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Συμμετείχαν οι κ

ΥΠΕΘΟ Παπαντωνίου ΥΠ.Δ.ΤΑΞΗΣ Βαλυράκης
II Ρωμαίος ΥΠΕΧΩΔΕ Λαλιώτης
II Γ κέϊβελης ΕΜΠΟΡΙΟΥ Σημίτης

ΥΠ. ΟΙΚΟΝ. Παπαδόπουλος II Χρυσοχοίδης
II Κυριαζίδης ΥΒΕΤ Ροκόφυλλος

ΥΠ. ΓΕΩΡΓΙΑΣ. Μωραίτης II Μαντέλης
II Τσιγαρίδας ΔΕΗ Μπιρδημήρης

ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ Σκουλαρίκης ΥΠ.ΜΕΤΑΦ. Τσούρας
ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Λίβανός ΟΙΚΟΝ. ΓΡ.Π/Ο Κατσέλη
ΥΠ. ΕΜΠ. ΝΑΥΤ. Κατσιφάρας II Γ ιαννίτσης

Συζητήθηκαν τα εξής θέματα :

1. Νέοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί

2. Ενιαίος φορέας ελέγχου ποιότητας

3. Θέμα λιγνίτη.

1. Στο θέμα των νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών (εταιρίες 
αμοιβαίων εγγυήσεων, εταιρίες κεφαλαίου επιχειρηματικών 
συμμετοχών, συμβάσεις πρακτορείας επιχειρηματικών απαιτήσεων 
και χρηματοδοτική μίσθωση ακινήτων) έγινε μια σύντομη 
παρουσίαση, αλλά το θέμα αναβλήθηκε για να υπάρξει 
αναλυτικότερη προσέγγιση του Υπουργείου Οικονομικών που δεν 
συμμετείχε στην επιτροπή που έκανε τις προτάσεις.



2. Ο ΥΒΕΤ έκανε παρουσίαση και εισήγηση για το θέμα του Ενιαίου 
Φορέα Ελέγχου Ποιότητας και την ανάγκη δημιουργίας του.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης συμφώνησε με την πρόταση του ΥΒΕΤ.

Ο Υπουργός Γεωργίας εξέφρασε μια σειρά από επιφυλάξεις, ως 
προς τη δυνατότητα ενός Ενιαίου Φορέα να καλύψει όλες τις 
αναγκαίες λειτουργίες (π.χ. έλεγχος επαρχιακών, τουριστικών 
απόμακρων περιοχών), και έθεσε ερωτηματικά για τις μεταβολές 
που θα προκαλέσει ένας νέος φορέας σε σημερινό υπηρεσιακό 
επίπεδο και τις επιπτώσεις σε νέο προσωπικό.

Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις πολλαπλές λειτουργίες 
του Γενικού Χημείου του Κράτους.

Μετά τη συζήτηση και άλλες παρεμβάσεις κρίθηκε σκοπιμότερη η 
ανάθεση μελέτης στο ΚΕΠΕ, οι προδιαγραφές της οποίας θα 
προσδιοριστούν σε συνεργασία των κ. Σημίτη, Παπαντωνίου, 
Παπαδόπουλου, Γιαννίτση.

3. Το θέμα της μεταλιγνιτικής περιόδου παρουσιάστηκε από τον 
ΥΒΕΤ. Τονίστηκαν οι διαστάσεις της προστασίας περιβάλλοντος 
στις λιγνιτικές περιοχές και η ανάγκη επενδύσεων για το φυσικό 
αέριο στην Κοζάνη.

Μεταξύ των εναλλακτικών λύσεων της επιβολής τέλους στην τιμή 
του ηλεκτρικού ρεύματος και της επιβολής τιμής στο λιγνίτη που 
χρησιμοποιεί η ΔΕΗ, η γενική συμφωνία ήταν σαφώς προς τη 
δεύτερη κατεύθυνση. Επιπλέον, θεσμικές ρυθμίσεις στο επίπεδο 
της Ε .Ε . θα κάνουν αναγκαία τη λύση αυτή στο μέλλον.



Αναφέρθηκε επίσης, ότι δεν πρέπει να διασπάται η ενότητα του 
Προϋπολογισμού και το έσοδο που θα δημιουργηθεί θα πρέπει να 
πάει στον κρατικό Προϋπολογισμό.

Τέλος, αποφασίστηκε ότι το 6% θα κλιμακωθεί σταδιακά σε μια 
τριετία, θα εκπονηθεί ειδικό πρόγραμμα δράσης (επενδύσεις, 
κοινωνική προστασία, προστασία περιβάλλοντος) από τα ΥΒΕΤ / 
ΥΠΕΧΩΔΕ μέσα σε έξι μήνες, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί από τα 
έσοδα που θα δημιουργηθούν.

Τελευταίο θέμα συζήτησης ήταν το πρόγραμμα της Επιτροπής για 
το επόμενο δίμηνο. Αναφέρθηκαν τα εξής θέματα :

• Ν.Σ. Χρηματοοικονομικοί θεσμοί.

• Ν.Σ. Τράπεζας Κρήτης

• Μέτρα για την ανεργία

• Ν.Σ. γιαΔΕΚΟ

• Φορολογικές απαλλαγές

• Δημόσιο Λογιστικό

• Ρύθμιση αναδρομικών δημοσίων υπαλλήλων

• Ξυλοβιομηχανίες - Σφαγεία - Περιφερειακές Αγορές.


