
ΓΕΝΙΚΑ
•  Κοινωνικός Διάλογος σε μεγάλα θέματα
•  Βελτίωση γενικότερων οικονομικών επιδόσεων με επίτευξη στόχων

ΥΠΕΘΟ
• Μείωση πληθωρισμού από 8.4% τον Ιανουάριο του 1996 σε 6.6% τον Φεβρουάριο του 

1997
• Εισαγωγή του OTE στο ΧΑΑ με προοπτική επανεισαγωγής νέου πακέτου μετοχών
• Νόμος για τον εκσυγχρονισμό των ΔΕΚΟρ^
• Θεσμικό Πλαίσιο για τον εκσυγχρονισμό του ΧΑΑ
• ΜΟΔ και ΕΛΚΕ
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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
• Επίτευξη των στόχων του προϋπολογισμοί) του 1996 παρά την εκλογική αναμέτρηση και 

τα πολιτικά γεγονότα του 1996
• Κατάργηση των φοροαπαλλαγών^
• Ελεγχος κρατικών δαπανών ¿ζ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
• Πρόγραμμα υλοποίησης 100 δισεκ. δρχ. για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
• Φυσικό Αέριο - Σύνδεση παροχής στην Ελλ. Βιομηχανία Ζάχαρης και προώθηση των 

έργων για την παροχή του φυσικού αερίου στα αστικά νοικοκυριά
• Επιτυχής εξυγίανση της ΕΤΒΑ
• Επιτυχής υλοποίηση του προγράμματος εξυγίανσης των Ναυπηγείων Σ κ α ρ α μ α γκ ά ^

ΓΕΩΡΓΙΑΣ
• Διαμόρφωση Εθνικής Στρατηγικής για την Γεωργία
• Προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων για τους νέους αγρότες )(
• Υλοποιείται η σύνταξη του Μητρώου Αγροτών από την ΠΑΣΑΓΕΣ
• Μετατροπή του ΟΓΑ σε ταμείο κύριας ασφάλισης των α γ ρ ο τώ ν ^

ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
• Υλοποίηση περιφερειακής αποκέντρωσης και Θεσμική ολοκλήρωση συγκρότησης 

Περιφέρειας
• Νομοσχέδιο για τον Συνήγορο του Πολίτη

ΑΜΥΝΑΣ
• Απόφαση για την υλοποίηση Ενιαίου Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Ανάπτυξης και 

Εκσυγχρονισμού των Ενόπλεων Δυνάμεων ^
• Νέο Μισθολόγιο Ενόπλεων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας^

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
• Ανάθεση Μελέτης σε Ιταλούς για το Νέο Μουσείο Ακρόπολης
• Στήριξη της Θεσσαλονίκης για την ανάδειξη σε Πολιτιστική Πρωτεύουσα



ΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ειδικό Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Συνταξιούχων)^

• Νόμος για την Απασχόληση ̂
• Τοπικά Σύμφωνα Απασχόλησης

ΑΙΓΑΙΟΥ
• Υλοποίηση Κυβερνητικού Προγράμματος για το

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
• Προώθηση προγράμματος εκσυγχρονισμού του OTE
• Προώθηση προγράμματος εξυγίανσης Ολυμπιακής Αεροπορίας
• Ιδρυση ΕΡΓΟΣΕ για την καλύτερη προώθηση του επιχειρησιακού προγράμματος ΟΣΕ

ΥΠΕΧΩΑΕ
• Αεροδρόμιο των Σπάτων - Υπογραφή με την ΕΤΕΠ της δανειοδοτικής σύμβασης
• Ολοκλήρωση διαπραγμέτευσης τοΐΓΟδικού Αξονα: Σπάτα - Σταυρός - Ελευσίνα - Υπογραφή με 

την ΕΤΕΠ της δανειοδοτικής σύμβασης
• Ολοκλήρωση της γέφυρας του Ισθμού, της παράκαμψης της Κορίνθου και άλλων μικρών έργων
• Ολοκλήρωση ανισόπεδων κόμβων και έργων σε περιφερειακά αεροδρόμια^
• Ανάθεση πολλών νέων έργων (οδικά, λιμενικά, σε αεροδρόμια κλπ) /

ΥΓΕΙΑΣ
• Κατάρτιση Νομοσχεδίου για την Υγεία Κ *  ωθϋ^ιί|β<ΛΑΐ

ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
Βασικά σημεία πολιτικής αποτελούν:
• Η Διακυβερνητική,
• Οι Ελληνοτουρκικές Σχέσεις,
• Τα θέματα του Απόδημου Ελληνισμού,
• Η Βαλκανική Πολιτική 

• Σχέσεις με Αλβανία

ΑΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
• Εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης με μιά σειρά από νομοθετικές παρεμβάσεις και

επιλογές

ΤΥΠΟΥ & ΜΜΕ
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• Εντατικοποίηση κυρωτικού ελέγχου ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών

ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ
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• Δημιουργία Πολυδύναμων Tμημάτων
• Βελτίωση μισθολογίου

ΠΑΙΔΕΙΑΣ
• Προώθηση προγράμματος για την υλοποίηση της Σχολικής Υποδομής στις 10 πιό υποβαθμισμένες 

περιοχές της χώρας
• Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση - δίκτυα σχολείων


