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Ολοκληρώθηκε το βράδυ 
της Τετάρτης (σ.σ. ώρα 
Ελλάδας) η νέα σύσκεψη 

των εκπροσώπων της Ν∆, του 
ΠΑΣΟΚ και της ∆ΗΜΑΡ για το 
προγραµµατικό πλαίσιο της νέας 
κυβέρνησης. 

Οι εκπρόσωποι των κοµµάτων 
συµφώνησαν επί ενός κειµένου 
αρχών το οποίο διαβίβασαν 
στον κ. Σαµαρά, στον κ. Βενιζέλο 
και στον κ. Κουβέλη για έγκριση, 
επισφραγίζοντας έτσι την πολι-
τική συµφωνία για τον σχηµατι-
σµό κυβέρνησης.

Το κυριότερο θέµα που απα-
σχόλησε την συνεδρίαση αφο-
ρούσε το ζήτηµα της αναδια-
πραγµάτευσης των όρων του 
µνηµονίου µε επιδίωξη τη χρο-
νική επιµήκυνση της δηµοσι-
ονοµικής προσαρµογής και τη 
διατύπωση ισοδύναµων µέτρων 
έναντι των προβλεπόµενων πε-
ρικοπών. Τα περισσότερα κεφά-
λαια, σύµφωνα µε πληροφορίες, 
έκλεισαν ωστόσο παρέµειναν 
ανοικτά ακόµη τα κεφάλαια της 
εξωτερικής πολιτικής και του θε-
σµικού πλαισίου του πολιτικού 
συστήµατος. Τα κεφάλαια αυτά 
θα απασχολούσαν χθες τον Ευ. 
Μεϊµαράκη και Χρ. Λαζαρίδη 
από τη Ν∆, Κ. Σκανδαλίδη και 
Στ. Αγγελούδη από το ΠΑΣΟΚ 
και ∆. Χατζησωκράτη και Σ. Πα-
παθανασίου, από τη ∆ΗΜΑΡ, σε 
νέα συνάντηση τους στη Βουλή. 
Με την εξειδίκευση και αυτών 

των κεφαλαίων αναµενόταν να 
ολοκληρωθεί το προγραµµατικό 
πλαίσιο βάσει του οποίου θα δι-
ατυπώνονταν οι προγραµµατικές 
θέσεις της κυβέρνησης για να 
λάβει ψήφο εµπιστοσύνης από 
την Βουλή. Το τελικό κείµενο το 
οποίο θα πήγαινε προς έγκρι-
ση στους αρχηγούς των τριών 
κοµµάτων που συγκροτούν την 
κυβέρνηση αναµενόταν να πε-
ριλαµβάνει κεφάλαια που αφο-
ρούν:
• Το εύρος του κυβερνητικού έρ-
γου.
• Τη διάρκεια της κυβέρνησης (η 
Ν∆ φέρεται να επιθυµεί τετραε-
τία, ενώ ΠΑΣΟΚ και ∆ΗΜΑΡ 
µέχρι τις ευρωεκλογές τον Ιού-
νιο 2014).
• Την ιεράρχηση των προτεραι-
οτήτων και των στόχων της κυ-
βέρνησης.
• Τον τρόπο λειτουργίας
• Την αποτελεσµατικότητα.

Υπάρχει σύµπτωση στα θεσµι-
κά (µείωση της κρατικής επιχο-
ρήγησης στα κόµµατα, ασυλία 
των βουλευτών, αλλαγή του νό-
µου περί ευθύνης υπουργών), 
αλλά διαφωνία στην αλλαγή 
του εκλογικού νόµου. Επίσης, 
συµφωνούν στη µη περαιτέρω 
µείωση µισθών και συντάξεων 
και σε επαναφορά της µετενέρ-
γειας (από τον Σεπτέµβριο, για 
διαπραγµατευτικούς λόγους φαί-
νεται να επιθυµεί η Ν∆), στην 

άµεση µείωση του ΦΠΑ στην 
εστίαση, και, κατ αρχήν, σε ιδι-
ωτικοποιήσεις, αλλά µε αντιρρή-
σεις της ∆ΗΜΑΡ για µη δηµό-
σιο χαρακτήρα των ∆ηµοσίων 
Επιχειρήσεων. Παρέµειναν οι 
διαφορετικές θέσεις των τριών 
κοµµάτων για το µεταναστευτικό 
και δεν συζητήθηκαν τα θέµατα 
εξωτερικής πολιτικής.

Σύµφωνα µε πληροφορίες µε-
ταξύ των τριών κοµµάτων έχουν 
συµφωνηθεί τα εξής:
• Η χρονική επιµήκυνση της 
δηµοσιονοµικής προσαρµογής, 
κατά µια επιπλέον διετία, µε αλ-
λαγή της σύνθεσης των µέτρων 
για την εξοικονόµηση πόρων. 
∆ηλαδή οι περικοπές δαπανών 
ύψους 11,5 δις ευρώ που είχαν 
προβλεφθεί ως το 2014, προτεί-
νεται να επεκταθούν µε ορίζοντα 
το 2016.
• Η εξοικονόµηση πόρων - στο 
πλαίσιο ισοδύναµων µέτρων - 
κατευθύνεται στην καταπολέµη-
ση της σπατάλης στη δηµόσια 
διοίκηση, στη µείωση της φορο-
διαφυγής και στην προσπάθεια 
πάταξης της διαφθοράς
• Η επιµήκυνση του χρόνου 
(διπλασιασµός) για το επίδοµα 
ανεργίας και επέκταση των δι-
καιούχων του επιδόµατος στους 
ελεύθερους επαγγελµατίες. 

Εκτός αυτών, σε επίπεδο οικο-
νοµικών µέτρων έχει συµφωνη-
θεί η µείωση του ΦΠΑ και κυρί-
ως στα τρόφιµα.

Σε ποια σηµεία συγκλίνουν 
τα τρία κυβερνώντα κόµµατα 
για το προγραµµατικό 
πλαίσιο της κυβέρνησης


