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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

Αθήνα, 2/2/1996

1) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠ.ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Γενικές κατευθύνσεις
Αναδιάρθρωση καλλιεργειών - Απαλλαγή από πλεονασματικά και μάλιστα
χαμηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα.
*

Στήριξη και ανάπτυξη των γεωργικών βιομηχανιών με αξιοποίηση του
φυσικού συγκριτικού πλεονεκτήματος της χώρας μας.

*

Ανάπτυξη της δασοπονίας, πρόσθετες ευκαιρίες εργασίας στους ορεινούς
πληθυσμούς και ευκαιρίες αναψυχής στον αστικό πληθυσμό.

*

Αναμόρφωση του ρόλου του ανθρώπινου δυναμικού.

*

Βελτίωση όρων ΚΑΠ-Άρση ανισοτήτων σε βάρος μεσογειακών προϊόντων.

Ενδεικτικά μέτρα πολιτικής και προτεραιότητες
*

Στήριξη του Αγροτικού Συνεταιρισμού με αναμόρφωση της υπάρχουσας
δομής και λειτουργίας.

*

Συγκεκριμένα κίνητρα για τους νέους αγρότες.

*

Στήριξη και ανάπτυξη του νέου, αλλά γρήγορα αναπτυσσόμενου, κλάδου
των ιχθυοκαλλιεργειών.
Αντιμετώπιση του εγγειοδιαρθρωτικού θέματος (παραγωγικότερη
αξιοποίηση των εδαφικών πόρων, Κτηματολόγιο, αναδασμός, μέτρα
αποθάρρυνσης για κατοχή αναξιοποίητης γεωργικής γης και μέτρα
ενθάρρυνσης εξόδου από την ενεργό δραστηριότητα υπερηλίκων
αγροτών).

*

Αύξηση των δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων με προσανατολισμό
προς την κατεύθυνση της γεωργικής έρευνας, της οργάνωσης και τού
τεχνολογικού εξοπλισμού των εκμεταλεύσεων, των συνεταιριστικών
οργανώσεων και των μονάδων τυποποίησης και εμπορίας προϊόντων.
Λύση ώριμων θεμάτων στο Τομέα των Δασών (στο πνεύμα του ομόφωνου
πορίσματος της Διακομματικής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής) με
επεξεργασία Σ/Ν από εμπειρογνώμονες όλων των κομμάτων για την
προώθηση των θεμάτων που συγκεντρώνουν τη μέγιστη δυνατή στήριξη.

*

Αξιολόγηση και έγκαιρη απορρόφηση των κοινοτικών πόρων.
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*

Πολιτική για τους νέους αγρότες.

*

Μητρώο Αγροτών.

*

Αξιοποίηση προγραμμάτων Καν. 860 και 2328.
Επίσπευση των τομεακών προγραμμάτων Γεωργίας, Αλιείας, Δασών και
των ειδικών προγραμμάτων Leader και Interreg.

*

Ανασυγκρότηση ασφαλιστικού συστήματος αγροτών.

*

Εθνικό Κτηματολόγιο.

*

Ανασυγκρότηση φορέων άσκησης αγροτικής πολιτικής και συνεταιρισμών.

*

Ειδικά μέτρα για τις ορεινές,
περιοχές.

μειονεκτικές και εθνικά ευαίσθητες

* Ενίσχυση της εκπαίδευσης, έρευνας και επιμόρφωσης των αγροτών (κυρίως
των νέων αγροτών).
*

Ενίσχυση της έρευνας και τεχνολογίας.

*

Πολιτική αξιοποίησης της γης

*

Αύξηση των επενδύσεων

*

Προστασία του περιβάλλοντος.

*

Ενίσχυση της μεταποίησης, της εμπορίας και των εξαγωγών των
αγροτικών προϊόντων.
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2)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ.
*

ΥΠ.

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

-

ΔΗΜ.

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΚΑΙ

Μέχρι τέλος του 1996 θα συγκροτηθεί το νέο μοντέλο κρατικής
διοίκησης, μιας αποτελεσματικής συμμετοχικής πολιτείας στην Περιφέρεια
και στο Νομό.

* Ολοκληρώνονται μέσα στο α' εξάμηνο του '96, η νέα διοικητική περιφερειακή
συγκρότηση του Κράτους:
- Οργανισμός, Προϋπολογισμός και ανθρώπινο δυναμικό για την Περιφέρεια
- Εθνικό Συμβούλιο Αυτοδιοίκησης
- Διεύρυνση των αρμοδιοτήτων των OTA
* Άμεση κατάθεση της πρότασης για συγκρότηση της Εθνικής Διακομματικής
Επιτροπής για τη Δημόσια Διοίκηση, την Αποκέντρωση και την Αυτοδιοίκηση.
* Αναδιάρθρωση της δομής των υπηρεσιών : νέοι οργανισμοί Υπουργείων και
Περιφερειών, διαμόρφωση όρων σύγχρονων εργασιακών σχέσεων,
αξιοκρατική αξιολόγηση της εξέλιξης, διαμόρφωση - μετά από διάλογο σύγχρονου βαθμολογίου και μισθολογίου.
* Διασφάλιση συνεχούς κατάρτισης και εκπαίδευσης του προσωπικού - Άμεση
αναβάθμιση του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης.
* Επέκταση και αξιοποίηση της Πληροφορικής σε όλο το φάσμα της Διοίκησης
και της Αυτοδιοίκησης, με επιτάχυνση των διαδικασιών υλοποίησης των
προγραμμάτων εκσυγχρονισμού.
* Σύνταξη νέου Δημοσιοϋπαλληλικού Κώδικα - Ψήφιση από τη
Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.

Βουλή του

* Καθιέρωση, παράλληλα με τη λειτουργία του σώματος ελεγκτών Δημόσιας
Διοίκησης, τού θεσμού του Συνήγορου του Πολίτη (OMBUDSMAN).
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3) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΠΑΙΔΕΙΑΣ
α)
Για την αποκέντρωση και την αναβάθμιση της ποιότητας
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση προωθούνται:

στην

* η σύγχρονη σχολική υποδομή : μέσα στο '96 προγραμματίζεται η εφαρμογή
ενός ολοκληρωμένου προγράμματος αντιμετώπισης του προβλήματος της
διπλής βάρδιας με επίκεντρο 10 μεγάλες αστικές περιοχές που
αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα σχολικής στέγης.
* η συνεχής επιμόρφωση και επανεκπαίδευση των εκπαιδευτικών
* η ηθική και υλική υποστήριξη των εκπαιδευτικών.
* η αποκομματικοποίηση των διαδικασιών εκπαίδευσης και η αντικειμενικότητα
και αξιοκρατία στις επιλογές του στελεχιακού δυναμικού με την προώθηση
Π.Δ.
* η δημιουργία του Ενιαίου Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ) που θα εκδίδεται
κάθε χρόνο και θα προσαρμόζεται συνεχώς στις ανάγκες της σύγχρονης
εκπαίδευσης.
* η θεσμοθέτηση του Εθνικού Απολυτηρίου.
β) Ό σο αφορά στο χώρο της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, προβλέπεται η
καθιέρωση ενός νέου θεσμικού πλαισίου που θα περιλαμβάνει:
την ολοκλήρωση του Πιλοτικού Προγράμματος Αξιολόγησης και την
υιοθέτηση της πρακτικής της αξιολόγησης της ποιότητας της Τριτοβάθμιας
Εκπαίδευσης.
* το Σ/Ν για την υπηρεσιακή κατάσταση των μελών ΔΕΠ των Πανεπιστημίων.
*
την πρόσβαση σε πολλαπλά βιβλία (συγγράμματα), καθώς και την
αναμόρφωση του συστήματος φοιτητικής μέριμνας.
* τη θεσμοθέτηση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας.
* τη χρηματοδότηση από το ΚΠΣ των ΑΕΙ και ΤΕΙ για τις δραστηριότητες :
βιβλιοθήκες, δίκτυα, πρακτική άσκηση των φοιτητών, γραφεία διασύνδεσης με
την παραγωγή.
* τη δημιουργία του Εθνικού Κεφαλαίου Παιδείας για τα Τριτοβάθμια Ιδρύματα
της χώρας, ύψους 200 δις δρχ.
γ) Τέλος, προωθούνται από το Υπ. Παιδείας :
* η δια βίου και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με κύρια μέσα υλοποίησης το
Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, που θα λειτουργήσει μέσα στο 1996 και το νεοϊδρυθέν
Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων.
* η αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας στο εξωτερικό και η διαπολιτισμική
εκπαίδευση (σχετικό Ν/Σ θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή).
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4) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
* Συνέχιση της προσπάθειας προσαρμογής και βελτίωση του τρόπου κατάρτισης
και εκτέλεσης του Κρατικού Προϋπολογισμού με την εφαρμογή σύγχρονων
συστημάτων αξιολόγησης και ελέγχου των δημόσιων δαπανών στη φάση της
κατάρτισης και στη φάση της εκτέλεσης.
* Εκσυγχρονισμός του Κώδικα Δημοσίου Λογιστικού : ετοιμάζονται τα Π.Δ. που
πρέπει να εκδοθούν σε εφαρμογή του πρόσφατου νόμου 2362/95.
*
Εφαρμογή του συστήματος πληρωμής των αποδοχών των δημοσίων
υπαλλήλων μέσω του Τραπεζικού Συστήματος, σύμφωνα με το Ν. 2303/95.
* Διαμόρφωση κατάλληλων θεσμικών και οργανωτικών προϋποθέσεων για τη
βελτίωση του τρόπου διαχείρισης του δημοσίου χρέους και των κρατικών
διαθεσίμων.
*
Επανεξέταση των επιχορηγήσεων και έλεγχος των δαπανών που
πραγματοποιούν οι δημόσιοι οργανισμοί και τα ΝΠΔΔ, εκτός Κρατικού
Προϋπολογισμού.
*
Άμεση κατάθεση Ν/Σ για τη βελτίωση των αντικειμενικών κριτηρίων
φορολογίας εισοδήματος.
* Εξορθολογισμός του συστήματος των φοροαπαλλαγών, με την προώθηση των
αναγκαίων νομοθετικών ρυθμίσεων, μετά από τις προτάσεις της ΟΚΕ.
*
Αξιολόγηση των φόρων υπέρ τρίτων και προώθηση των
προσαρμογών του θεσμικού πλαισίου μέσα στο 1996.

αναγκαίων

* Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του Υπ. Οικονομικών με βάση τις διατάξεις του
Ν. 2343/95 (άμεση προώθηση των σχετικών Π.Δ.) με άμεσες προτεραιότητες :
- τη συγκρότηση και έναρξη λειτουργίας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού
Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).
- την οργάνωση των Ελεγκτικών Κέντρων.
- την οργάνωση και λειτουργία της νέας Γενικής Δ/νσης
Επιθεώρησης.

Οικονομικής

* Έναρξη των συνεργασιών με το Υπουργείο Οικονομικών της Δανίας για την
εφαρμογή του Προγράμματος ESCORT (έλεγχος ΦΠΑ), καθώς και με το Υπ.
Οικονομικών των ΗΠΑ (IRS) σε γενικά θέματα ελέγχου και είσπραξης των
φόρων.
*
Προώθηση της μηχανοργάνωσης των υπηρεσιών του ΥΠΟΙΚ και της
εκπαίδευσης του προσωπικού : το TAXIS εισέρχεται στη φάση πλήρους
ανάπτυξης, ενώ άμεσα ολοκληρώνονται οι διαδικασίες προκήρυξης των διεθνών
διαγωνισμών για το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μηχανοργάνωσης των Τελωνείων,
καθώς επίσης και του Προϋπολογισμού - Θησαυροφυλακίου.
* Άμεση λειτουργία της Σχολής Εκπαίδευσης του ΥΠΟΙΚ.
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5) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Γενικές κατευθύνσεις
* Ολοκλήρωση του Κράτους Δικαίου.
* Διαφύλαξη του κύρους, της αξιοπιστίας και της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης.
Ειδικές προτάσεις - δράσεις
* Αναθεώρηση του Συντάγματος
* Διασφάλιση του ειδικού μισθολογίου των Δικαστικών Λειτουργών.
* Προώθηση προγραμμάτων μηχανοργάνωσης και κτιριακής υποδομής, κατά
προτεραιότητα, με τις απλούστερες δυνατές διαδικασίες.
* Νομοθεσία για την προστασία από την αθέμιτη χρήση των προσωπικών
δεδομένων.
*
Λήψη νομοθετικών μέτρων για
αποσυμφόρηση των δικαστηρίων.

την

επιτάχυνση των

δικών

και την

* Ολοκλήρωση των βασικών Κωδίκων (Ποινικής και Διοικητικής Δικονομίας).
*
Λειτουργία
επανένταξης.

σωφρονιστικού

συστήματος

ως

μηχανισμός

κοινωνικής

* Μείωση του αριθμού των κρατουμένων και αναβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης.
* Χρηματοδότηση των πολιτικών κομμάτων, οικονομική διαφάνεια της πολιτικής
ζωής και των πολιτικών στελεχών.
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6) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΧΩΔΕ - ΘΕΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
* Πρόταση για Περιβαλλοντική Εξωτερική Πολιτική και οργάνωση
σχετικού
τομέα στο ΥΠΕΧΩΔΕ (σύμφωνα με την
Ευρώ μεσογειακή Συνεργασία).
* Επεξεργασία πολιτικής για μια Βιώσιμη Ανάπτυξη για τις ακτές της Ελλάδας
(Ίδρυση Εθνικού Κέντρου Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Ακτών και ίδρυση Ταμείου
για την αγορά παράκτιων περιοχών).
* Σχέδιο Δράσης για εξοικονόμηση ενέργειας στα κτίρια του ευρύτερου δημόσιου
τομέα, του ιδιωτικού τομέα, τα παραδοσιακά κτίρια και οικισμούς, καθώς και τα
νέα κτίρια.
* Πρόταση για μια οριζόντια πολιτική περιβάλλοντος με στόχο την ανάδειξη
της περιβαλλοντικής διάστασης στο αναπτυξιακό πρόγραμμα της χώρας.

ΥΠΕΧΩΔΕ - ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
• Κατασκευή ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ που έχει ενταχθεί στα διευρωπαικά δίκτυα και
αποτελεί έργο ύψιστης εθνικής σημασίας . Η χρηματοδότηση του έργου έχει
εξασφαλιστεί με 450 δισ.δρχ, και έχει αρχίσει η κατασκευή του με εντατικούς
ρυθμούς .
• ΠΑΘΕ ,ο κύριος άξονας που συνδέει την Πάτρα,την Αθήνα,τη Θεσσαλονίκη και
τα σύνορα, ανήκει και αυτός στο Δυτικ-ευρωπαικό δίκτυο.Εχει διασφαλιστεί η
χρηματοδότηση του έργου με 300 δισ.δρχ., τα έργα έχουν ξεκινήσει και
συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς
• Κατασκευή Νέου Σύγχρονου Αεροδρομίου της Ελλάδος .Εχει γίνει η
προέγκριση της χρηματοδότησης του με 78 δισ.δρχ. από το Ταμείο Συνοχής
και του πρώτου Δανείου από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων με 300
δισ.δρχ.
• ΜΕΤΡΟ της Αθήνας. Εως σήμερα έχει κατασκευαστεί το 40% του συνολικού
έργου ενώ αναμένεται ότι τα έργα θα έχουν ολοκληρωθεί εντός του 1998
• έργο Ζεύξης Ρίου Αντιρρίου, έργο καταλύτης για την κοινωνικοοικονομική
ανάπτυξη τριών Περιφερειών.Εχει υπογράφει η σύμβαση παραχώρησης και
κατασκευής και αναμένεται μετά την κύρωση από την Βουλή να αρχίσουν οι
προπαρασκευαστικές εργασίες
• έργο Λεωφόρου Ελευσίνας - Σταυρού - Σπάτων. Αναμένεται να υπογραφούν οι
συμβάσεις και να αρχίσει η υλοποίησή του
• έργα ύδρευσης της Αττικής από τον Εύηνο και την Υδρευση της Θεσσαλονίκης
από τον Αλιάκμωνα έχουν διασφαλισμένους πόρους
• τα έργα για την εκτροπή του Αχελώου έχουν δημοπρατηθεί με συνολικό
προϋπολογισμό 65 δισ.δρχ.Το έργο έχει ριζικά επανασχεδιαστεί και με στόχο
την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων της Θεσσαλίας και της
Αιτωλοακαρνανίας
• το έργο ΜΕΤΡΟ Θεσσαλονίκης ως συγχρηματοδοτούμενο έργο από το
Ελληνικό Δημόσιο, την Ευρωπαϊκή Ενωση, τις Τράπεζες και τον ιδίωτη
Ανάδοχο, προωθείται και μετά την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης θα
κατατεθεί στην Βουλή για κύρωσή της
• τα έργα της β φάσης του Βιολογικού Καθαρισμού των Λυμμάτων Αττικής και
της Θεσσαλονίκης έχουν διασφαλισμένους πόρους
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• το έργο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ γίνεται πραγματικότητα, καθώς οι
πόροι για την δυναμική εκκίνηση και προώθηση του (περίπου 80 δισ) είναι
διασφαλισμένοι
• εκτέλεση έργων ανάπλασης που αναδεικνύουν την ελληνική ταυτότητα και την
φυσιογνωμία με στόχο να αποκτήσουν οι πόλεις και οι οικισμοί κοινωνική και
παραγωγική συνοχή, πολιτισμική και περιβαλλοντική ταυτότητα
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7) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
* Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του κοινού και οργανωμένου εγκλήματος.
*
Αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση προβλημάτων σε θέματα τάξης και
ασφάλειας.
* Σύγχρονη και αποτελεσματική λειτουργία των Σωμάτων και Υπηρεσιών του
Υπουργείου Δημόσιας Τάξης, με κοινωνική ευαισθησία στη δράση τους.
Εκσυγχρονισμός βασικής εκπαίδευσης και διαρκούς επιμόρφωσης του
προσωπικού.
* Αναδιάρθρωση των Υπηρεσιών, ορθολογική αξιοποίηση του προσωπικού.
* Εκσυγχρονισμός της υλικοτεχνικής υποδομής, του εξοπλισμού, καθώς και των
δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών.
* Πρόληψη της εγκληματικότητας.

8) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ
* Αξιοποίηση του νέου θεσμικού πλαισίου για Θράκη, παραμεθόριες ζώνες ,
φθίνουσες βιομηχανικές περιοχές.
* Ενίσχυση της Διαβαλκανικής Συνεργασίας με επίκεντρο τη Θεσσαλονίκη.
* Δημιουργία Δικτύου Πολιτιστικών Σχέσεων με αξιοποίηση του θεσμού της
Πολιτιστικής Πρωτεύουσας της Ευρώπης για το 1997.
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9)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΕΘΟ

Γενικές κατευθύνσεις
* Αντιμετώπιση της ανεργίας, στήριξη του Κοινωνικού Κράτους, βελτίωση της
κοινωνικής προστασίας.
* Ενίσχυση του Κοινωνικού Κράτους με την εξοικονόμιση πόρων από την αύξηση
της λειτουργικότητας αποτελεσματικότητας του δημόσιου τομέα.
* Καταπολέμηση της σπατάλης στον τομέα Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης
και αξιοποίηση της αδρανούς περιουσίας των Δημοσίων Οργανισμών.
Θεσμοθέτηση μέτρων για τον αποτελεσματικό έλεγχο δαπανών στον
ευρύτερο δημόσιο τομέα ιαι κυρίων των ΔΕΚΟ.
* Προώθηση παράλληλα της σταθεροποίησης και της ανάπτυξης και στήριξη των
ασθενέστερων κοινωνικών τάξεων.

Ενδεικτικά μέτρα πολιτικής και προτεραιότητες
* Ορθολογικοποίηση των παρεχομένων αναπτυξιακών κινήτρων.
* Δημιουργία Μονάδας Οργάνωσης Διαχείρισης (ΜΟΔ) για την επιτάχυνση της
απορρόφησης των κοινοτικών πόρων.
* Δημιουργία Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων (ΕΛΚΕ) για την προώθηση των
ιδιωτικών επενδύσεων.
* Κατάθεση νομοσχεδίου των ΔΕΚΟ στην Βουλή (μετοχοποίηση OTE και ΔΕΠ).
* Αναδιάρθρωση και εξυγίανση του τραπεζικού συστήματος (Τράπεζα Κρήτης,
Τράπεζα Αττικής, Τράπεζα Κεντρικής Ελλάδας).
* Κατάθεση νομοσχεδίου για τις επενδυτικές υπηρεσίες (κινητές αξίες, επάρκεια
κεφαλαίων).
* Έκδοση απόφασης για οργανωτικά θέματα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.
* Ενίσχυση εξαγωγικού προσανατολισμού της ελληνικής οικονομίας.
*
Λειτουργία Τράπεζας Οργανισμού Συνεργασίας
Θεσσαλονίκη.

Εύξεινου

Πόντου στη

* Δημιουργία θεσμικού πλαισίου για trading companies, ελεύθερες ζώνες
εμπορίου, ελεύθερες αποθήκες, διεθνή διαμετακομιστικά κέντρα.
* Ολοκλήρωση θεσμικού πλαισίου οικονομικής συνεργασίας με τη Ρωσική
Ομοσπονδία και τις περιφέρειές της (Κρασνονταρ).
* Δραστηριοποίηση ΟΠΕ βάση Επιχειρηματικού Σχεδίου.
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* Στήριξη προγράμματος τηλεπικοινωνιακού δικτύου οπτικών ινών για τη
σύνδεση της Ελλάδος με τις Βαλκανικές και Παραευξείνιες χώρες.

10) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑ ΥΤΙΛΙΑΣ
Γενικές κατευθύνσε^
• βελτίωση της θέσης της χώρας στην παγκόσμια εμπορική ναυτιλία
• ανάπτυξη των ελληνικών ναυτιλιακών επιχειρήσεων και καλύτερη σύνδεσή
τους με την εθνική οικονομία
Ενδεικτικά μέτρα πολιτικήο και προτεοαιότητεο
• εκσυγχρονισμός της ναυτιλιακής και λιμενικής υποδομής, του σχεδιασμού των
θαλασσίων συγκοινωνιών και της ναυτικής εκπαίδευσης
• εμπλουτισμός των μέτρων για την προσέλκυση περισσότερων ελληνόκτητων
πλοίων στο Ελληνικό Νηολόγιο
• προώθηση σε όλους τους διεθνείς οργανισμούς των θεμάτων που αφορούν την
φορτηγό ναυτιλία κα την προστασία του ελεύθερου ανταγωνιστικού
περιβάλλοντος
• προώθηση νέων διμερών ναυτιλιακών συμφωνιών
• ενίσχυση της πολιτικής για την ανταγωνιστικότητα της επιβατικής ναυτιλίας
• αναβάθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης,εκσυγχρονισμός της εκπαιδευτικής
υποδομής
• εξυγίασνη του ΝΑΤ στα πλαίσια της αναμόρφωσης του κοινωνικοασφαλιστικού
συστήματος
• προώθηση τεχνολογικού εξοπλισμού των δραστηριοτήτων του Υπουργείου
Εμπορικής Ναυτιλίας
• ανάπτυξη εθνικού συστήματος ελέγχου για την εξυπηρέτηση της θαλάσσιας
κυκλοφορίας
• κατασκευή νέων λιμενικών εγκαταστάσεων και εκσυγχρονισμός των
υπαρχόντων
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11) ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑ ΤΕΙΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ Δ ΥΟ ΦΥΛΩΝ
• προώθηση της δημοκρατίας και εσκυγχρονισμός της κοινωνίας
• δημιουργία συνθηκών ίσων ευκαιριών και αξιοκρατίας και για τα δύο φύλα σε
όλους τους τομείς της οικονομικής,κοινωνικής, πολιτιστικής και πολιτικής
ζωής
• προώθηση του διαλόγου και της ενημέρωσης, την ευασθητοποίηση των
κοινωνικών φορέων και την λήψη αποτελεσματικών μέτρων για την
αντιμετώπιση των ιδιαίτερων προβλημάτων των γυναικών
• οργάνωση και εφαρμογή κατάλληλων επιμορφωτικών και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων μέσω της αξιοποίησης των κοινοτικών πόρων με στόχο την
βελτίωση της θέσης των γυναικών στην δημόσια και ιδιωτική σφαίρα
• υιοθέτηση και προώθηση θετικών δράσεων και μέτρων για την διασφάλιση της
ουσιαστικής εκπροσώπησης των γυναικών σε όλες τις κυβερνητικές θέσεις
• ενίσχυση του κυβερνητικού μηχανισμού για θέματα ισότητας των φύλων
• υποστήριξη των κοινωνικών οργανώσεων και των ινστιτούτων που
πραγματοποιούν μελέτες για την συμμετοχή των γυναικών και την επίδρασή
τους στις αποφάσεις και στις εξελίξεις
• μελέτη και προώθηση μέτρων για την συμφιλίωση επαγγελματικών και
οικογενειακών υποχρεώσεων
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12)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ

Εργασιακές σχέσεις,κοινωνικός διάλογος,τριμερής συνεργασία
• εκσυγχρονισμός και αποκέντρωση των υπηρεσιών των εποπτευόμενων από το
Υπουργείο οργανισμών
• διασφάλιση των ατομικών και συλλογικών εργασιακών και κοινωνικών
δικαιωμάτων των εργαζομένων
• αξιοποίηση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων
• λειτουργία του θεσμού συμβουλίων των εργαζομένων
• εγγύηση και διεύρυνση των ατομικών και συλλογικών εργασιακών δικαιωμάτων
• επιδίωξη της σύναψης μιάς μακρόπνοης Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας
(κράτους, εργαζομένων, εργοδοτών)

•
•
•
•

Ανεργία,Νέα Διαρθρωτική Πολιτική Απασχόλησης
Η νέα Διαρθρωτική πολιτική της Κυβέρνησης για την Απασχόληση επ ιδιώ κει:
να δώσει έμφαση όχι μόνο σε παθητικά αλλά και σε νέα μέτρα κοινωνικά και
ενεργητικά
να ενθαρρύνει την δημιουργία νέων θέσεων εργασίας με την επιδότηση των
επιχειρηματιών
να αξιοποιήσει νέους θεσμούς όπως τα Παρατηρητήρια Απασχόλησης και την
Κάρτα Εργασίας
να
διασυνδέσει
αποτελεσματικά
Εκπαίδευση-Επαγγελματικό
προσανατολισμό - Κατάρτιση και Αγορά Εργασίας
Στις προτεραιότητες της Κυβέρνησης βρίσκεται και ο περιορισμός της μαύρης
αγοράς εργασίας και της λαθροαπασχόλησης αλλοδαπών. Γιά την
αντιμετώπιση του προβλήματος οι βασικές κατευθύνσεις αναφέρονται στον
έλεγχο του αριθμού εισόδου αλλοδαπών στην χώρα με διακρατικές
συμφωνίες, και η αναμόρφωση του υπάρχοντος νομοθετικού πλαισίου. Η
θέσπιση της πράσινης κάρτας έχει ως στόχο την καταγραφή, νομιμοποίηση,
εκπαίδευση και απασχόληση των αλλοδαπών εργαζομένων με πλήρη
ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα.
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης
Συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση

Η πρόσφατη εμπειρία επιβάλλει την συνέχιση της εφαρμογής του συστήματος
αλλά και την αξιολόγηση της εμπειρίας του με στόχο την βελτίωσή του. Εχει
ήδη διαμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης των κοινοτικών κονδυλίων,
ενώ έχει επιδιωχθεί η προγραμματική διασύνδεση της συνεχιζόμενης
επαγγελματικής κατάρτισης με την ανάπτυξη.Τέλος έχει θεσπιστεί διαδικασία
αξιολόγησης των προτάσεων και των προγραμμάτων καθώς και της
δημιουργίας μονίμων υποδομών στο χώρο της συνεχιζόμενης κατάρτισης.
Βασική πολιτική επιλογή θα είναι η σύνδεση της αξιολόγησης με την
αξιοποίηση και την αποτελεσματικότητα με βασικά στοιχεία την
πληροφόρηση, δημοσιότητα για τους χρήστες, την διαφάνεια-τυποποίηση του
συστήματος διαχείρισης,στον συντονισμό των αντικειμένων κατάρτισης με τις
αναπτυξιακές προτεραιότητες και τα μεγάλα έργα με τις απαιτήσεις των
επιχειρήσεων και τα χαρακτηριστικά της αγοράς εργασίας.
Γιά την επίτευξη των στόχων αυτών η Κυβέρνηση θα λάβει τα εξής μέτρα :
• ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού συτήματος
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• αναμόρφωση και δημιουργία ενιαίου πλαισίου πιστοποίησης φορέων,
διαχείρισης και αξιολόγησης προγραμμάτων
• περιορισμός του αριθμού των ενεργειών, ώστε να αυξηθεί η διάρκεια και άρα
το επίπεδο κατάρτισης
• προκήρυξη εξειδικευμένων προγραμμάτων
Γ.Γ.Υγείας Πρόνοιας
• ουσιαστικός διάλογος με στόχο την διαμόρφωση από κοινού όρων κοινωνικής
συμφωνίας
□ ομαδοποίση ομοειδών ασφαλιστικών φορέων και ενιαιοποίηση
αρχών, όρων και προϋποθέσεων
□ άμεση αντιμετώπιση των ήδη προβληματικών ταμείων
□ ενιαιοποίηση των διαδικασιών, του λογιστικού
□ αναμόρφωση των ασφαλιστικών νόμων
□ καλλίτερη αξιοποίηση της κινητης και ακίνητης περιουσίας των
ασφαλιστικών ταμείων
• εξέταση του θέματος της αύξησης των κατωτατων ορίων των συντάξεων
κύριας ασφάλισης
• προώθηση με άμεση προτεραιότητα σχέδιου πλήρους αναμόρφωσης του
συστήματος ασφαλιστικής κάλυψης των αγροτών με στόχο την μετατροπή
του κλάδου πρόσθετης ασφάλισης του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας ασφάλισης με
χαρακτηριστικά ανταποδοτικότητας και διαδοχικότητας και με κρατική
συμμετοχή
• ενοποίηση των κλάδων υγείας όπως προβλέπεται μέσω του Εθνικού Φορέα
Υγείας
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13) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
• προώθηση του Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Σχεδίου Ανάπτυξης του
Αιγαίου (Ο.Ε.Σ.Α.)
• προώθηση προγραμμάτων για τα “Νησιά Τρίτης Ταχύτητας” με την εξεύρεση
επιπλέον χρηματοδοτικών πόρων για την υλοποίηση των έργων που έχουν
προταθεί
• διερεύνηση δυνατότητας επιπλέον χρηματοδότησης στα πλαίσια του
Προγράμματος “Ειδικά μέτρα για τα νησιά του Αιγαίου Πελάγους”
• Προώθηση προγράμματος συνεργασία στα πλαίσια του προγράμματος “Αιγαίο
- Θράκη - Κύπρος”
• προώθηση προγράμματος αξιοποίησης μικρών νησιών σε συνεργασία με το
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης
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14) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1.ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - MME
Βιομηχανικές υποδομές
• δημιουργία υποδομών και μηχανισμών στήριξης οριζόντιου χαρακτήρα σε
τομείς ή περιοχές δραστηριότητας ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την ελληνική
οικονομία
• θέσπιση νέου τύπου βιομηχανικών περιοχών με ενσωμάτωση νέων
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και νέους τρόπους οργάνωσης
• περαιτέρω ενίσχυση μέσω των εθνικών και περιφερειακών προγραμμάτων της
τεχνολογικής αναβάθμισης και επέκτασης των παροχών βιομηχανικών
περιοχών
Ποιότητα
• απόδοση λειτουργίας του Εθνικού ιδρύματος Μετρολογίας και του Εθνικού
Συμβουλίου Διαπίστευσης
• ενίσχυση ιδιωτικών και δημοσίων επενδύσεων στο χώρο της ποιότητας
Επενδύσεις
• στήριξη επιχειρηματικών σχεδίων ολοκληρωνένης μορφής και μακροχρόνιας
εφαρμογής
• προώθηση επενδύσεων που αφορούν στην ποιότητα, στην καινοτομία και την
φιλική προς το περιβάλλον τεχνολογία, την ευελιξία της παραγωγής
MME
• υλοποίηση δράσεων που αφορούν άμεσες ενισχύσεις στις επιχειρήσεις
□ επιδότηση επιτοκίου δανείων MME
□ τεχνική βοήθεια σε επιμελητήρια ή σε άλλους κλαδικούς
συλλογικούς φορείς
□ προώθηση
της
εταιρικής
συνεργασίας
προώθηση
της
υπεργολαβίας
□ ενίσχυση νέων επιχειρηματιών για την δημιουργία MME
□ ενίσχυση των χειροτεχνικών επιχειρήσεων
• στήριξη
συνεργασιών
των
MME
για
τεχνολογικό
εξοπλισμό,
ποιότητα,προώθηση τεχνογνωσίας και προώθηση προϊόντων
• προώθηση χρηματοπιστωτικών εργαλείων
2. Ιδιωτικοποιήσεις
• το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων των προβληματικών εταιριών του
χαρτοφυλακίου του ΟΑΕ, της ΕΤΒΑ και των υπολοίπων κρατικών τραπεζών
3. Ενέργεια
• προτεραιότητα δίνεται στην υλοποίηση
Αερίου, Ηλεκρικής Ενέργειας

των προγραμμάτων του Φυσικού

ενίσχυση της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών
δημιουργία σύγχρονων υποδομών μετάβασης δεδομένων
ανάπτυξη και διάδοση βάσεων πληροφοριών ώστε να μπορέσουμε να λάβουμε
μέρος ισότιμα στην κοινωνία των πληροφοριών
επιλογή τομέων οικονομικής και κοινωνικής δραστηριότητας της χώρας σε
συνδυασμό με τις γενικότερες κατευθύνσεις των δημοσίων και ιδιωτικών
επενδύσεων και των αντίστοιχων προγραμμάτων βιομηχανίας και παιδείας
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• σχεδιασμός και εκτέλεση έργων έρευνας και τεχνολογίας που θα συνδυάζουν
την συμμετοχή ερευνητικών και επιχειρηματικών φορέων, την διάχυση των
νέων τεχνολογιών και την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού στις
σύγχρονες εξελίξεις
4. Εμπόριο - Προστασία του καταναλωτή
• λειτουργία του υγιούς και ελεύθερου ανταγωνισμού με στόχο την ομαλή
λειτουργία της αγοράς και την μείωση του πληθωρισμού με την αντιμετώπιση
με θεσμικά μέτρα των φαινομένων αισχροκέρδειας .
• ενεργοποίηση του πρωτοποριακού νόμου για την προστασία του καταναλωτή
• εξυγίασνη της ασφαλιστικής αγορας με προτεραιότητας στην εναρμόνιση της
εθνικής έννομης τάξης στο κοινοτικό δίκαιο
• στον περιορισμό της συναλλαγματικής και δραχμικής εκταμίευσης από την
ορθολογικοποίηση του συστήματος των κρατικών προμηθειών
5. Τουρισμός
• βελτίωση και διαφοροποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών
• βελτίωση της κερδοφορίας των ξενοδοχειακών επιχιερήσεων μέσα από την
μεγαλύτερη πληρότητα και παροχή συναφών υπηρεσιών αναψυχής
• ισχυροποίση σχέσεων και επαγγελματική επικοινωνία
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