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Πρακτικά της Συνεδρίασης
της Δευτέρας, 19 Οκτωβρίου 1987.

I. Παρόντες
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'Ολοι, πλήν των κ.κ.
Μπαντουβά, που αναπληρώθηκε από τον Αναπληρωτή Υπουργό Μεταφορών

και Επικοινωνιών κ. Σαραντίτη

Ποττάκη, που αναπληρώθηκε από τον Υφυπουργό Γεωργίας κ. Τσιγαρίδα 

Πεπονή, που αναπληρώθηκε από την Γεν. Γραμματέα του ΥΒΕΤ κ.Συνοδίνου

II. Στο θέμα της Η.Δ. "Στεγαστική Πολιτική" αποφασίσθηκαν τα εξής:

1. Στην Εισήγηση 1 (Σύσταση Συμβουλίου Στεγαστικής Πολιτικής 
και Προγραμμάτων):
(ί) Συμφωνήθηκε κατ'αρχήν ή σύσταση Συντονιστικού Συμβουλίου 

που σε καμμιά περίπτωση δεν θα θίγει την αυτονομία των 
υφισταμένων φορέων (ΑΟΕΚ,ΑΤΕ κλπ)

(ίί) Συστήνεται επιτροπή εκπροσώπων των Υπουργών Εθνικής Οικο
νομίας, Εργασίας και ΠΕΧΩΔΕ που θα διατυπώσει σαφώς τις 
αρμοδιότητες του Συμβουλίου μέχρι το τέλος Οκτωβρίου και 
θα υποβάλει την σχετική εισήγηση στους Υπουργούς οι οποίοι 

ι και τελικά θα αποφασίσουν. ,, , »
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2. Στην Εισήγηση 2 (Ενιαία Ελάχιστα Σταθερότυπα 
Στέγασης) ; συμφωνούν όλοι.

3. Στην Εισήγηση 3 (Αναμόρφωση του Δανέιοδοτικού 
Προγράμματος του ΑΟΕΚ):

(ι) Οι πιό πάνω εκπρόσωποι των τριών Υπουργών θα επανα- 
διατυπώσουν την πρόταση μέχρι τέλος Οκτωβρίου και 
θα υποβάλουν εισήγηση στους Υπουργούς.

(ιι) Ιδιαίτερα θα προσεχθούν τα σημεία:
- 1.ε (δανειοληπτική ικανότητα)
- 3.5 (maximum .τοκοχρεωλυτικής δόσης το 15% του

οικογενειακού εισοδήματος)
ώστε οι στόχοι της προτεινόμενης αναμόρφωσης (σημείο 2 
της εισήγησης) αλλά και η Δημιουργία του Στεγαστικού 
Ανακυκλούμενου Κεφαλαίου (που προϋποθέτει την ανα
μόρφωση του Δανέιοδοτικού Προγράμματος του ΑΟΕΚ) να 
διασφαλισθούν πλήρως.

4. Στην Εισήγηση 4 ('Σπεγαστικό Ανακυκλούμενο Κεφάλαιο για 
την χορήγηση δανείων του ΑΟΕΚ):

Θα συζητηθεί από τους τρεις Υπουργούς σε συνδυασμό με 
την συζήτηση της αναμορφωμένης Εισήγησης 3.

5. Στην Εισήγηση 5 (Επιδοτούμενοι Στεγαστικοί
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Λογαριασμοί) : συμ(ρώνησαν όλοι, ενώ το συγκεκριμένο ποσό του
<

Τακτικού Προϋπολογισμού που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση του 
μέτρου θα αποφασισθεί στα πλαίσια της διαδικασίας κατάρτισης 
του Προϋπολογισμού και της Οικονομικής Πολιτικής για το 1988.

6. Στην Εισήγηση 6 (Χρηματοδότηση Κτηματικής Πίστης από την Κεφα- 
λαιαγορά-Κτηματ ικές Ομολογίες): συμφώνησαν όλοι, ενώ παράλλη
λα δόθηκε εντολή στην Επιτροπή Κατοικίας να διασφαλισθεί με 
περισσότερες λεπτομέρειες η επιτυχία του μέτρου, κυρίως με 
ρυθμίσεις που θα ελαχιστοποιούν την δυνατότητα εκμετάλευσής του 
από τυχόν κερδοσκοπικές τάσεις μάλλον παρά από αυτούς που έχουν 
πραγματική ανάγκη στέγασης.

7. Στην Εισήγηση 7 (Δανέιοδοτικά Προγράμματα Εκσυγχρονισμού- 
Επισκευής-Επέκτασης Κατοικιών): συμφώνησαν όλοι.

8. Στην Εισήγηση 8 (Χρηματοδότηση Προγραμμάτων Πιλότων): 
συμφώνησαν όλοι.

9. Στην Εισήγηση 9 (Αναμόρφωση Στεγαστικού Ταμιευτηρίου): 
συμφώνησαν όλοι. Η λεπτομερής ανακοίνωση των μέτρων θα γίνει 
μετά την οριστικοποίηση των διαθεσίμων πόρων μαζί με το σύνολο 
της οικονομικής πολιτικής. Θα εζετασθεί,ιδίως, μήπως οι υφιστά
μενοι πόροι θα πρέπει να συγκεντρωθούν σε μία μόνο κατεύθυνση.

III. Στο θέμα "Εισαγωγή Νέαε Τεννολογίας στα ταΕί στα Πλαίσια του 
5ετούς Αντιρρύπανσης της Αθήνας", αποφασίσθηκαν τα εξής:

0 Κύκλος σύμφωνέί με την πρόταση της ομάδας εργασίας όπως αυτή 
εμφανίζεται στην παράγραφο Ζ (Προτεινόμενη Απόφαση του Οικονο
μικού Κύκλου) της εισήγησης.
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2 .  * 0  Υπουργός Μεταφορών και Επικοινωνιών θα συζητήσει με τους
ιδιοκτήτες ταξί το θέμα των Κινήτρων για την αντικατάσταση 
των πετρελαιοκίνητων ταξί με αυτοκίνητα νέας Τεχνολογίας.

3. 0 Υπουργός Οικονομικών, στα πλαίσια της κατάρτισης του 
Προϋπολογισμού και της Γενικής Οικονομικής Πολιτικής για το 
1988 θα προβλέψει το ακριβές ύψος του κονδυλίου που θα 
απαιτηθεί για τα κίνητρα.

4. Οι Υπουργοί Εθνικής Οικονομίας, Οικονομικών, Εμπορίου, ΠΕΧΩΔΕ 
και Μεταφορών θα εξετάσουν και εναλλακτικούς τρόπους χρηματο
δότησης των αναγκαίων κινήτρων.

5. Ολες οι συζητήσεις, ρυθμίσεις και επεξεργασίες μέτρων θα 
πρέπει να έχουν τελειώσει μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου έτσι ώστε 
από τον Ιανουάριο 1988 να αρχίσει να υλοποιείται το συγκεκριμμένο 
χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Προγράμματος, όπως αυτό εμφανίζεται 
στην παράγραφο Η της εισήγησης της ομάδας εργασίας.
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Κ. Σημίτης


