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Σχόλιο:

Διαπιστώνεται εκπλήρωση των δεσμεύσεων του ΥΠΕΘΟ, σε σχέση με τους 
καθορισμένους στόχους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά διαστήματα.

Οι περισσότερες από τις ενέργειες δεν προσδιορίζονται χρονικά με ακρίβεια αφού, 
όπως δηλώθηκε στο έγγραφο των στόχων-δεσμεύσεων, ο χρονικός ορίζοντας είναι η 
θητεία της Κυβέρνησης

Η αντιστοιχία στόχων και ενεργειών του προγράμματος δράσης και του απολογισμού 
του έργου του ΥΠΕΘΟ είναι αρκετά πλήρης.
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Αποκλιμάκωση του 
πληθωρισμού στο 5%. 
Παρεμβάσεις, σε 
συνεργασία με άλλα 
υπουργεία, για την 
πρόληψη ή 
αντιμετώπιση των 
ανατιμήσεων. 
Παρεμπόδιση 
αυξήσεων των 
τιμολογίων.

-12/96 Συγκυριακή αύξηση 
λόγω ανατιμήσεων 
καυσίμων και 
οττωροκηττευτικών

Αντιμετωπίζεται η συγκυριακή αύξηση του πληθωρισμού με τη λήψη 
κατάλληλων μέτρων

*

Μείωση του ελλείμματος 
του δημόσιου τομέα στο 
7% του ΑΕΠ

-12/96 τ

Ρυθμός αύξησης του 
ΑΕΠ 2,5%

-12/96 * ■

Αναδιάρθρωση των 
Δημοσίων 
Επιχειρήσεων και 
Τραπεζών «

Καθορίσθηκαν οι τελικοί οικονομικοί στόχοι των Δ,Επιχειρήσεων και 
Οργανισμών. Μελετάται η λήψη μέτρων για την εισοδηματική πολιπκή τους. 
Εντάχθηκαν, στο πλαίσιο της οικονομικής πολιτικής, οι επενδύσεις τους. 
Κατατέθηκε το Σ/Ν για τον εκσυγχρονισμό τους.

*

Αποτελεσματικός 
έλεγχος και περιορισμός 
των δημοσίων 
δαπανών

Στο τέλος Μαρτίου 1996 η απασχόληση στον ευρύτερο δημόσιο τομέα 
εμφανίστηκε μειωμένη, σε χέση με την περίοδο Μαρτίου 1995, κατά 2.000 
άτομα
Καταρτίστηκε το Σ/Ν για την αξιοποίηση της περιουσίας τους.

*

Μείωση της ανεργίας.
Η παρακολούθηση της 
εφαρμογής των μέτρων 
για την απασχόληση

Διατύπωση προτάσεων 
για τη βελτίωση της 
θέσης των
χαμηλοσυνταξιούχων. 
Εναρξη κοινωνικού 
διαλόγου.

Ολοκληρώθηκε το πόρισμα της Επιτροπής για τους τρόπους ενίσχυσης των 
χαμηλοσυνταξιούχων

*



Συμμετοχή στη 
διαμόρφωση του 
Κοινοτικού
Προγράμματος για την 
καταπολέμηση της 
φτώχειας και του 
κοινωνικού 
αποκλεισμού.
Κατάρτιση ειδικών 
χρηματοδοτικών 
προγραμμάτων (π.χ 
στεγαστικά)
Διαμόρφωση δέσμης 
μέτρων για φθίνουσες 
βιομηχανικές περιοχές

Βρίσκεται σε εξέλιξη η διαμόρφωση δέσμης μέτρων *

Εισαγωγή προς ψήφιση 
στη Βουλή σ/ν που 
αφορούν:
1. Εκσυγχρονισμό των 
ΔΕΚΟ
2. Τις κινητές αξίες, την 
επάρκεια κεφαλαίων και 
αποϋλοποίηση των 
τίτλων
3. Δημιουργία 
χρηματιστηρίου 
παραγώγων αξιών
4. Αξιοποίηση της 
περιουσίας, κινητής και 
ακίνητης, των 
Οργανισμών 
Κοινωνικής Ασφάλισης 
και των ΝΠΔΔ.

-6/96 Ελήφθησαν μέτρα εκσυγχρονισμού της αγοράς κεφαλαίου.
Ψηφίστηκε ο Ν.2396/96 για τις επενδυτικές υπηρεσίες στον τομέα των 
κινητών αξιών, επάρκεια κεφαλαίων επιχειρήσεων παροχής επενδυτικών 
υπηρεσιών και τω ν πιστωτικών ιδρυμάτων και άϋλες μετοχές.
Κατατέθηκε η τροπολογία για την τροποποίηση του Νόμου περί 
ονομαστικοποίησης των μετοχών.
Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση 1705/96 για τις συνδρομές μελών 
χρηματιστηρίου Αξιών.

Συντονισμός ενεργειών 
εμπλεκομένων φορέων 
για την εισαγωγή στο 
Χρηματιστήριο του OTE

-4/96 Διατέθηκε το 8% των μετοχών του OTE μέσα από το χρηματιστήριο . *

Υλοποίηση των 
σχεδίων
αναδιάρθρωσης της 
ΕΤΒΑ, της Τράπεχας 
Κρήτης και Αγροτικής, 
σε συνεργασία με τα 
συναρμόδια υπουργεία 
και την τράπεζα 
Ελλάδος.

Δρομολογήθηκε η επίλυση του προβλήματος της Τράπεζας Κρήτης με το 
διαχωρισμό της σε δύο εταιρείες

Υποβολή πορίσματος 
από Ομάδα Εργασίας 
για την περιστολή της 
σπατάλης και τον ( 
αποτελεσματικότερο 
έλεγχο των δαπανών 
του Δημοσίου.

-4/96 Ολοκληρώθηκε το πόρισμα της Επιτροπής για τον έλεγχο των δημοσίων 
δαπανών

*

Θεσμοθέτηση μέτρων 
ελληνοποίησης των 
Κρατικών Προμηθειών

-3/96 Δ ιαμορφώ νετε δέσμη μέτρων

Θεσμικό πλαίσιο των
Πιστωτικών
Συνεταιρισμών

Εναρμονίζεται το θεσμικό πλαίσιο
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Αύξηση δημοσίων 
επενδύσεων κατά 18- 
20% και των ιδιωτικών 
κατά 9-10%

1996-1997 Λ

Πλήρης απορρόφηση 
των δεσμεύσεων του 
ΚΠΣ για το 1996 και 
μέρους των 
υπολοίπων, μη 
απορροφηθεισών 
δεσμεύσεων 1994- 
1995.

-12/96 Καθυστέρηση 
υλοποίησης των 
Τομεακών 
Προγραμμάτων

Συμφωνήθηκε με κοινοτικούς χρονοδιάγραμμα για τις τυπικές 
διαδικασίες που προηγούνται των πληρωμών. Ετσι, προωθήθηκε άμεσα 
η υποβολή αιτήσεων αποπληρωμής προγραμμάτων του Α.ΚΠΣ. 
Εκφράζονται όμως κάποιες ανησυχίες για το στόχο απορροφητικότητας 
του Β.ΚΠΣ

Συντονισμός των 
Επιχειρησιακών 
Προγραμμάτων του 
ΚΠΣ

Κατάρτιση μηνιαίου αναλυτικού δελτίου παρακολούθησης και 
συντονισμού τω ν προγραμμάτων. Πραγματοποιήθηκαν συσκέψεις σε 
υπουργικό επίπεδο για την πρόοδο κάθε προγράμματος.

Ενεργοποίηση της 
ΜΟΔ και του ΕΑΚΕ

7/96 Ορίστηκαν τα Διοικητικά Συμβούλια , πάρθηκαν αποφάσεις της 
λειτουργίας τους, δημοσιεύτηκαν οι προκηρύξεις πρόσληψης Γεν, 
Διευθυντών και αναμένεται η επιλογή τους αρχές Ιουνίου.
Εγκρίθηκε το πρόγραμμα Τεχνικής Βοήθειας από την Ε.Επιτροπή, λόγω 
προώθησης πλέον της ΜΟΔ..

*

Προσέλκυση ιδιωτικών 
επενδυτικών πόρων 
σε έργα υποδομής.

Εξέταση από ομάδα εμπειρογνωμόνων της χρηματοδοτικής επάρκειας 
των πόρων για τα μεγάλα έργα.

Προώθηση νέων 
μέτρων, σε 
συνεργασία με το 
ΥΠΕΧΩΔΕ, για 
εξυγίανση του 
θεσμικού πλαισίου που 
διέπει το σύστημα 
παραγωγής δημοσίων 
έργων.

Πρόσληψη και τοποθέτηση στις περιφέρειες των τεχνικών συμβούλων 
μηχανικών για την αρτιότερη εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου για 
τα δημόσια έργα.

Εφαρμογή των μέτρων 
για τις MME, που 
περιλαμβάνονται στα 
ΠΕΠ και τα 
Επιχειρησιακά 
Προγράμματα, σε 
συνεργασία με το 
Υπ.Ανάπτυξης

Ολοκληρώθηκε η εξειδίκευση του περιεχομένου των μέτρων στήριξης 
των MME και συγκροτείται, σε συνεργασία με το Υπ.Ανάτττυξης, ειδικό 
διϋπουργικό όργανο παρακολούθησης και συντονισμού τω ν σχετικών 
δράσεων.

*

Νέο θεσμικό πλαίσιο 
διοικητικής δομής των 
Γ ενικών Γ ραμματειών 
Περιφέρειας
Ολοκλήρωση 
διαπραγματεύσεων και 
έγκριση της 
χρηματοδότησης του 
αεροδρομίου των 
Σπάτων από το Τ.Σ.

Αναμένεται η τυπική έκδοση της εγκριτικής απόφασης από την 
Ε.Επιτροπή.

Εναρξη των νέων 
κοινοτικών 
πρωτοβουλιών 
URBAN, INTERREG

Το ΙΝΤΕΡΡΕΘ βρίσκεται σε πλήρη ανάπτυξη και παρουσιάζει 
αξιόλογες απορροφήσεις.

Σύνταξη και υποβολή 
των εκθέσεων των 
προγραμμάτων του Α, 
ΚΠΣ

-

Αξιολόγηση 186 
προτάσεων του Ν. 
2234/94
Αξιολόγηση ανάλογου 
αριθμού προτάσεων 
στο Β.Εξάμηνο

-6/96

-12/96

Ολοκληρώνεται έγκαιρα.
Υποβλήθηκαν προς ψήφιση αναγκαίες τροπολογίες του Ν.2234/94

*



Σύναξη διμερών συμφωνιών 
οικονομικής συνεργασίας με 
χώρες της Πρώην 
Σοβ.Ενωσης, Γιουγκοσλαβίας, 
κ.α.

Προωθήθηκαν διμερείς συμφωνίες με τρίτες αναπτυσσόμενες 
χώρες.

Στήριξη των εξαγωγών και 
επενδύσεων με ενεργοποίηση 
των αρμόδιων οργάνων ΟΠΕ, 
ΟΑΕΠ, ΔΕΘ. Αναβάθμιση των 
Γ ραφείων Οικονομικών και 
Εμπορικών Υποθέσεων (ΟΕΥ) 
του ΥΠΕΘΟ.

Επέκταση των δραστηριοτήτων της ΔΕΘ.
Υλοποιείται το Επιχ.Πρόγραμμα του ΟΠΕ και ΟΑΕΠ. 
Αναδιατάσσονται τα 47 Γ ραφεία (ΟΕΥ)

Δόθηκε η δυνατότητα υπαγωγής των εταιρειών διεθνούς 
εμπορίου στα κίνητρα του Ν.2234/94

*

Ενθάρρυνση και στήριξη 
δημιουργίας εταιρειών 
επιχειρηματικού κεφαλαίου 
από ελλληνικές τράπεζες σε 
περιοχές των Βαλκανίων και 
του Ευξείνου Πόντου..

Ιδρύθηκε από την Εθνική Τράπεζα και τον ΠΣΕ φορέας 
αξιοποίησης των νέων χρηματοδοτικών θεσμών προώθησης 
των εξαγωγών.

*

Αξιοποίηση της κοινοτικής 
πρωτοβουλίας Μεσογειακής 
Συνεργασίας “ MEDA’ , 
PHARE, TACIS

Παροχή τεχνικής βοήθειας προς Ρουμανία και Βουλγαρία στη 
μετεκπαίδευση / κατάρτιση ανωτέρων στελεχών σε θέματα 
ανάπτυξης.

Προώθηση εφαρμογής του 
νέου θεσμικού πλαισίου για την 
ίδρυση ελευθέρων ζωνών 
διεθνούς διαμετακομιστικού 
εμπορίου και λιμανιών τρίτης 
γενιάς.

Υλοποιείται το νέο θεσμικό πλαίσιο *


