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ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 1996

Κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 1996, το Υπουργείο Ανάπτυξης 
αντιμετώπισε διάφορα συγκυριακά ζητήματα που ανέκυψαν στους τομείς ευθύνης 
του και ταυτόχρονα προχώρησε σύμφωνα με τον προγραμματισμό του σ'αυτούς 
του τομείς στην υλοποίηση του κυβερνητικού έργου.

Στο σημείωμα που ακολουθεί, αναφέρονται στο πρώτο μέρος τα σημαντικότερα 

ζητήματα που αντιμετωπίστηκαν και στο δεύτερο μέρος ακολουθεί ένας πιο 
αναλυτικός απολογισμός των δραστηριοτήτων του Υπουργείου.



I. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΜΑΪΟΥ 1996

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
Στον τομέα των ίδιωτικοποιήσεων, κατετέθη προς κύρωση στη Βουλή η 
σύμβαση με την Τ\/Χ. Επίσης, κυρώθηκε ήδη από τη Βουλή, η σύμβαση που 
αφορά το πρώην συγκρότημα «ΣΚΑΛΙΣΤΗΡΗ».

Για τα Ναυπηγεία Σκαραμαγκά, υπογράφτηκαν και δημοσιεύτηκαν οι 
Υπουργικές Αποφάσεις για τα μέτρα κοινωνικής προστασίας των 
εργαζομένων και ετοιμάστηκε η τροποποίηση που αφορά τις μετατάξεις. 
Έχουν αποχωρήσει ήδη, 600 εργαζόμενοι. Έγινε διαγωνισμός επιλογής 
ανεξάρτητου Μαηαμθπίθηί, επιλέχτηκε μία εταιρεία και γίνονται τελικές 
διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της σύμβασης.

Τέλος, για τα Ναυπηγεία Ελευσίνας μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του 
πρώτου διαγωνισμού, έγιναν ορισμένες ενέργειες επίσπευσης ενός 
δεύτερου διαγωνισμού και πιο συγκεκριμένα, προετοιμάστηκαν υπουργικές 
αποφάσεις για μέτρα κοινωνικής προστασίας και για μετατάξεις, ενώ 
ετοιμάσθηκε και νομοθετική ρύθμιση για ζητήματα αιγιαλού και παραλίας.

Όσον αφορά τα υπόλοιπα θέματα της Βιομηχανίας, εντάχθηκαν σε 
κοινοτική χρηματοδότηση 17 νέα έργα στον τομέα των υποδομών και 
προεγκρίθηκε, σε συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ένταξη έργων 
για τη δημιουργία επιχειρηματικών θερμοκοιτίδων και ορισμένων ΒΙΟΠΑ.

Αξιολογήθηκε μεγάλος αριθμός έργων (340), τα οποία αναμένουν την 
ένταξή τους σε κοινοτική χρηματοδότηση τον επόμενο Ιούλιο. Επίσης 
αξιολογήθηκαν προτάσεις επενδύσεων για την αντιμετώπιση Βιομηχανικών 
ατυχημάτων μεγάλης κλίμακας.

Τέλος, υπεγράφη σύμβαση με ένωση εταιρειών για το επιχειρηματικό 
σχέδιο του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης και έγινε αναγνώριση.



φορέων, προκεψένου ν'αναλάβουν εργασίες ελέγχου βιομηχανικών 
προϊόντων.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Στον τομέα της Ενέργειας με εισήγηση του Υπουργείου Ανάπτυξης, 
τροποποιήθηκαν τα τιμολόγια οικιακής χρήσεως της Δ.Ε.Η., που ίσχυαν από 
1-7-95, προκειμένου να απαλειφούν ανισότητες και δυσανάλογες 
επιβαρύνσεις ορισμένων καταναλωτών, οι οποίες είχαν προκαλέσει την 
έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης. Παράλληλα διασφαλίσθηκαν τα 
έσοδα της Επιχείρησης που είναι αναγκαία για την υλοποίηση του 
επενδυτικού της προγράμματος και για την κάλυψη των λειτουργικών της 
δαπανών, χωρίς να απαιτείται να προσφύγει σε υπέρμετρο δανεισμό.

Με το νέο αυτό τιμολόγιο θεσπίστηκε, η τιμολόγηση των πολυτέκνων με 
κοινωνικά και εθνικά κριτήρια.

Το νέο τιμολόγιο έχει αναδρομική ισχύ και οι τυχόν διαφορές έναντι 
λογαριασμών που είχαν εκδοθεί, θα γίνει με συμψηφισμό.

Άλλο σημαντικό γεγονός υπήρξε η εξεύρεση συμβιβαστικής λύσης στο 
πρόβλημα της επαναλειτουργίας του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι, με 
φυσικό αέριο (350 Μ\Λ/).

Όσον αφορά το ενεργειακό πρόβλημα της Κρήτης, από μακρού χρόνου 
υπάρχει πρόβλημα επαρκούς ηλεκτροδότησης του νησιού, το οποίο 
συνεχώς οξύνεται. Εκτός από την οικονομική επιβάρυνση της Δ.Ε.Η., της 
τάξεως των 15 δις δρχ., λόγω της αναγκαστικής χρήσεως αεριοστροβίλων 
με πολύ υψηλό κόστος, η αδυναμία εγκατάστασης των νέων μονάδων, που 
έχει προγραμματίσει και προμηθευτεί η Δ.Ε.Η., οδηγεί ήδη από το τρέχον 
έτος σε διακοπές ηλεκτροδότησης με αυξανόμενη συχνότητα και διάρκεια.

Το Υπουργείο συνέχισε την προσπάθεια ενεργοποίησης των Περιφερειακών 
και Τοπικών Αρχών, προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι τοπικές 
αντιδράσεις.



Τέλος, η απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων για τα έργα της Δ.Ε.Η. και το 
Φυσικό Αέριο, προχώρησε κανονικά, ιδιαίτερα μετά την απεμπλοκή της 
κοινοτικής χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και 
από την Επιτροπή.

Γ. ΕΡΕΥΝΑ-ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
Στον τομέα της Έρευνας και Τεχνολογίας, δεν υπήρξαν σημαντικά πολιτικά 
γεγονότα.

Το θεσμικό πλαίσιο για την υλοποίηση των κοινοτικών προγραμμάτων, είναι 
ολοκληρωμένο, οι απορροφήσεις εξελίσσονται σύμφωνα με τον 
προγραμματισμό, (βλ. λεπτομέρειες στο δεύτερο μέρος του παρόντος 
σημειώματος).

Δ. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
Στον Τομέα του Εμπορίου και της εσωτερικής αγοράς, οι κυριότερες 
παρεμβάσεις υπήρξαν:

♦ Η προσπάθεια ανακοστολόγησης των φαρμάκων και η αναμενόμενη 
εξοικονόμηση περίπου 60 δις δραχμών υπέρ των ασφαλιστικών 
ταμείων.

♦ Η παρέμβαση στην πασχαλινή αγορά και η αναχαίτιση των ανατιμητικών 
τάσεων, που παρουσιάστηκαν λόγω της νόσου των «τρελών αγελάδων».

♦
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Η παρέμβαση στην αγορά των καυσίμων με την θέσπιση ενδεικτικών 
τιμών καταναλωτή καθώς και με την μείωση της φορολογίας.

Η παρέμβαση στην ασφαλιστική αγορά με την ανάκληση αδειών, την 
καταβολή προστίμων και την παραπομπή στη δικαιοσύνη ασφαλιστικών 
επιχειρήσεων που δεν τήρησαν την υφιστάμενη νομοθεσία.



♦ Η έγκαιρη κατάρτιση του προγράμματος προμηθειών για το 1996.

Ε. ΤΟΜΕΑΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Στον τομέα του Τουρισμού, τα πιο σημαντικά θέματα της περιόδου
υπήρξαν: η εξέλιξη της διαφημιστικής εκστρατείας του EOT και οι εξελίξεις
στην υπόθεση των καζίνο.

♦ Στην υπόθεση των καζίνο, το Υπουργείο προσάρμοσε την πολιτική του 
στις προεκλογικές κυβερνητικές εξαγγελίες και προχώρησε σε 
ανακλήσεις αδειών και σε έναρξη επαναδιαπραγμάτευσης για ορισμένες 
απ'αυτές.

♦ Όσον αφορά τη διαφημιστική εκστρατεία του EOT, υπεγράφησαν οι 
συμβάσεις για όλες τις χώρες, πλην των Ανατολικών χωρών και 
ανατέθηκαν στα γραφεία του EOT στο εξωτερικό, επιτόπιες έρευνες 
αγοράς.

♦ Καταρτίστηκε το πρόγραμμα προβολής του Ελληνικού Τουρισμού αλλά 
και της χώρας γενικότερα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην Ατλάντα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και 
Πολιτισμού. (Ενοικίαση του HELENIO CENTER, εκδηλώσεις διανομή 
διαφημιστικού υλικού, οργάνωσης έκθεσης).

♦ Ο EOT κατέληξε σε συμφωνία με το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ο EOT για την 
εκμετάλλευση των χώρων περιφράξεως 9 κεντρικών σταθμών με 
αφίσες με τις τουριστικές περιοχές της χώρας και προβολή μηνυμάτων 
για τον εσωτερικό τουρισμό.

♦ Έγινε επεξεργασία προτάσεων τροποποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου 
στον τουριστικό τομέα.

♦ Εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις χωροθέτησης των Τουριστικών 
λιμένων:



Πρέβεζας
Κυλλήνης

261 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών 
150

♦ Καταρτίστηκε το πρόγραμμα επιθεώρησης των τουριστικών 
επιχειρήσεων της χώρας, σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια 
Υπουργεία Δημόσιας Τάξεως, Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό 
επιθεωρήσεων από τα προηγούμενα έτη.

♦. Υπογράφτηκε και προωθείται στους συναρμόδιους Υπουργούς Σχέδιο 
Προεδρικού Διατάγματος ώστε να αποκτήσουν για πρώτη φορά 
Οργανισμό οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων.
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΜΕΑ

Α. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

1. Επανιδιωτικοποίηση Εταιρειών του Ο.Α.Ε. και Θυγατρικών 
Κρατικών Τραπεζών

1.1 Μεταλλεία Κασσάνδρας-Μεταλλουργία Χρυσού
Υπογράφτηκε στις 23.4.96 η τροποποίηση του παραρτήματος 
μεταξύ των συμβαλλόμενων και ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες και 
κατετέθη η Σύμβαση (Τ\/Χ - Ελληνικό Δημόσιο - Εκκαθαριστές) στη 
Βουλή προς κύρωση. Συζητείται στις 30-5-96 στη Διαρκή 
Κοινοβουλευτική Επιτροπή. Στα πλαίσια της ενημέρωσης των 
τοπικών φορέων πραγματοποιήθηκε στην Ουρανούπολη Χαλκιδικής, 
Διημερίδα όπου συμμετείχε το Υπουργείο δια του Υφυπουργού με 
κλιμάκιο, και πρόσθετα πραγματοποιήθηκε το ενημερωτικό ταξίδι 
στον Καναδά και Η.Π.Α. για πιστοποίηση της αρμονικής συνύπαρξης 
Μεταλλευτικής - Μεταλλουργικής δράσης, τουριστικής 
δραστηριότητας, πολιτισμικής και περιβαλλοντικής αναβάθμισης. 
Το πρόβλημα για τη χωροθέτηση είναι οι «αστήρικτες» και 
δογματικές θέσεις των αρχαιολόγων και κάποιων προέδρων 
Κοινοτήτων.

1.2 Συγκρότημα ΣΚΑΔΗΣΙΗΕΗ

Προωθήθηκε και κυρώθηκε στη Βουλή η Σύμβαση πώλησης του 
ενεργητικού των εταιρειών Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ και Μακεδονικοί 
Λευκόλιθοι Α.Ε. στην εταιρεία ΒΙΟΜΑΓΝ. Ήδη η αγοράστρια έχει 
πολλές παραγγελίες και προσλήφθηκαν 220 εργαζόμενοι από την 
περιοχή Μαντουδίου της Β.Κ. Εύβοιας.

1.3 ΠΕΙΡΑΪΚΗ-ΠΑΤΡΑΪΚΗ

Ακυρώθηκε ο Διαγωνισμός και ψηφίστηκε τροπολογία για τη



διενέργεια και τέταρτου. Χρόνος διαγωνισμού και κατακύρωσης 
τέλος Ιουλίου 1996.

1.4 ΜΕΒ Α.Ε. (ΠΡΩΗΝ ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΗ)

Ακυρώθηκε ο διαγωνισμός λόγω χαμηλού τιμήματος. Μελετάται η 
επανάληψη για πώληση στο σύνολο. Τέλος Ιουλίου 1996.

1.5 ΓΕΜ ΕΕΑΕ

Προωθήθηκε η πώληση της υπερχρεωμένης θυγατρικής εταιρείας 
της ΕΤΒΑ. Οριστική πώληση προβλέπεται τέλος Μαϊου 1996.

1.6 ΕΓΛ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΕΣ ΑΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Κατακυρώθηκε στην Αναπτυξιακή Εταιρεία Αχαΐας. Αφορά τα 
συγκροτήματα Πάτρας και Αιγίου.

1.7 ΓΑΒΡΙΗΛ

Έγινε διαγωνισμός για τα εργοστάσια στο Φάληρο και στη Χαλκίδα. 
Ο Ο.Α.Ε. προχώρησε στο διαγωνισμό μετά την αφερεγγυότητα του 
αγοραστού. Οδηγείται σε τμηματική πώληση.

1.8 ΠΩΡΣΕΔ

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία του διαγωνισμού για την πώληση και 
βρίσκεται στο στάδιο της κατοχύρωσης.

1.9 ΔΑΡΚΩ

Αντιμετωπίσθηκε το θέμα του Διευθύνοντος Συμβούλου, επαφές με-



τη Διοίκηση και τους εργαζόμενους για τη Συλλογική Σύμβαση των 
Αμοιβών των εργαζομένων και τη ρύθμιση των χρεών της εταιρείας. 
Τον Οκτώβριο του 1995 είχε λυθεί το πρόβλημα της τιμής του 
ρεύματος.

1.10 ΠΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΒΑΛΑΣ

Ανήκει στον όμιλο Πετζετάκη. Αγοράσθηκε από αυτόν, ετέθη εκτός 
αγοράς από την Πλαστικά Μακεδονίας ιδιοκτησία του ιδίου ομίλου, 
και τώρα γίνεται προσπάθεια από τους εργαζόμενους να πεισθεί ο 
όμιλος να την πουλήσει στην ΒΦΛ ή στην ΕΚΟ, ώστε να συνεχίσει 
τη λειτουργία της. Δεν υπάρχει ενδιαφέρον από την ΒΦΛ και την 
ΕΚΟ.

1.11 ΒΑΜΒΑΚΟΥΡΓΙΑ ΒΟΛΟΥ

Μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις έγινε πρόταση από πλευράς 
Υπουργείου προς τις Τράπεζες για στήριξη της εταιρείας μέχρι τον 
Ιούλιο '96. Οι Τράπεζες δεν απεδέχθησαν την πρόταση και 
προχωρούν στη διαδικασία της εκκαθάρισης αφού όμως κατέβαλαν 
τις οφειλές στους εργαζόμενους.

1.12 ΑΘΗΝΑΪΚΗ ΧΑΡΤΟΠΟΙΙΑ

Έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την προσεχή Δευτέρα 27-5-96 με 
τους Βουλευτές του Νομού Δράμας - Νομάρχη και ΟΑΕ, 
προκειμένου να εξεταστούν τα προβλήματα.

2. Βιομηχανικοί Κλάδοι

2.1 ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΑ

Συνεχίζεται η κρίση στον κλάδο. Ένα από τα προβλήματα είναι ο μη



αποτελεσματικός ποιοτικός έλεγχος των εισαγομένων προϊόντων 
παραγωγής κύρια πρώην Ανατολικών Χωρών. Πρόσθετο αίτημα των 
χαλυβουργών η μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος σε 
ανάλογο επίπεδο με εκείνο της ΛΑΡΚΟ και της ΡΕΟΗΙΝΕΥ. 
Αντιμετωπίσαμε 250 απολύσεις από τη ΧΑΛΥΒΟΥΡΓΙΚΗ Α.Ε. 
Μελετάται συνολικά το πρόβλημα με τους φορείς για παρέμβαση 
του Υπουργείου.

2.2 ΤΣΙΜΕΝΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Το πρόβλημα της αγοράς τσιμέντου εντοπίζεται στον μη 
αποτελεσματικό ποιοτικό έλεγχο των εισαγωγών παραγωγής κύρια 
παραγωγής Ανατολικών Χωρών. Στόχος είναι η προστασία από τις 
ανεξέλεγκτες εισαγωγές τσιμέντων χαμηλής ποιότητας, αλλά και 
δημιουργία προϋποθέσεων για αμοιβαία Ευρωπαϊκή συμφωνία στον 
κλάδο και υγιή ανταγωνισμό στην αγορά του τσιμέντου.

2.3 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ

Υπογράφηκε η Υ.Α. για τα μέτρα ενίσχυσης της Ναυπηγικής 
Βιομηχανίας (επέκταση της ΚΥΑ 30512/91) και στα πλαίσια της 
απόφασης αυτής, δόθηκε για πρώτη φορά η ενίσχυση του 9% επί 
των συμβολαίων ναυπήγησης και μετασκευών πλοίων.

2.3.1 ΕΔΔΗΝΙΚΑ,ΝΑΥΠΗΠΕΙΑ^ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ
Σχετικά με τη διαδικασία ιδιωτικοποίησης των Ελληνικών 
Ναυπηγείων με τη μεταβίβαση του 49% των μετοχών στους 
εργαζομένους στην επιχείρηση, έγιναν τα εξής:

• Υπογράφηκαν και δημοσιεύτηκαν οι Υπουργικές Αποφάσεις που 
προέβλεπε ο Ν. 2367/95 για τα Ελληνικά Ναυπηγεία για τα 
μέτρα κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων.

• Ετοιμάσθηκε τροποποίηση του Ν. 2367 που αφορά τις



μετατάξεις ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή του μέτρου, μέσα 
στις προθεσμίες του νόμου. Η τροποποίηση βρίσκεται στο 
στάδιο της συλλογής των υπογραφών από τους αρμόδιους 
Υπουργούς για κατάθεση στη Βουλή.

• Έχουν αποχωρήσει ήδη, περίπου 600 εργαζόμενοι ενώ 
προβλέπεται ο αριθμός τους να φθάσει τους 750.

• Έγινε ο διαγωνισμός επιλογής, ανεξάρτητου Μαηαρθπίθηί. 
Επιλέχτηκε μια εταιρεία στην τελική φάση του διαγωνισμού. 
Γίνονται οι τελικές διαπραγματεύσεις για την υπογραφή 
σύμβασης.

2.3.2 ΝΑΥΠΗΓΕΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ

Μετά τα αρνητικά αποτελέσματα του πρώτου διαγωνισμού 
επισπεύθηκαν οι διαδικασίες προετοιμασίας ενός δεύτερου 
διαγωνισμού, και πιο συγκεκριμένα:

•  Προετοιμάστηκαν οι προβλεπόμενες Υπουργικές αποφάσεις για 
τα μέτρα κοινωνικής προστασίας των εργαζομένων στα ΝΈ. 
(μέτρα πρόωρης συνταξιοδότησης και μέτρα εθελούσιας εξόδου) 
και βρίσκονται στη φάση της συλλογής των υπογραφών των 
αρμοδίων Υπουργών.

• Ετοιμάσθηκε τροποποίηση του ν. 2367 που αφορά τις 
μετατάξεις ώστε να γίνει δυνατή η εφαρμογή του μέτρου μέσα 
στις προθεσμίες του νόμου. Η τροποποίηση βρίσκεται στο 
στάδιο συλλογής των υπογραφών από τους αρμόδιους 
Υπουργούς για κατάθεση στη Βουλή.

Εκτιμάται ότι με τα μέτρα αυτά το προσωπικό των ΝΈ. θα 
μειωθεί τους επόμενους 3 - 4 μήνες κατά τουλάχιστον 600 
άτομα, γεγονός που αφενός μεν διευκολύνει την ιδιωτικοποίηση 
της επιχείρησης, αφετέρου αντιμετωπίζει το οξύ πρόβλημα



ανεργίας του κλάδου, αλλά και της περιοχής του Θριασίου 
Πεδίου.

• Ετοιμάσθηκε νομοθετική ρύθμιση ζητημάτων αδειών, αιγιαλού 
και παραλίας, που αποτελούσαν εμπόδιο στην επιτυχή έκβαση 
ενός διαγωνισμού ιδιωτικοποίησης. Βρίσκεται σε διαδικασία 
διαβούλευσης με τα Υπουργεία Οικονομικών και Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

• Προετοιμάζεται από το Υ.Α. σε συνεργασία με τις πιστώτριες 
Τράπεζες επιθετικό άνοιγμα σε εν δυνάμει επενδυτές, ώστε να 
εξηγηθεί η πολιτική μας απέναντι στα Ναυπηγεία γενικά και 
ειδικότερα στα Ν.Ε. Στόχος είναι η προσέλκυση επενδυτών, 
ώστε ο νέος διαγωνισμός που προετοιμάζεται να έχει επιτυχία.

2.3.3 ΝΑΥΠΗΓΟΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚίίΣΩΝΗ ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ

• Έγινε έναρξη της υλοποίησης των 26 σημείων που 
συμφωνήθηκαν το Δεκέμβριο σε Διυπουργική σύσκεψη και 
εξελίσσονται ικανοποιητικά.

• Έγινε η επεξεργασία των μέτρων για το Μητρώο Επιχειρήσεων 
του χώρου. Το κείμενο που καταρτίστηκε πρόκειται να 
αποτελέσει αντικείμενο διαβούλευσης με τα συναρμόδια 
Υπουργεία και με τους εμπλεκόμενους φορείς.

2.4 ΑΙΠΑΣΜΑΙΔ

Ξεκίνησε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες Τράπεζες και 
επιχειρήσεις για την επεξεργασία ολοκληρωμένου σχεδίου 
ανασυγκρότησης του κλάδου της λιπασματοβιομηχανίας.

Το σχέδιο προβλέπει την επίλυση άμεσων και επειγόντων 
προβλημάτων και τη δημιουργία, μέσω συγχωνεύσεων, ισχυρών 
φορέων που θα αναλάβουν το βάρος του εκσυγχρονισμού και της



βιώσιμης λειτουργίας των μονάδων.

2.5 Ε.Τ.Β.Α.

Στο πλαίσιο του προγράμματος εξυγίανσης της Ε.Τ.Β.Α. και του Ν. 
2239/95 :

• Περατώθηκε επιτυχώς το πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου του 
προσωπικού.

• Έγινε η επιλογή του Συμβούλου για την αναδιοργάνωση της 
Τράπεζας.

• Έγινε ο πλήρης λογιστικός διαχωρισμός των χαρτοφυλακίων 
της Τράπεζας.

• Προχώρησε κανονικά το πρόγραμμα αποπληρωμής των 
ομολόγων προηγουμένων εκδόσεων της Ε.Τ.Β.Α., το οποίο 
ολοκληρώνεται τέλος Ιουλίου.

• Μειώθηκε ο προϋπολογισμός της Τράπεζας κατά 1,250 δις δρχ.

Γενικώς, η εξυγίανση προχωρεί με μεγαλύτερη ταχύτητα από τα
προβλεπόμενα και στο νόμο και στο πρόγραμμα που κατατέθηκε
στην Τράπεζα Ελλάδας.

3. Άλλες Δραστηριότητες σχετικές με την Επανιδιωτικοποίηση

• Εκδόθηκε κοινή Υπουργική Απόφαση για τα grants στην επένδυση 
Μεταλλουργίας Χρυσού. Προωθείται για κύρωση στη Βουλή.

• Εκδόθηκε Υπουργική Απόφαση για υλοποίηση των μέτρων προστασίας 
των ανέργων 1990-95 στις εταιρείες Α.Ε. Επιχειρήσεων, Μακεδονικοί 
Λευκόλιθοι, ΚΟΙΣΕΛΙΚ, ΜΕΒ Α.Ε., που αφορά κύρια τους Νομούς 
Εύβοιας, Χαλκιδικής, Λαρίσης και Κοζάνης.

• Έγιναν αλλεπάλληλες συσκέψεις με Διοικήσεις εταιρειών και 
εκπροσώπους Τραπεζών και επαφές με τα Σωματεία εργαζομένων και 
Συνδικάτα στα πλαίσια του «κοινωνικού διαλόγου» του Υπουργείου



Ανάπτυξης με τους εμπλεκόμενους φορές, κύρια στην προβληματική, 
από πλευράς χρεών, Βιομηχανία, (π.χ. Ρόκας, Βαμβακουργία Βόλου, 
ΕΒΙΕΣΚ κ.λ.π.).

• Έγινε ημερίδα ΕΟΜΜΕΧ στις 11-5-96 στην Ιεράπετρα Κρήτης σε 
συνεργασία με το Επιμελητήριο και τις παραγωγικές τάξεις του Νομού 
Λασιθίου. Παρουσιάστηκαν τα προγράμματα διασφάλισης ποιότητας 
στο Νομό Λασιθίου. Εγκαταστάθηκε «Σταθμός υποστήριξης 
καλλιεργειών θερμοκηπίων» στο ΕΤΕΠ-Κ Ηρακλείου. Εγκαταστάθηκε 
γραφείο ΕΛΟΤ στο ΒΙΟΠΑ Ηρακλείου.

4. Βελτίωση του Θεσμικού Πλαισίου και Υλοποίηση του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος στον Τομέα της Βιομηχανίας.

4.1 ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

7
(α)Βιομηχανικές Υποδομές

Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία Σχεδίου Νόμου για τη λειτουργία των ΒΙΠΕ 
και ΒΙΟΠΑ και ξεκίνησε διαδικασία διαβουλεύσεων με τα συναρμόδια 
Υπουργεία. Συστάθηκε κοινή επιτροπή η οποία θα παραδώσει το τελικό 
σχέδιο Νόμου 25/5/956.

(β)._. Νόμος__για__την_αιιλο.ποίηση ατών. διαδικασιών... για τηναδειοδόιηση.της 
βιομηχανίας.

Το σχέδιο Νόμου ολοκληρώθηκε και αναμένονται οι τελικές διορθώσεις του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε..

4.2 ΕΝΤΑΞΕΙΣ/ΕΕΠΩΝ

Στο διάστημα Ιανουαρίου-Μα'ίου 1996, πραγματοποιήθηκαν δύο 
συνεδριάσεις της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π.Β., στα πλαίσια των 
οποίων πραγματοποιήθηκαν εντάξεις νέων έργων.



Συγκεκριμένα:
α. Εντάχθηκαν 17 νέα έργα στον Τομέα των Υποδομών, που αφορούν την 

ενίσχυση και δημιουργία εργαστηρίων και ενίσχυση εξαγωγικών 
προγραμμάτων του ΟΠΕ.

β. Προεγκρίθηκε η ένταξη έργων για δημιουργία επιχειρηματικών
θερμοκοιτίδων στο Ηράκλειο, στα Χανιά και στη Λάρισα ολοκλήρωση 
των έργων στις βιομηχανικές περιοχές Ξάνθης, Ηρακλείου, Κιλκίς.

Βιοτεχνικά πάρκα Μαγνησίας, Ορεστιάδας, Θεσπρωτίας, Άνω 
Λιοσίων.
Η οριστική ένταξη θα γίνει με την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου 
νόμου για τη λειτουργία ΒΙΠΕ και ΒΙΟΠΑ.

γ. Άρχισε η χρηματοδότηση του Ελληνικού Κέντρου Επενδύσεων
(συνολικού προταθέντος προϋπολογισμού 2,4 δις δρχ.) για το πρώτο 
έτος της λειτουργίας του.

δ. Βυρσοδεψεία

Επελέγη μετά από επίπονες προσπάθειες και σε συνεργασία με το 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ο τρόπος εγκατάστασης των Βυρσοδεψείων με 
συναίνεση της Νομαρχίας Βοιωτίας και της Κοινότητας εγκατάστασης.

4.3 ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες ανάθεσης της αξιολόγησης των 340 
προτάσεων, σύμφωνα με τις διαδικασίες του Μητρώου Αξιολογητών. Η 
τελική ένταξη των επενδύσεων θα γίνει στην επόμενη Επιτροπή 
παρακολούθησης, τον Ιούλιο του 1996.

Τέθηκε σε λειτουργία ο θεσμός των βραβείων για τη βιομηχανία. 

Ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης για την απονομή βραβείων για τον



τεχνολογικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων και αναμένεται η έκδοση 
Υπουργικής Απόφασης, για την τελική ανακοίνωση του αποτελέσματος 
(προβλεπόμενος συνολικός προϋπολογισμός περίπου 100 εκ. δρχ.)

Έγινε ειδική νομοθετική ρύθμιση για ενίσχυση επενδύσεων για την 
πρόληψη ατυχημάτων.

Έγινε η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων που αφορούν την 
πραγματοποίηση επενδύσεων για την αντιμετώπιση των Βιομηχανικών 
Ατυχημάτων Μεγάλης Κλίμακας, με προγραμματισμένο συνολικό 
προϋπολογισμό 750 εκ. δρχ. για το 1996. Η τελική έγκριση θα γίνει μέχρι 
τέλος Ιουνίου 1996.

4.4 ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ Μ.Μ.Ε.

Ειδικότερα Μέτρα

Ενδιάμεσοι Φορείς του Υπ. Ανάπτυξης.

Δημοσιεύτηκε το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα, έχει δημοσιευθεί ενώ 
ολοκληρώθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Οικονομικών, σχετικά με τη ρύθμιση των θεμάτων εποπτείας και ελέγχου 
των Ενδιάμεσων Φορέων.

Ετοιμάστηκε σχέδιο απόφασης του πρωθυπουργού για σύσταση οργάνου, 
υπό την Προεδρία της Υπουργού Ανάπτυξης για τον συντονισμό και την 
κοινή πολιτική στην υλοποίηση των προγραμμάτων για τις Μ.Μ.Ε.

4.5 ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ν /  Βρίσκονται σε εξέλιξη οι εργασίες εξειδίκευσης του πλαισίου εφαρμογής 
των Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 
νομοπαρασκευαστικής επιτροπής, που αφορούν τις πράξεις του Διοικητή ■



της Τράπεζας της Ελλάδος.
Ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το συνολικό 
κανονιστικό πλαίσιο για την επιδότηση των Εταιρειών Κεφαλαίου 
Επιχειρηματικών Συμμετοχών.

Έγιναν δύο συναντήσει στην Αθήνα με την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων 
και τα Επιμελητήρια του λεκανοπεδίου για την ενημέρωσή τους και την 
ενεργοποίησή τους για τη δημιουργία Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων, με 
την παρουσία της Ένωσης Τραπεζών και όλων των ενδιαφερομένων 
Υπουργείων.

Έγινε μία συνάντηση αντίστοιχη στη Θεσσαλονίκη, με όλα τα Επιμελητήρια 
της Βορείου Ελλάδος. Ετοιμάζεται δεύτερη με την παρουσία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης Εταιρειών Αμοιβαίων Εγγυήσεων.

4.6 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Υπεγράφη σύμβαση, ύστερα από διεθνή διαγωνισμό, για το Επιχειρηματικό 
Σχέδιο Οργάνωσης και Λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης 
(Ε.Σ.Δ.), με Ένωση Εταιρειών επικεφαλής των οποίων είναι ο Βρετανικός 
Φορέας Διαπίστευσης (υΚΑ3). Τέλη Ιουνίου παραδίδεται η μελέτη και 
αρχίζει η οργάνωση του Συστήματος.

Έγινε αναγνώριση φορέων, προκειμένου να αναλάβουν εργασίες ελέγχου 
βιομηχανικών προϊόντων προκειμένου να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις στη 
προσπάθειά τους να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της Ενιαίας 
Ευρωπαϊκής Αγοράς και ειδικά των οδηγιών «Νέας Προσέγγισης».

Οι φορείς που αναγνωρίστηκαν είναι:
• ΤσΈργαστήριοΛεβήτων τουΤΓομέα Οερμάχητας_το_υ_Εθνικού Μεχσόβιου 

Πολυχεχ^είσυ, για τους λέβητες ζεστού νερού.

• Το Ελληνικό Κέντρο Δέρματος. για τη λειτουργία των απαντήσεων της 
Οδηγίας για τα «μέσα Ατομικής Προστασίας».



• Η Α-Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΝΗΟΓΝΩΜΩΝ σαν φορέας πιστοποίησης για τα δοχεία 
πίεσης τις μηχανές, τα ανυψωτικά μέσα και τις σκαλωσιές.



Β. ΕΝΕΡΓΕΙΑ

1. Θεσμικές Ρυθμίσεις

προβλεπόμενες θεσμικές ρυθμίσεις στον τομέα της Ενέργειας αφορούν: 

Τη συγκρότηση και τη λειτουργία του Σώματος Ενεργειακού Ελέγχου και 
σχεδιασμού.

Ό  * Την ολοκλήρωση του κανονιστικού πλαισίου διανομής του φυσικού 
αερίου.

Τη νομοθετική ρύθμιση για τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών της 
Δ.Ε.Η.

· Τη διερεύνηση των δυνατοτήτων διαθέσεως μικρού ποσοστού μετοχών 
της Δ.Ε.Π. σε επενδυτές.

Οι παραπάνω ρυθμίσεις σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Υπουργείου, 
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί μεταξύ Ιουνίου και Δεκεμβρίου 1996.

Εν τω μεταξύ έχουν γίνει τα εξής:

• Έχει προετοιμαστεί τροπολογία του Νόμου για τη συγκρότηση του ΣΕΕΣ 
με την οποία αναστέλλεται ο ρόλος του ΣΕΕΣ στην πορεία υλοποίησης 
του Νόμου 2364/95.

Με βάση την ίδια τροπολογία, δύνανται τα μέλη του ΣΕΕΣ να μην είναι 
πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

Έχουν συσταθεί οι εταιρείες Διανομής Αερίου, Αττικής, Θεσσαλονίκης και 
Θεσσαλίας .
Έχει γίνει επεξεργασία Π.Δ. για τον καθορισμό των βασικών όρων 
διαγωνισμού συμμετοχής ιδιωτών επενδυτών σε Εταιρείες Παροχής 
Αερίου.



Έχει γίνει προεπιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου, ο οποίος θ 
ετοιμάσει την προκήρυξη διαγωνισμού για την προσέλκυση ιδιωτών.
Έχει γίνει επεξεργασία σχεδίου Π.Δ. από την ΚΕΔΚΕ για τη συμμετοχή των 
φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης στις Εταιρείες Διανομής.

Έχει συνταχθεί τροπολογία για τη δημιουργία θυγατρικών εταιρειών της 
Δ.Ε.Η.

2. Έργο Φυσικού Αερίου

2.1 ΓΊρόοδοςχουΈργου

Στο τέλος του Απριλίου 1996, η συνολική πρόοδος του έργου ανήλθε 
στο 55% περίπου, έναντι 48% στο τέλος του 1995.

Στο πρώτο τετράμηνο του 1996 συνεχίσθηκαν οι κατασκευαστικές 
εργασίες στα ακόλουθα τμήματα του έργου:

• Τερματικός Σταθμός Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου.

• Συστήματα Μέσης Πίεσης στις περιοχές Αθήνας, Βόλου, 
Θεσσαλονίκης και Λάρισας. (Η πρώτη φάση κατασκευής αυτών των 
συστημάτων έχει πρακτικά ολοκληρωθεί).

• Σταθμοί Μέτρησης και Ρύθμισης Πίεσης (Μ/Ρ)
(Ήδη έχει παραδοθεί το Μ/Έ της Λάρισας και ακολουθούν τα Μ/Ρ 
για το Θριάσιο Πεδίο, το δίκτυο της ΔΕΦΑ στην Αθήνα, τη Σίνδο και 
την αστική περιοχή Θεσσαλονίκης καθώς και για το σταθμό της 
Δ.Ε.Η. στο Κερατσίνι).

• Σύστημα Μεταφοράς
Τον Ιανουάριο υπογράφηκε Πρωτόκολλο με την Κ/Ξ 
ΒΤΡΟΥΤΡΑΝΒΘΑε, ΠΡΟΜΗΘΕΑ, ΖΑΝΘΑΖ για την κατασκευή των 
κλάδων Υψηλής Πίεσης, σε εφαρμογή του προσαρτήματος της



διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ρωσίας και του 
τροποποιητικού πρωτοκόλλου που κυρώθηκαν από τη Βουλή τον 
Μάρτιο του 1995. Το Μάρτιο 1996 υπογράφηκαν οι συμβάσεις για 
τους κλάδους Κερατσινίου, Θεσσαλονίκης, Βόλου και Λαυρίου. 
Απομένουν οι κλάδοι Ανατ. Μακεδονίας-Θράκης και Οινοφύτων, που 
αναμένεται να ανατεθούν το αμέσως προσεχές διάστημα οπότε 

ολοκληρώνεται η ανάθεση όλων των μεγάλων συμβάσεων 

του Συστήματος Μεταφοράς.

• Δίκτυα Διανομής
Υπογράφηκαν τρεις νέες συμβάσεις για την κατασκευή δικτύων 
διανομής στον Πειραιά, τα Βόρεια Προάστια της Αθήνας και το 
Βόλο, ενώ ανακηρύχθηκαν εργολάβοι για το πρώτο δίκτυο της 
Λάρισας, καθώς και για τις 2 εργολαβίες στη Θεσσαλονίκη. Έτσι 
υπό κατασκευή βρίσκονται συνολικά 500 Κγπ δικτύων.

2.2 Προμήθειες και Διαγωνισμοί

• Κατακυρώθηκε η πρώτη προμήθεια υλικών για τα δίκτυα διανομής 
και διεξήχθη νέος διαγωνισμός για τη δεύτερη προμήθεια (σωλήνες 
πολυαιθυλενίου, βάνες, λοιπά εξαρτήματα).

• Δημοσιεύθηκε προκήρυξη για την προμήθεια σταθμών ρύθμισης 
πίεσης και μέτρησης αερίου (Μ/Έ) για το δίκτυο διανομής και για 
τους βιομηχανικούς καταναλωτές.

• Παρελήφθησαν εκδηλώσεις ενδιαφέροντος για μίσθωση πλοίου 
μεταφοράς Ι_ΝΘ.

• Έγινε προεπιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου για την 
υποστήριξη της ΔΕΠΑ στις διαδικασίες εφαρμογής του Ν. 2364/95.

2.3 Εκταμιεύσεις

Στο πρώτο τετράμηνο του 1996 οι επιλέξιμες δαπάνες (δηλ. οι



επενδύσεις για το έργο) έφθασαν τα 14 δισεκατομμύρια δρχ.

Οι συνολικές εκταμιεύσεις του έργου, μέχρι τώρα, έχουν φθάσει τα 
200 δισεκατομμύρια δρχ.

Ο μέσος όρος επιλέξιμων δαπανών ανά μήνα, ήταν στο πρώτο 
τετράμηνο του 1996, 3,5 δισεκατομμύρια δρχ.

2.4 Χρημαχοδ.όχηση

Εκκρεμεί η τελική απόφαση επαναχρηματοδότησης από την ETE II. 
Αντιπροσωπεία της Τράπεζας επισκέφθηκε τη ΔΕΠΑ το Μάρτιο του 
1996 και υπέβαλε σχετική εισήγηση προς το Δ.Σ. της Τράπεζας.

Κατά την επίσκεψη αναλύθηκε η πορεία του έργου και υποβλήθηκε 
από τη ΔΕΠΑ η επικαιροποιημένη μελέτη χρηματοδότησης του έργου.

3. Ηλεκτρική Ενέργεια

3.1 Συνεχίσθηκε κανονικά η υλοποίηση του προγράμματος Ανάπτυξης της 
Δ.Ε.Η.
Επιτεύχθηκε συμβιβαστική λύση στο πρόβλημα της επαναλειτουργίας 
του ΑΗΣ Αγ. Γεωργίου στο Κερατσίνι με φυσικό αέριο (350Μ\Λ/).

Υπογράφηκε Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ των Υπ. Ανάπτυξης και 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. αφενός και του Δήμου Κερατσινίου αφετέρου. 
Κυριότερες ρυθμίσεις είναι, ότι ο Σταθμός θα λειτουργήσει επί 6 
χρόνια από τότε που θα αρχίσει η κανονική λειτουργία του με φυσικό 
αέριο, τα 3 πρώτα χρόνια επί 8 μήνες/έτος και τα επόμενα 3 επί 3 
μήνες/έτος. Μετά την εξαετία θα διακοπεί οριστικά η λειτουργία του 
Σταθμού. Παράλληλα, η Δ.Ε.Η. ανέλαβε να αποδώσει στο Δήμο 
οικοδομικές εκτάσεις που γειτνιάζουν με το Σταθμό, καθώς και 
οικοπεδικές εκτάσεις του Σταθμού που θα απελευθερώνονται 
σταδιακά για τη δημιουργία χώρων πρασίνου. Η Δ.Ε.Η. θα αναλάβει και 
το κόστος διαμόρφωσης, ανάπλασης και μετατροπής τους σε χώρους



πρασίνου.

3.2 Υπογράφηκε στις 8 Μαρτίου η Σύμβαση για την κατασκευή της 
Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στο Λαύριο (550 MW). Επίσης, η 
Μονάδα του Μικρού Λαυρίου (180 MW) έχει τεθεί από τις 13 Μα'ίου σε 
ημιεμπορική λειτουργία με καύση DIESEL (εν αναμονή εφοδιασμού της 
με φυσικό αέριο).

Άρχισε η σύνταξη των Τευχών Δημοπράτησης για την Μονάδα Φυσικού 
Αερίου στη Βιομηχανική Ζώνη Κομοτηνής (370-480 MW) και ξεκίνησαν 
διαπραγματεύσεις για την αγορά οικοπέδου. Η Προκήρυξη του 
Διαγωνισμού για τη Μονάδα, θα γίνει τον Ιούνιο του 1996 και η 
λειτουργία της προβλέπεται να αρχίσει στα τέλη του 1999.

3.3 Στην Κρήτη συνεχίσθηκαν οι τοπικές αντιδράσεις στην κατασκευή 
νέου σταθμού παραγωγής στη θέση Αθερινόλακκος Σητείας (120-160 
Μ\Λ/). Εφόσον δεν αντιμετωπισθούν οι αντιδράσεις αυτές, δεν γίνεται 
αποδεκτή και η εγκατάσταση των αεριοστροβίλων (2X60 Μ\Λ/) στο 
Σταθμό Χανίων (των οποίων κατασκευάσθηκε και έχει αποθηκευθεί το 
μεγαλύτερο τμήμα).

4. Διασύνδεση Ελλάδας Ιταλίας

Συνεχίζονται οι εργασίες. Λόγω καθυστέρησης στη χορήγηση των 
Περιβαλλοντικών Αδειών στην Ιταλία, κυρίως αλλά και στην Ελλάδα, 
η έναρξη λειτουργίας της Διασύνδεσης προβλέπεται για το τέλος 
1999.

5. Έρευνα και Εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων

Εξελίχθηκε ομαλά η διαδικασία του Διεθνούς Διαγωνισμού που 
προκηρύχθηκε στα τέλη του 1995 για τη χορήγηση Παραχωρήσεων σε 
έξι Περιοχές της Δυτικής Ελλάδος.
Λήξη προθεσμίας υποβολής προσφορών 31 Μα'ίου, έναρξη 
διαπραγματεύσεων με Εταιρείες που θα προεπιλεγούν Αύγουστός



1996, ολοκλήρωση εντός 1996.

6. Εξοικονόμηση Ενέργειας και Ανανεώσιμες Πηγές

Στα πλαίσια υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
Ενέργειας του Κ.Π.Σ. 1994-1999, ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση των 
μέτρων και οι αντίστοιχες προκηρύξεις. Συντάχθηκε προσχέδιο 
Επενδυτικού Οδηγού για τα Μέτρα Εξοικονόμησης Ενέργειας και την 
προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών το οποίο έχει αποσταλεί στις 
ελληνικές και Κοινοτικές υπηρεσίες για παρατηρήσεις.

Παράλληλα, έγινε επεξεργασία σχεδίου προκήρυξης για ενδιάμεσο 
φορέα, μέσω του οποίου θα γίνει η διαχείριση του Προγράμματος. 
Εκτιμάται ότι οι προκηρύξεις έργων θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 
1996.



Γ. ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

1. Εκτέλεση του Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (Ε.Ε.Τ.-2)

1.1 Διοργανώθηκαν οι Ημερίδες στις οποίες έγινε παρουσίαση των 
αποτελεσμάτων της εκτέλεσης ερευνητικών έργων ΕΚΒΑΝ

1.2 Διενεργήθηκαν διαγωνισμοί και έγινε κατακύρωση για τα κτίρια του 
Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, του ινστιτούτου Μεσογειακών 
Σπουδών του ΙΤΕ, την αναδιάταξη Η/Μ εγκαταστάσεων του ΕΟΕ, 
καθώς επίσης και για την αγορά του οικοπέδου για την 
μετεγκατάσταση του ΕΚΘΕ. Επίσης, κατόπιν των αναγκαίων 
επισκευών, έγινε η μεταστέγαση του ΕΚΚΕ στο κτίριο της ΓΓΕΤ 
(Μεσογείων 14-18).

1.3 Το Πρόγραμμα με τίτλο «Εκσυγχρονισμός και επέκταση των 
βιβλιοθηκών των Ερευνητικών Κέντρων», εγκρίθηκε κατά την ΣΤ' 
συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Ε.Τ.-2 και ήδη 
ετοιμάζεται η απόφαση και οι επιμέρους συμβάσεις. Εγκρίθηκαν 16 
έργα συνολικού προϋπολογισμού 772,27 εκ. δρχ.

1.4 Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι νέες προκηρύξεις και αναθέσεις για τα 
έργα τεχνολογικής ανάπτυξης, όπως είναι το ΠΕΝΕΔ, ΠΑΒΕ '96, 
ΥΠΈΡ.

Η Επιτροπή Παρακολούθησης δεν ενέκρινε την πρόταση για 
σύσταση μονάδων διδασκαλίας για Ε&Τ πολιτική.

Ολοκληρώθηκε η μελέτη του Προγράμματος Χρηματοδότησης 
Απόδοσης Τεχνολογίας (ΧΑΤ), και παραδόθηκε προς υλοποίηση 
στην αρμόδια διεύθυνση της ΓΓΕΤ.

Στο Πρόγραμμα Τεχνομεσιτείας υποβλήθηκαν 62 προτάσεις και 
έγινε ο προκαταρκτικός τους έλεγχος.



Στο Πρόγραμμα Επιδεικτικών Έργων (ΠΕΠΕΡ), ολοκληρώθηκαν οι 
διαδικασίες αξιολόγησης των 235 προτάσεων της Α' φάσης στους 
τομείς:

♦ Ενέργεια,
♦ Γ εωργία/Τ ρόφιμα
♦ Πληροφορική

και εγκρίθηκαν 99 προτάσεις με συνολική χρηματοδότηση από τη 
ΓΓΕΤ, ύψους 1.050 εκ. δρχ..

1.5 Πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των προτάσεων, καταρτίστηκαν 
και υπεγράφησαν οι συμβάσεις των εγκριθέντων έργων για τα 
Γ ραφεία Διαμεσολάβησης, συνολικής χρηματοδότησης από τη 
ΓΓΕΤ, ύψους 1.357 εκ. δρχ.

Επίσης υπεγράφησαν οι αποφάσεις ένταξης των έργων «Ανθρώπινα 
Δίκτυα» στο Ε.Ε.Τ.-2, καθώς και οι σχετικές συμβάσεις.

Κατανεμήθηκε ποσό 169 εκ. περίπου, ως πρώτη δόση σε 26 από 
τους 35 φορείς και σύντομα θα καταβληθεί και η πρώτη δόση και 
στους υπολοίπους φορείς (περίπου 40 εκ. δρχ. )

1.6 Για το Κέντρο Κατάρτισης σε Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, 
που άρχισε ήδη να λειτουργεί, αναμένεται από το Υπ. Εργασίας η 
πιστοποίησή του.

1.7 Προετοιμάζεται η διαδικασία αξιολόγησης 167 προτάσεων, που 
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του Προγράμματος «Δίαυλος».

1.8 Αξιολογήθηκαν οι κανονισμοί λειτουργίας των Εργαστηρίων 
Παροχής Υπηρεσιών των Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ-ΤΕΙ και 
πρόκειται να ενισχυθούν 40 έργα από τα Ερευνητικά Κέντρα, με 
προϋπολογισμό 4 δις δρχ. και 106 από τα ΑΕΙ-ΤΕΙ με 
προϋπολογισμό 3 δις δρχ.



2. Δράσεις για την Κοινωνία των Πληροφοριών

Οι σχετικές δράσεις, συνεχίζονται όπως αυτές αναπτύσσονται στον 
προγραμματισμό του Τομέα Έρευνας και τεχνολογίας.

3. Δράσεις Τεχνολογικού Πολιτισμού

3.1 Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

α. Έγινε επιτόπιος έλεγχος της πορείας του έργου και μετά τη 
θετική γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής του καταβλήθηκε η 
β' δόση ύψους 31.770.000 δρχ.

β. Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Ε.Ε.Τ.-2 κατά την 6η 
συνεδρίασή της, ενέκρινε την πρόταση της ΓΓΕΤ για το νέο 
έργο, συνολικού προϋπολογισμού 655.000.000 δρχ.

3.2 Οργανώθηκε Έκθεση Ελληνικών Προϊόντων Υψηλής Τεχνολογίας

3.3 Για το Πρόγραμμα «Τεχνομάθεια».

α. Έγινε κατανομή της β' δόσης σε 8 από τους 29 φορείς ύψους 
36,4 εκ. δρχ.

β. Η ΓΓΕΤ οργάνωσε διημερίδα στην οποία συζητήθηκαν η 
πορεία των έργων και η επίλυση των προβλημάτων που 
παρουσιάζονται.

4. Νέα Ερευνητική και Τεχνολογική Υποδομή

4.1 Τα σχέδια των Προεδρικών Διαταγμάτων για την ίδρυση των νέων



Ερευνητικών Ινστιτούτων:

α. Πληροφορικής και Τηλεματικής

β. Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας

γ. Βιοϊατρικών Ερευνών

δ. Βιομηχανικών Συστημάτων,
υπεγράφησαν από την Υπουργό Ανάπτυξης και προωθήθηκαν 
προς υπογραφή από τους συναρμόδιους υπουργούς.

4.2 Υπεγράφησαν οι συμβάσεις ένταξης των έργων ενίσχυσης των 
εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ, ΕΚΕΠΥ, ΙΧΘΥΚΑ και ETAT και ήδη 
καταβλήθηκε η πρώτη δόση, ενώ εκκρεμούν οι συμβάσεις των 
εταιρειών ΕΑΝΤ και ΕΤΑΚΕΙ.

Έγινε επεξεργασία σχεδίου Π.Δ. για την ίδρυση κλαδικής εταιρείας 
για την κλωστοϋφαντουργία στην Β. Ελλάδα και βρίσκεται στο 
στάδιο της υπογραφής του.

Αναμένεται από την Υπουργό Ανάπτυξης, η υπογραφή αποφάσεων 
για συγκρότηση επιτροπών αξιολόγησης υποψηφίων για τις θέσεις 
Διευθυντών των δύο πρώτων Ινστιτούτων του νέου Ερευνητικού 
Ιδρύματος Βιολογικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ».

5. Σχεδιασμός της Ερευνας και Τεχνολογίας

5.1 Η Επιτροπή παρακολούθησης του Ε.Ε.Τ.-2, ενέκρινε τα νέα 
ερευνητικά προγράμματα στους τομείς των μεταφορών και των 
δασικών πυρκαγιών και ήδη ετοιμάσθηκαν οι σχετικές προκηρύξεις.

5.2 Επίσης, εγκρίθηκαν τα προγράμματα «Εντοπισμός και αφομοίωση 
υποδειγματικών τεχνολογιών» (ΠΑΦΟΣ) και «Χρηματοδότηση



απόδοσης τεχνολογίας» (ΧΑΤ).

5.3 Σχέδιο Π.Δ. για την ίδρυση Οργανισμού Βιομηχανικού Σχεδιασμού, 
προωθήθηκε στο γραφείο της Υπουργού Ανάπτυξης.

5.4 Οι λοιπές δραστηριότητες στον τομέα του σχεδιασμού Έρευνας και 
Τεχνολογίας, έχουν μακροχρόνιο ορίζοντα και βρίσκονται υπό 
εξέλιξη.



Δ. ΕΜΠΟΡΙΟ

1. Φάρμακα

Με Αγορανομική Διάταξη ρυθμίστηκαν βασικά θέματα που αφορούν τα 
φάρμακα.

Συγκεκριμένα με την κανονιστική αυτή απόφαση, επέρχονται οι εξής 
αλλαγές:

• μειώνεται το ποσοστό μικτού κέρδους των φαρμακέμπορων και των 
φαρμάκων.

• μεταβάλλεται ο τρόπος υπολογισμού των τιμών των εισαγόμενων 
φαρμάκων.

• καθορίζεται στα αντίγραφα φαρμάκων ποσοστό επί της τιμής του 
πρωτοτύπου και

• άρχισε με βάση τα νέα δεδομένα η ανακοστολόγηση των φαρμάκων.

2. Πασχαλινή Αγορά

Επί ένα και πλέον μήνα, προ των εορτών του Πάσχα (Κεντρική Αγορά του 
Ρέντη, διόδια, όλες τις Αγορές της Αττικής) και με τις κατάλληλες Οδηγίες 
προς τις ΝΑ, συγκρατήθηκαν οι τιμές σε βασικά είδη διατροφής 
(αμνοερίφια, ντομάτες, πατάτες, κ.λ.π.) σε λογικά για την εποχή επίπεδα.

3. Καύσιμα

Καθιερώθηκε εβδομαδιαία αναγγελία ενδεικτικών τιμών.

Έγινε μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.



Τελικά οι τιμές συγκρατήθηκαν σε λογικά επίπεδα και αναχαιτίστηκαν οι 
πληθωριστικές προσδοκίες.

4. Ασφαλιστική Αγορά

Κατά το μήνα Μάρτιο, ελήφθησαν μέτρα εξυγίανσης της αγοράς. 

Συγκεκριμένα:
• Ανακλήθηκε η άδεια δύο ασφαλιστικών επιχειρήσεων για μη 

συμμόρφωση στο νόμο περί τεχνικών αποθεμάτων.
• Επεβλήθησαν αυστηρά πρόστιμα σε άλλες τέσσερις καί 

παραπέμφθησαν στον εισαγγελέα για πρώτη φορά τέσσερις εταιρείες 
για μη καταβολή αποζημιώσεων σε ασφαλισμένους.

5. Δίδακτρα

Το Υπουργείο προέβη σε απολογιστικούς ελέγχους στα ιδιωτικά 
εκπαιδευτήρια για να διαπιστώσει την τήρηση του νόμου, που ρύθμιζε τα 
δίδακτρα του σχολικού έτους 1995-1996. Η συντριπτική πλειοψηφία των 
σχολείων τήρησε το νόμο.

6. Έρευνα Αγοράς

Ολοκληρώθηκαν οι μελέτες για τις ιδιωτικές κλινικές, τα παπούτσια, την 
ένδυση και τα τσιμέντα.

Επίσης έγινε έρευνα αγοράς και συγκεντρώθηκαν στοιχεία κόστους για τα 
φίλτρα τεχνητού νεφρού, χειρουργικά γάντια, μουσικά όργανα, ιατρικά 
μηχανήματα και αυτοκίνητα ειδικών χρήσεων.

7. Κρατικές Προμήθειες

Καταρτίστηκε εγκαίρως, το πρόγραμμα Προμηθειών του 1996 και 
ολοκληρώθηκε η υπαγωγή των αντίστοιχων Προγραμμάτων των φορέων 
που περιγράφει ο νόμος 2286/95.



8. Τομέας Διοίκησης και Οργάνωσης

Συγκροτήθηκε η επιτροπή παρακολούθησης του προγράμματος 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ» και ορίστηκε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου στην κεντρική 
επιτροπή παρακολούθησης.

9. Νομοθετικό Έργο

1. Καταρτίστηκε νομοσχέδιο:

ο  * 

μ  .

για ρύθμιση θεμάτων «Επικουρικού Κεφαλαίου, Ασφάλισης Ευθύνης από
ατυχήματα αυτοκινήτων και Γραφεία Διεθνούς Ασφάλισης».
για την τροποποίηση βασικών διατάξεων της επιμελητηριακής
νομοθεσίας.
για την τροποποίηση διατάξεων περί μεσιτών αστικών συμβάσεων, 
για την ανασυγκρότηση του Δ.Σ. του Ταμείου λαϊκών Αγορών, 
για την προσαρμογή των διατάξεων περί μισθώσεως ακαλύπτων χώρων 
στις αντίστοιχες ρυθμίσεις του υπουργείου οικονομικών περί 
αντικειμενικών αξιών.

2. Καταρτίστηκαν Προεδρικά Διατάγματα:

^  · για την συμμόρφωση προς τις οδηγίες δεύτερης και τρίτης γενιάς, 
σχετικά με την πρωτασφάλιση συμπεριλαμβανομένων και των 
ασφαλίσεων ζωής και την θέσπιση διατάξεων που σκοπό έχουν να 
διευκολύνουν την πραγματική άσκηση της ελεύθερης παροχής 
υπηρεσιών.

• για την νομική προστασία των προμηθευτών σε εναρμόνιση της 
Ελληνικής νομοθεσίας προς την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ.



Ε. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

1. Τομέας Διαφήμισης - Λοιπές Εκδηλώσεις

Έγινε επαναδιαπραγμάτευση και ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την 
διαφημιστική εκστρατεία του EOT στο εξωτερικό, με την υπογραφή των 
σχετικών συμβάσεων (συμβάσεις για όλες τις χώρες πλην των χωρών της 
Ανατολικής Ευρώπης) και «τρέχει» το διαφημιστικό πρόγραμμα το οποίο 
θα ολοκληρωθεί μέχρι τέλος Ιουνίου. Για την διαφήμιση στις χώρες της 
Ανατολικής Ευρώπης, οι διαπραγματεύσεις έχουν ολοκληρωθεί μόνον εκεί 
όπου υπάρχουν γραφείου του EOT (Ρωσία και Τσεχία) (έναρξη τον Ιούνιο 
1996).

Ανατέθηκαν από τα γραφεία του EOT εξωτερικού, επιτόπιες έρευνες 
αγοράς, στις κυριότερες αγορές του εξωτερικού (Γερμανία, Αγγλία, 
Γαλλία, Ιταλία), προκειμένου να καθοριστούν οι ιδιαιτερότητες και οι 
ανάγκες κάθε αγοράς στον διαφημιστικό τομέα, ώστε η διαφημιστική 
καμπάνια για το επόμενο έτος να σχεδιαστεί και να μεθοδευτεί σε 
σωστές βάσεις και έγκαιρα.

±  Καταρτίστηκε και εφαρμόζεται επιπλέον διαφημιστικό πρόγραμμα στο 
εξωτερικό, για την προβολή της υγιεινής διατροφής, μέσω ελληνικών 
προϊόντων.

±  Καταρτίστηκε το πρόγραμμα προβολής του Ελληνικού Τουρισμού αλλά 
και της χώρας γενικότερα, κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων 
στην Ατλάντα, σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερικών και 
Πολιτισμού. (Ενοικίαση του HELENIO CENTER, εκδηλώσεις διανομή 
διαφημιστικού υλικού, οργάνωσης έκθεσης).

♦. Ανατέθηκε σε ειδική εταιρεία δημοσίων σχέσεων, πρόγραμμα δράσεως 
και έγιναν με επιτυχία οι σχετικές ενέργειες και επαφές στις Η.Π.Α. για 
την εξουδετέρωση της «οδηγίας» για το αεροδρόμιο του Ελληνικού.



±  Ξεκίνησε η προβολή στις Η.Π.Α. της πολιτιστικής μας κληρονομιάς σε 
συνεργασία με το Εθνικό θέατρο.. (Γίνονται ήδη παραστάσεις του 
Εθνικού Θεάτρου στις Η.Π.Α. και Καναδά).

±  Εντατικοποιήθηκε το πρόγραμμα δημοσιότητας της Ελλάδας στο 
εξωτερικό (προσκλήσεις μεγαλύτερου αριθμού ξένων δημοσιογράφων 
και τηλεοπτικών συνεργείων από τα προηγούμενα έτη).

Ο EOT κατέληξε σε συμφωνία με το ΑΤΤΙΚΟ ΜΕΤΡΟ, ο EOT για την 
εκμετάλλευση των χώρων περιφράξεως 9 κεντρικών σταθμών με 
αφίσες με τις τουριστικές περιοχές της χώρας και προβολή μηνυμάτων 
για τον εσωτερικό τουρισμό.

±  Ολοκληρώθηκε και έχει ήδη ανακοινωθεί, το πρόγραμμα των 
Εκδηλώσεων 1996 στο Ηρώδειο και στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, 
ενώ ήδη έχει γίνει η πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων για τις 
εκδηλώσεις του 1997. Βρίσκονται στο τελικό στάδιο τα προγράμματα 
των εκδηλώσεων, στα Περιφερειακά Φεστιβάλ Δωδώνης, Οινιάδων, 
Φιλίππων κ.λ.π.

Καταρτίζεται και μέχρι τις 30-5-1996 θα έχει ολοκληρωθεί, ο 
Κανονισμός λειτουργίας των υπηρεσιών του EOT στο εξωτερικό, ο 
οποίος θα συμβάλει στην αποτελεσματικότερη απόδοσή τους.

Σχέσεις με Tour Operators

JL Πραγματοποιήθηκε συνεργασία με τους κυριότερους Tour Operators της 
Ευρώπης και υλοποιείται πρόγραμμα συνχρηματοδότησης από τον EOT 
στο εξωτερικό. Βρίσκεται επίσης, στο τελικό στάδιο (εκκρεμεί η τελική 
κατανομή των μέσων προβολής) το αντίστοιχο πρόγραμμα διαφήμισης 
στις Η.Π.Α..

±  Παράλληλα υλοποιείται πρόγραμμα με ειδικές φιλοξενίες στελεχών των 
Tour Operators.



3. Υλοποίηση του Κ.Π.Σ.

±  Επιλέγηκε ο Σύμβουλος Διαχείρισης του τομεακού προγράμματος ^  
Τουρισμού, ο οποίος θα συμβάλει στην επιτάχυνση των σχετικών 
διαδικασιών.

±  Αποφασίστηκε η εκπόνηση Επιχειρηματικού Σχεδίου Δράσης (Business 
και Action Plan) για τον EOT, το οποίο θα γίνει στα πλαίσια του Κ.Π.Σ. 
και άρχισε η σύνταξη των σχετικών προδιαγραφών.

4. Θέματα Τουριστικής Ανάπτυξης

_♦ Έγινε επεξεργασία προτάσεων τροποποίησης του Αναπτυξιακού Νόμου 
στον τουριστικό τομέα.

♦_ Έγινε εισήγηση προς τα Υπουργεία Οικονομικών και Εθνικής Οικονομίας 
για την ρύθμιση χρεών των ξενοδοχείων Ανατολικού Αιγαίου.

♦. Υπογράφηκε μεταξύ EOT Περί. Πελοποννήσου, Νομαρχία Αργολίδας και 
Δήμου Ναυπλιέων, προγραμματική σύμβαση για την αξιοποίηση έκτασης 
ιδιοκτησίας EOT στην Καραθώνα Ναυπλίου (ημερ. υπογραφής σύμβασης 
26-4-96).

_♦ Άρχισε να υλοποιείται σύστημα προβλέψεων τουριστικών μεγεθών σε
ν

συνεργασία με το Ε.Μ.Π. (ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του συστήματος 
και έγινε πιλοτική εφαρμογή για την αγορά του Ηνωμ. Βασιλείου).

±  Προωθήθηκε Προεδρικό Διάταγμα προσαρμογής της εθνικής νομοθεσίας 
προς την κοινοτική, σχετικά με τα οργανωμένα ταξίδια και τις 
οργανωμένες περιηγήσεις. Το Π.Δ. έχει διαβιβαστεί στο ΣτΕ για 
γνωμοδότηση.

Διατυπώθηκαν και στάλθηκαν στο ΥΠ.ΕΞ. οι θέσεις του EOT ενόψει της 
Διακυβερνητικής 1996.



5. Πύλες Εισόδου-Αεροδρομίου

±  Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις με την ΥΠΑ και δόθηκαν υπομνήματα 
προς το Υπουργείο Μεταφορών, καθώς και προτάσεις με σχετικά 
προγράμματα για την βελτίωση των αεροδρομίων των κύριων 
τουριστικών περιοχών της χώρας.

Παράλληλα, ο EOT έκανε και συνεχίζει να κάνει μικρές παρεμβάσεις 
στα διάφορα αεροδρόμια (μικροεπισκευές, αγορές καθισμάτων κ.λ.π.).

6. Τουριστικοί Λιμένες

Άρχισε η υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης της χρήσης 
εκμετάλλευσης του Τουριστικού Λιμένα Γουβιών Κέρκυρας, με την οποία 
επετεύχθη ετήσιο μίσθωμα 280 περίπου εκατ. δρχ. έναντι 
πραγματοποιουμένων κερδών 43 εκατ. δρχ. και εξασφαλίστηκε η 
δημιουργία 600 νέων θέσεων ελλιμενισμού και άλλων σημαντικών έργων 
αναβάθμισης του Τουριστικού Λιμένα, με προφανή οφέλη στην Ελληνική 
Οικονομία, δημιουργία νέων θέσεων εργασίας κ.λ.π.

Συγκεκριμένα το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαΐου 1996, έγινε μερική- 
προσωρινή περίφραξη του εν λόγω Τουριστικού Λιμένα, κατασκευάζεται το 
δίκτυο ύδρευσης-αποχέτευσης καθώς και τα κτίρια WC-πλυντηρίων και έχει 
διαμορφωθεί ο χώρος φύλαξης (Parking) σκαφών.

Αποφασίστηκε και ζητήθηκε από το ΥΠΕΘΟ, η ανάθεση εκπόνησης 
σχετικής μελέτης με αντικείμενο την επικαιροποίηση του Εθνικού 
Συστήματος Λιμένων αναψυχής στις κύριες περιοχές τουριστικής 
ναυσιπλοΐας, υπό τα σημερινά δεδομένα, ώστε να υπάρξουν 
θεσμοθετημένες θέσεις δημιουργίας Τουριστικών Λιμένων, με κριτήρια 
αναπτυξιακά, οικονομοτεχνικά, πολιτισμικά, περιβαλλοντικά κ.λ.π.

Εκδόθηκαν Υπουργικές Αποφάσεις χωροθέτησης των Τουριστικών λιμένων: 
±  Πρέβεζας 261 θέσεων ελλιμενισμού σκαφών
±  Κυλλήνης 150



Εγκρίθηκε από την Διυπουργική Επιτροπή του άρθρου 30 του Ν. 2160/93, η 
δημιουργία :

1. των Τουριστικών Λιμένων:

±  Λαυρίου (OLYMPIC MARIN) 685 θέσεων ελλιμενισμού
±  Λαυρίου (ΤΡΙΑΣ ΝΑΥΠΗΓΙΚΗ Α.Ε.) 504 "
♦. Γουβών Ηρακλείου

(Α.Ε.Τ.Ε.Μ. ΖΑΜΠΕΤΑΚΗΣ Α.Ε.) 70 "

Σύνολο-Θέσεων: 1.259

2. των Ξενοδοχειακών Τουριστικών Λιμένων:

±  PORTO BELLO (Καρδάμαινα Κω)
±  PORTO ELOUNTA MARE (Ν. Λασιθίου)

Προετοιμάστηκαν οι εισηγήσεις για έγκριση από τη Διυπουργική Επιτροπή 
των Τουριστικών Λιμένων στις περιοχές:

Τ Κατάκολο 235 θέσεων
2. Μεσολόγγι 250
3, Μονεμβασιά 120
4. Νέα Μάκρη 700

Πόρτο Ράφτη 500
&  Πηδάλι Σύρου 260
Σ  Κουτάλα Σερίφου 50
8. Γαλατά Τριζηνίας 320
3. Πάλαιρο Αιτ/νίας 70
10. Παλαιοχώρα Χανίων 100

Σύνολο Θέσεων: 2Æ L5



±  Για τους Τουριστικούς Λιμένες, που εντάσσονται στα ΠΕΠ, εγκρίθηκε η 
δημοπρασία και ανατέθηκε η εργολαβία δημιουργίας Μαρίνας στη Ρόδο 
(έργο ενταγμένο στο ΠΕΠ Αιγαίου), με προϋπολογισμό 2,5 δις δρχ.

±  Εκπονήθηκε σχέδιο για την νέα τιμολογιακή πολιτική των Τουριστικών 
Λιμένων του EOT και καταρτίστηκε πρόγραμμα για βελτιώσεις και 
εκσυγχρονισμό τους.

7. Εσωτερικός Τουρισμός-Τουριστικές Επιχειρήσεις

±  Έγινε επεξεργασία και ξεκίνησε το ετήσιο πρόγραμμα Εσωτερικού 
Τουρισμού για την περίοδο 1996-1997. Στο πρόγραμμα αυτό 
συμμετέχουν οι ξενοδοχειακές μονάδες από όλες τις Διοικητικές ( /  
Περιφέρειες της χώρας καθώς επίσης οι Μονάδες Αυτεπιστασίας EOT 
ως και άλλης μορφής Τουριστικές Επιχειρήσεις, όπως θαλάσσιου 
Τουρισμού. Το φυλλάδιο που εξεδόθη απεστάλη προς τις Νομαρχίες 
Περί. Υπηρεσίες EOT. Τμήματα και Σταθμούς Τουρ. Αστυνομίας, Δήμους 
και Κοινότητες.

±  Άρχισε όπως κάθε χρόνο η εφαρμογή του προγράμματος Κοινωνικού ιΥ 
Τουρισμού.

±  Εγκρίθηκε η δαπάνη για το πρόγραμμα Θεραπευτικού Τουρισμού σε 
συνεργασία με το Ι.Κ.Α., καθώς επίσης και η αντίστοιχη δαπάνη για το 
πρόγραμμα θεραπευτικού τουρισμού του EOT.

Καταρτίστηκε το πρόγραμμα επιθεώρησης των τουριστικών 
επιχειρήσεων της χώρας, σε στενή συνεργασία με τα συναρμόδια 
Υπουργεία Δημόσιας Τάξεως, Υγείας και Πρόνοιας και Κοινωνικών 
Ασφαλίσεων. Το φετινό πρόγραμμα περιλαμβάνει μεγαλύτερο αριθμό 
επιθεωρήσεων από τα προηγούμενα έτη.



8. Θέματα Εκμετάλλευσης-Προσωπικού

Τροποποιήθηκαν και ανακοινώθηκαν οι όροι παραχώρησης ιδιοκτησίας 
EOT. Οι νέοι όροι προβλέπουν ότι καταργείται η παραχώρηση χωρίς 
αντάλλαγμα.

±  Αποψασίστηκε και εφαρμόζεται η μείωση του αριθμού του εποχιακού 
προσωπικού που προσλαμβάνεται κατ'έτος στις Υπηρεσίες 
Αυτεπιστασίας EOT.

Αποψασίστηκε και εφαρμόζεται η διαδικασία προσφυγής στη δικαιοσύνη 
καθώς και διαδικασίες καταλογισμού για την είσπραξη των χρεών προς 
τον EOT, τόσο των αναδοχών επαγγελματικών εγκαταστάσεων EOT, 
όσο των χρεών των πρακτορείων-πλοιοκτητών.

_♦ Συστήθηκε επιτροπή για την τροποποίηση και κωδικοποίηση του 
Κανονισμού Λειτουργίας των Σχολών Ξεναγών.

9. Τουριστικές Σχολές

♦ Υπογράφτηκε και προωθείται στους συναρμόδιους Υπουργούς Σχέδιο 
Προεδρικού Διατάγματος ώστε να αποκτήσουν για πρώτη φορά 
Οργανισμό οι Σχολές Τουριστικών Επαγγελμάτων.

ι /

♦ Στα πλαίσια της εύρυθμης λειτουργίας της Σχολής συστάθηκαν και 
συγκροτήθηκαν το Υπηρεσιακό και το Πειθαρχικό Συμβούλιο.

♦ Υπογράφτηκε η κοινή Απόφαση για έγκριση Προϋπολογισμού Σχολών 
Τουριστικών Επαγγελμάτων (Σ.Τ.Ε.) οικονομικού έτους 1996.

♦ Υπογράφτηκε απόφαση για στελέχωση της νέας Σχολής Τουριστικών 

Επαγγελμάτων στη Νήσο Λήμνο. Προβλέπεται η λειτουργία της εντός 

του έτους.


