
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1995 

Παρέστησαν τα μέλη της:

κ. Παπαντωνίου Σημίτης

Ρωμαίος Ροκόφυλλος

Παπαδόπουλος Χρυσοχοϊδης

Μωράίτης Τσούρας

Κωνσταντίνου Σκουλαρίκης

Κατσκράρας

Στουρνάρας

Γ ιαννίτσης

Τέσσερα θέματα συζητήθηκαν:

1. Εισήγηση του κ. Χρυσοχοϊδη για την εξυγίανση της αγοράς 

οπωροκηπευτικών.

2. Εισήγηση του Υπουργού Οικονομικών για :

- Θέματα οργάνωσης και αναδιάρθρωσης του Υπουργείου 

Οικονομικών

Διαδικασία παροχής εγγύησης του ελληνικού Δημοσίου



3. Λιπάσματα

Γ ια το θέμα της εξυγίανσης της αγοράς οπωροκηπευτικών 

συμφωνήθηκαν τα εξής:

α) Θα θεσπισθεί υποχρέωση των παραγωγών (ή σε περίπτωση 

αδυναμίας τους των συνεταιρισμών στους οποίους ανήκουν) να 

εκδίδουν τιμολόγιο αντί του χονδρεμπόρου που ισχύει σήμερα.

β) Θα καταργηθεί η δυνατότητα της πώλησης επί προμήθεια που 

αναπτύσσουν οι χονδρέμποροι, και που οδηγεί πρακτικά σε ισχυρή 

εξάρτηση των παραγωγών από τη μιά και στην παραοικονομία 

αφετέρου.

γ) Θ' αναμορφωθεί το θεσμικό πλαίσιο των κεντρικών αγορών 

Αθήνας και Θεσ/νίκης προς την κατεύθυνση να ενισχυθεί ο 

ανταγωνισμός, να αναμορφωθεί το καθεστώς μισθωμάτων και να 

ενταθεί ο όγκος των συναλλαγών που περνούν μέσα από τις αγορές 

αυτές.

δ) Θα γίνει πιο αντικειμενικό το σύστημα αδειών στις λαϊκές 

αγορές, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο των ψευτοπαραγωγών.

ε) Θα υπάρξει αναδιάρθρωση και μηχανοργάνωση των υπηρεσιών 

του Υπουργείου Εμπορίου.

ζ) Θα εκδοθεί απόφαση, βάσει της οποίας 150 μεγάλες επιχειρήσεις 

θα υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Υπουργείο Εμπορίου 15 

μέρες πριν την εφαρμογή τους τις αυξήσεις τιμών που σχεδιάζουν.



Στα παραπάνω ο Υπ. Γεωργίας κ. Μωράίτης παρατήρησε ότι η 

κατάργηση των πωλήσεων με προμήθεια είναι λογικό μέτρο, 

τουλάχιστον για μια σειρά από βασικά προϊόντα όπως και οι 

προτάσεις για την οργάνωση των Κεντρικών Αγορών Αθήνας και 

Θεσ/νίκης. Αντίθετα θεωρεί δυσεφάρμοστη την απόφαση της 

υποχρέωσης έκδοσης τιμολογίων από τους παραγωγούς.

Εκτιμάται επίσης ότι τα κενά στην ποιοτική κατάταξη των 

οπωροκηπευτικών θα αφήσουν σοβαρότατα περιθώρια διαφυγής των 

συναλλασσόμενων.

Ο κ. Παπαδόπουλος εισηγήθηκε τα θέματα της αναδιάρθρωσης των 

υπηρεσιών του Υπουργείου Οικονομικών και της διαδικασίας 

παροχής εγγυήσεων του δημοσίου.

Στην οργανωτική αναδιάρθρωση τα κυριότερα μέτρα είναι τα 

ακόλουθα:

- Ιδρύεται Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής

- Συνιστάται Υπηρεσία Θησαυροφυλακίου

- Δημιουργούνται Εθνικά και Περιφερειακά Ελεγκτικά Κέντρα για 

έλεγχο επιχειρήσεων ανάλογα με το ύψος των πωλήσεων

- Τυποποιούνται οι διαδικασίες ελέγχου με τη χρήση του 

προγράμματος ESCORT της Δανίας

- Δημιουργείται κλάδος και Γ ενική Δ/νση Οικονομικών Επιθεωρητών



- Δημιουργείται Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος με 

δικαίωμα έρευνας, σύλληψης, ανάκρισης και πρόσβασης σε 

πληροφορίες.

Στο θέμα της παροχής εγγυήσεως του δημοσίου προβλέπεται ότι το 

ανώτατο ποσό εγγυήσεων εγκρίνεται κάθε χρόνο από το Υπ. 

Συμβούλιο και δεν μπορεί να ξεπερνά το 3% των δαπανών του 

Τακτικού Προϋπολογισμού.

Επίσης, ότι συνιστάται Τριμελής Διϋπουργική Επιτροπή από τους 

υπουργούς Οικονομικών, Εθνικής Οικονομίας, και τον εποπτεύοντα 

υπουργό, η οποία αποφασίζει για τη χορήγηση της εγγύησης καθώς 

και για τους δανεισμούς των ΔΕΚΟ, OTA κ.α. από το εξωτερικό.

Τέλος, στο Ν.Σ. αυτό προβλέπεται διάταξη με την οποία καταργείται 

η ρήτρα δολλαρίου στις καταθέσεις απόρων κορασίδων.

Για το θέμα της λιπασματοβιομηχανίας η Επιτροπή Οικονομικής 

Πολιτικής επιβεβαιώνει τα εξής σχετικά με το εργοστάσιο 

λιπασμάτων της Δραπετσώνας:

1. Το εργοστάσιο θα διακόψει τη λειτουργία του μετά από τρία 

χρόνια.

2. Με ευθύνη της ETE θα γίνει άμεση αναδιάρθρωση του Δ.Σ. της 

εταιρίας, θα υπάρξει νέα ευέλικτη διοίκηση με βιομηχανική 

κατεύθυνση και θα αποδεσμευθεί η λειτουργία του εργοστασίου από 

το στόχο της ανάπλασης.



3. Η Εθνική Τράπεζα θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα παραγωγής 

και κάθε άλλη αναγκαία λειτουργική δαπάνη καθ' όλη την τριετία.

4. Το νέο Δ.Σ. θα αποφασίσει τις απολύτως αναγκαίες μειώσεις 

προσωπικού που θα λάβουν χώραν προοδευτικά κατά τη διάρκεια 

της τριετίας με βάση το προκαθορισμένο ήδη πρόγραμμα 

παραγωγικής λειτουργίας. Τις σχετικές αποζημιώσεις θα 

καταβάλλει η ETE.

5. Για τις ζημιές που ενδεχόμενα θα προκύψουν στο τέλος μιας από 

τις τρεις παραγωγικές χρήσεις, η ETE θα καλυφθεί από το Δημόσιο. 

Η κάλυψη αυτή δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 700 εκατ. δρχ. για την 

πρώτη χρήση, τα 600 εκατ. δρχ. για τη δεύτερη και τα 500 εκατ. 

δρχ. για την τρίτη.

6. Οι ζημιές που έχουν ήδη προκληθεί μέχρι σήμερα θα καλυφθούν 

με νέα εγγύηση του Ελληνικού δημοσίου ύψους επίσης έως 1 δισ. 

δραχμών.

Για το σημείο 6 σημειώνεται ότι αποτελεί απλή επανάληψη 

ανάλογου σημείου που είχε εγκριθεί στην προηγούμενη Επιτροπή και 

δεν αφορά πρόσθετες εγγυήσεις.


