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Προτεραιότητες του Υπουργείου Ανάπτυξης
Ιούνιος 1999 - Φεβρουάριος 2000

[ Στο σημείωμα αυτό περιλαμβάνονται, ανά τομέα, οι πρωτοβουλίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης που μπορούν να ολοκληρωθούν ή να εξελιχθούν σε σημαντικό βαθμό
μέσα στους επόμενους επτά μήνες. Με αστερίσκο σημειώνονται όσες έχουν ιδιαίτερη
σημασία. Δεν περιλαμβάνονται τα τρέχοντα ζητήματα που αντιμετωπίζει καθημερινά
το Υπουργείο Ανάπτυξης]

Α. Ενεργειακή Πολιτική
1. Οριστικοποίηση του σχήματος με το οποίο αντιμετωπίζεται μακροπρόθεσμα το
ασφαλιστικό ζήτημα των εργαζομένων της ΔΕΗ*
2. Κατάθεση

και

ψήφιση

του

σχεδίου

νόμου

για

την αναδιάρθρωση

και

απελευθέρωση της αγοράς της ηλεκτρικής ενέργειας - Ίδρυση της Ρυθμιστικής
Αρχής Ηλεκτρισμού και των άλλων φορέων που προβλέπει το ν/σ.*
3. Έναρξη της διαδικασίας μετοχοποίησης και εισαγωγής στο χρηματιστήριο της
μειοψηφίας του μετοχικού κεφαλαίου της ΔΕΗ - Επέκταση της δράσης της ΔΕΗ
και σε άλλους τομείς - Προσαρμογή του αναπτυξιακού

προγράμματος της

επιχείρησης.
4. Διάθεση δεύτερης δέσμης μετοχών των ΕΛΠΕ μέσω του χρηματιστηρίου. *
5. Ολοκλήρωση διεθνούς διαγωνισμού για την ανάληψη του 49% του μετοχικού
κεφαλαίου και της διοίκησης των Επιχειρήσεων Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) Αθηνών Πειραιώς, Θεσσαλονίκης και Λάρισας - Βόλου από στρατηγικούς επενδυτές.
6. Διαμόρφωση της επιχειρηματικής και κεφαλαιουχικής σχέσης ΔΕΠΑ - ΕΛΠΕ ΔΕΗ.
7. Οριζόντια τιμολογιακή πολιτική ΔΕΠΑ - ΔΕΗ.
8. Διεθνείς πρωτοβουλίες:
α. Εφαρμογή της σύμβασης για την ανάληψη της πλειοψηφίας του μετοχικού
κεφαλαίου και της διοίκησης του διυλιστηρίου των Σκοπιών (ΟΚΤΑ) και του
επιχειρηματικού φορέα κατασκευής και λειτουργίας του αγωγού Θεσσαλονίκης
- Σκοπιών από την ΕΛΠΕΤ - Βαλκανική.*

β. Προώθηση των επενδυτικών πρωτοβουλιών των ΕΛΠΕ και διασυνδέσεων της
ΔΕΗ με Αλβανία, FUROM, Βουλγαρία, Ρουμανία,
γ. Συγκρότηση

του

επιχειρηματικού

φορέα

για

τον

αγωγό

Μπουργκάς

Αλεξανδρούπολη*
9. Οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας στο Γ' Κ.Π.Σ.
(λήψη αποφάσεων για την ένταξη έργων όπως η υποθαλάσσια σύνδεση με
αγωγό Φ.Α. μεταξύ Ελλάδας - Ιταλίας, η δημιουργία αποθήκης στρατηγικών
αποθεμάτων Φ.Α. στη Καβάλα, ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη κ.λπ.)
10. Διευκόλυνση και ενίσχυση των επενδύσεων που αφορούν Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας.
Β. Βιουηνανική Πολιτική

1. «Οριζόντια» ενεργοποίηση και προβολή όλων των μέτρων και δράσεων που
αφορούν τις υικρουεσαίες, ιιικρές και πολύ μικρές επιγειρησεις.* Αυτό αφορά
μεταξύ άλλων ιδίως:
α. τους χρηματοοικονομικούς θεσμούς (συνεταιριστικές τράπεζες, εταιρείες
αμοιβαίων εγγυήσεων κ.λπ.) και την πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα,
β. Τις υποδομές (Βιομηχανικές περιοχές, Βιοτεχνικά και Τεχνολογικά Πάρκα,
«θερμοκοιτίδες», κέντρο υποστήριξης MME κ.λπ.)
γ. Το ηλεκτρονικό εμπόριο
δ. Τις δράσεις του ΕΟΜΜΕΧ
2. Κατάργηση του ΟΑΕ
3. Ολοκλήρωση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας στο Β' ΚΠΣ και
οριστικοποίηση του επιχειρησιακού Προγράμματος Μεταποίησης - Υπηρεσιών
στο Γ' ΚΠΣ.*
4. Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν
-Τ α ναυπηγεία Αυλίδος
-Τ η διοίκηση των ναυπηγείων Σκαραμαγκά
-Τ ην αναπτυξιακή συνεργασία του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα (σε σχέση και
με τα εξοπλιστικά προγράμματα των Ενόπλων Δυνάμεων)*.
5. Αντιμετώπιση των εκκρεμοτήτων που υπάρχουν ιδίως στις περιοχές που
πλήττονται από την αποβιομηχάνιση (π.χ. Εύβοια/ Λευκό Κρέας/ ΒΙΟΜΑΓΝ,
Θεσσαλονίκη/ ΒΑΛΚΑΝ)*.

Γ. Πολιτική Έρευνας και Τεχνολογίας
Οριστικοποίηση του ΕΠΕΤ στο Γ' ΚΠΣ με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της
σχέσης των φορέων της ΓΓΕΤ με τις επιχειρήσεις.
Δ. Πολιτική Ευπορίου και καταναλωτή

1. Ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Ελένγου Τροφίυων*
2. Πρωτοβουλίες της ΓΓ Καταναλωτή σε συνεργασία με τις Ενώσεις Καταναλωτών
και το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών για τον έλεγχο και την πιστοποίηση του
επιπέδου ασφαλείας και ποιότητας των ελληνικών προϊόντων.
3. Ψήφιση του σχεδίου νόμου με το οποίο επέρχονται μεταβολές στη νομοθεσία για
α. τις εμπορικές μισθώσεις
β. τις κρατικές προμήθειες
γ. το λιανικό εμπόριο
δ. την ασφαλιστική αγορά
ε. την Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων κ.λπ.*
4. Κρατικές προμήθειες. Πρόσθετα μέτρα διασφάλισης της διαφάνειας.*
5. Ενίσχυση και διευκόλυνση της λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ψήφιση
σχετικών διατάξεων στο πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης).
6. Σαφέστερη ένταξη του εμπορίου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μεταποίησης Υπηρεσιών του Γ' ΚΠΣ*
7. Διαρκής παρακολούθηση της αγοράς - αντιπληθωριστική πολιτική*

Ε. Τουριστική πολιτική

1. Διαρκής παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής των μέτρων που ελήφθησαν για
τον περιορισμό των επιπτώσεων του πολέμου στη Γιουγκοσλαβία πάνω στον
ελληνικό τουρισμό*.
2. Αναδιάταξη του υποπρογράμματος «τουρισμός» του Β' ΚΠΣ για την αύξηση του
ρυθμού απορρόφησης των πιστώσεων*.
3. Οριστικοποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Τουρισμός στο Γ' ΚΠΣ *
4. Άμεσα μέτρα αναβάθμισης και πιστοποίησης της ποιότητας των υποδομών και
των υπηρεσιών στον τομέα του τουρισμού («αστέρια» στα ξενοδοχεία, «κλειδιά»
στα ενοικιαζόμενα δωμάτια κ.λπ).*
5. Παρεμβάσεις σε νέες αγορές σε συνεργασία με τους εκπροσώπους των
τουριστικών φορέων.
6. Προώθηση των διαδικασιών αξιοποίησης της περιουσίας του EOT.

