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Αθήνα, 15 Απριλίου 2011 

  

  

ΟΜΙΛΙΑ 

ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ 

ΓΙΩΡΓΟΥ Α. ΠΑΠΑΝ∆ΡΕΟΥ 

ΣΤΗ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

  

  

Σήµερα, για πρώτη φορά, η Ελληνική Κυβέρνηση καλείται να συζητήσει έναν πολυετή 
προϋπολογισµό σε συνεδρίαση Υπουργικού Συµβουλίου. 
Πριν προχωρήσω στην ουσία της συζήτησής µας, θέλω καταρχήν να σας ευχαριστήσω 
όλους για τη δουλειά που έγινε τις τελευταίες εβδοµάδες. Μια δουλειά που δεν ξανάγινε 
ποτέ στο ελληνικό κράτος. 
Υλοποιήσαµε την προεκλογική µας δέσµευση ότι θα εξετάσουµε τον προϋπολογισµό 
γραµµή-γραµµή, αξιολογώντας µία-µία όλες τις δαπάνες, µέχρι και το τελευταίο ευρώ. 
Σεβόµενοι καταρχήν τους κόπους του Έλληνα φορολογούµενου. 
Κάνουµε πράξη την προεκλογική µας δέσµευση για κατάρτιση πολυετών προϋπολογισµών. 
Κάτι αυτονόητο στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Αλλά κάτι που δεν υπήρχε στη 
χώρα µας, γιατί πολλοί έλεγαν «δεν γίνεται». 
Να που γίνεται κι αυτό. 
Έτσι, για πρώτη φορά, η Κυβέρνηση της χώρας προχωράει στην κατάρτιση ενός τόσο 
τεκµηριωµένου σχεδιασµού. Και αυτό έγινε σε συνεργασία και µε τους αρµόδιους Τοµείς 
της Κοινοβουλευτικής µας Οµάδας. 
Αυτό που παρουσιάζουµε σήµερα ξεπερνάει όµως τη δηµοσιονοµική διάσταση. Είναι οι 
βασικοί άξονες του Οδικού Χάρτη, ο οποίος θα µας οδηγήσει από την Ελλάδα της κρίσης, 
στην Ελλάδα της δηµιουργίας. 
Ο Οδικός µας Χάρτης καλύπτει 4 κρίσιµους τοµείς: το δηµοσιονοµικό νοικοκύρεµα, 
δηλαδή το ∆ηµόσιο ως εργαλείο στην υπηρεσία του πολίτη, την ανάπτυξη µε επένδυση 
στη γνώση και τον πολιτισµό, την καινοτοµία µε σεβασµό στο περιβάλλον και το 
αποτελεσµατικό κοινωνικό κράτος.   
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Ο Οδικός Χάρτης δεν ξεκινάει από το µηδέν. Βασίζεται, επικαιροποιεί, συµπληρώνει και, 
όπου χρειάζεται, διορθώνει το τιτάνιο έργο που έχει συντελεστεί στη χώρα από τον 
Οκτώβριο του 2009. Είναι το επόµενο βήµα, η επόµενη φάση στην πορεία υλοποίησης της 
προεκλογικής µας υπόσχεσης, που βάζει «πρώτα τον πολίτη». 
Έχοντας πυξίδα για το πού πάµε στο µέλλον, σχεδιάζοντας σε µεσοπρόθεσµη βάση για 
πρώτη φορά. Και αυτό, είναι η αποτύπωση της έννοιας της ευθύνης και της λογοδοσίας 
απέναντι στους πολίτες. 
Αυτό είναι ένα σηµαντικό βήµα προόδου, µια κατάκτηση για το πώς ασκείται η πολιτική 
στη χώρα µας. Μια δικλείδα ασφαλείας για τους πολίτες, για να ελέγχουν την εξουσία, 
ώστε να µην µπορεί αυτή να αυθαιρετεί, αλλά και να διασφαλίσει ένα κοινό µπούσουλα 
σίγουρης πορείας. 
Είναι ένα ακόµα βήµα για να αντιµετωπίσουµε τις χρόνιες στρεβλώσεις και τις αδυναµίες, 
όχι µόνο της οικονοµίας µας, αλλά και του τρόπου οργάνωσης της κοινωνίας µας και του 
πολιτικού µας συστήµατος, που οδήγησαν την Ελλάδα στο χείλος της καταστροφής, σε 
ελεύθερη πτώση, µέσα σε ένα απόλυτα ρευστό διεθνές οικονοµικό περιβάλλον. 
Στη λογική της φυγοµαχίας και του «άστο γι' αργότερα», που κατέστρεψε την Ελλάδα, 
εµείς απαντάµε: αποφάσεις και αλλαγές τώρα. 
Καµία διαδικασία αλλαγής δεν ήταν ποτέ εύκολη. Χρειάζεται κόπο, χρόνο, φαντασία, 
καινοτοµία, υποµονή και συλλογική προσπάθεια, όλων µας. 
Στο τέλος όµως αυτής της πορείας, βρίσκεται µια άλλη Ελλάδα, η Ελλάδα που αξίζουµε ως 
πολίτες, η Ελλάδα της δηµιουργικότητας, της βιώσιµης ανάπτυξης, των δικαιωµάτων και 
των ευκαιριών για όλους. Μια πατρίδα, που στέκεται αυτόνοµη στα πόδια της και κοιτά το 
µέλλον µε αισιοδοξία και σιγουριά, που ανοίγει ορίζοντες για τη νέα γενιά. 
Αυτή είναι η µάχη που δίνουµε τους τελευταίους 18 µήνες. Αυτή είναι η µάχη που θα 
συνεχίσουµε να δίνουµε µέχρι το τέλος της θητείας µας, όταν µας κρίνει ο Ελληνικός λαός. 
∆ίνουµε τη µάχη παρά τα εµπόδια, παρά τις απρόβλεπτες καταστάσεις που 
παρουσιάζονται, παρά τις µεγάλες αντιστάσεις από εκείνους που δεν θέλουν να αλλάξει 
τίποτα στη χώρα µας, αδιαφορώντας για το κόστος της καταστροφής και το βάρος που 
θα φορτώναµε στα παιδιά µας. 
Σεβόµαστε κάθε άποψη, ελεύθερη και δυναµική. 
Αντιλαµβανόµαστε και το πρόβληµα κάθε πολίτη, που αντιµετωπίζει µια ιδιαίτερα δύσκολη 
συγκυρία. 
Κατανοούµε απόλυτα τα προβλήµατα. Αλλά πρέπει και να σεβαστούµε τις θυσίες του 
Ελληνικού λαού. 
Οφείλω να επισηµάνω, όµως, ότι η βία και η ανοµία δεν έχουν θέση σε µία ∆ηµοκρατία 
και, µάλιστα, σε µία στιγµή ανασυγκρότησης της χώρας και των δηµοκρατικών µας 
θεσµών. 
Και οφείλουν όλες οι πολιτικές δυνάµεις να τοποθετηθούν ξεκάθαρα γι' αυτό, χωρίς 
µισόλογα και υπεκφυγές, µπροστά στο µεγάλο δηµοκρατικό και εθνικό έργο που έχουµε 
µπροστά µας 
Μια µάχη, σε δύο µέτωπα παράλληλα. 
Αφενός, µε όπλο µας την αποφασιστικότητα και τις θυσίες όλου του Ελληνικού λαού, 
όλων µας, αποκαταστήσαµε την αξιοπιστία µας και µια εµπιστοσύνη στην Ελλάδα, 
πετύχαµε µία πρωτοφανή σε µέγεθος συµφωνία για τη στήριξη της Ελλάδας, που µας 
έδωσε χρόνο, και βάλαµε τις βάσεις για τη δηµοσιονοµική εξυγίανση, που αποτελεί 
προϋπόθεση και για την ανάπτυξη, και για την ευηµερία στο µέλλον. 
Αφετέρου, ξεκινήσαµε ένα µεγάλο πρόγραµµα µεταρρυθµίσεων, που θα έπρεπε να είχαν 
γίνει εδώ και χρόνια στη χώρα µας, σε ολόκληρο το φάσµα της ζωής µας, στο κράτος, 
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στο αναπτυξιακό πρότυπο, στις δοµές της οικονοµίας µας, στο πολιτικό σύστηµα, στη 
∆ικαιοσύνη, πάνω απ' όλα, όµως, στη νοοτροπία όλων µας. 
Η προσπάθεια περιορισµού της σπατάλης, καθώς και οι θυσίες των πολιτών, έφεραν ήδη 
άµεσα αποτελέσµατα. Πετύχαµε τη µεγαλύτερη µείωση του ελλείµµατος που έχει πετύχει 
ποτέ η χώρα µας, αλλά και οποιαδήποτε άλλη χώρα της Ευρωζώνης, µέσα σε ένα χρόνο. 
Οι µεγάλες διαθρωτικές αλλαγές και το πρόγραµµα δηµοσιονοµικής εξυγίανσης έχουν 
στόχο να επαναφέρουν τη χώρα το συντοµότερο δυνατό σε τροχιά δηµοσιονοµικής 
σταθερότητας, βιωσιµότητας και αποκατάστασης της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας της 
οικονοµίας µας. 
Όσον αφορά τις µεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές, ήδη έχει ξεδιπλωθεί και αρχίζει να 
υλοποιείται ένα πρωτόγνωρο σε εύρος και έκταση πρόγραµµα µεγάλων αλλαγών, το 
οποίο συνεχίζεται και το 2011 και, βέβαια, τα δύο επόµενα χρόνια, µέχρι το τέλος της 
θητείας µας. 
Ήδη, έχετε στα χέρια σας ένα κείµενο, µε µία σειρά από µεγάλες παρεµβάσεις σε όλους 
τους τοµείς. Αµέσως µετά το Πάσχα, θα εξειδικευτούν και θα παρουσιαστούν αναλυτικά 
και µε χρονοδιαγράµµατα για κάθε Υπουργείο. Αποτελεί αυτό το σχέδιο και βάση 
διαλόγου µε τους κοινωνικούς εταίρους και τα άλλα κόµµατα, από τους οποίους 
περιµένουµε τις εποικοδοµητικές τους προτάσεις. 
Είµαστε όλοι µας αποφασισµένοι να αλλάξουµε την πατρίδα µας µια για πάντα προς το 
καλύτερο. Χωρίς ποτέ να υποσχόµαστε ότι, µέσα σε µια µέρα, θα βρεθεί µια µαγική λύση. 
Με προσπάθεια και επιµονή, συνεχίζουµε να κάνουµε το πατριωτικό µας καθήκον, που 
ταυτίζεται και µε την ειλικρινή αγωνία της συντριπτικής πλειοψηφίας των πολιτών, οι 
οποίοι αναζητούν και διεκδικούν µια διαφορετική Ελλάδα. 
Το έχω πει στο παρελθόν και θα το λέω συνέχεια: 
Ναι, µπορούµε να αλλάξουµε µαζί. 
Ναι, µπορούµε να τα καταφέρουµε. 
Θυµίζω απλά ότι, αν τον Οκτώβριο του 2009, λέγαµε ότι, σε ενάµιση χρόνο ακριβώς: 
-       θα είχαµε πλήρως ανεξάρτητη Στατιστική Αρχή και θα είχε µπει τέλος στα 
«µαγειρέµατα» µε τα ελλείµµατα και την ανεργία, 
-       θα είχαµε σταµατήσει τη θλιβερή εξαγορά συνειδήσεων για µια θέση στο ∆ηµόσιο, 
µε την καθολική υπαγωγή στο ΑΣΕΠ όλων ανεξαιρέτως των προσλήψεων, 
-       θα είχαµε ψηφίσει την ουσιαστικότερη µεταρρύθµιση του ασφαλιστικού, για να 
εγγυηθούµε αξιοπρεπείς συντάξεις για τη νέα γενιά, για τα παιδιά µας, 
-       από 1034 ∆ήµους και Κοινότητες και 52 Νοµαρχίες, θα είχαµε περάσει σε 325 νέους 
ισχυρούς ∆ήµους και 13 αιρετές Περιφέρειες, µε το σχέδιο «Καλλικράτης», 
-       θα είχαµε παρουσιάσει για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας τους πρώτους 
δασικούς χάρτες, που θωρακίζουν τα δάση από τις αυθαίρετες επεµβάσεις και την άναρχη 
δόµηση, 
-       θα είχαµε ψηφίσει φορολογικό νοµοσχέδιο, µια πραγµατική επανάσταση κοινωνικής 
δικαιοσύνης και αναδιανοµής, 
-       θα είχαµε καταφέρει να συγκεντρώσουµε για πρώτη φορά στην ιστορία της χώρας 
τα στοιχεία εσόδων-εξόδων όλων των Φορέων Γενικής Κυβέρνησης, 
-       θα είχαν ήδη αναρτηθεί δεκάδες χιλιάδες αποφάσεων και υπογραφών Υπουργών, 
Γενικών Γραµµατέων, ∆ιευθυντών, στο ∆ιαδίκτυο, για να βλέπει ο Ελληνικός λαός πού 
πάνε τα χρήµατά του, 
-       θα είχαµε καταφέρει το 2010, σε σχέση µε το 2009, να µειώσουµε κατά 2 δις ευρώ 
τις λειτουργικές και καταναλωτικές δαπάνες του ∆ηµοσίου, τις δαπάνες δηλαδή για 
τηλέφωνα, ρεύµα, αυτοκίνητα, αµειβόµενες Επιτροπές, 
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-       θα είχαµε ψηφίσει τον πρώτο νόµο, µε τον οποίο καταργήθηκαν για πρώτη φορά 
στα χρονικά της χώρας 66 Υπηρεσίες του ∆ηµοσίου και 4 Ανώνυµες Εταιρείες, 
-       οι ζηµιές στις ∆ΕΚΟ θα µειώνονταν µέσα σε ένα χρόνο κατά 60%, 
-       θα είχαµε καταφέρει να κάνουµε το 2010 τη µεγαλύτερη ετήσια µείωση ελλείµµατος 
που έγινε ποτέ στην Ε.Ε.,  
-       θα είχαµε χιλιάδες νέους αστυνοµικούς να κυκλοφορούν δίπλα στον πολίτη, στις 
γειτονιές, 
-       θα είχαµε καταργήσει το καµποτάζ στην κρουαζιέρα και τα κρουαζιερόπλοια θα 
άρχιζαν να αυξάνονται στα ελληνικά λιµάνια, 
-       θα είχαµε προχωρήσει για πρώτη φορά σε τόσες διασταυρώσεις στοιχείων και θα 
κυνηγούσαµε, χωρίς δεύτερη σκέψη, περιπτώσεις προκλητικής φοροδιαφυγής, 
-       θα είχαµε καταφέρει τη µείωση της τιµής σε χιλιάδες φάρµακα µέσα στο 2010, 
-       θα είχε ήδη ψηφιστεί και θα εφαρµοζόταν βήµα-βήµα η απελευθέρωση δεκάδων 
κλειστών επαγγελµάτων, κάτι που συζητούσαµε δεκαετίες ολόκληρες και που βοηθάει τη 
νέα γενιά, 
-       θα είχαµε κάνει τα πρώτα βήµατα για την εισαγωγή της ηλεκτρονικής 
συνταγογράφησης στη χώρα µας, µε αποτέλεσµα να µειωθεί η φαρµακευτική δαπάνη των 
Ασφαλιστικών Ταµείων κοντά στο ένα δις το 2010, 
-       θα είχαµε καταφέρει χιλιάδες αποσπασµένοι εκπαιδευτικοί να επιστρέψουν στα 
σχολεία και να γίνει πράξη το ψηφιακό σχολείο, 
-       θα κάναµε ποιοτικές και στοχευµένες τουριστικές καµπάνιες µε ελάχιστο κόστος, 
-       θα είχαµε καταφέρει οι επιδοτήσεις στους αγρότες να πληρώνονται στην ώρα τους - 
το αυτονόητο - και ο ΕΛΓΑ το 2010 να καταβάλλει, για πρώτη φορά µετά από χρόνια, το 
σύνολο των υποχρεώσεών του προς τους αγρότες, χωρίς να χρειαστεί να λάβει δάνειο, 
-       θα είχαµε καταφέρει τα δηµόσια Νοσοκοµεία να µειώνουν επιτέλους τις δαπάνες 
τους για υλικά, παρά την αύξηση της προσέλευσης ασθενών, 
-       οι ασφαλισµένοι του ΙΚΑ θα µπορούσαν να εξεταστούν και από πολλούς άλλους, 
χιλιάδες γιατρούς, 
-       θα είχαµε καταφέρει την παρουσία της FRONTEX και στα ανατολικά χερσαία σύνορά 
µας, ενώ θα είχαµε διαµορφώσει και το πιο σύγχρονο και προοδευτικό πλαίσιο στην 
Ε.Ε., για τη λειτουργία των υπηρεσιών ασύλου, 
-       η αξία των εξαγωγών µας θα αυξανόταν µέσα στην καρδιά της κρίσης, 
-       µία επιχείρηση θα µπορεί να ιδρυθεί µέσα σε µία µέρα, 
-       θα είχαµε προσελκύσει το ενδιαφέρον για σοβαρές επενδύσεις στη χώρα µας, 
-       θα είχαµε ξανά ρόλο και λόγο στην περιοχή µας, 
-       και η Κυβέρνηση, και αυτή η Κοινοβουλευτική Οµάδα, δεν θα δίσταζαν να 
προτείνουν Προανακριτική Επιτροπή, ακόµη και για υποθέσεις που αφορούν στο δικό µας 
κυβερνητικό παρελθόν, 
Αν τα λέγαµε όλα αυτά πριν από κάποιους µήνες και, πάνω απ' όλα, αν λέγαµε ότι, 
απέναντι στο φάσµα της χρεοκοπίας, θα κατορθώναµε να στήσουµε ένα πρωτόγνωρο 
µηχανισµό στήριξης από το µηδέν και να εξασφαλίσουµε το πρωτοφανές ποσό των 110 
δις, για να µην καταρρεύσει η χώρα, τότε θα ακούγαµε από παντού ότι, αυτά που λέµε, 
«δεν γίνονται. Στην Ελλάδα, δεν γίνονται». 
Κι όµως, στην Ελλάδα γίνονται. Να που έγιναν. Και βέβαια µπορούµε να τα καταφέρουµε. 
Ο πολυετής προϋπολογισµός, που σήµερα θα συζητήσουµε, είναι µία ακόµα δικλείδα 
αξιοπιστίας και ασφάλειας, ένα ακόµα εργαλείο για να αποτρέψουµε στο µέλλον το 
ενδεχόµενο να ξαναζήσουµε µια παρόµοια κρίση, όπως η σηµερινή, που είναι αποτέλεσµα 
αλόγιστης σπατάλης, δαπανών χωρίς κοινωνικό και αναπτυξιακό αντίκρισµα, αδιαφάνειας 
και έλλειψης προγραµµατισµού. 
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Αυτό το πρόγραµµα αναδεικνύει τα συγκριτικά πλεονεκτήµατα της πατρίδας µας. Αυτά 
καλλιεργεί, σε αυτά επενδύουµε για την ανάπτυξη που περιµένουµε στην οικονοµία µας. 
Αποτελεί την εφαρµογή, στην καθηµερινή πρακτική της Κυβέρνησης και του ∆ηµοσίου 
γενικότερα, της δέσµευσής µας ότι πλέον κάθε ευρώ θα πιάνει τόπο, ότι πλέον η σπατάλη 
µε τα χρήµατα των πολιτών τελειώνει. 
Όσον αφορά την ουσία της σηµερνής µας συνεδρίασης, είναι κατ' αρχάς αυτονόητο ότι, 
σήµερα, κάνουµε µία πρώτη ολοκληρωµένη συζήτηση γι' αυτό τον σχεδιασµό µας, γι' 
αυτό τον Οδικό Χάρτη. 
Το σχέδιο θα ολοκληρωθεί τις επόµενες εβδοµάδες, θα εµπλουτιστεί και φυσικά θα 
καταλήξει στη Βουλή, όπου και θα συζητηθεί αναλυτικά, όπως όλα τα νοµοσχέδια, από 
τους βουλευτές, πριν ψηφιστεί στο σύνολό του.  
Φυσικά, αν σε οποιαδήποτε άλλη χρονική περίοδο ένας τέτοιος σχεδιασµός θα ήταν µια 
αυτονόητη και σχετικά απλή διαδικασία, σε µια συγκυρία όπου η χώρα µας βρέθηκε στα 
πρόθυρα της χρεοκοπίας και η Ευρώπη σε βαθιά κρίση, η συζήτηση αυτή λαµβάνει 
προφανώς άλλη και ιδιαίτερη σηµασία. 
Η χώρα έχει να αντιπαλέψει ένα τεράστιο δηµοσιονοµικό πρόβληµα, που άφησε πίσω της 
η προηγούµενη κυβέρνηση, µε σχεδόν διπλασιασµό του χρέους σε απόλυτες τιµές, µέσα 
σε λίγα χρόνια. 
Όµως, η προσπάθεια να µειώσουµε το χρέος, δεν είναι θέµα αριθµητικής. 
Το χρέος δεν γεννήθηκε από µόνο του. 
Πίσω από το συσσωρευµένο χρέος, κρύβονται ετήσια ελλείµµατα που, προστιθέµενα, µας 
έφεραν εδώ. Ελλείµµατα, που σηµαίνει ότι ξοδεύουµε συνεχώς περισσότερα απ' ό,τι 
έχουµε. 
Αλλά πίσω από τα ελλείµµατα κρύβονται πρακτικές, νοοτροπίες και πολιτικές φαύλες. 
Αυτές, είναι η βαθύτερη αιτία του προβλήµατος της χώρας µας. Αυτές, είναι το χρέος και 
τα ελλείµµατα. ∆εν είναι µόνο λογιστικά µεγέθη. Είναι πολιτικές και πρακτικές, που πρέπει 
να αλλάξουν και αλλάζουν. 
Η αντιµετώπιση του χρέους και των ελλειµµάτων θα έρθει, όταν αλλάξουµε όλες τις 
πολιτικές που µας έφεραν εδώ, όλα τα κακώς κείµενα. 
Το µεγάλο χρέος, το διαχειριζόµαστε. Αυτό απαντήθηκε από την Κυβέρνησή µας. Ξέρουµε 
πού και πώς. Από τον µηχανισµό στήριξης, µέχρι και την επιτυχία µας να επιµηκύνουµε 
την αποπληρωµή µε χαµηλότερους τόκους. 
Αλλά το πρόβληµα θα λυθεί σε βάθος, όχι αν αναδιαρθρώσουµε το χρέος, αλλά όταν 
αναδιαρθρώσουµε τη χώρα. 
Κατά συνέπεια, βασικό ζητούµενο της δηµοσιονοµικής µας πορείας, σήµερα και στο 
µέλλον, είναι η ριζική αλλαγή όλων αυτών των πρακτικών, δοµών και νοοτροπιών που µας 
έφεραν εδώ. 
Τις δοµές της οικονοµίας µας, το κράτος που ζούµε και εµείς καθηµερινά, την 
αβεβαιότητα και τα εµπόδια, που θέτει ακόµη και στη δική µας δουλειά για την εφαρµογή 
της πολιτικής µας η ∆ηµόσια ∆ιοίκηση, το παραγωγικό µας µοντέλο, το κοινωνικό κράτος, 
τα πάντα. 
Και αυτό κάνουµε µε τον µεσοπρόθεσµο σχεδιασµό, τον Οδικό Χάρτη, που συζητάµε 
σήµερα. 
Γιατί ακόµα κι αν σήµερα, µε ένα µαγικό ραβδί, το χρέος µας, όχι απλώς µειωνόταν, αλλά 
µηδενιζόταν, αλλά κατά τα άλλα δεν άλλαζε τίποτα στη χώρα µας, θα ήταν θέµα 
ελάχιστων ετών να ξαναβρεθούµε πάλι στο δύσκολο σηµείο, δηλαδή µε υπέρογκο χρέος 
στις πλάτες του Ελληνικού λαού. 
Ζητούµενο είναι να χτυπήσουµε τις βαθύτερες αιτίες του προβλήµατος. Στο κείµενο που 
έχετε στα χέρια σας, παρουσιάζουµε τον προγραµµατισµό - που συλλογικά 
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διαµορφώσαµε - των βασικών παρεµβάσεών µας σε όλους τους τοµείς. Μετά το Πάσχα, 
θα παρουσιαστούν λεπτοµερώς, θα συµπληρωθούν µέσα από τη διαβούλευση και θα 
τεθούν αυστηρά χρονοδιαγράµµατα για την υλοποίησή τους. 
Και τους στόχους µας αυτούς, θα τους πετύχουµε µε τις µεγάλες αλλαγές που ξεκινήσαµε 
και συνεχίζουµε. Με ένα πρωτόγνωρο πρόγραµµα ανάπτυξης. Αλλάζοντας ριζικά τον 
αναπτυξιακό προσανατολισµό της χώρας, για να αξιοποιήσουµε τα δικά µας, µεγάλα 
συγκριτικά πλεονεκτήµατα. 
Σπάµε τα δεσµά, κάθε γραφειοκρατία, κάθε περιττή διαδικασία που παράγει αδιαφάνεια, 
καθυστέρηση, διαφθορά, αδικαιολόγητο κόστος και που, τελικά, κρατά τις δηµιουργικές 
δυνάµεις της χώρας µας καθηλωµένες και µας καταδικάζει στην υστέρηση. 
Αυτό απαιτούν οι συνθήκες, αλλά και ο πολίτης που προσπαθεί να επιχειρεί, να δηµιουργεί, 
να συµµετέχει δηµιουργικά στην οικονοµία. 
Μόλις πριν από λίγες µέρες, ξεκίνησε το ηλεκτρονικό σύστηµα για την ίδρυση των 
επιχειρήσεων σε µία µέρα.  Πάλι έλεγαν «δεν γίνεται». Να που κι αυτό γίνεται. Και έτσι 
συνεχίζουµε σε όλους τους τοµείς, καταργώντας τα εµπόδια. 
Ως παράδειγµα, αναφέρω τη δραστική και άµεση αδειοδότηση των επιχειρήσεων, καθώς 
και την επαγγελµατική αδειοδότηση των φυσικών προσώπων και των ατοµικών 
επιχειρήσεων, που σκοπεύουµε να παρέχεται µέσω των ΚΕΠ,  ακόµα και ηλεκτρονικά, 
διαδικτυακά. 
Αλλάζουµε το καθεστώς για τις οικοδοµικές άδειες, µε την ανάληψη της ευθύνης 
συµµόρφωσης στην υφιστάµενη νοµοθεσία από τους πολίτες και τους µηχανικούς. 
Περιορίζονται δραστικά οι αρµοδιότητες των Πολεοδοµιών, που διατηρούν µόνο 
κατασταλτικό ελεγκτικό ρόλο. 
Αλλάζουµε το εκπαιδευτικό µας σύστηµα σε όλη του τη διάσταση, από το σχολείο µέχρι 
το Πανεπιστήµιο. Το ψηφιακό σχολείο και Πανεπιστήµιο. Είναι µια µικρή επανάσταση εν 
τη γενέσει. Σπάει φραγµούς, ανισότητες και ανοίγει ορίζοντες, σε µια οικουµενική γνώση. 
Αυτά τα φέρνω ως παραδείγµατα, αλλά είναι µερικές µόνο από τις πολιτικές µας τους 
επόµενους µήνες, που αλλάζουν οριστικά το επιχειρηµατικό περιβάλλον στη χώρα και το 
κάνουν πολύ πιο φιλικό για κάθε πολίτη που θέλει να κάνει επιχείρηση, αλλά και για κάθε 
επενδυτή που σκέφτεται να έρθει στη χώρα µας. Ένας επενδυτής που επενδύει σήµερα, 
επενδύει σε ένα νέο όραµα για την Ελλάδα. 
Η αξιοποίηση της περιουσίας µας - που ήταν µέχρι προχθές βορά διαφόρων συµφερόντων 
και στοιχείο αυθαιρεσίας - η όποια µετοχοποίηση ή ιδιωτικοποίηση δηµοσίων φορέων, 
εντάσσονται σε µια συνολική αναπτυξιακή πολιτική. 
Προσελκύουµε επενδύσεις, που ενισχύουν τις δηµιουργικές δυνάµεις του τόπου, αλλά και 
βοηθούν στην καλλιέργεια των συγκριτικών πλεονεκτηµάτων της χώρας µας - όπως είναι 
π.χ. η µεσογειακή και κρητική διατροφή, η πράσινη και ανανεώσιµη ενέργεια, η ποιοτική 
ανάδειξη του τουρισµού. 
Προσελκύουµε επενδύσεις, που θα βοηθήσουν την στήριξη και εκπαίδευση του 
ανθρώπινου δυναµικού της χώρας, ώστε να µεταφερθεί τεχνογνωσία και καινοτοµία στην 
Ελλάδα. 
Στηρίζουµε επενδύσεις, που δηµιουργούν ισχυρές οικονοµικές συµµαχίες στο διεθνές 
περιβάλλον και αξιοποιούµε, πάντα µε βάση την περιουσία µας, πάντα µε βάση την 
αποτίµηση της πραγµατικής αξίας του πλούτου της χώρας. 
Τον στρατηγικό έλεγχο σε στρατηγικούς τοµείς της οικονοµίας µας, τον κρατάµε µε τρόπο 
που να µας επιτρέπει να δηµιουργήσουµε συνολική αναπτυξιακή πολιτική. 
Και βέβαια, όλα αυτά τα προωθούµε µε διαφάνεια και χρηστή διοίκηση. 
Σε κάθε περίπτωση, στόχος µας είναι η δηµιουργία νέων θέσεων ποιοτικής εργασίας. 
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Στόχος κάθε αναπτυξιακής πρωτοβουλίας µας, είναι η καλλιέργεια των συγκριτικών µας 
πλεονεκτηµάτων και η δηµιουργία όσων περισσότερων ποιοτικών θέσεων εργασίας και 
ευκαιριών απασχόλησης γίνεται στον ιδιωτικό τοµέα. Ιδιαίτερα τώρα, που το κράτος δεν 
µπορεί και δεν θέλουµε πια να απορροφά µε τεχνητό ή πελατειακό τρόπο την ανεργία. 
Ίδιας κλίµακας παρεµβάσεις προγραµµατίζουµε και στο κράτος πρόνοιας, ώστε να είναι 
δίπλα στον πολίτη. 
Ούτε σπατάλες, ούτε αδικίες, ούτε ανισότητες, ούτε πελατειακά προνόµια για λίγους. 
Πάµε σε καλύτερες υπηρεσίες υγείας, καταπολεµώντας τη σπατάλη, µε την ηλεκτρονική 
συνταγογράφηση, µε το διπλογραφικό στα Νοσοκοµεία. Πάµε στην επέκταση της 
ολοήµερης λειτουργίας των Νοσοκοµείων. 
Όπως πάµε και σε νέες επιθετικές πολιτικές για την καταπολέµηση της ανεργίας. 
Ενοποιούµε όλες τις κοινωνικές παροχές κάτω από έναν φορέα, έτσι ώστε να παρέχονται 
από µία Υπηρεσία, που θα µπορεί να καταγράφει, να παρακολουθεί και να αξιολογεί την 
αποτελεσµατικότητα της κοινωνικής και προνοιακής πολιτικής και, τελικά, να στηρίζει τον 
πολίτη που έχει ανάγκη. Αυτό είναι το πρώτο βήµα και η βάση, για να θεµελιώσουµε ένα 
σύστηµα ελάχιστου εγγυηµένου επιπέδου διαβίωσης, αξιοπρεπούς επιπέδου διαβίωσης, 
µια Χάρτα Κοινωνικών ∆ικαιωµάτων. 
Εισάγουµε ένα νέο θεσµό, αυτόν της κοινωνικής οικονοµίας και επιχειρηµατικότητας. Με 
ρόλο για την Κοινωνία των Πολιτών. Με νέες µορφές κοινωνικής και κοινωφελούς 
εργασίας. 
Προχωρούµε, όπως έχουµε δεσµευτεί, σε ριζική αλλαγή του τρόπου απονοµής των 
συντάξεων, µε στόχο τη σηµαντικά ταχύτερη απονοµή τους. 
Παρά τις δυσκολίες που αντιµετωπίζουµε, προτεραιότητα και απόφασή µας είναι η 
ενίσχυση των χαµηλών συντάξεων. Και αυτό θα γίνει το ταχύτερο δυνατόν. 
Το ίδιο και στο κράτος, στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση και στους θεσµούς. 
Άµεσα, πάµε σε εφαρµογή του «Καλλικράτη» στη ∆ηµόσια ∆ιοίκηση. 
Στην αλλαγή του Πειθαρχικού ∆ικαίου για τους δηµόσιους υπαλλήλους. 
Στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες παντού, για να απλοποιήσουµε τις διαδικασίες και να 
µπορέσουµε να εξυπηρετήσουµε σωστά τον πολίτη. 
Στη δυνατότητα της κινητικότητας των υπαλλήλων παντού µέσα στη ∆ιοίκηση, διότι ο 
δηµόσιος υπάλληλος δεν πρέπει να είναι πια υπάλληλος ενός Υπουργείου, αλλά πρέπει να 
είναι υπάλληλος του κράτους και να µπορεί να αξιοποιηθεί οπουδήποτε στη δηµόσια 
υπηρεσία. 
Αλλά κοιτάµε και την κινητικότητα µεταξύ ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και ιδιωτικής οικονοµίας και 
προς τις δύο κατευθύνσεις, ώστε διοικητικά στελέχη να µπολιάζονται µε καλές πρακτικές 
και από τους δύο αυτούς χώρους - παράλληλα µε ένα σύστηµα µετεκπαίδευσής τους, µε 
κύριο εργαλείο το Εθνικό Κέντρο ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης. 
Κάνουµε ριζικές αλλαγές στην απονοµή της δικαιοσύνης, που σήµερα δεν ανταποκρίνεται 
στις ανάγκες και στην ταχύτητα της εποχής και της οικονοµίας µας. 
Αλλάζουµε τον εκλογικό νόµο, ώστε το πολιτικό µας σύστηµα να κατακτήσει αξιοπιστία, 
διαφάνεια και λογοδοσία. 
Όλα αυτά, όπως είπα, είναι µόνο µερικά παραδείγµατα της δουλειάς που έχουµε µπροστά 
µας, τους επόµενους µήνες. 
Όλοι µας πλέον καλούµαστε να κάνουµε αυτές τις µεγάλες αλλαγές πράξη, άµεσα. 
Έτσι θα ξεφύγουµε από τα ελλείµµατα, αλλάζοντας την Ελλάδα. 
Έτσι θα µειωθεί το χρέος. 
Έτσι θα µειωθεί το βάρος προς τον πολίτη. 
∆εν είναι µια εύκολη προσπάθεια, δεν είναι µια σύντοµη πορεία. 



http://www.gdimitrakopoulos.gr 

http://www.gdimitrakopoulos.gr 
 

8 

Θέλει κόπο, χρόνο και υποµονή. Θέλει ευθεία σύγκρουση µε όσους, ακόµα και σήµερα, 
επιµένουν να µην αλλάξει τίποτα στη χώρα, µε κάθε κατεστηµένο. Θέλει επεξήγηση στους 
πολίτες για κάθε µας βήµα, για κάθε µας απόφαση. 
Οι αριθµοί που αποτυπώνονται στον πολυετή προϋπολογισµό µας δεν είναι παρά το 
αποτέλεσµα των πολιτικών µας επιλογών, οι οποίες οδηγούν σε µια κοινωνία ανάπτυξης, 
σε ένα κράτος που σέβεται και αξιοποιεί τα χρήµατα του πολίτη, σε µια κοινωνία 
αλληλεγγύης, που δεν υποθηκεύει το µέλλον των παιδιών µας. 
Ήδη από πέρυσι, έχουµε ξεκινήσει να βάζουµε τάξη στο χάος των δηµόσιων οικονοµικών 
της πατρίδας µας. 
Το 2010, καταφέραµε τη µεγαλύτερη µείωση του ελλείµµατος. 
Το 2011, η προσπάθεια συνεχίζεται, αλλά και υποστηρίζεται από τις µεγάλες διαρθρωτικές 
αλλαγές στο κράτος και την οικονοµία, που ξεκίνησαν από την πρώτη µέρα που 
αναλάβαµε την ευθύνη για τη διακυβέρνηση της χώρας. 
Φτιάχνουµε ένα κράτος, που µπορεί να χρηµατοδοτείται µε τις δικές του δυνάµεις, ένα 
κράτος που δεν χρειάζεται δάνειες δυνάµεις, αλλά που µπορεί να είναι ένα αναπτυξιακό 
εργαλείο για την οικονοµία µας. 
Οι πολιτικές που θα εφαρµόσουµε, θα φέρουν αποτέλεσµα και στα δύο σκέλη του 
Προϋπολογισµού και, πρώτα απ' όλα, στις δαπάνες. 
Οι δαπάνες του κράτους το 2009 έφτασαν να αντιστοιχούν στο 53% του ΑΕΠ. ∆ηλαδή, 
πάνω από ένα στα δύο ευρώ που κυκλοφορούσε στην οικονοµία µας προερχόταν από τα 
Ταµεία του κράτους, φυσικά µε δανεισµό, που εκτόξευσε το χρέος και το έλλειµµα. 
Στόχος µας είναι οι δαπάνες να επανέλθουν κοντά στο µέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
δηλαδή να µειωθούν έως το 2015 περίπου στο 44% του ΑΕΠ, στο επίπεδο όπου 
βρίσκονταν το 2003. 
Τα έσοδα του ∆ηµοσίου το 2009 κατέρρευσαν στο 38% του ΑΕΠ. Το 2015, στοχεύουµε 
να φτάσουν περίπου στο 43% του ΑΕΠ, δηλαδή στα επίπεδα του έτους 2000. 
Κανένας από τους στόχους που έχουµε θέσει, δεν είναι πρωτόγνωρος για τη χώρα. 
Πρωτόγνωρη είναι µόνο η προσπάθεια που πρέπει να καταβάλλουµε, προκειµένου να 
συµµαζέψουµε µια χαώδη κατάσταση, για να πάµε και πάλι σε µια οµαλότητα και να 
κάνουµε τις απαραίτητες τοµές. 
Όµως, είµαι απόλυτα αποφασισµένος να προχωρήσουµε και απόλυτα βέβαιος ότι θα τα 
καταφέρουµε. 
Η αποφασιστικότητα, η βεβαιότητά µου αυτή, πηγάζει από ένα πράγµα και µόνον: από τη 
στήριξη των πολιτών που, σήµερα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, σε όποια παράταξη 
κι αν ανήκουν, αγωνιούν και αναζητούν αυτές τις µεγάλες αλλαγές. 
Αυτός είναι ο δρόµος. 
Ο «άλλος δρόµος», που κάποιοι εύκολα και ελαφρά τη καρδία προτείνουν, είναι ο δρόµος 
της αποµόνωσης της χώρας µας, της πτώχευσης, της εξαθλίωσης των πολιτών για χρόνια. 
Αυτή είναι η αλήθεια. 
Και αυτό το δρόµο, τον απορρίπτουµε. 
Εµείς πάµε να αλλάξουµε την Ελλάδα οριστικά, χωρίς να υπολογίζουµε οποιοδήποτε 
κόστος, χωρίς να µας κρατά πίσω καµία δύναµη, από εκείνες που θέλουν να καθηλώσουν 
την πατρίδα µας στη στασιµότητα και την απραξία. 
Το ξεκίνηµα έγινε. Και τώρα, έχουµε τον Οδικό Χάρτη για το επόµενο βήµα. 
Τώρα είναι η ώρα να συνεχίσουµε το δρόµο γι' αυτή τη διαφορετική, καλύτερη για όλους 
µας Ελλάδα. 
Κοιτώντας µπροστά. 
Γιατί η Ελλάδα που οι συµπολίτες µας αναζητούν και διεκδικούν, βρίσκεται στο µέλλον. 
Σας ευχαριστώ. 


