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Μετά μια σύντομη επισκόπηση ορισμένων οικονομικών εξελίξεων από τον 

ΥΠΕΟΟ συζητήθηκαν 3 θέματα:

α) Το Ν.Σ. για τις κρατικές προμήθειες (κ. Σημίτης)

β) Το Ν.Σ. για τον ανταγωνισμό (κ. Σημίτης)

γ) Το θέμα των ρυμίσεων χρεών επιχειρήσεων (κ. Παπαντωνίου,

Παπαδόπουλος και Λίβανός).

Στα δύο πρώτα θέματα έγινε παρουσίαση των Ν.Σ. Σχετικά με το Ν.Σ. περί 

κρατικών προμηθειών έγιναν οι εξής παρατηρήσεις ή λήφθηκαν και 

αποφάσεις:

* O OTE και γενικότερα ΔΕΚΟ που είναι εισηγμένες στο

Χρηματιστήριο εξαιρούνται από την υπαγωγή τους στο νόμο, αλλά θα



βρεθεί τρόπος να συμπεριλαμβάνονται ενημερωτικά για το πρόγραμμα 

προμηθειών τους, ώστε να γνωρίζουν οι εγχώριοι παραγωγοί τον ορίζοντα 

των αναγκών τους

Τα οφέλη του Νόμου κινούνται προς την κατεύθυνση είτε της 

εξοικονόμησης δαπανών, είτε της ενίσχυσης της εγχώριας

παραγωγής. Και στις δύο περιπτώσεις ο νόμος είναι σκόπιμη η στήριξη 

αφενός μιας εθνικής πολιτικής προδιαγραφών, σύμφωνα με τις κοινοτικές 

ρυθμίσεις, και αφετέρου μηχανισμοί που θα καλύπτουν θέματα

ποιότητας, προσδιορισμού πραγματικών αναγκών του δημόσιου τομέα, 

ελέγχων κ.α.

Στο Ν.Σ. για τον ανταγωνισμό τα ζητήματα που εντοπίστηκαν ήσαν:

* Η πρόβλεψη περί παρακράτησης 0.3% σε όλες τις προμήθειες υπέρ του 

Ταμείου Αρωγής των υπαλλήλων του Υπ. Εμπορίου θα απαλειφθεί, και 

ο Υπουργός Οικονομικών θα υποβάλει σε ένα δίμηνο συνολικότερη 

πρόταση για το θέμα των Ταμείων Αρωγής των διαφόρων υπουργείων.

* Η εφαρμογή του νόμου για τον ανταγωνισμό να λάβει υπόψη τις ανάγκες 

της ελληνικής παραγωγής για μεγαλύτερο μέγεθος και ανταγωνιστική 

ικανότητα και να επιτρέπει στάθμιση των συνολικότερων συνθηκών 

ανταγωνισμού και πιέσεων που αντιμετωπίζει μια ελληνική 

επιχείρηση.

Συμφωνήθηκε, ότι με τις παραπάνω επισημάνσεις, τα Ν.Σ. θα 

προωθηθούν για ψήφιση στη Βουλή.



Ρυθμίσεις χρεών

Μετά απο εισήγηση του ΥΠΕΘΟ, του Υπ. Οικονομικών και του Υπ. 

Τουρισμού, και τη συζήτηση που ακολούθησε, η Επιτροπή κατέληξε στην 

ακόλουθη απόφαση:

Στο ευρύτερο θέμα της ρύθμισης χρεών επιχειρήσεων, η Επιτροπή 

Οικονομικής Πολιτικής αποφάσισε την αυστηρή τήρηση των υλοποιούμενων 

επιλογών της οικονομικής πολιτικής και τη διασφάλιση των θετικών 

αποτελεσμάτων που ήδη έχουν προκύψει. Ειδικότερα θεωρεί ότι ρυθμίσεις 

χρεών που είτε συνεπάγονται δημοσιονομικές επιβαρύνσεις, είτε 

δημιουργούν τάσεις παράλληλων διεκδικήσεων αποκλείεται να 

ικανοποιηθούν, με εξαίρεση τελείως έκτακτες ή ειδικές περιπτώσεις, που 

δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν σήμερα.


