
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (2/6/1995). 

Συμμετείχαν οι κ:

1. ΥΠΕΘΟ Παπαντωνίου 8. ΥΒΕΤ Σημίτης

2. " Ρωμαίος 9. Η Ροκόφυλλος

3. " Στουρνάρας 10. ΥΠ.ΜΕΤ. Τσούρας

4. ΥΠ.ΟΙΚΟΝ. Παπαδόπουλος 11. ΥΠ. ΓΕΩΡΓ. Τσιγαρίδας

5. Κυριαζίδης 12. ΟΙΚ.ΓΡ.Π/Θ Κατσέλη

6. Γ εωργακόπουλος 13. Γ ιαννίτσης

7. ΥΠ. ΕΡΓΑΣ. Σκουλαρίκης

θέματα που συζητήθηκαν :

1. Ρύθυιση γοεών συνεταιριστικών Τυλοβιουηνανιών

Από την ανάλυση του θέματος και τις τοποθετήσεις προέκυψαν τα 

ακόλουθα :

α) Από τις πέντε περιπτώσεις (Πίνδος ΑΕ, Ήπειρος ΑΕ, ΔΑΒΙΕ ΑΕ, 

Χαλκιδική ΑΕ, ΕΑΣ Δ. Θεσσαλίας), οι δύο (Πίνδος, Ήπειρος) 

φαίνεται να είναι οριακά βιώσιμες, εφόσον αυτό συνδυαστεί με 

σωστές κινήσεις διαχείρισης από την ATE με την εποπτεία του 

Υπουργείου Γεωργίας.

β) Οι υπόλοιπες τρεις μονάδες δεν κρίνονται οικονομικά βιώσιμες. 

Ειδικότερα η ΔΑΒΙΕ φαίνεται να αποτελεί μια μεγάλη επένδυση στην



Ευρυτανία, που έχει συσσωρεύσει χρέη 6,2 δις δρχ. και απασχολεί 

68 εργαζόμενους, ενώ επιπλέον στην πράξη υπολειτουργεί έντονα.

γ) Ειδικό χαρακτηριστικό όμως των τριών περιπτώσεων είναι η 

λειτουργία τους σε φτωχές περιοχές, με περιορισμένες 

εναλλακτικές δυνατότητες απασχόλησης και παραγωγικής

δραστηριότητας.

Αποφασίστηκαν τα ακόλουθα :

α) Να καλυφθούν με δημόσια επιβάρυνση τα 7,5 δις δρχ. από τα 15 

δις δρχ. οφειλές των μονάδων προς την ATE. Τα 6 δις δρχ. θα 

διαγραφούν από την ATE και για τα 2 δις δρχ. να υπάρξει ρύθμιση.

β) Το Υπουργείο Οικονομικών αναλαμβάνει να κάνει συνεννοήσεις 

με την ATE, ώστε να υπάρξει μια αποτελεσματικότερη διαχείριση 

των 5 μονάδων (εξεύρεση κατάλληλων διευθυντικών στελεχών, 

εκπόνηση διαχειριστικού σχεδίου, τρίμηνος απολογισμός

αποτελεσμάτων, κ.α) και ει δυνατόν να συνδεθεί η κάλυψη της ATE 

από το δημόσιο με τις επιδόσεις των μονάδων.

γ) Το ΥΠΕΘΟ και το Υπουργείο Γεωργίας θα προχωρήσουν στο 

σχεδίασμά ενός Προγράμματος Ανάπτυξης των περιοχών σε 6 

μήνες.

δ) Η ρύθμιση που αποφασίστηκε, θα ενσωματωθεί στο Ν.Σ. του 

Υπουργείου Γεωργίας.



2. Γενικά θέυατα οικονουίαο.

Ο ΥΠΕΘΟ αναφέρθηκε στην πορεία του πληθωρισμού, των 

επενδύσεων και της δημόσιας διοίκησης. Επισημάνθηκε η ανάγκη 

αποτελεσματικότερης λειτουργίας των αγορών για τη διασφάλιση 

των στόχων του πληθωρισμού.

Στο θέμα του δημόσιου τομέα ο ΥΠΕΘΟ αναφέρθηκε:

α) στη διαμόρφωση νέου συστήματος αποδοχών των δημοσίων 

υπαλλήλων μετά το 1996, που θέτει θέματα γενικότερης 

αναδιάταξης της δημόσιας διοίκησης και σχέσεων με το β' βαθμό 

αυτοδιοίκησης.

β) Στην προώθηση του θέματος της ανασυγκρότησης της Δημόσιας 

Διοίκησης σε συνεργασία με τον Υπουργό Προεδρίας και τους 

οικονομικούς υπουργούς.

Ο Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε στις προτάσεις που έχει κάνει 

τόσο στο παρελθόν, όσο και με τη νέα εγκύκλιο για την ανάγκη να 

αναλάβει το κάθε Υπουργείο πρωτοβουλίες αναδιάρθρωσης 

οργανισμών και υπηρεσιών που ελέγχει και να συνυποβληθούν 

προϋπολογισμοί των νομικών προσώπων. Επεσήμανε την επικίνδυνη 

πορεία του προγράμματος Κλεισθένης που είναι κρίσιμο για τη 

μηχανοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της Δημόσιας Διοίκησης.

Δεύτερο σημείο της αναφοράς του ΥΠΕΘΟ ήταν η παρακολούθηση 

της απορρόφησης των επενδυτικών πόρων. Ο ίδιος θα παίξει 

συντονιστικό ρόλο και η Επιτροπή Οικονομικής Πολιτικής θα έχει



ενεργότερη συμμετοχή και θα παρακολουθεί σε μηνιαία βάση την 

πορεία του προγράμματος.

Τρίτο σημείο ήταν ο έλεγχος των παραγόντων που προκαλούν 

πληθωρισμό. Θα υπάρξει συνάντηση του Γραφείου του 

Πρωθυπουργού και των Υπουργείων Οικονομικών, Εμπορίου και 

Γεωργίας για τον προσδιορισμό των δυνατών κινήσεων στο θέμα 

αυτό.

Αναφέρθηκε η σκέψη για πιθανή οιονεί γραμματεία που θα έχει το 

συντονισμό των κινήσεων στην εφαρμογή της πολιτικής.

3. Νέοι γρηυατοπιστωτίκοι θεσυοί

Ο Υφυπουργός Οικονομικών κ. Κυριαζίδης παρουσίασε αναλυτικά τις 

θέσεις του Υπουργείου Οικονομικών. Προέκυψαν τα εξής :

α) Υπάρχει ομοφωνία επί της αρχής της θεσμοθέτησης.

β) Σε σχέση με τα προβλεπόμενα κίνητρα τ ίθ εντα ι:

- θέματα μη διάσπασης βασικών φορολογικών αρχών, που σε 

ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν.

- θέματα έκτασης κινήτρων στα οποία μπορούν να βρεθούν σημεία 

σύγκλισης με την πρόταση του ΥΒΕΤ.

- υπάρχουν κάποια κενά στο Ν.Σ., που πρέπει να εξεταστούν.



γ) Τέθηκαν ζητήματα ως προς το εύρος κάλυψης του θεσμού του 

leasing ακινήτων, και ιδιαίτερα αν θα καλυφθούν όλοι οι παραγωγικοί 

κλάδοι και δραστηριότητες, ακόμα και ελεύθεροι επαγγελματίες και 

ιδιώτες, και με ποιά μορφή leasing.

δ) Έ χει τεθεί θέμα από το Υπουργείο Ναυτιλίας για την επέκταση 

του θεσμού και στα πλοία. Απομένει ο προσδιορισμός της έκτασης 

της εφαρμογής στον τομέα αυτό.

ε) Παραμένει ανοικτό το θέμα της εποπτείας της Τράπεζας 

Ελλάδος στα Venture Capital.

στ) Συμφωνήθηκε ότι ο ΟΑΕΠ μπορεί να λειτουργήσει ως Ταμείο 

Αντεγγύησης στο θεσμό των Εταιριών Αμοιβαίων Εγγυήσεων.

Αποφασίστηκε να διευκρινιστούν τα παραπάνω από ειδική ομάδα με 

εκπροσώπους των ΥΒΕΤ - ΥΠΕΘΟ - Υπουργείου Οικονομικών, το 

συντονισμό της οποίας αναλαμβάνει το Οικονομικό Γραφείο του 

Πρωθυπουργού. Η πρόταση θα πρέπει να ολοκληρωθεί σε 15 μέρες.

4. Θέυα Δραπετσώνας

Ο ΥΠΕΘΟ έκανε αναφορά στην ασυμφωνία που υπάρχει μεταξύ 

Εθνικής Τράπεζας και ΥΒΕΤ ως προς τα ανοίγματα της εταιρίας στη 

λειτουργία της εταιρίας. Η Κυβέρνηση εγγυάται 2.3 δις δρχ. και η 

ETE ζητά 6.4 δις δρχ.. Αποφασίστηκε να γίνει προσπάθεια 

εξεύρεσης συμβιβαστικής λύσης και ενδεχομένως η ανάληψη από το 

ΠΔΕ του κόστους των απολύσεων που εκτιμάται ότι θα χρειαστούν.


