.03 799.000 31.77 28.63 832 000 41.78 22,73

4.000.000 Αγαμος 1.821.100 45,82 1 328 000 27,08 33,20 1.268.000 29.39 32,15
Εγγαμος ι .809.800 45,24 1 307.000 27,70 32,67 1.214 000 32.92 30,35
Εγγαμος με 1 τέκνο 1.795.800 44.69 1.2Θ6 000 28.39 32.15 1 196 000 33.40 29.90
Εγγαμος με 2 τέκνα 1.777.100 44.42 1.265.000 28.82 31.82 1.148 000 35.41 .28,70

5.000.000 Αγαμος 2.436.100 48,72 1 021.000 25,25 38.42 1.779 000 27.00 35,98
Εγγαμος 2.424.000 48,49 1 000.000 25.70 36.00 .1 737 000 28.38 34,74
Εγγαμος με ι τέκνο 2.410.800 48,21 1 779.00C 28,20 35,58 1 689 000 29.93 33.78
Εγγαμος με 2 τέκνα 2 392.100 47.85 1.758.000 28,53 35,16 1.841 000 31.42 32,82

αύξηση κατά 66 δισ. έναντι , ιίλ*,· 
ρωμων 31 δ δια που προβλέπονται να 
πραγματοποιηθούν τελικά το 1967 
Στο ποοό αυτό δεν περιλαμβάνονται 
οι συνεισφορές που θα κατοβληθούν 
από τους άμεσα ενδιοφεράμενους 
φορείς σον συμμετοχή στο κόστοτ 
κατασκευής ορισμένων έργων οι ο 
ποιες υπολογίζονται στα 5 δισ 

Σε σύγκριση με ιίς πληρωμές του 
προηγούμενου χρόνου η αύξηση του 
Π Λ Ε . 1988 ανέρχεται σε Γ/,6% θα 
πρέπει νο σημειωθεί όμως ότι οι δα
πάνες γιο έργα και μελέτες θα αυξη
θούν κατά 1 8 .8% 'ενώ αντίθετα οι 
πληρωμές τοκοχρεολυσίων και διοι- 
ygjMiiv δαπανών θα μειωθούν κατά

θα πρέπει να σημειωθεί άτι από το 
συνολικό ποσό των 370 δισ έχουν 
κρατηθεί 22;δισ. ως αποθεμιιτικδ, τα 
οποία θα διατεθούν κυρίως για την 
χρηματοδότηση ειδικών αναπτυ
ξιακών προγραμμάτων και έργων που 
θα αρχίζουν να υλοποιούνται κατά 
την διάρκεια του 1986.

Δ Η Μ Ο ΣΙΕ Σ Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ
(Δ Ε .)

Τα οικονομικό οποτελέσματα των 
ΔΕ. κατά την περίοδο 1964-1987 πα
ρουσιάζουν πολύ σημαντική βελτίω
σα είναι αξιοσημείωτο ότι το 1987 το 
έλλειμμα εκμετάλλευσης των ΔΕ. αν
τιπροσωπεύει σε σταθερές τιμές μό
νο το 8,6% του αντιστοίχου ελλείμμα
τος του 1966 και το 12.6% του ελ
λείμματος του 19ΘΘ.

Ενώ το έλλειμμα εκμετάλλευσης το 
1686 παρουσίασε αύξηση σε σταθε
ρές τιμές έναντι του 1984 κατά 
84,9% το 1966 παρουσίασε μείωση 
κατά 33% και το 1.867 μείωση κατά 
87,4% Επίσης ενώ το 1986 το έλλειμ
μα εκμετάλλευσης αντιπροσώπευε το 
1,46% του ΑΕΠ, το ιθθβ το ποσοστό 
αυτό μειώθηκε υ ιυ  0,99% και (0 
1987 κκτιμάται ότι θα μειωθεί στο 
0.12% θα πρέπει νο τονιστεί ότι η 
μεγάλη μείωση του ελλείμματος εκμε
τάλλευσης τάοο οε απόλυτες τιμές, 
όοο και σαν ποοοστό του ΑΕΠ οφεί
λεται στη συμπίεση των δαπανών των 
δημοσίων επινειολσεων παοΑ το γ»· 
γονός ότι κοτά την εξετοζόμενη πε
ρίοδο ασκήθηκε μέσω των ΔΕ. κοινω
νική πολιτική ιδιαίτερα ο δ,τι οφορό 
τα χαμηλό κόμιστρα στις συγκοινω
νίες

ΕΠ ΕΝ Δ Υ ΤΙΚ Η  
ΔΡΑΣΤΗ ΡΙΟ ΤΗ Τ Α

Ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης 
των επενδύσεων των ΔΕ. κατά την πε
ρίοδο 1984-1087 ήταν 10.1%. ενώ το 
ποσοστό συμμετοχής των επενδύ 
σεών τους στις ακαθάριστες επενδύ' 
σεις παγίου κεφαλαίου της χώρας πα- 
ράμεινε σταθερό στο επίπεδο του 
22% Το μεγαλύτερο μέρος των επεν
δυτικών δαπανών πραγματοποιήθηκε 
στους τομείς της ενέργειας, των τηλε
πικοινωνιών και των μεταφορών

Δ Α Ν Ε ΙΑ Κ Ε Σ  Α Ν ΑΓΚΕ Σ
Ενώ στις δανειακές ανάγκες των ΔΕ. 

το 1906 παρουσιάζεται μίο σημαντική 
ούξηοη (35.4%) σε σταθερές τιμές έναν 
νι του 1964. το 1 θθθ έναντι του 1965 
παρουσιάζεται μείωση κατά 32.2% και 
το 1987 έναντι του 1966 μείωση κατά 
θ€3%

Επίσης ενώ το 1966 οι συνολικές δα
νειακές ανάγκες των Δ Ε  αντιπροσώ
πευαν το 2.26% του ΑΕΠ. το 1 985 το πο
σοστό αυτά μειώθηκε στο 1 .80%  του 
ΑΕΓι και το 1987 προβλέπεται να περιο
ριστεί στο 0.06% του ΑΕΠ.

01 Δ Η Μ Ο ΣΙΕ Σ  Ε Π ΙΧ Ε ΙΡ Η ΣΕ ΙΣ  
ΤΟ 198 8

Η εφαρμογή των προγραμμάτων εξ
υγίανσης, με τη. βελτίωση της οργάνω
σης των Δ Ε , την αύξηση της παραγωγι
κότητάς τους κοι τη μείωση του κόστους 
παραγωγής. Θα οδηγήσει σε η,ραπέρο- 
βελτίωση του οικονομικού αποτελέσμα
τος των ΔΕ. το 1988 Συγκεκριμένο προ- 
βλέπεται ότι οι ΔΕ: 8α παρουσιάσουν θε
τικό οικονομικό αποτέλεσμα της τάξης 
των 2 δισ. έναντι ελλεώμστος 7.8 διο. το 
1 967 Επίσημοί νέτοι on το Οικονομικό 
αποτέλεσμα των Δ Ε  επιβαρύνεται ση
μαντικά απά τα μεγάλα ελλείμματα εκμε
τάλλευσης του Ο Α Ι και του ΟΣΕ λόγω 
της άσκησης κοινωνικής πολιτικής.

Η επενδυτική δραστηριότητα των ΔΕ 
το 18Θ6 θα παρουσιάσει αύξηση 25,3% 
έναντι του 1907 και θα συγκεντρωθεί 
στα σημαντικά επενδυτικά προγράμματα 
που υλοποιούν η ΔΕΗ (αξιοποίηση των 
λιγνιτικών πόρων), ο Q TE (εγκατάσταση 
5ο χιλ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων!, ο 
O l t  (εκσυγχρονισμός της γραμμής ΑβΠ- 
νος -. Θεσσαλονίκης - Ειδομένης). η ΕΑΒ 
(νέο μαχητικά αεροσκάφος ■ αντισταθμι
στικά οφέλη) και η ΟΑ (αγορά τριών νέων

ιροσκοφών).

Ο Ρ ΓΑ Ν ΙΣΜ Ο Ι 
Κ Ο ΙΝ Ω Ν ΙΚ Η Σ  Α ΣΦ Α Λ ΙΣΗ Σ 

ΚΑΙ Π ΡΟ Ν Ο ΙΑ Σ
Ο έντονος κοινωνικός ρόλος των Ορ

γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πράνοιος επιβάλλκι διαφορετικά τρόπο 
αξιολόγησης των οικονομικών αποτελε
σμάτων τους καθώς και την Ιεχωοκττή 
παρουσίασή touc από τις Δημόσιες Επι- 
ειρήσεις

Ο κοινωνικός αυτός ρόλος, ιδιαίτερα

?ε ά,τ·. 'ν κ - ντονακλάτοι στην
υστέρηση των εσόδων οπό εισφορές σε 
σχέση Uf tic  δαπάνες για ο«ντά«ε*ς και 
περίθαλψη Για την κάλυψη του κόστους 
της κοινωνικής πολιτικής που ασκείται 
μέσω ιων Οργανισμών Κοινωνικής Α
σφάλισης και Πράνοιος το κράτος αυξά
νει σημαντικά την επιχόοήνηση οπό τον 
Τακτικά ΠροΟποΑονιΟμά Συγκεκριμένα, 
οι επιχορηγήσεις του τακτικού Προϋπο
λογισμού προς τους δύο μεγάλους α
σφαλιστικούς οργανισμούς ΙΚΑ κοι Ο ΓΑ  
που καλύπτουν το 82% του συνόλου του 
πληθυσμού, ουξήθηκον απά 50.1 διο το 
190Θ οε 136.6 δισ το 1987 Για το 1988 
οι επιχορηγήσεις προς το ΙΚΑ και τον 
ΟΓ Α προβλέπεται να ανέλθουν στο ύφος 
των 237 διο Με αυτά την επιχορήγηση 
επιτυγχάνεται η μετάβαση από rov πα-

ίοδοσιακά τρόπο χρηματοδότησης της 
οινωνικής Αοφάλσης (εισφορές οοφα- 

λιομένων-κοι εργοδοτών) στο σύγχρονο 
σύστημα τριμερούς συμμετοχής ασφαλι
σμένων, εργοδοτών και .κράτους.

Κατά την περίοδο 1984-1987 παρου
σιάζεται ουξηση των (Αλειμμάτων των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πράνοιος Η αύξηση αυτή οφείλεται, κυ
ρίως στα ελλείμματα των μεγάλων οσφο- 
λιστνκών φορέων ΙΚΑ κοι ΟΓΑ που αντα
νακλούν την άσκηση κοινωνικής πολιτι
κής.

Ιδιαίτερο σε ό.τι αφορά τον Ο ΓΑ  τα 
ευυδΰ ιυν ΙΟ : 307 »£·ώθηκα« ύ>ιμυνΐι- 
«ά λόγω της αντικατάστασης οπό τον 
ΦΠΑ ορισμένων έμμεσων φάρων που ο- 
ποδίδοντσν στον Οργανισμό

Δ Α Ν Ε ΙΑ Κ Ε Σ  Α Ν ΑΓΚΕ Σ
Αντίθετα με την εξέλιξη του οικονομι

κού αποτελέσματος των Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης και Πράνοιος. οι 
δανειακές τους ανάγκες παρουσιάζουν 
αισθητή βελτίωση το ιθ87

Συγκεκριμένα οι δανειακές ανάγκες 
μειώνονται κατά 3 2 ,·%  οε σταθερές τι
μές έναντι του 1986 ενώ σον ποσοστό 
του ΑΕΠ μειώνονται απά 1.49% το 1988 
σε 0.99% τα 1987

Η μείωση των δονειακων αναγκών των 
Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και 
πράνοιος οφείλεται στην αυξημένη επι
χορήγηση για το 1987 προς το ΙΚΑ κοι 
τον ΟΓΑ Οι συνολικές επιχορηγήσεις 
προς τους Οργανισμούς Κοινωνικής Α-

Π Ρ Ο Ο Π ΤΙΚΕΣ Γ ΙΑ  TO 1Β88
Το 1988 προβλέπεται άτι θα υπήρξε·' 

σημαντική μείωση των δανειακών α
ναγκών των Οργανισμών Κοινωνικής Α- 
υφύλιυικ και ι ιρώννιυς. ιιρυγμυ που υα 
ουμΒάλει στην οικονομική τους εξυγίαν
ση μ αύξηση των ελλειμμάτων των Ορ
γανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης κοι 
πρόνοιας θα καλυφθ'ϊ από τις ουξημέ- 
νες επιχορηγήσεις - ,υ Τακτικού Πρόο- 
πολογιομού. ενώ παράλληλα 9α αυξη
θούν οι επενδυτικές τους δαπάνες

Το ποσοστά των ελλειμμάτων των Ορ- 
γανιομώ» Κοινωνικής Ασφάλισης και 
Πρόνοιας θα αντιπροσωπεύει το 3.64% 
του ΑΕΠ για το 1988 έναντι 2.98% για 
το 1987. Η αύξηση του ελλείμματος ο
φείλεται στ< αυξημένες δαπάνες για 
συντάξεις και παροχές των μεγάλων α
σφαλιστικών οργανισμών ΙΚΑ και ΟΓΑ 
για την εξασφάλιση ικανοποιητικού επι
πέδου προστοοίος - οοφαλισμένων κοι 
συντοξιουχυω.

Οι δανειακές ανάγκες των Οργα
νισμών Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρό
νοιας αναμένεται να μειωθούν κατά 
34.8% σε σταθερές τιμές ένονη του 
1ΘΘ7. Ο κυριάτερος λόγιος της σημαντι
κής αυτή- ιείωστκ είναι οι ουξπυενες ε- 
πιχορηγηυ^.ς οπό τον Τακτικά προϋπο
λογισμό για την Κοινωνική Ασφάλιση γιο 
την κάλυψη του κόστους της ασκούμε
νης κοινωνικής πολιτικής Η επιχορήγη
ση απά τον Τακτικά Προϋπολογισμό 
προς το ΙΚΑ «α ονέλθει ο« 137  δισ «ο. 
πρι-ς τον ΟΓΑ σε 100 δ*ο

Ο  επενδύσεις των Οργανισμών Κοι
νωνικής Ασφάλισης και Πράνοιος γιο το 
1986 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 
37.4% απο το 1987 ιδιαίτερα αε ό.τι α- 
ξορά τη σττγοστΛκή Οροστηριάτητα του
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Με το τέλος του 1987 έληξε και π πε

ρίοδος εφορμογής του σταθεροποιητή 
κού προγράμματος της διετίας 
1988-1987 :

Η διόρθωση στα μακροοικονομικά με
γέθη που πέτυχε τυ στοθεροποιητικό 
πρόγραμμα είναι σημαντική, αφού το έλ
λειμμα του ισοζυγίου πληρωμών εκπμά- 
ται οτι δεν θα ξεπεράσει τα 1.260 εκστ. 
δολάρια, όσο δηλαδή ήταν ο στόχος του 
προγράμματος ο ηληθωρ*ομά< θα κυ
μανθεί σε μέσο επίπεδα γύρω στο 1 6%. 
απά 16.3% που ήταν το 1905 και οι δα
νειακές ανάγκες του δημόσιου τομέα 
σαν ποσοστά στο ΑΕΠ εκτιμάται άτι θα 
μειωθούν στο 13% απά 18%  που ήταν 
το 1986

Ειδικότερα ο Γ.Π.Κ. θα παρουσιάσει 
το 1.987 μια μικρή υπέρβαση απά το 
στόχο του ελλείμματος σαν ποσοστά στο 
ΑΕΠ. κατά 1.8 ποσοστιαίες μονάδες, οαν 
αποτέλεσμα της πρόσθετης εξόφλησης 
χρεολυσίων ' 07 8 δισ που αφορούν 42 
5*0 προεξόφληση χρεολυσίων δον*νυν 
εξωτερικόν των ετών 19Θ6-1990 κοι 86 
άιο. εξόφληση εντόκων γραμματίων ι
διωτών τρίμηνης δ*άρ«ε»ος ενώ ο* δα
νειακές ανάγκες τοϋ,Γ.Π Χ εκτιμάται άτι 
δεν θα παρουσιάσουν υπέρβοση

Τα έσοδα του Τ.Π.. δεν θα αποκλίνουν 
από τις αρχικές προβλέψεις Ιυστέρηση 
μόνο κατά 35 6*σ χ ενω ο* δαπάνες χω
ρίς τπν εξόφληση των επιπλέον χρεολυ
σίων 0ο βίν'.ι μικρότερες οπό τ*ς οεηρκές 
προβλέψεις

Τέλος το Πρόγραμμα Δημοσίων Ε
πενδύσεων μετά την περικοπή που απο- 
φοσιστΓΚΓ απά την κυβέρνηση εκημάτα* 
οτι 6α ψτάοει m  3 15 δ* απο 384 δ*σ 
που ήταν σι αρχικές προβλέψεις

1400 διο. το 1Θ87 έναντι 54 δισ το 
1ΘΘ8


