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ΕΞΑΓΓΕΛΙΕΣ ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

 

«Οδικό χάρτη» για τη σταδιακή µείωση του ελλείµµατος κάτω από το 3% στο 
τέλος της τετραετίας παρουσίασε ο πρωθυπουργός στην έναρξη του εθνικού διαλόγου µε 
τους κοινωνικούς εταίρους. Ο κ. Παπανδρέου εξήγγειλε σειρά ανατροπών σε όλους τους 
τοµείς της κυβερνητικής δραστηριότητας και δεσµεύτηκε ότι το έλλειµµα θα µειωθεί 
κατά 4% ήδη από τον πρώτο χρόνο. 

Όπως εξήγησε, θα εξοικονοµηθούν πόροι 8 δισ. κατά το ήµισυ από αύξηση των 
εσόδων και άλλα 4 δισ. από την περιστολή των δαπανών, ενώ στόχος της κυβέρνησης 
είναι να µειώνεται το έλλειµµα κατά 2% του ΑΕΠ για κάθε χρόνο µέχρι το 2013. Τους 
στόχους αυτούς θα προβλέπει και το τετραετές πρόγραµµα σταθερότητας που θα 
υποβάλλει η Ελλάδα στην Κοµισιόν τον Ιανουάριο του 2010. 

 

Περιστολή ∆απανών 

Στο πεδίο του περιορισµού της κρατικής σπατάλης, ο Γ. Παπανδρέου εξήγγειλε: 

  

-Μείωση δαπανών 10% σε όλα τα υπουργεία 

-Μείωση κατά 10% της σπατάλης στα Ασφαλιστικά Ταµεία 

-Αναστολή προσλήψεων για τον επόµενο χρόνο, εξαιρουµένων των τοµέων Υγείας, 
Παιδείας και Σωµάτων Ασφαλείας 

-Μία πρόσληψη για κάθε πέντε αποχωρήσεις υπαλλήλων από το ∆ηµόσιο 

-Πάγωµα των µισθών πάνω από 2.000 ευρώ στο ∆ηµόσιο (δεν διευκρίνισε αν 
αναφερόταν σε µικτές ή καθαρές αποδοχές) 

 -Κλείσιµο του 1/3 των γραφείων του ΕΟΤ στο εξωτερικό 

-Κλείσιµο όλων των γραφείων τύπου στο εξωτερικό και ενσωµάτωσή τους στις 
πρεσβείες 

-Μείωση κατά 50% των αµοιβών των µελών ∆Σ των φορέων του ∆ηµοσίου, πλαφόν 
στις αµοιβές τους και κατάργηση των µπόνους που λαµβάνουν 

-Υποχρεωτική δηµοσίευση ισολογισµών όλων των νοµικών προσώπων του κράτους και 
υπογραφή τους από ορκωτούς λογιστές 
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-Φορολόγηση κατά 90% των µπόνους που χορηγούν οι τράπεζες στα στελέχη τους 

-∆ιπλογραφικό σύστηµα στα νοσοκοµεία για το έλεγχο των προµηθειών 

-Ηλεκτρονική συνταγογράφηση στα ταµεία και επαναφορά της λίστας φαρµάκων 

-Ορκωτοί λογιστές για έλεγχο στα Ταµεία 

-Μηνιαίος απολογισµός ανά υπουργείο, που θα δηµοσιεύεται στο ∆ιαδίκτυο 

-Ενιαία αρχή πληρωµής των µισθών στο ∆ηµόσιο 

-Ίδρυση στη Βουλή σώµατος ελεγκτών που θα παρακολουθεί την εκτέλεση του 
προϋπολογισµού 

 

Αύξηση εσόδων 

 

Στο πεδίο της αύξησης των δηµοσίων εσόδων: 

  

-Καθιέρωση ενιαίας, προοδευτικής, τιµαριθµοποιηµένης φορολογικής κλίµακας 

-Κατάργηση της αυτοτελούς φορολόγησης των επιδοµάτων  

-Κλιµακωτή φορολόγηση της µεγάλης ακίνητης περιουσίας 

-Φορολόγηση των διανεµόµενων κερδών  

-Φορολόγηση των βραχυπρόθεσµων χρηµατιστηριακών συναλλαγών 

-Λογιστικός προσδιορισµός των εισοδηµάτων 

-∆ιατήρηση επαγγελµατικού λογαριασµού στις τράπεζες, διασυνδεµένου µε τις ∆ΟΥ 

-Αυστηρή εφαρµογή πόθεν έσχες σε όλους τους εφοριακούς, που θα απολύονται αν τα 
περιουσιακά τους στοιχεία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήµατα που δηλώνουν 

-Αποκρατικοποιήσεις και κεφαλαιοποιήσεις των µετοχικών πακέτων του ∆ηµοσίου 

-Αξιοποίησης της κρατικής ακίνητης περιουσίας 

-Επαγγελµατική διαχείριση της περιουσίας των Ταµείων 
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 «Στόχος η Ελλάδα των αξιών» 

 Ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για κίνδυνο να βουλιάξει η χώρα από το χρέος. «Το 
διακύβευµα είναι ξεκάθαρο, αφορά κυριαρχικά µας δικαιώµατα» είπε, 
σηµειώνοντας ότι είναι περισσότερο επίκαιρο από ποτέ το σύνθηµα του ΠΑΣΟΚ 
«αλλάζουµε ή βουλιάζουµε». Ο κ. Παπανδρέου δήλωσε αποφασισµένος να προχωρήσει σε 
τοµές και όχι ηµίµετρα και κάλεσε τους πολίτες «να αποδείξουµε ότι µπορούµε να τα 
καταφέρουµε» και µάλιστα αλλάζοντας την Ελλάδα. «∆εν µιλάµε για µερεµέτια, αλλά για 
δίκαιες ανατροπές παντού, είπε, προσθέτοντας ότι «πολλές επιλογές µας θα είναι 
επώδυνες» και ότι «όλοι πρέπει να ξεβολευτούµε», τόνισε όµως ότι παράλληλα «θα 
στηρίξουµε τους χαµηλόµισθους και τη τα µεσαία τάξη».Επεσήµανε δε ότι η προσπάθεια 
εξόδου από το δηµοσιονοµικό αδιέξοδο θα συνδυαστεί µε σείρα διαρθρωτικών αλλαγών 
στη διοίκηση, το κοινωνικό κράτος και την πολιτική ζωή. 

 

Ανάπτυξη 
 

Έθεσε επίσης ως πρώτη προτεραιότητα την οικονοµική ανάπτυξη και την αλλαγή του 
παραγωγικού προτύπου της χώρας. Στην κατεύθυνση αυτή εξήγγειλε: 

 -Πρόγραµµα δηµοσίων επενδύσεων ύψους 10 δισ. Ευρώ 

-Στρατηγικό αναπροσανατολισµό του ΕΣΠΑ (26 δισ.) στην πράσινη οικονοµία 

-Υπηρεσίες µίας στάσης για την ίδρυση και λειτουργία επιχειρήσεων 

 

Κοινωνικό κράτος 

 «Ήρθαµε να στήσουµε και όχι να γκρεµίσουµε το κοινωνικό κράτος», είπε ο Γ. 
Παπανδρέου και δεσµεύτηκε ότι εντός του πρώτου εξαµήνου θα έχουν νοµοθετηθεί οι 
αλλαγές στο Ασφαλιστικό. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανασφάλιστη εργασία των 
µεταναστών, τονίζοντας ότι οι εργασιακοί νόµοι αφορούν και τους αλλοδαπούς, 
ανεξαρτήτως αν βρίσκονται νόµιµα στη χώρα. 

 «Πρόκειται για επώδυνα, αλλά αναγκαία και δίκαια µέτρα», τόνισε και εξήγησε ότι 
συνειδητά η κυβέρνηση του επιλέγει το διάλογο, επιλέγει να στηριχθεί στην κοινωνία και 
όχι στην ευρεία κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. 

Πηγή: Τα Νέα», 14/12/09 


