
Η εφαρμογή του θεσμού της; προγραμματικής συμφωνίας 
στον τομέα των Κρατικών Προμηθειών.

1 . Προγροαμματική Συμφωνία ΔΕΗ-ΠΥΡΚΑΛ
Με την φπήφιση σχετικού νόμου ( 1433/8 4) υπογράφτηκε από τις δύο επι- 
χειρήσειςς η Π.Σ. (9.5.1984) και ήδη προχώρησε η υλοποίηση του πρώτου 
τμήματός της, για την κατασκευή 6 αποθετών στα Λιγνιτορυχεία του 
Αμύνταιουυ και της ΠτολεμαΓδας.
Με την ΠΕ.Σ., έργα αξίας 10,5 δις δρχ., θα απορροφηθούν από την ελλη
νική (3ιουμηχανία, δημιουργώντας πρόσθετη απασχόληση για 1 .300 εργαζό
μενους οστά επόμενα τέσσερα έτη.
Η σωστή χρησιμοποίηση του όπλου των κρατικών αγορών στα πλαίσια της 
βιομηχανιακής πολιτικής του ΠΑΣΟΚ αναδεικνύει τις πραγματικές δυνατό
τητες τηης βιομηχανίας μας και του εργατικού δυναμικού ενώ, ταυτόχρονα, 
εξυγιαίνυεται ένα από τα βασικά κυκλώματα, που λυμαίνονταν, στα χρόνια 
της Ν.Δ.., οι μεσάζοντες και οι μεγάλοι ξένοι οίκοι.

2. Προγρααμματική Συμφωνία για την κατασκευή σφαγείων και κρεαταγορών 
σε ολμόκληρη τη χώρα.

Το πρόγροαμμα αυτό, ύφους 20 δις δρχ. περίπου, στο οποίο συνεργάζονται 
το Υπουρογείο Εθνικής Οικονομίας και Γεωργίας, η Συνεταιριστική οργάνω
ση ΚΤΗΝΟΟΤΡΟΦΙΚΗ και η εξειδικευμένη κατασκευαστική εταιρεία του δημό
σιου τομαέα ΜΕΤΕΚ, αφορά την ίδρυση ενός εθνικού δικτύου 16 
σφαγείωνν και 3 κρεαταγορών.
Πρόκειτααι για σύγχρονες μονάδες, κατάλληλα χωροθετημένες, που θα συμ
βάλλουν αποφασιστικά στην εξυγίανση και τον εκσυγχρονισμό του κυκλώ
ματος διτακίνησης και εμπορίας του κρέατος. Χάρις στον άμεσο έλεγχο των 
συνεταιροισμών και του δημοσίου εξασφαλίζονται ακόμη η ποιότητα του 
κρέατος,, η προστασία του περιβάλλοντος και της δημόσιας υγείας και 
η αξιοποοίηση του ελληνικού παραγωγικού και τεχνικού δυναμικού.
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Είναι χαρακτηρυιστικό ότι ο αποτυχημένος σχεδιασμός, που είχε γίνει 
από τις κυβερνπήσεις της Ν.Δ., όχι μόνο δεν επέτρεφε τη λύση του δύσπ-κο- 
λου αυτού προβλλήματος και οδήγησε στην κάμφη της κτηνοτροφίας μας, ατιλλά 
πρόβλεπε ότι τοο 60% του έργου θα ήταν εισαγόμενο, ενώ,με 'την διαχεί—  
ρισή του από τοο ΠΑΣΟΚ το 85% θα καταοτκευασθεί από ελληνικά χέρια.

3. Προγραμματ ι>.κή Συμφωνία για την κατασκευή ανεμιστήρων αντιπαγετικοής 
προστασίας.

Τα Υπουργεία Ε-Ξθνικής Οικονομίας, Γεωργίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
σε συνεργασία μμε τον Ο.Γ.Α. προχωρούν στην άμεση υλοποίηση ενός δραιτστι- 
κού προγράμματοος αντιπαγετικής προστασίας των καλλιεργειών. Σύμφωνα 
με το πρόγραμμαα,που καλύπτει πενταετή περίοδο, θα τοποθετηθούν πάνω 
από 1.500 ανεμοιστήρες στις παγετόπληκτες περιοχές της χώρας. 'Ηδη τοο 
1985 τοποθετούννται τα πρώτα 200 μηχανήματα σε περιοχές των Νομών 'Αεεοτας 
Αργολίδας, Λακωωνίας και Αχαΐας.
Η προμήθεια τωνν ανεμομικτών θα γίνει στα πλαίσια προγραμματικής συμ—  
φωνίας μεταξύ ΥΥπουργείου Εθνικής Οικονομίας και ΠΥΡ-ΚΑΛ που θα υλο
ποιείται με εττήσιες συμβάσεις μεταξύ ΟΓΑ και ΠΥΡΚΑΛ. Με τον χειρισμαό 
αυτό εξασφαλίζεεται η καλύτερη εξυπηρέτηση του προγράμματος αντιπαγεττη- 
κής προστασίας και μάλιστα με ταυτόχρονη ενίσχυση της ελληνικής βιο—  
μηχανίας που θσα κατασκευάσει το 7 0% του συνολικού έργου. Ας σημειωθεεεί 
.ότι στο παρελθόόν, που τα μηχανήματα ήταν εισαγόμενα, τοποθετήθηκαν 
ιόνο 313 ανεμομμίκτες.
Παράλληλα εξασσφαλίζεται, όπως προβλέπει σχετικό νομοσχέδιο, που έχεί-ΐ 
ήδη κατατεθεί σστη Βουλή, η ενεργή παρουσία και συμμετοχή των ίδιων 
των αγροτών μέσσω των συνεταιριστικών τους οργανώσεων, τόσο στο στάδιο 
εκλογής και εγκκατάστασης των συστημάτων προστασίας, όσο και στη λει—  
τουργία, συντήρρηση και εξασφάλιση της καλύτερης δυνατής αποτελεσμα- 
τικότητας.

4. Προγραμματικκή Συμφωνία για την κατασκευή χιλίων αναμεταδοτών 
τηλεόρασης.

Με την κατασκευυή των χιλίων αναμεταδοτών, προϋπολογισμού 830 εκατ. έέδρχ. 
καλύπτονται ©ι ανάγκες δύο τηλεοπτικών καναλιών στην -ερχόμενη πεντα—
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ετ ία (1 3 985-89) .
Η προμήήθεια αυτή θα γίνει στα πλαίσια Προγραμματικής Συμφωνίας μεταξύ 
των δύοσ ΕΡΤ και της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ).
Με τον τρόπο αυτό εκτέλεσης της προμήθειας αναλαμβάνονται σημαντικές 
επενδύσσεις στον κλάδο της ηλεκτρονικής βιομηχανίας. Η ελληνική προστι
θέμενη αξία φθάνει στο 70% της συνολικής αξίας και με αυτό τον τρόπο 
εξοικοννομείται συνάλλαγμα περίπου 450 εκατ. δρχ.


