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Σκουλαρίκης

Συζητήθηκαν τα εξής :

1. Ποοεία ΚΠΣ

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας κ. Γ.
ενημέρωσε για την πορεία εκτέλεσης του ΚΠΣ.

Ρωμαίος

Μέχρι στιγμής

έχουν εκδοθεί αποφάσεις για 550 δις δρχ. και βρίσκονται σε
επεξεργασία αποφάσεις για 100 δις δρχ. ακόμα.

Μέχρι μέσα Ιουνίου έχει παρασχεθεί χρηματοδότηση για 370 δις δρχ.
(35% συνόλου ΠΔΕ), από τα οποία 230 δις δρχ.για κοινοτικά
προγράμματα (σε ετήσιο σύνολο 800 δις δρχ.).

Ειδικά

προβλήματα

αντιμετωπίζονται

από

τα

Υπουργείο

Υγείας/Πρόνοιας, Παιδείας, Υ Β Ε Τ, το πρόγραμμα του Ο Σ Ε και τα
αεροδρόμια.

Τα έργα του Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε (πέραν των μεγάλων έργων) φαίνεται να
κινούνται ικανοποιητικά, αν και δεν αποκλείεται να υπάρξει και εδώ
κάποια καθυστέρηση.

Ιδιαίτερα επισημάνθηκαν από τον Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε

τα προβλήματα με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση,

καθώς και η

εμπλοκή στον Αχελώο με την περιβαλλοντική μελέτη (εκκρεμεί στο
Υ Β Ε Τ) και το βιολογικό καθαρισμό Θεσ/κης.

Γενικότερα, η εκτίμηση του Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε ήταν ότι το δεύτερο εξάμηνο
τα έργα θα κινηθούν με πολύ πιο γρήγορους ρυθμούς.
ρόλο

αναμένεται

να

παίξει

και

η

προκήρυξη

για

Σημαντικό
Σύμβουλο

Διαχείρισης του Επιχειρ. Προγράμματος Περιβάλλοντος.

Ά λ λ ε ς επισημάνσεις :

• Από

τον

ΥΒΕΤ

τέθηκε

το

θέμα

των

προβλημάτων

που

αντιμετωπίζουν τα προγράμματα νέου τύπου για τα οποία ούτε
εμπειρία υπάρχει, ούτε και οι διαδικασίες της διοίκησης βοηθούν.

•

Επισημάνθηκε η ανάγκη υποβολής αιτήματος από το Υπουργείο
Εσωτερικών και το Υ Π Ε Θ Ο για πρόσληψη 120 ατόμων ειδικών
προσόντων.

• Έ ν α πρόβλημα που απασχολεί περισσότερα Υπουργεία είναι η
εγγραφή των απαιτούμενων ποσών στον προϋπολογισμό του

Υπουργείου,

κάτι

όμως

που

επιβαρύνει

τον

κρατικό

προϋπολογισμό και δημιουργεί άλλα προβλήματα.

•

Ποιότητα

απορρόφησης

.

Προγράμματα

κλασσικού

τύπου

απορροφούν εύκολα πόρους, ενώ προγράμματα πιο σύνθετα
εμφανίζουν προβλήματα.

•

Προβλήματα από την ικανότητα προσώπων για τη διαχείριση των
προγραμμάτων της Περιφέρειας.

Συμφωνείται να γίνει πιο εκτενής συζήτηση σε επόμενη συνεδρίαση
της Επιτροπής και επιφορτίζονται οι κ. Γιαννίτσης και Παπάίωάννου
για καταγραφή των προβλημάτων.

2. Έκτακτεα ανάνκεο γοηυατοδότησης από ΠΔΕ.

Ο

Αναπληρωτής

συνεχείς

Υπουργός

επιβαρύνσεις

του

Εθνικής
Π ΔΕ

Οικονομίας
από

έκτακτα

σημειώνει

τις

περιστατικά

(πλημμύρες, σεισμοί, στήριξη Ο Α) και τις επιπτώσεις τους στην
εκτέλεση των επενδύσεων.

Από το 1996 και μετά θα προκύψουν

σοβαρά ποσά για εκταμίευση από τις δεσμεύσεις.

Προτείνει τη δημιουργία ενός ειδικού αποθεματικού, την οριοθέτηση
των

υποχρεώσεων

του

Κράτους

και

τον

προσδιορισμό

των

υποχρεώσεων των ιδιωτών.

Αποφασίζεται να ανατεθεί μελέτη του θέματος σε μεγαλύτερο
βάθος, για την οποία η κα Κατσέλη και ο κ. Στουρνάρας θα
εισηγηθούν.

3. Έλεννοα ανοοών.

Έ γ ιν ε ενημέρωση από τον Υφυπουργό Εμπορίου κ. Χρυσοχοίδη για
την

πορεία

των

τιμών

και επισημάνθηκε

η επιβράδυνση

που

επιτεύχθηκε το 1995 στα τρόφιμα σε σχέση με την πορεία του
γενικού δείκτη τιμών.

Αναφέρθηκε ότι το Υπ. Εμπορίου θα ζητήσει να ανακοινώνονται από
τις επιχειρήσεις με μεγάλο τζίρο οι αυξήσεις τιμών που προτίθενται
να κάνουν, ενώ ενεργοποιείται και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Γεωργακόπουλος αναφέρεται στα
ακόλουθα :

α) Πρόθεση για καθιέρωση Ταμειακών μηχανών στις Λαϊκές Αγορές.

β)

Το Υπουργείο Οικονομικών θα κάνει εισήγηση για το θέμα της

λαθρεμπορίας καυσίμων.

