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1.\ Η πρώτη συνάντηση των εκπροσώπων των οικονομικών 

υπουργείων, που έγινε με προεδρία του υπ. εβν.οικονομίας και τον 
συντονισμό του κυβερνητικού εκπροσώπου, πραγματοποιήθηκε την Τετ. 
27 Μα'ίου. Κλήθηκαν οι εκπρόσωποι να αποστείλουν σημειώματα για 
τον προγραμματισμό έργου και προβολής που προβλέπουν, μέχρι τα 
τέλη του έτους.

2. Το περιεχόμενο των σημειωμάτων επεξεργάστηκαν από 
κοινού οι Κα Ε.Κοντσάκη (Δ/ντρια κ.Ρουμπάτη), ο κ.Ιγγλέσης 
(εκπρόσωπος τύπου του κ.Τσοβόλα) και ο Μ.Παπαδημητρίου, σε 
διαδοχικές συναντήσεις (3.6, 9.6, 11.6, 16.6).

3. Στις 11.6 και 15.6 έγιναν συναντήσεις με 
κ.Μ.Γιομπαξολιά της ΕΡΤ-1 και προγραμματίστηκαν τα θέματα που 
μπορούν να απορροφηθούν από τις ενημερωτικές εκπομπές της ΕΡΤ-1. 
Την 17.6 ο Μ.Π. συναντήθηκε με τον κ.Χρ.Κονταξή της ΕΡΤ-2 και 
συμφώνησαν για έναν ενδεικτικό προγραμματισμό στην εκπομπή 
ΕΡΕΥΝΑ, συμφώνησαν επίσης για τη δυνατότητα ειδικών εκπομπών 
πάνω σε θέματα που κρίνονται κατά περίσταση κρίσιμα.

4. Την 18.6 συναντήθηκε ο Μ.Π. με κ .Α .Δεληγιάννη (δ/ντή 
ειδήσεων ΕΡΤ-1) και συζήτησαν για θέματα ραδιοφώνου και δελτίου 
ειδήσεων Τηλεόρασης.

5. Εχει προγραμματισθεί συνάντηση των εκπροσώπων των
υπουργείων, προκειμένου να συμφωνηθεί ο κατ'αρχήν
προγραμματισμός, ο οποίος αφορά τις ενημερωτικές εκπομπές των 
ΕΡΤ, στη βάση των θεμάτων που παρουσιάστηκαν στα σημειώματα των 
υπουργέ ίων.

6. Συνημμένα θα βρείτε τα εξής σημειώματα:
(Α) Προγραμματισμός οικονομικών θεμάτων για τις ενημερωτικές 

εκπομπές.
(Β) Χρονοδιάγραμμα εκπομπών οικονομικού έργου.
(Γ) θέματα έργου υπουργείων (περίληψη σημειωμάτων).
(Δ) Προφίλ θεμάτων υψηλής ευαισθησίας.
(Ε) Σημείωμα Νο2 για ορισμένα θέματα προβολής.
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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΕΣ ΕΚΠΟΜΠΕΣ 

ΤΗΣ ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ
\

ΓΕΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Εξελίξεις συγκυρίας
»Λεξοικονομία : Εμφαση σε μία από τις δύο εκπομπές κάβε

μάνα, από Ιουλ. έως Λεκ.
»Απέναντι στον Τύπο: Σε ποιό σημείο βρίι

σταθεροποίηση της οικονομίας; (Οκτ)

δύο εκπομπές κάβε
<·>©<©} τ ο 4 β ζ & α · τ » ν ι *  βρίσκεται τι

Ελλείιιματα
»Λεξοικονομία: 3 εκπομπές μεταξύ β'Σεπ. και β70κτ.
»Εδώ & Σέμερα: 2 εκπομπές, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό 

" τομέα, (Νοε, Λεκ)
Τιμάς

»Λεξοικονομία: Παρουσίαση της πολιτικές τιμών, των νέων 
τρόπων παρακολούθησές τους και ελέγχου της αγοράς (Σεπ) 

»Μαθαίνω & Αγοράζω: Παρακολούθηση τιμών ευαίσθητων ομάδων 
αγαθών (από αρχές Σεπ. και σε κανονικά διαστέματα).
Εισοδέυατα
»Λεξοικονομία: Παρουσίαση, διαδοχικά, νέων θεσμών

εισοδηματικές πολιτικές (Σεπ., Οκτ.)
»Εδώ & Σέμερα: Αμοιβέ και Παραγωγικότητα (ανάλυση και 

ζωντανό ρεπορτάζ) (Σεπ.)
»Ανοικτά Χαρτιά: Σύνδεση αμοιβών παραγωγικότητας,

εκπρόσωποι κοινωνικών φορέων (Νοε) 
»Ερευνα: Συλλογικές διαπραγματεύσεις (Οκτ)
Φορολογία
»Ανοικτά Χαρτιά: Φορολογικό Ν/Σ 787 (Ιουλ.)
»Ανοικτά Χαρτιά: Αναμόρφωση φορολογίας εισοδέματος (Νοε) 
»Λεξοικονομία: Φοροδισφυγέ (Σεπ.)ΦΠΑ (Νοε:απολογιστικά), αλλαγές κατηγοριών 
»Απέναντι στον Τύπο: Προϋπολογισμός 788 (Λεκ)
»Ερευνα: Ποιές είναι οι δαπάνες του κράτους; (Νοε)



1. (Αεξοικονομία: Τι. μέτρα λαμβάνονται, ποιοι οργανισμού
ασχολούνται, με τον άνεργο; πως μετράται π ανεργία;
(ένα θέμα σε κάθε εκπομπή από β'Αυγ, μέχρι. 0’Νοε)

2. (Ανοικτά Χαρτιά: Το νέο θεσμικό πλαίσιο για τπν
απασχόληση και. την καταπολέμηση της ανεργίας (Οκτ)

Β. ΓΕΟΡΓΙΑ
1. (Ερευνα: Πως διαμορφώνονται οι αγροτικές τιμές, τι συνέβη

το 1987; (Σεπ.)
2. (Εδώ & Σήμερα: Αντιπυρρικίι προστασία (Ιουλ)
3. (Εδώ & Σήμερα: Γεωργικές Ασφαλίσεις (Οκτ)
4. (Αεξοικονομία: Ανταγωνιστικά και μη προϊόντα (Αυγ., Σεπ)
5. (Απέναντι στον Τύπο: Συνεταιριστικό Κίνημα (Νοε)
Γ. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ - ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. (Εδώ & Σήμερα: Η Ελληνικά Βιομηχανία: προβλήματα και

προοπτικές, δύο ίι τρεις εκπομπές (Σεπ-Οκτ)
2. (Μαθαίνω & Αγοράζω: θέματα Τυποποίησης (από 0’Σεπ)
3. (Ερευνα, Λεέοικονομία, Μαθαίνω & Αγοράζω: Ενεργειακά

θέματα, εξοικονόμηση, εγχώρια παραγωγίι και εισαγωγές.
(από Οκτ μέχρι Οεκ, μία φορά το μίινα)

4. (Λεξοικονομία: Μεταλλευτικός κώδικας (Νοε)
ό. ΟΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
1. (Εδώ & Σίιμερα: τέσσερις εκπομπές για τα μεγάλα έργα

(Αυγ—Νοε)
2. (Αεξοικονομία: Ανακύκλωση απορριμάτων (Οκτ)
3. (Λεξοικανομία: Βιοτεχνικές-Βιομηχανικές περιοχές (Οκτ)
4. (Εδώ & Σίιμερα: Το Αυτοκίνητο: συγκοινωνικό και μόλυνση (Σεπ)
Ε. ΕΙΑΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. (Εδώ & Σίιμερα: Τραπεζικό Σύστημα (Νοε)
2. (Ανοικτά Χαρτιά: Τραπεζικό σύστημα, με εκπροσώπους

τραπεζών (όεκ)
3. (Καλοκαίρι'87: Τουριστικά θέματα (β’Ιουλ. - Αυγ)
4. (ΕΡΤ-1, θεσ/κη: θέματα περιβάλλοντος θεσ/κης (Σεπ)
5. (Ερευνα: Ασφάλεια στην εργασία (Οκτ)
6. (Λεξοικονομία: Η ζωίι στις επιχειρήσεις (ασφάλεια, κλπ) (Σεπ)



ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Χρόνος ΛΕΞΚ Ε&Σ Μ&Α ΕΡΝ ΑΤΠ ΑΧ
ΙΟΥΛ Α11 62 Β2 Α51
ΑΥΓ Α11

Α61
Δ1

Β4
ΣΕΠ

ΟΚΤ

Α11
Α21
Α31
Α41
Α53
Α61
Β4
Ε6
Α11
Α21
Α41
Α61
Δ2
Δ3

Α42
Γ1
Δ1
Δ4

Β3
Γ1
Δ1

Α32
Γ2
Γ3

Α32
Γ2
Γ3

Β1

Α44
Ε5

Α12 Α62
Γ1

ΝΟΕ Α11 Α21 Α32 Α55 Β5 Α43
Α53 Δ1 Γ2 Α52
Α61 Ε1 Γ3
Γ4

ΔΕΚ Α11 Α21 Α32 Α54 Δ2
Γ2
Γ3

Σημείωση:
ΛΕΞΚ Λείο ι,κονομ Ια ΕΡΤ-1
Ε&Σ Εδώ και. Σήμερα ΕΡΤ-1
Μ&Α Μαθαίνω και. Αγοράζω ΕΡΤ-1
ΕΡΝ Ερευνα ΕΡΤ-2
ΑΤΠ Απέναντι, στον Τόπο ΕΡΤ-1
ΑΧ Ανοι,κτά Χαρτι.ά ΕΡΤ-1



1. Υπουργείο Γεωργίας

α. Διαγειριστικό Εργο:
- Βελτίωση και. αναδιάρθρωση αγροτικών εκμεταλλεύσεων.
- Κίνητρα για την Κτηνοτροφία.
- Βιομηχανικά και Εμπορικά Εργα.
- Προγράμματα κατά Νομούς.
- Νομοθετικό έργο προστασίας δασών.
- Δραστηριότητες εύφλεκτης περιόδου.
- Επενδυτικές δραστηριότητες

θ. Ειδικά βέυατα Ευαισθητοποίησης:
- Αντιπυρρικίι προστασία.
- Κυβερνητικό έργο στον αγροτικό τομέα.
- Αγροτικό Συνεταιριστικό Κίνημα.
- Επιδόσεις στις εξαγωγικές αγορές.
- Αναδιοργάνωση Γεωργικών Ασφαλίσεων.

2 . Υπουργείο Βιοίίπνανίας. Ενέργειας & Τεγνολογίας.

α. Διαγειριστικό Εργο:
- Αξιοποίηση υδάτινου δυναμικού.
- Μεταλλευτικός Κώδικας.
- Ελληνοποίηση Προμηθειών ΔΕΗ.
- Ηπιες μορφές ενέργειας.
- Εκσυγχρονισμός Ασπροπύργου.
- Αξιοποίηση/Οργάνωση Αλυκών.

θ. Ειδικά βέυατα Ευαισθητοποίησης:
- Εργο Φυσικού Αερίου
- Εθνικοποίηση Πρίνου.
- Καμπάνια Εξοικονόμίσης Ενέργειας.



Διαγειριστικό εοχο: \
Προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης. ν 
Ενίσχυση Αυτοαπασχόλησης. \
Επαγγελμοπτική Αποκατάσταση Αναπήρων.
Υγιεινή και Ασφάλεια Εργασίας.
Ρόλος εργαζομένων στην επιχείρηση.

Ειδικά Θέυατα Ευαισβητοποίησης:
Πολιτική για την καταπολέμηση ανεργίας.
θεσμικές αλλαγές στις συλλογικές διαπραγματεύσεις.
θεσμός συμβουλίων εργαζομένων στις επιχειρήσεις.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω., Δε.

Διαχειριστικό έργο;
Περιορισμός θορύβων.
Διαχείριση απορριμάτων περιφέρειας.
Προστασία Βιοτόπων.
Πολεοδομική ανασυγκρότηση - ΓΠΣ.
Βιοτεχνικές-Βιομηχανικές περιοχές.
Ανάπλαση υποβαθμισμένων περιοχών.
Οικοδομικοί Συνεταιρισμοί.
Αυτοκινητόδρομοι.
Κατοπιολέμηση μόλυνσης: Αθήνα, θεσ/κη. Αυτοκίνητο,

Πτολεμα'ίδα, Μεγαλόπολη.
Ειδικά θέιιατα ευαισθητοποίησης:
Πολλά (αλλά με συγκεκριμένη μορφή) από τα παραπάνω, και 
Μεγάλα Εργα: Μετρό, Αχελώος, κλπ.



Διαγειοιστικό Εργο:
Αγορανομική πολιτική.
Επαγγελματικές Οργανώσεις.
Αναβάθμιση Επιμελητηρίων.
Κρατικές Προμήθειες (Ν/Σ).

Ειδικά Θέυατα ΕυαισθητοποΙησης: 
Απελευθέρωση τιμών, κλαδικές συμφωνίες. 
Προστασία Καταναλωτή, Καταναλωτικό κίνημα. 
Καμπάνια για τις εξαγωγές - Νέοι θεσμοί.

Υπουργείο Οικονουικών:

Διαγειοιστικό Εργο:
Εφαρμογή ΦΠΑ.
Τροποποιήσεις ΚΦΣ.
Εκτέλεση Προϋπολογισμού - Δηλώσεις 1987. 
Κώδικας Απαλλοτριώσεων.

Ειδικά Θέυατα Ευαισθητοποίησης:
Φορολογικό Ν/Σ για εισοδήματα 1988.
Αλλαγές στη Φορολογία Εισοδήματος.
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Διαχειριστικό Εργο: \
Παρακολούθηση εφαρμογές σταθεροποιητικού προγράμματος, 
θέματα οικονομικής διαχείρισης ΔΕΚΟ.
Πρόγραμμα ανάπτυξης 1988-1992.
Εφαρμογή αναμόρφωσης τραπεζικού συστήματος.
Επενδυτική πολιτική - Ιδιωτικές & Δημόσιες επενδύσεις. 
ΜΟΠ.
Τουριστική πολιτική.
Διακρατικές Σχέσεις.

Ειδικά Θέματα ΕυαισθητοποΙησης;
Πορεία τιμών και ελλειμμάτων.
Εισοδηματική πολιτική 1988.
Στόχοι οικονομικής πολιτικής 1988-89.
0 ορίζοντας του 1992.



Το προ»ίλ των θεμάτων υνηλάς ευαισθησίας στον οικονομικά τομέα
\

ΘΕΜΑ ίο: η λογικά ενίσχυση του σταθεροηοιπτικοι) προγράμματος

(Λ)

f 'V

C

Τα βασικά θάματα αφορούν την πορεία των τιμών, ελλειμμάτων 
και εξωτερικοί) ισοζυγίου.

Ο στόχος ε Ιναι να υπάρχε ι σαφάς ενημέρωση του πολίτη, με την 
παροχή όλων των στοίχε Ιων και της κατάλληλης ερμηνε ίας τους.

Ως προς τις τιμες, αναμένεται η εξάς εξέλιξη: συγκράτηση του 
τιμάριθμου στα επίπεδα του τέλους 1986, μέχρι τον Αύγουστο. Μικρά 
μείωση μέχρι τον Δεκέμβριο 87.

Η ερμηνεΙα-ενημέρωση γίνεται κυρίως την εβδομάδά, στην οποία 
ανακοινώνεται ο τιμάριθμος καταναλωτή: 10-12 κάθε μάνα.
Συμπληρωματικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ανακοίνωση των τιμών 
χονδρικάς: 15-20 κάθε μάνα. Πλάρης επισκόπηση στο β'15θάμερο
Σεπτεμβρίου. Η επισκόπηση αυτά θα μπορέσει, ίσως, να πάρει τη 
μορφά γενικότερης συζάτησης πάνω στις αιτίες και την παραπέρα 
πορεία, στα θέματα πληθωρισμού. Τέλη Οκτωβρίου το θέμα θα είναι 
ώριμο για να ξεχωριστεί σαν κεντρικός στόχος της οικονομικής 
πολιτικάς για το 1988. Τέλη 1987-αρχές 88 θα μπορεί να συνδεθεί 
με αλλαγές αγορας επιτοκίων. Μπορεί να συσχετισθεί η πορεία των 
εσωτερικών τιμών με εκείνη των τιμών στις ελληνικές εξαγωγές, 
ώστε να ερμηνευθεί μια πλευρά της ανταγωνιστικότητας, που 
συνδέεται αμεσα με την ακολουθούμενη συναλλαγματικά πολιτικά, με 
στόχο την εμπέδωση της κατεύθυνσης για σταδιακά ελαχιστοποίηση 
τάς διολίσθησης.

Ως προς τα ελλειμματα, προσοχά αποδίδεται σταθερό στην 
πορεία των ελλειμμάτων στον δημόσιο τομέα. Εκβράζεται η ανάγκη να 
ερμηνευθεί η πολιτικά εξυγίανσης στις εκτεθειμένες στην κοινά 
γνώμη μεγάλες ΔΕΚΟ: ΔΕΗ, OTE, ΕΑΣ, κλπ. Ξεχωριστά προσέγγιση, στο 
α' 15θάμερο Οκτωβρίου, σχετικά με την πορεία εξόδων των κεντρικών 
κρατικών υπηρεσιών, σε προετοιμασία του προϋπολογισμού 88. Από 
ειδησεογραφικης πλευράς πρέπει να παρακολουθούνται οι σχετικές 
ανακοινώσεις υπ.οικονομικών και δ/σης προγραμμάτων υπεθο.



Ως προς το εξωτερικό ισοζύγιο, εκδίδονται δύο ειδών στοιχεία: 
συναλλαγματικό από την Τράπεζα Ελλάδος με 40 μερες καθυστέρηση, 
όγκου/όρων εμπορΐου/σε δραχμες/τελωνειακα απο την ΕΣΥΕ, με 50-60 
μερες καθυστέρηση. Τα στοιχεία της Τράπεζας σχολιάζονται αμεσα 
από το Υπεθο. Περιοδική, ανα τρίμηνο παρουσίαση με μεγαλύτερη 
εμβάθυνση μπορεί να γίνεται από την Τράπεζα και τη δ/ση 
προγραμμάτων Υπεθο. Ειδική μέριμνα στα θέματα εξαγωγών. 
Προτεΐνεται κομπανία (τύπου προτιμάτε ελληνικά προϊόντα) σε 
συνεργασία με ΕΡΤ και φορείς. Το όλο θέμα χρειάζεται να συνδεθεί 
με τις προσπάθειες για ανταγωνιστικότητα, επομένως και με την 
εισοδηματική πολίτικη. Σε έξαρση θα βρίσκεται περί τον Οκτώβριο 
οπότε αναμένεται και ο προσδιορισμός των σχετικών στόχων της 
οικονομικής πολίτικης για το 1988.

ΘΕΜΑ 2ο: Οι ορίζοντες 1988 Α 1992 - Το οικογενειακό εισόδημα 1988

Η πρόκληση ενός ευρύτερου ανοίγματος της ελλ. οικονομίας 
στον ορίζοντα του 1992 στο επίκεντρο. Ανοικτή συζήτηση με όσους 
οφείλουν να συμβάλλουν με το πνεύμα ότι πρόκειται για μια δεύτερη 
ένταξη. Βασικύ θέματα, ανταγωνιστικότητα, αναδιάρθωση βιομηχανίας 
εκσυγρονισμός γεωργίας, αποτελεσματικότητα δημ. διοίκησης, 
ποιότητα υπηρεσιών (τουρισμός, τραπεζικό σύστημα, κλπ)

Για το 1988, επίμονη σε μια καλύτερη γνωριμία του πολίτη με 
ορισμένες οικονομικές έννοιες, που αηομακρΟνονχαι από την οητ ικη 
της "τσέπης*’ και τ ις συλλογ ιστ ικές τύπου "δεν χρε ιάζεται παρά. . . " 
Ανάλυση σε κάθε στάδιο δημοσιοποίησης πτυχών της οικονομικής 
πολίτικης κυρίως στα τέλη Αυγούστου-αρχές Σεπτεμβρίου. Σχεδιασμός 
για τον Οκτώβριο, ανοικτής συζήτησης πάνω στα μεγόλα θέματα της 
οικονομικής πολίτικης, που τότε, περίπου θα ανακοινώνεται.



Ειδικά, για την εισοδηματικά πολίτικα, εκπόνηση ειδικού 
προγράμματος, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από τις αρχές 
Σεπτεμβρίου, με την ανακοίνωση της^τελευταίας, για το 1987, δόσης 
ΑΤΑ. Παρουσίαση-συζάτησπ για τα νεα -αλλα και τα παλαιά- 
συστάματα αμοιβάς της εργασίας (συλλογικές συμβάσεις, κατώτατα 
όρια, συντάξεις, σύνδεση με παραγωγικότητα). Ειδικά ερευνά για 
τις πήγες εισοδημάτων. Το ζάτημα αυτό να συνδυαστεί με 
φορολογικά θέματα.

ΘΕΜΑ 3ο: Πλέγμα Φορολογικές συμμετοχΗς/εηιβόρυνσης

Πέρα από την τρέχουσα κάλυψη των ειδήσεων του υπ.οικονομικών 
είναι απαραίτητο θα μπορούσε να υπάρξουν ειδικά αφιερώματα σε 
διάφορά θέματα του προϋπολογισμού. Τέτοια είναι το σκέλος των 
δαπανών Π που πάνε τα χρΠματα των φορολογούμενων, ποιοι και πόσο 
Φόρο πληρώνουν, οι κοινώνικού χαρακτάρα δαπάνες του κράτους, πόσο 
μπορούμε να κόψουμε ορισμένα έξοδα, κλη. Ως προς τις προβλέψιμες 
εξελίξεις: η συζάτπση του φορολογικού νομοσχεδίου (που αφορά τους 
Φόρους που θα πληρώσει ο πολίτης το 1988, πάνω στα Φετινά 
εισοδάματά του) στη Βουλά τον Ιούλιο, μπορεί να δώσει ενδιαφέρον 
υλικό ως προς τις παροχές αλλά και τον προβληματισμό για τις 
αδυναμίες του συστήματος, προετοιμάζοντας ενδεχόμενες 
τροποποιάσεις του, τους επόμενους μήνες. Σχετικά με το τελευταίο, 
χρειάζεται ειδικά προσοχά και μάλλον εκπόνηση ειδικού 
προγράμματος ενημέρωσης και συζάτπσης, αρχίζοντας στο β'μισό 
Σεπτεμβρίου. Ορισμένα θέματα πρέπει να προσεχθούν ξεχωριστά, πχ 
φοροδιαφυγή. Επειδά τα ζπτάματα αυτά απαιτούν ειδικά τεχνικά 
προσέγγισά, η ανάλυση μπορεί να ακολουθεί κατά μία ημέρα την 
είδηση ά να εντάσσεται σε ένα γενικότερο ενημερωτικό πρόγραμμα. 
Με την παρουσίαση και μέχρι την ψάφιση του προϋπολογισμού 1988 
(δηλαδά ένα μεγάλο τμάμα του Δεκεμβρίου) είναι χράσιμο να 
ετοιμαστεί μια πιό συστηματικά προσέγγιση των θεμάτων που 
δένονται άμεσα με την οικονομικά πολιτικά. Οι ευκαιρίες που 
δίνονται είναι πολλές.



Αν και το φλέγον θέμα είναι "τι θα γίνει με τα Ταμεία;", 
χρειάζεται να όιευκρινισχούν συστηματικά τα ηραγματικά προβλήματα 
χρηματοδότησης, κόστους και ποιότητας της κοινωνικός ασφάλισης.
Αλλωστε δεν προβλεπεται να εξαγγελθούν σύντομα αποφάσεις 
τελειωτικός ρύθμισης. Η ιδιομορφία του θέματος έγκειται εν μέρει 
στο γεγονός ότι ο θόρυβος δεν αφορά τις ενδεχόμενες λύσεις αλλά 
το μέγεθος του προβλήματος, που προδικάζει επώδυνες αποφάσεις. Αν 
και αυτό δεν βρίσκεται μακρυά από την πραγματικότητα, το πρώτο 
βάρος να πέσει στην αντικειμενικό αξιολόγηση των θεμάτων καθώς 
και στην παροχό πλόρους ενημέρωσης για τις υπηρεσίες που 
προσφέρονται σόμερα. Η συνεργασία εδώ πρέπει να συμπεριλαμβάνει 
το υπουργείο κοινωνικών υπηρεσιών και να επεκτείνεται σε θέματα 
συστόματος υγείας. Ξεχωριστό θέμα είναι οι συντάξεις. Αυτό 
συνδέεται και με τη φορολόγηση, αλλά κυρίως με την εργατικό 
νομοθεσ ία.

ΘΕΜΑ 5ο: Αγροτικό εισόδημα

Προσεκτικό προετοιμασία σε 
υπ.γεωργίας λίγο πριν και λίγο 
αποφάσεων στις Βρυξέλλες. Ειδικό 
ειδόσεων και συγκεκριμένο αφιέρωμα 
του διαφορικού τιμών. Σημειώνεται 
ευαίσθητο γιατί υπολογίζεται 
μέσα στο 1987.

στενό συνεργασία με το 
μετά τη στιγμό των τελικών 
προετοιμασία με σειρά μικρών 

την κάλυψη των ζημιών και 
θέμα είναι ιδιαίτερα 
αγροτικού εισοδόματος

γ ια
πως το 

μείωση του



\

\ \ -

Πολλά ζητήματα συνδέονται με την αναμόρφωση του 3239 καθώς 
και-με το πλαίσιο της εισοδηματικής πολίτικης. Προσοχή απαιτείται 
κάθε φορά που κάποιο συναφές θέμα βγαίνει στις ειδήσεις. Μέχρι τα 
τέλη Σεπτεμβρίου, θα ήταν σκόπιμη η προσέγγιση μέσω αφιερωμάτων 
σε επιλεγμένα ζητήματα, * με σκοπό την προετοιμασία της κοινής 
γνώμης. Η προσέγγιση πρέπει να είναι ανοικτή (ζωντανό ρεπορτάζ) 
αλλά δίχως την επιλογή της ταυτόχρονης αντιπαράθεσης. Τα θέματα 
αυτά να συνδεθούν με εκείνα της ανεργίας και του επαγγελματικούθ 
προσανατολισμού.

ΘΕΜΑ 7ο: Ποιότητα ΖωιΊς

Εντάσσοντα 
καταναλωτή. Στ 
δημοσίων έργων 
ζητήματα της π 
εκπομπές γεν 
θεματολογίας η

ι δύο κατηγορίες θεμάτων: υποδομή και προστασία 
ο πρώτο αναφέρονται θέματα υπ. συγκοινωνιών και 
, στο δεύτερο διοχετεύονται έμμεσα και πολλά 
ολιτικης τιμών. Συνεργασία συναρμόδιων Φορέων με 
ικού ενδιαφέροντος στη βάση συγκεκριμένης 
ρογράμματος.

10. 6'87



ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
Νο 2

ΟΡΙΣΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΒΟΛΗΣ 
ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

ν \ ΣΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΤΟΜΕΑ
V

1. Το πρόβλημα που συνεχώς επιστρέφει, στις συζητήσεις 
με τους παράγοντες της ΕΡΤ, είναι το ανθρώπινο δυναμικό, το οποίο 
είτε δεν υπάρχει είτε δεν είναι σε Θέση να αποδώσει το "ζητούμενο 
έργο. Το πρόβλημα αυτό αφορά πολύ περισσότερο τον τομέα των 
ειδήσεων και λιγότερο τις ενημερωτικές εκπομπές, αν και, σύμφωνα 
με την προσωπική μου αντίληψη, στην τελευταία αυτή περίπτωση, 
απλά υποεκτιμάται.

2. Πίσω από την ποιότητα των όποιων εκπομπών 
προγραμματιστούν και τελικά προβληθούν κρύβονται ορισμένα ισχυρά 
"ζητήματα πολιτικής επιλογής και συνολικής κοατεύθυνσης στον τομέα 
της τηλοψίας. Τέτοια θέμοπτα είναι η δυνατότητα να παρουσιάζονται 
άτομα ή ομάδες που δεν προβλέπεται να υποστηρίζουν ενθουσιωδώς το 
κυβερνητικό έργο: πχ βιομήχανοι, συνδικαλιστές.

3. Σε πολλές περιπτώσεις δημιουργούνται προβλήματα από την 
επιφυλακτικότητα πολλών παραγόντων της ΕΡΤ να αναλάβουν 
πρωτοβουλίες και ευθύνες σε διάφορα θέματα τα οποία γρήγορα 
κρίνονται ευαίσθητα "πολιτικά".

4. Στον τομέα του ραδιοφώνου δεν υπάρχουν αντιρρήσεις από 
τους υπέυθυνους για τον προγραμματισμό και νέων εκπομπών. Το 
πρόβλημα όμως των ανθρώπων είναι πολύ π ιό οξύ στην περίπτωση αυτή 
Ειδικό βάρος λόγω της αυξημένης επιρροής του σταθμού του Δήμου 
της Αθήνας, προβλέπεται να δωθεί στο ραδιόφωνο της περιοχής 
Αθηνών.

5. Εχει προγραμματιστεί με τον κ.Ρουμπάτη μια ειδική 
συζήτηση σχετικά με νέες ιδέες. Στη συνέχειά της θα σας 
παρακαλούσα να έχουμε μία συνολική συζήτηση για τα θέματα των δύο 
σημειώμάτων.

6. Οι εκπομπές που γίνονται με εξωτερική παραγωγή, δεν 
εξετάστηκαν στη φάση αυτή. Υπάρχει μια αυξημένη επιφυλακτικότητα 
από την πλευρά των υπευθύνων και προτίμησα να το συζητήσω 
οσιοκλε ιστικά με τον κ.Ρουμπάτη, ο οποίος θα ενεργήσει στη 
συνέχεια. Τέτοιες εκπομπές είναι το Σας Ερωτώ κ.Υπουργέ, οι 
Ρεπόρτερς, το Οικολογικά-Οικονομικά και, φυσικά όλες οι 
ψυχαγωγικές εκπομπές.

Μ.Π. ~ 22.6.87



α/α Χρόνος θέμα
1 ΙΟΥΛ ΕΐελίΊεις συγκυρίας
2 Αντιπυρρική προστασία
3 ΦοροΛογ ία Εισοδήματος 1987
4 ΑΥΓ ΕΙελίΊεις συγκυρίας
5 Μεγάλα Εργα - Νοί
6 Μέτρα για την απασχόληση
7 Ανταγωνιστικά προ ϊόντα
θ ΣΕΠ ΕΊελίΊεις συγκυρίας
9 Τα χρέη στον ιδιωτικό τομέα
10 Αμοιβή & Παραγωγικότητα
11 Πως παρακολουθοΰνται οι τιμές;
12 Πως διαμορφώνονται τα εισοδήματα;
13 Φοροδιαφυγή
14 Η Ελληνική Βιομηχανία - Α'
15 ΜεγόΛα Εργα - Νο2
16 Αυτοκίνητο: περιβάλλον
17 Κρατικές Προμήθειες
18 Οι τιμές ομάδας προϊόντων
19 Τυποποίηση και Ανταγωνιστικότητα
20 Πηγές & Κόστος ενέργειας
21 Αγροτικό Εισόδημα και Τιμές
22 Πως μετράται η Ανεργία;
23 Αγροτικές είαγωγές
24 Η ·ζωή των Επιχειρήσεων
25 ΟΚΤ Ε^ελίΊεις συγκυρίας
26 Ασφαλιστικοί Οργανισμοί
27 Το εργατικό εισόδημα
28 Μέτρα για την απασχόληση
29 Ανακύκλωση απορριμάτων
30 Βιοτεχνικές περιοχές ανάπτυΊης
31 Γεωργικές Ασφαλίσεις
32 Η Ελληνική Βιομηχανία - Β'
33 Μεγάλα Εργα - Νο3

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ
Εκπομπή Συνεργασία με: Παρατηρήσεις
ΛΞΚ ΥΤΤΕΘΟ
Ε&Σ ΥΤΤΓΕΩ
ΑΧ ΥΠΟΙΚ
ΛΞΚ ΥΠΕΘΟ
Ε&Σ ΥΠΕΧΩΔΕ-ΥΒΕΤ
ΑΞΚ ΥΤξΕΡΓ
ΛΞΚ ΥΠΓΕΩ
ΛΞΚ ΥΠΕΘΟ
ΛΞΚ ΥΠΕΘΟ-ΥΠΟIΚ-ΥΒΕΤ
Ε&Σ ΥΠΕΡΓ—ΥΤΤΕΘΟ
ΛΞΚ ΥΤΤΕΜΠ
ΛΞΚ ΥΠΕΘΟ-ΥΠΟ IΚ-ΥΤΤΕΡΓ
ΛΞΚ ΥΠΟΙΚ
Ε&Σ ΥΒΕΤ-ΥΠΕΘΟ
Ε&Σ ΥΠΕΧΩΔΕ
Ε&Σ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΕΡΝ ΥΤΤΕΜΠ
Μ&Α ΥΤΤΕΜΠ
Μ&Α ΥΒΕΤ
ΕΡΝ ΥΒΕΤ
ΕΡΝ ΥΤΤΓΕΩ
ΛΞΚ ΥΠΕΡΓ-ΕΣΥΕ
ΛΞΚ ΥΠΓΕΩ
ΛΞΚ ΥΠΕΡΓ
ΛΞΚ ΥΤΤΕΘΟ
ΛΞΚ ΥΠΕΘΟ
ΛΞΚ ΥΤΤΕΡΓ-ΥΤΤΕΘΟ
ΛΞΚ ΥΠΕΡΓ
ΛΞΚ ΥΠΕΧΩΔΕ
ΛΞΚ ΥΤΤΕΧΩΔΕ-ΕΟΜΜΕΧ-ΕΤΒΑ
Ε&Σ ΥΠΓΕΩ
Ε&Σ ΥΒΕΤ
Ε&Σ ΥΠΕΧΩΔΕ



34 ΟΚΤ
35
36
37
38
39
40
41
42
43 ΝΟΕ
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58 ΔΕΚ
60
61
62
63
64

Παρακολούθηση τιμών Μ&Α
Τυποποίηση και, Ποιότητα Μ&Α
Ενεργειακά Θέματα Μ&Α
Συλλογικές Διαπραγματεύσεις ΕΡΝ
Ασφάλεια στην Εργασία ΕΡΝ
Ελληνική Γεωργία & ΕΟΚ ΕΡΝ
Πορεία Σταθεροποιητικού ΑΤΠ
Καταπολέμηση της ανεργίας ΑΧ
Η Ελληνική Βιομηχανία — Γ ' ΑΧ
Αμοιβή & Παραγωγικότητα ΑΧ
Φορολογία Εισοδήματος ΑΧ
Εζελίζεις Συγκυρίας ΛΞΚ
ΦΠΑ: Εζελίζεις και προβλήματα ΛΞΚ
Ποιοι οργανισμοί για τον άνεργο; ΛΞΚ 
Μεταλλευτικός Κώδικας ΛΞΚ
Τα ΕΊωτερικά Ελλείμματα ΛΞΚ
Μεγάλα Εργα - Νο4 Ε&Σ
Τραπεζικό Σύστημα: που πάει; Ε&Σ
Εργα στον ενεργειακό τομέα Ε&Σ
Η εζέλιζη των τιμών Μ&Α
Τυποποίηση & Καταναλωτής Μ&Α
Ενεργειακά θέματα Μ&Α
Ποιές είναι οι δαπάνες του ΚράτουςΕΡΝ 
Συνεταιριστικό Κίνημα ΑΤΠ
Προϋπολογισμός '88 ΑΤΠ
Τραπεζικό Σύστημα ΑΧ
Εζελίζεις συγκυρίας ΛΞΚ
Η χρηματοδότηση των ελλειμμάτων Ε&Σ 
Παρακολούθηση τιμών Μ&Α
Ενεργειακά θέματα Μ&Α

Σημειώσεις:
ΛΞΚ Λεζοικονομία ΕΡΤ-1
Μ&Α Μαθαίνω & Αγοράζω ΕΡΤ-1
Ε&Σ Εδώ & Σήμερα ΕΡΤ-1
ΑΧ Ανοικτά Χαρτιά ΕΡΤ-1
ΑΤΠ Απέναντι στον Τύπο ΕΡΤ-1
ΕΡΝ Ερευνα ΕΡΤ-2

ΥΤΤΕΜΠ
ΥΒΕΤ
ΥΒΕΤ
ΥΠΕΡΓ
ΥΠΕΡΓ
ΥΤΤΓΕΩ
ΥΤΤΕΘΟ
ΥΠΕΡΓ
Εκπρόσωποι
Εκπρόσωποι
ΥΠΟΙΚ
ΥΤΤΕΘΟ
ΥΠΟΙΚΥΤΤΕρΓ
ΥΒΕΤ
ΥΠΕΘΟ
ΥΠΕΧΩΛΕ
ΥΠΕΘΟ
ΥΒΕΤ
ΥΤΤΕΜΠ
ΥΒΕΤ-ΕΟΜΜΕΧ
ΥΒΕΤ
ΥΠΟΙΚ
Εκπρόσωποι
ΥΠΟΙΚ
Εκπρόσωποι
ΥΠΕΘΟ
ΥΤΤΕΘΟ
ΥΤΤΕΜΠ
ΥΒΕΤ


