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ΚΥΚΛΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 

(Κ.Ε.Ο.)

Συνοπτικά Πρακτικά της Συνεδρίασης 

της Δευτέρας 22=s Ιουνίου 1987.

I. Παρόντες; Ό λ α  τα Μέλη του Κύκλου πλην του κ.Ποττάκη που

αναπληρώθηκε από τον Υφυπουργό Γεωργίας κ.Πιτσιώρη.

Παρέστησαν επίσης οι κ.κ.

- Δασκαλάκης (Υφυπουργός Εμπορίου)

- Τζινιέρης (Γεν.Γραμματέας για τις Κρατικές Προ

μήθειες του Υπουργείου Εμπορίου).

II. Στο θέμα του Σ,Ν. για τις Κρατικές Προμήθειες, συζητήθηκε η

εισήγηση του Υπουργείου Εμπορίου και εκφράσθηκαν διαφορετικές 

απόψεις για τις βασικές αρχές που πρέπει να διέπουν το Σ.Ν.

Συμφωνήθηκε οι κ.κ. Ρουμελιώτης, Δασκαλάκης και Τζινιέρης 

να επαναδιατυπώσουν το Σ.Ν. σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

Κύκλου και να το αποστείλουν στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας 

πριν από την δημοσιοποίησή του και πριν από την έναρξη των 

"συναινετικών διαδικασιών" που θα προηγηθούν της κατάθεσής 

του στην Β ο υ λ ή .

III. Στο θέμα της Προσαρμογής με την 6- Οδηγία για τις Ναυπηγικές 

Βιομηχανίες αποφασίσθηκαν τα εξής:

(ϊ) Εγκρίνεται η πρόταση του ΥΒΕΤ (τομέα Βιομηχανίας) για

την προσαρμογή και το πλαίσιο των εθνικών ενισχύσεων που 

αυτή επιτρέπει.

(ii) Το συγκεκριμμένο ποσοστό (20% ή 28% ή άλλο μικρότερο)

της ενίσχυσης θα προκόψει μετά την σύνταξη μιάς ολοκλη-
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ρωμένης μελέτης-εισήγησης που θα καλύπτει τα ε£ής δύο θέματα:

π ρ ώ τ ο : εκτίμηση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας των ελληνικών 

ναυπηγείων σήμερα και μετά την θέσπιση των προτεινομέ- 

νων ενισχύσεων.

δεύτ ερ ο: εκτίμηση των επιπτώσεων της προσαρμογής στις μικρές 

ναυπηγικές επισκευαστικές μονάδες, όπως επίσης και 

στα ναυπηγεία του Νεωρίου Σύρου.

Τα θέματα:

- Ενισχύσεις στην χαλυβουργία

- Ανθαγορά Αμυγδαλέζας

- Ενημέρωση για το Σ.Ν. για την Απασχόληση και την Ανεργία 

αναβάλλονται για επόμενες συνεδριάσεις του Κύκλου.

Η επόμενη συνεδρίαση του Κύκλου θα γίνει την Πέμπτη 16 Ιουλίου 

1987 με θέματα:

1. Το Σ.Ν. για την Προστασία του Καταναλωτή.

0 κ. Ρουμελιώτης θα αποστείλεΐ:

- αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα

- εισηγητική έκθεση

- το Σ.Ν.

για την Προστασία του Καταναλωτή στην Γραμματεία του Κύκλου 

μέχρι την Δευτέρα 29 Ιουνίου 1987.

2. Κατευθυντήριες Γραμμές για την Εξάλειψη των Αντικινήτρων 

και για την Γενική Βιομηχανική Πολιτική.

0 κ. Πέτσος θα αποστείλει την σχετική εισήγηση στην Γραμματεία 

του Κύκλου μέχρι την Τρίτη 30 Ιουνίου 1987.
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VI. Η Επιτροπή Πρετοιμασίας του Κύκλου Εθνικής Οικονομίας 

(ΕΠΚΕΟ) θα συνελθεί για την προετοιμασία των θεμάτων 

αυτών στις εΕήε ημερομηνίες και ώρες:

- Παρασκευή 3 Ιουλίου, ώρα 8=°, αίθουσα 607.

- Τρίτη 7 Ιουλίου, ώρα 8=°, αίθουσα 607.

- Παρασκευή 10 Ιουλίου, ώρα 8=°, αίθουσα 607.

Κ. Σημίτης


