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ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Από το Μάρτιο του 2004, η Νέα Αναπτυξιακή Οικονομική Πολιτική που
εφαρμόζεται από την Κυβέρνηση επικεντρώνεται σε τρεις βασικούς στόχους :
•

Στην προώθηση δομικών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων σε όλο το φάσμα
της οικονομικής δραστηριότητας

•

Στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας

•

Στην προώθηση νέων επενδύσεων, μικρής και μεγάλης κλίμακας,
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την περιφερειακή ανάπτυξη

Στο διάστημα που μεσολάβησε μέχρι σήμερα, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε
συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, προώθησε μια σειρά από πρωτοβουλίες
και παρεμβάσεις στην κατεύθυνση αυτή.
Ενδεικτικά αναφέρονται :
•

Η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου, και η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στο ενεργειακό ισοζύγιο της
χώρας

•

Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας, στον τομέα των Α.Π.Ε.

•

Η προώθηση μεγάλων διακρατικών ενεργειακών συμφωνιών και έργων
ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα και την ευρύτερη περιοχή (αγωγοί
φυσικού αερίου με την Τουρκία και την Ιταλία, ο πετρελαιαγωγός
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, το Μνημόνιο Ενεργειακής Συνεργασίας με
την Αίγυπτο)

•

Η λήψη 49+1 μέτρων για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων
του Εμπορίου, της Παροχής Υπηρεσιών, της Μεταποίησης και του
Τουρισμού.

•

Η προώθηση της οργανωμένης επιχειρηματικής χωροθέτησης
με την προώθηση του Εθνικού Προγράμματος Βιομηχανικών και
Επιχειρηματικών Περιοχών.

•

Το νέο αδειοδοτικό σύστημα για τις επιχειρήσεις στο μεταποιητικό
τομέα και η ίδρυση των Διευθύνσεων Ανάπτυξης στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις, με τα οποία δίνεται ώθηση στις νέες επενδύσεις και
περιστέλλεται δραστικά η γραφειοκρατία.

•

Η συστηματοποίηση και εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά με
έμφαση στην καταπολέμηση της νοθείας των καυσίμων και τη διασφάλιση
της ποιότητας των τροφίμων, τη στήριξη της νόμιμης εμπορικής
δραστηριότητας και την προστασία των πολιτών-καταναλωτών.

•

Η θεσμική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Ανταγωνισμού,
ΡΑΕ) και η ενίσχυση της στελεχιακής τους συγκρότησης. Παράλληλα,
η δημιουργία νέων θεσμών, όπως η σύσταση του Συνήγορου του

Καταναλωτή, αποτελεί ένα ακόμη μοχλό στήριξης των καταναλωτών στις
συναλλαγές τους με το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.
•

Η προώθηση ενός νέου πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολογία,
η αναβάθμιση της λειτουργίας των 12 Ερευνητικών Κέντρων και 48
Ινστιτούτων, και η σύσταση νέου Εθνικού Συμβουλίου Ερευνας και
Τεχνολογίας για την κινητοποίηση του πλούσιου επιστημονικού δυναμικού
που διαθέτει η χώρα και δραστηριοποιείται εντός και εκτός της Ελλάδας.

•

Η εκ βάθρων αναδιάρθρωση των Προγραμμάτων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», η δημιουργία νέων δράσεων και η
μεταφορά πόρων σε όφελος των εμπορικών επιχειρήσεων, της νεανικής
και της γυναικείας επιχειρηματικότητας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και των καινοτόμων ενεργειακών έργων, που είχε εντυπωσιακά
αποτελέσματα στην απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων.

•

Η συνέπεια στην υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος
Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 και η κατάρτιση του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς 2007-2013 που κατευθύνει πάνω από το 80% των
εθνικών και κοινοτικών πόρων (που συνολικά ξεπερνούν τα 36 δισ. ευρώ)
στην Περιφέρεια.

Η νέα πρόκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης είναι η προοπτική του 2010.
Εργαζόμαστε με στρατηγική, σχέδιο και πρωτοβουλίες, έχοντας ως στόχους :
Πρώτον:
ii

Ένα σύγχρονο υπουργείο με στρατηγικό και επιτελικό χαρακτήρα, νέα
οργανωτική δομή στην υπηρεσία της επιχειρηματικότητας, της στήριξης νέων
επενδυτικών πρωτοβουλιών, της ενίσχυσης των υποδομών, της αναβάθμισης
της γεωστρατηγικής θέσης της χώρας, της αποτελεσματικής λειτουργίας των
αγορών, της προστασίας της υγιούς και νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας και
των καταναλωτών.
Δεύτερον:

Τη διαρκή ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας, μέσα από δράσεις,
πολιτικές και παρεμβάσεις που θα διασφαλίζουν την αύξηση του εθνικού
εισοδήματος, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων, τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και την ευημερία του ελληνικού λαού.
Τρίτον:

Τη διασφάλιση, σε μακροπρόθεσμη βάση, της ενεργειακής τροφοδοσίας της
χώρας και της ενεργού συμμετοχής της στα μεγάλα διεθνή δίκτυα πετρελαίου,
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. Επιπλέον, τη ριζική αναδιάρθρωση του
ενεργειακού ισοζυγίου με την αύξηση της συμμετοχής του φυσικού αερίου και
όλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο σύνολο της κατανάλωσης ενέργειας.
Τέταρτον:

Τη στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και την πρόσβαση των
μεταποιητικών επιχειρήσεων σε βιομηχανικές περιοχές με σύγχρονες, υψηλού
επιπέδου, υποδομές.
Πέμπτον:
Τη χρηματοδοτική στήριξη όλων των νέων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών με
έμφαση στην παραγωγή ποιοτικών και καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών με
εξωστρεφή προσανατολισμό.
Εκτον:
Τη διαφάνεια, σε όλες τις συναλλαγές προϊόντων και υπηρεσιών, μεταξύ
επιχειρήσεων και καταναλωτών.

Είναι πεποίθησή μας ότι η ελληνική κοινωνία, οι πολίτες οι επιχειρήσεις, οι φορείς
μπορούν να αντιμετωπίζουν το μέλλον με αισιοδοξία. Στην πεποίθηση αυτή
οδηγούν τα στοιχεία και οι δείκτες που δείχνουν, πέρα από κάθε αμφιβολία,
μια ξεκάθαρη θετική εξέλιξη. Δείχνουν ότι η Ελλάδα αλλάζει. Η Χώρα μας
εξελίσσεται σταδιακά, αλλά σταθερά, σε ενεργειακό και εμπορικό δίαυλο.
Εξελίσσεται σε κέντρο υπηρεσιών για ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Σ’ αυτή
τη νέα πραγματικότητα δημιουργούνται νέες δυνατότητες και νέες ευκαιρίες, τις
οποίες οι φορείς και οι επιχειρήσεις καλούνται να αξιοποιήσουν.
Χαρακτηρίσαμε τα χρόνια από το 2005 έως το 2010 ως Έτη Ανταγωνιστικότητας
και από το 2007 έως το 2010 ως Έτη Καινοτομίας, σηματοδοτώντας την αφετηρία
μιας εντατικής και διαρκούς προσπάθειας για την οικονομική ανάπτυξη και την
κοινωνική συνοχή. Συνεχίζουμε με συνέπεια τις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις,
για τις οποίες δεσμευτήκαμε, και δημιουργήσαμε και βελτιώνουμε διαρκώς ένα
ευνοϊκό αναπτυξιακό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον, στο οποίο να αξίζει να ζουν,
να εργάζονται και να επιχειρούν όλοι οι Έλληνες.
Πιστεύουμε ότι όλοι οι Έλληνες δικαιούνται περισσότερες ευκαιρίες και
επιλογές για τη ζωή τους. Αναγνωρίζουμε ότι απαιτείται ακόμη μεγαλύτερη
προσπάθεια και η κινητοποίηση όλου του παραγωγικού δυναμικού της χώρας,
των εργαζομένων, της επιχειρηματικής και της επιστημονικής κοινότητας, των
δημόσιων λειτουργιών.
Ο Υπουργός Ανάπτυξης

iii

Δημήτρης Σιούφας
Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης

Αναστάσιος Νεράντζης

Γιάννης Παπαθανασίου

Ο Γενικός Γραμματέας
του Υπουργείου Ανάπτυξης

Νίκος Στεφάνου
Ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας
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Γιάννης Τσουκαλάς
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
1. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Ι. Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού
•

Ο νόμος 3426/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και την
ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/54 στο εθνικό δίκαιο.

•

Η έκδοση του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

•

Η ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

•

Η εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) για την περίοδο 2005-2009 και 20062010.

•

Η εκπόνηση και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση
του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας στα νησιά.

•

Η επίλυση μιας σειράς εκκρεμοτήτων με σκοπό την ολοκλήρωση της
κατασκευής και τη θέση σε λειτουργία 3 νέων μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας.

•

Η επιτάχυνση της διαδικασίας για την κατασκευή της πρώτης γραμμής
διασύνδεσης του εθνικού μας δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνο
της Τουρκίας καθώς και εκείνων με την πΓΔΜ και τη Βουλγαρία.

•

Η διεξαγωγή διαγωνισμού για την Σύναψη Συμβάσεων Διαθεσιμότητας
Ισχύος νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος
400MW, μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και του ΔΕΣΜΗΕ.

•

Η εκπόνηση και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση
του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας στα νησιά με προτεραιότητα την Κρήτη, τη Ρόδο, τη Λέσβο,
τη Σάμο και την Κέρκυρα.

•

Η έγκριση από τον Υπουργό Ανάπτυξης για την χορήγηση στη ΔΕΗ Α.Ε.
άδειας για την κατασκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας

ισχύος επιπλέον 800MW, πέραν των 1600MW του Ν.3175/03, σε
αντικατάσταση ίσης ισχύος παλαιών υφισταμένων μονάδων της, μέχρι
το 2017.
ΙΙ. Παρεμβάσεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου
•

Ο νόμος 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και
την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/55 στο εθνικό δίκαιο.

•

Η κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου και η
έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 2007.

•

Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την σύνδεση όλων των
κτιρίων του Δημοσίου τομέα με το δίκτυο φυσικού αερίου.

•

Η επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 13 νέες πόλεις
και η ίδρυση, για τον σκοπό αυτό, 3 νέων Εταιριών Παροχής Αερίου
(ΕΠΑ).

•

Η κατασκευή του νέου σταθμού τροφοδοσίας λεωφορείων με φυσικό
αέριο στην Ανθούσα.

•

Η έκδοση υπουργικής απόφασης για την Πρότυπη Σύµβαση
Μεταφοράς Φυσικού αερίου.καθώς και για τα τιµολόγια µεταφοράς
του ΕΣΦΑ.

•

Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προθέσεων µεταξύ της Ελληνικής και της
Ιταλικής Δηµοκρατίας για την από κοινού απόφαση χορήγησης αίτησης
εξαίρεσης από την υποχρέωση πρόσβασης τρίτων για τον αγωγό
«ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ».

•

Η ολοκλήρωση του νομικού και διαχειριστικού διαχωρισμού της
δραστηριότητας μεταφοράς φυσικού αερίου μέσω της Σύστασης του
ΔΕΣΦΑ.

•

Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της δυναμικότητας αεριοποίησης
του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο
Ρεβυθούσα.
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ΙΙΙ. Παρεμβάσεις στην Αγορά των Πετρελαιοειδών
•

Ο νόμος 3335/2005 με τον οποίο τροποποιήθηκε ο ν.3054/2002
(οργάνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών) και με τον οποίον
αναβαθμίστηκε η λειτουργία των ΚΕΔΑΚ.

•

Η έκδοση του «Κανονισμού Αδειών» θεσπίζοντας για πρώτη φορά στη
χώρα μας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αδειοδότησης.

•

Ο νόμος 3423/2005 για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην ελληνική
αγορά, με τον οποίον ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο η Κοινοτική
Οδηγία 2003/30.

•

Η αύξηση των ελέγχων από τα ΚΕΔΑΚ και η συνεργασία των υπουργείων
Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών στην, από κοινού,
καταπολέμηση της νοθείας και της λαθρεμπορίας των καυσίμων στο
σύνολο της επικράτειας.

•

Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης σχετικώς με την Κανονιστική
παρέμβαση σε κλάδο της εθνικής Οικονομίας με την οποία
ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά μέτρων για την περαιτέρω ενίσχυση
του ανταγωνισμού στην αγορά πετρελαιοειδών και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των καταναλωτών αλλά και των επαγγελματιών που
δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

•

Η ανακοίνωση 9 ακόμη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς,
πέραν των 6 μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που έχουν άμεση
εφαρμογή.

IV. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
•

Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.

•

Η θέσπιση του νέου θεσμικού πλαισίου για την προώθηση των ΑΠΕ.

•

Η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων για την υποδοχή ενέργειας από ΑΠΕ.

•

Η έκδοση του Κανονισμού Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ.

•

Η έγκριση της πρώτης φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων.

V. Πολιτικές για την Ορθή Χρήση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας
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•

Ανακηρύχθηκε το 2005 και όλα τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2010,
«Έτη Εξοικονόμησης Ενέργειας» και αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στη σημασία
της ορθής χρήσης και εξοικονόμησης των ενεργειακών πόρων.

•

Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εγκατάσταση πυκνωτών
αντιστάθμισης της αέργου ισχύος σε όλα τα κτίρια του Δημοσίου και του
ευρύτερου δημοσίου τομέα.

•

Η θέσπιση, για πρώτη φορά, σημαντικών οικονομικών κινήτρων για
τους οικιακούς καταναλωτές με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας
καθώς και η εφαρμογή ειδικής τιμολογιακής πολιτικής για την περικοπή
της αιχμής ισχύος στους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες.

•

Η εισαγωγή στο μίγμα της ενεργειακής πολιτικής της έννοιας της
Διαχείρισης Ζήτησης και Φορτίου.

•

Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και η χρήση ηλιακής
ενέργειας και φυσικού αερίου στα κτίρια με σειρά Κοινών Υπουργικών
Αποφάσεων.

•

Η ολοκλήρωση των σχεδίων νόμου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα
των Κτιρίων και για την προώθηση της Συμπαραγωγής Θερμότητας Ηλεκτρισμού.

VI. Διεθνείς Ενεργειακές Συμφωνίες
•

Η Κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού Αγωγού Φυσικού Αερίου.

•

Η Υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας για την Κατασκευή του αγωγού
Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας.

•

Η Υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας, Ελλάδας και
Βουλγαρίας για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

•

Η Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας.

•

Η Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αραβική Δημοκρατία της
Αιγύπτου.

•

Η Υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας με την Αλβανία.

•

Η Υπογραφή Πρωτοκόλλου Προθέσεων με την Κυβέρνηση της Ιταλίας
για το υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου.

VII. Τομέας Φυσικού Πλούτου
•

Η απλούστευση και ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που
αφορά στην έρευνα και εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της
Χώρας.

•

Η ολοκλήρωση του σχεδίου νόμου για την έρευνα και εκμετάλλευση
λατομείων.

•

Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώματος
έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου στην
περιοχή της Βεύης του Ν. Φλωρίνης, για διάστημα έως 50 χρόνια, η
οποία βρίσκεται στην τελική φάση επιλογής αναδόχου.

•

Η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη Ολοκληρωμένου
Πληροφοριακού Συστήματος με σκοπό τη δημιουργία Ψηφιακής
Βάσης Χωρικών Δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομικών χώρων
της Ελλάδας.

VIIΙ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
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•

Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ χρηματοδοτείται δέσμη μέτρων και δράσεων
που αφορούν τον Τομέα Ενέργειας & Φυσικού Πλούτου, συνολικού
προϋπολογισμού 1,78 δις ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 834,9 εκατ. ευρώ) που
αντιστοιχεί στο 29,45% του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝ.

•

Τον Μάρτιο του 2004 το ποσοστό απορρόφησης έφτανε μόλις το 4,2 %.
Στο τέλος του 2004 το ποσοστό απορρόφησης του τομέα είχε αυξηθεί
κατά 150%, ενώ τον Απρίλιο του 2007 το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε σε
48,4% δηλαδή σε σχέση με τον Μάρτιο του 2004 το ποσοστό απορρόφησης
δεκαπλασιάστηκε.

2. ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
I. Βασικές Θεσμικές Παρεμβάσεις
1. • Νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων
(νόμος 3325/2005).
• Λειτουργία Υπηρεσίας μιας στάσης (Διεύθυνση Ανάπτυξης), σε κάθε
Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση (προεδρικό διάταγμα 78/2006).
• Θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών
(κοινή υπουργική απόφαση 19282/2005).
2. Συμμετοχή στην κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόμου (N.
3299/04), και στην τροποποίηση αυτού που έγινε με τροπολογία στο
Φορολογικό Νόμο 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄/276), άρθρο 37.
3. Εκδόθηκε η ΚΥΑ με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συντήρηση και τον
περιοδικό έλεγχο των παλαιών και νέων ανελκυστήρων (ΦΕΚ 1797/Β’/2112-2005).
4. Νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων που
δραστηριοποιούνται στην αρτοποιία (νόμος 3526/2007).
5. Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία σχεδίου νόμου για τις Βιομηχανικές και
Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ).
6. Νέο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Μητρώου των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή και
συντήρηση πλοίων (Νόμος 3551/2007).

ΙΙ. Ανάλυση υποδομών ποιότητας - εποπτεία και έλεγχος αγοράς
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει καταβάλει συντονισμένες προσπάθειες,
ώστε να αρχίσει η συστηματική εποπτεία της αγοράς.
•

Σύσταση της Επιτροπής Δομικών Υλικών που θα ενσωματώσει
τις ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για τα δομικά υλικά, που
απορρέουν από την οδηγία 89/106.

•

Παρακολούθηση και συμμετοχή στην ευρωπαϊκή νομοθετική
διαδικασία για τον Κανονισμό REACH που αφορά στη χρήση χημικών
ουσιών,

•

Προκήρυξη (2006) ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (ΔΡΑΣΗ 1.2.5 του
ΕΠΑΝ) για την ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Εποπτείας της Αγοράς,
προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ, που βρίσκεται σε εξέλιξη.

IΙΙ. Νέα Βιομηχανική Πολιτική
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•

Ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών / Βελτίωση του επιχειρηματικού και
επενδυτικού περιβάλλοντος

•

Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών και συναφών επιχειρηματικών
προβλημάτων

•

Προώθηση της Ποιότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

•

Διασφάλιση πόρων στο ΕΠΑΕ 2007-2013

•

Πολιτικές για τη στήριξη κλάδων υπό κρίση: κλωστοϋφαντουργία/
ναυπηγοεπισκευή κ.α.

ΙV. Επιχειρησιακά προγράμματα του Γ’ ΚΠΣ & Αναπτυξιακός Νόμος
•

Στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου στις 31/12/2006 είχαν εγκριθεί 139
ολοκληρωμένα πολυετή και ειδικά επενδυτικά σχέδια προϋπολογισμού
803.935.903,43 ευρώ και δημόσιας δαπάνης 301.556.360,77 ευρώ.

•

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» της
Κοινωνίας της Πληροφορίας. Στο πλαίσιο του Α΄ Κύκλου ενισχύθηκαν,
για την είσοδό τους στην ψηφιακή οικονομία, 699 επιχειρήσεις
συνολικού προϋπολογισμού 68,9 εκατ. ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης
27,6 εκατ. ευρώ. Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εκταμιεύθηκαν πόροι
της τάξης των 46,6 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) για την ενίσχυση
1.286 επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο των δύο κύκλων του Προγράμματος
«Δικτυωθείτε» που υλοποιείται μέσω του ΕΟΜΜΕΧ, εντάχθηκαν 86.664
επιχειρήσεις, προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 57,6 εκατ. ευρώ.

•

Όσον αφορά το ΕΠΑΝ, η απορρόφηση του συνόλου του τομέα της
Μεταποίησης (ΤΜΥ) ανήλθε, στις 31/12/2006, σε 979,2 εκ. ευρώ ή 77,4%
- έναντι 57,1% το Δεκέμβριο του 2005 και 29% το Μάρτιο του 2004 και της ΓΓΒ αντιστοίχως σε 269 εκατ. ευρώ ή 85,7% έναντι 58,5% το
Δεκέμβριο του 2005. Με τα παραπάνω στοιχεία, η ΓΓΒ αναδεικνύεται
πρώτη (μέχρι 31/12/2006) σε όλη τη Δημόσια Διοίκηση, στην
απορρόφηση πόρων του ΕΠΑΝ. Ήδη, οι δαπάνες της ΓΓΒ ανέρχονται
στις 17/4/2007 σε 270,8 εκ. ευρώ σημειώνοντας απορρόφηση της τάξης
του 86,3%, ενώ ο ΤΜΥ σημειώνει απορρόφηση της τάξης του 78,7%.

V. Προετοιμασία Δ’ ΚΠΣ
Έχουν σχεδιασθεί και προταθεί αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο
του σχεδιασμού της 4ης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013 τόσο σε
στρατηγικό επίπεδο (ΕΠΑΕ 2007-2013), όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

VI. Ανάπτυξη επιχειρηματικών υποδομών
Στο πλαίσιο της πολιτικής για την αναδιάρθρωση του βιομηχανικού ιστού της
χώρας, υλοποιείται ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 32 υφιστάμενων
Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και δημιουργίας 20 νέων
σε όλη την επικράτεια, αρχικού προϋπολογισμού περίπου 230 εκατ. ευρώ.
VIΙ.

Ενέργειες ΓΓΒ

•

Για την προώθηση όλων των έργων και την επίτευξη των στόχων της
ΓΓΒ και του ΥΠΑΝ, κλιμάκια της ΓΓΒ έχουν επισκεφθεί σχεδόν όλους
τους νομούς της χώρας στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου για
οργανωμένη και συστηματική επικοινωνία με τους παράγοντες των
Νομαρχιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του επιχειρηματικού και
παραγωγικού ιστού κάθε περιφέρειας της χώρας.

•

Συμμετοχή της ΓΓΒ στην κατάρτιση της μελέτης για το Ειδικό
Χωροταξικό Πλαίσιο της Βιομηχανίας, που έχει δοθεί σε δημόσια
διαβούλευση.

3. ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
I. Κύριο Νομοθετικό Έργο
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•

Καταρτίστηκε το σχέδιο του Π.Δ. για το νέο Κανονισμό Προμηθειών
Δημοσίου, σε αντικατάσταση του ισχύοντος Π.Δ. 394/96.

•

Εκδόθηκαν δύο προεδρικά διατάγματα (Π.Δ. 59/07, 60/07), με τα οποία
ενσωματώθηκαν τέσσερις κοινοτικές οδηγίες στο εθνικό δίκαιο:
> «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων
στους τομείς του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των
ταχυδρομικών υπηρεσιών»,
> «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών»,

•

Ψήφιση του Ν. 3373/05 (ΦΕΚ Α’ 138/2-8-2005) «Αντικατάσταση
και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και
ολιγοπωλίων και προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», με σκοπό
την ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

•

Ψήφιση του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202 / 19.8.2005), όπου ρυθμίζονται
μεταξύ άλλων, θέματα υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου),
ωραρίου καταστημάτων κάθε είδους, εκπτώσεων-προσφορών, ίδρυσης
καταστημάτων λιανικού εμπορίου και πώλησης βιβλίων κατά τη
διάρκεια λειτουργίας εκθέσεων

•

Ψήφιση του Ν. 3412/2005 (ΦΕΚ Α’ 276/4-11-2005) «Πλαίσιο ρυθμίσεων
για τη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE).

•

Ψήφιση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297/6-12-2005) «Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας».

•

Π.Δ. 23 (ΦΕΚ Α’ 31/14-2-2005) για την προσαρμογή του ΝΔ 400/1970
«περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» στις διατάξεις των οδηγιών
200/64/ΕΚ (ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες χώρες), 2002/12/ΕΚ
(απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης
ζωής), 2002/83/ΕΚ (σχετικά με την ασφάλιση ζωής) και 2002/13/ΕΚ

(απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης
ζημιών).
•

Π.Δ. 58 (ΦΕΚ Α’ 87/8-4-2005) « Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
λαϊκών αγορών».

•

Π.Δ. 133 (ΦΕΚ Α’ 193/2-8-2005) «Προϋποθέσεις άσκησης επαγγέλματος
κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και ποδιών, καθορισμός
επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών και όροι ίδρυσης και λειτουργίας
κουρείων και κομμωτηρίων».

•

Π.Δ. 227 (ΦΕΚ Α’ 212/5-11-2005) «Μέτρα σχετικά με την προστασία των
δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών
και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της κοινότητας, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/49/ΕΚ».

•

Π.Δ. 254 (ΦΕΚ Α’ 307/16-12-2005) «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου
(πλανόδιου και στάσιμου)».

•

Π.Δ. 51 (ΦΕΚ Α’ 53/13-3-2006) « Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των
λαϊκών αγορών».

•

Π.Δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α’ 196/14-9-2006) με το οποίο προσαρμόζεται
η εθνική νομοθεσία στην οδηγία 2002/92/ΕΚ «Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση».

II. Ενίσχυση Εσωτερικής Αγοράς
xi

•

Κηρύχθηκε το 2006 Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς

•

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εγκατάσταση πιλοτικού
συστήματος ψηφιοποίησης των αρχείων των ανωνύμων εταιριών που
τηρούνται στη ΓΓΕ.

•

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πλήρη ηλεκτρονική
διαχείριση των σημάτων,

•

Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό
να βελτιωθεί σημαντικά ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι στην αγορά.

ΙΙΙ. Ελεγκτικό και εποπτικό έργο
Το ελεγκτικό έργο των διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
έχει ενταθεί, ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί ο
συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων στους ελέγχους.
IV. Βασικά έργα στο Γ’ ΚΠΣ
•

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του
Εμπορίου (Μέτρο 2.11.1, τελικός δικαιούχος ΕΟΜΜΕΧ). Έχουν εγκριθεί
επιδοτήσεις για 2533 επιχειρήσεις. Οι εκταμιεύσεις ανέρχονται στο ποσό
των 62.840.000 ευρώ.

•

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών (Μέτρο 2.11.2, τελικός δικαιούχος Ενδιάμεσοι Φορείς
Διαχείρισης). Συνολικά εγκρίθηκαν 2.798 επενδυτικά σχέδια και οι
εκταμιεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 35.237.871 ευρώ.

•

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). Πρόκειται για το έργο
πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, κλπ.), το οποίο έχει βασικό στόχο
την απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων αλλά και
την απλούστευση της εν γένει επικοινωνίας των επιχειρήσεων με το
Δημόσιο, μέσω της καταχώρισής τους στο ηλεκτρονικό Γ.Ε.ΜΗ. Ο

συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 796.111 ευρώ. Το έργο
κατακυρώθηκε και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.
•

Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου. Το έργο αφορά τη δημιουργία
μηχανισμού συστηματικής ανάλυσης του εμπορίου και των εμπορικών
επιχειρήσεων. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2 εκατ.
ευρώ και βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης.

V. Η προετοιμασία της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει προχωρήσει στην καταγραφή των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και στόχων της για την Προγραμματική
Περίοδο 2007 - 2013. Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν στην ενίσχυση
των τομέων του εμπορίου και των υπηρεσιών. Ως πλαίσιο αναφοράς
των προτεινόμενων δράσεων νοείται η αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας και η μετατροπή τους σε ανταγωνιστικά
πλεονεκτήματα.

4. ΤΟΜΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Ι. Βασικές Θεσμικές Παρεμβάσεις
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•

Ορισμός του Γενικού Τμήματος και των Τομεακών Επιστημονικών
Συμβουλίων του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ).

•

Κατάρτιση του νέου θεσμιού πλαισίου για την έρευνα στην Ελλάδα.

•

Κατάρτιση Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση του Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας - ΚΕΤΕΑΘ».

•

Νομοθετική ρύθμιση για την ίδρυση των Περιφερειακών Πόλων
Καινοτομίας

•

Τροπολογία του Ν. 1514/1985 για την διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής
και των δικαιούχων εκτέλεσης έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και καινοτομίας.

II. Σχεδιασμός Πολιτικών Έρευνας, Τεχνολογίας, Καινοτομίας
•

Σύνταξη του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Έρευνας,
Τεχνολογίας, Καινοτομίας της νέας Προγραμματικής περιόδου 2007-13

•

Σχεδιασμός των παρεμβάσεων του τομέα Έρευνας, Τεχνολογίας,
Καινοτομίας στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα & Επιχειρηματικότητα» 2007-13.

•

Συμβολή στην παρακολούθηση εφαρμογής του Εθνικού
Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων (τομέας της έρευνας - καινοτομίας)

•

Διαμόρφωση ελληνικών θέσεων για το νέο πλαίσιο Κρατικών
Ενισχύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (τομέας έρευνας, καινοτομίας).

•

Συλλογή και επεξεργασία σε συστηματική βάση των απαραίτητων
στατιστικών στοιχείων και δεικτών για την παρακολούθηση των
επιδόσεων της χώρας σε θέματα έρευνας και καινοτομίας, σύμφωνα με
μεθοδολογίες της EUROSTAT και του ΟΟΣΑ.

ΙΙΙ. Δραστηριότητες σχετικές με έργα του Γ΄ ΚΠΣ
Υλοποιούνται σημαντικά ερευνητικά έργα μέσω δράσεων του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΕΠ ΚτΠ) και του Αναπτυξιακού Νόμου, όπως :

•

Αριστεία στην Έρευνα και την Τεχνολογία - Ερευνητικά Ινστιτούτα.

•

Ενίσχυση Θερμοκοιτίδων και Ερευνητικών & Τεχνολογικών Πάρκων.

•

Ανάπτυξη Ερευνητικών Κέντρων με τη συμμετοχή χρηστών.
Υποστήριξη Εργαστηρίων που συνεργάζονται με επιχειρήσεις και
χρήστες Έρευνας.

•

Γραφεία Διαμεσολάβησης - Τεχνοκαταλύτες.

•

Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε
νέες Επιχειρήσεις.

•

Ανάπτυξη και Δικτύωση των Οργανισμών Υπηρεσιών σε Θέματα
Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας.

•

Διεθνής Συνεργασία σε Βιομηχανική Έρευνα & Προανταγωνιστική
Δραστηριότητα.

•

Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας.

•

Πιλοτική εφαρμογή του Προγράμματος Ανάπτυξης Συνεργατικών
Σχηματισμών Έντασης Γνώσης στον τομέα της Μικροηλεκτρονικής
μέσω του Ε.Κ. Αθηνά

•

Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού.

•

Εκπαίδευση στη Διαχείριση της έρευνας και τεχνολογίας.

•

Επιπροσθέτως, πραγματοποιείται η διαχείριση 119 υποέργων των
συντονισμένων προγραμμάτων του Μέτρου 4.5 του ΕΠΑΝ με
προϋπολογισμό 142 εκατ. ευρώ καθώς και 41 υποέργων του Μέτρου 3.3
του Ε.Π. ΚτΠ με προϋπολογισμό 35 εκατ. ευρώ.

•

Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004: καθορισμός των προδιαγραφών και
των κριτηρίων αξιολόγησης των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων.
Ήδη έγινε αξιολόγηση 90 επενδυτικών σχεδίων.
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ΙV.Υπογραφή Πρωτοκόλλων Διακρατικής Συνεργασίας
Έγιναν Μικτές Διακρατικές Επιτροπές καθώς και υπογραφή πρωτοκόλλων
της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, τη Γερμανία, τη Μ. Βρετανία, τη Ουκρανία,
τη Ρουμανία, τη Τσεχία, την Αλβανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Ιταλία.
Από τις Μικτές Επιτροπές, και από τις 659 υποβληθείσες κοινές προτάσεις
συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 209 συνολικά.

5. ΤΟΜΕΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ενώ είχε συσταθεί το 1999, παρέμενε
ανενεργή για αρκετά χρόνια. Επαναλειτούργησε αμέσως μετά τις εκλογές του
2004 και προχώρησε στην υλοποίηση ενός πολύπλευρου σχεδιασμού για
την ανάδειξη των προβλημάτων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων του
καταναλωτή.
Ι. Θεσμικές Παρεμβάσεις
•

Αναθεώρηση του Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή,
Το κείμενο αυτό έχει ήδη διέλθει τα στάδια των δύο δημοσίων
διαβουλεύσεων, ενώ έχει υποστεί και την απαραίτητη επεξεργασία από
την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της Βουλής.

•

Αναμόρφωση της Αγορανομικής Διάταξης 14/89. Οι προτάσεις της
ΓΓ έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στην νέα υπό δημοσίευση
Αγορανομική Διάταξη 1/2007.

•

Εναρμόνιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 95/2001/ΕΚ για τη Γενική
Ασφάλεια Προϊόντων.

•

Η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 2005/29/ΕΚ
ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με το σχέδιο νόμου για την
προστασία του καταναλωτή.

•

Επίσης, εναρμονίστηκε η Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης
Ιανουαρίου 2006 «περί των ονομασιών των υφανσίμων ινών» και
προστέθηκε νέα ίνα με την ονομασία «Ελαστοπολυεστέρας»

ΙΙ. Ευρωπαϊκά Προγράμματα

xiv

•

Από 1.1.2005 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή υπάγεται στη ΓΓΚ και
λειτουργεί με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
του ελληνικού Δημοσίου, σε ποσοστό 50%. Από τον Ιανουάριο του
2005 μέχρι το τέλος Απριλίου του 2007, το ΕΚΚ διαχειρίστηκε 541
καταγγελίες για προβλήματα που έχουν προκύψει σε διασυνοριακές
καταναλωτικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ανταποκρίθηκε σε 638 αιτήματα για λήψη πληροφοριών σχετικά με τη
νομοθεσία προστασίας καταναλωτή στις διασυνοριακές συναλλαγές.

•

Ενεργοποιήθηκαν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που είχαν εγκριθεί για
την εκπαίδευση του προσωπικού του ΕΦΕΤ και συναρμοδίων φορέων

•

Δημιουργία Δικτύου Προστασίας Καταναλωτή των Δυτικών Βαλκανίων
για την άμεση επικοινωνίας και ενημέρωση της Ελλάδας και των χωρών
των Δυτικών Βαλκανίων που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με την Ε.Ε.
(Αλβανία, Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη) για θέματα ασφάλειας
τόσο στον τομέα των τροφίμων όσο και στον τομέα των βιομηχανικών
αγαθών.

•

Δημιουργία Δικτυού Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας σε θέματα
ενημέρωσης του Καταναλωτή (Consumers in Action - ConAct)

ΙΙΙ. Καταναλωτικό Κίνημα
•

Επικαιροποίηση του Μητρώου Καταναλωτικών Ενώσεων.

•

Το 2006 χρηματοδοτήθηκαν 46 καταναλωτικές οργανώσεις
με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 256.500 ευρώ. Το 2005
χρηματοδοτήθηκαν 43 οργανώσεις με 240.000, το 2004 51
οργανώσεις με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 121.200 ευρώ έναντι
22 οργανώσεων με 44.000 ευρώ το 2003.

•

Ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή.

ΙV. Οργάνωση και Υλικοτεχνική Υποδομή
•

Ενεργοποιήθηκε πανελλαδικά ο ενιαίος αριθμός πρόσβασης 1520 του
τηλεφωνικού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή «Γραμμή
Καταναλωτή».

•

Το 2006 τα ερωτήματα και οι καταγγελίες που έφθασαν στη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή (μέσω του 1520, e-mail ή αυτοπρόσωπης
αίτησης) ανήλθαν σε 38.272, αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το 2005.
Το 58% των καταγγελιών διευθετήθηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό για
τον καταναλωτή. Το 23% παραπέμφθηκε σε άλλες υπηρεσίες, στην

αρμοδιότητα των οποίων υπαγόταν το θέμα. Το 12,8% των καταγγελιών
είχαν ελλιπή στοιχεία, ενώ ποσοστό 6,2% είναι ακόμα υπό διερεύνηση.
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•

Ήδη βρίσκεται προς έγκριση το νέο οργανόγραμμα της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή, στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικότατες
αλλαγές με στόχο την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας

•

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προχωράει στην αναβάθμιση της
ιστοσελίδας της (www.efpolis.gr) δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και
εύχρηστη ιστοσελίδα.

•

Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών Υποδομών (Ηλεκτρονικό
πρωτόκολλο)

•

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με τη συμμετοχή της σε δράσεις του
Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενισχύει τις εργαστηριακές υποδομές
της χώρας σχετικά με τα προϊόντα της αρμοδιότητάς της.

•

Με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και της υποδομής του χημικού
εργαστηρίου η ΓΓΚ ολοκλήρωσε τη διαδικασία αξιολόγησης για τη
διαπίστευση του χημικού εργαστηρίου της.

•

Μέσα στο 2006 λάβαμε και διαβιβάσαμε για έλεγχο 1051 υποθέσεις και
εισαγάγαμε στο σύστημα RAPEX 96 περιπτώσεις μη κανονικών αγαθών,
έναντι 48 το 2005, επίδοση η οποία μας φέρνει στην τρίτη θέση ανάμεσα
στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις συγκεκριμένες αναφορές
ελήφθησαν 51 υποχρεωτικά και 45 εθελοντικά μέτρα για ανάκληση ή
αποκατάσταση προϊόντων.

•

Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή συμμετείχαν σε
προγράμματα ελέγχων και δειγματοληψίες για την ποιότητα και την
ασφάλεια προϊόντων. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών ελήφθησαν 82
δείγματα κατά το έτος 2006 και 25 δείγματα το 2007 μέχρι σήμερα.

•

Συνεχής επικοινωνία και ενημέρωση των καταναλωτών για θέματα που
άπτονται της ασφάλειας των προϊόντων.

6. ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Ι. Πορεία του Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης
πραγματοποίησε, από το Μάρτιο του 2004 έως τον Απρίλιο του 2007, το
σημαντικότερο ποιοτικό και ποσοτικό άλμα στην πορεία του. Το ΕΠΑΝ, μέχρι
το Μάιο του 2007 διατηρεί, και αυτό συμβαίνει από το τέλος του 2006,
την πρώτη θέση, όσον αφορά στην απορρόφηση, μεταξύ των 12 Τομεακών
Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).
Σημειώνεται ότι το Μάρτιο του 2004 το ΕΠΑΝ βρισκόταν στην 9η θέση,
μεταξύ των 12 Τομεακών Προγραμμάτων. Παράλληλα, οι συμβασιοποιήσεις
των ενταγμένων έργων έχει ήδη φτάσει στο 110% των συνολικών διαθέσιμων
πόρων.
Η απορρόφηση του Προγράμματος από το 14,7% το Μάρτιο του 2004 έφτασε
το 66,1%, στο τέλος του β΄ διμήνου του 2007, έχοντας εκταμιεύσει σχεδόν
2 δισ. ευρώ για έργα υποδομής και ενίσχυσης επιχειρήσεων. Σημειώνεται
επίσης επίσης ότι έως σήμερα έχουν ενταχθεί σε Δράσεις του ΕΠΑΝ 29.394
επιχειρήσεις όλων των κλάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της
οικονομίας σε όλη τη Χώρα.

Για την επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του Προγράμματος, την κάλυψη
του κανόνα ν+2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη βέλτιστη αξιοποίηση
των δεσμευμένων πόρων του Προγράμματος, η Ειδική Γραμματεία για την
Ανταγωνιστικότητα έχει καταρτίσει και εφαρμόσει κατά τη διάρκεια των
τελευταίων 38 μηνών αυστηρό πρόγραμμα παρακολούθησης των Τελικών
Δικαιούχων για την ταχύτερη υλοποίηση των Δράσεων.
Αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών ήταν:
•

η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης του Προγράμματος κατά 51,4%, αύξηση
που φτάνει το 350% της αρχικής απορρόφησης.

•

η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης της δημόσιας δαπάνης, η οποία ανήλθε
στα 47,5 εκ. ευρώ ανά μήνα για το έτος 2006, αύξηση 360% σε σχέση με
το μέσο μηνιαίο ρυθμό απορρόφησης για το διάστημα Απριλίου 2001Μαρτίου 2004, που βρισκόταν στα 13,2 εκ. ευρώ.

Συνεπώς, τώρα, έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε το
Πρόγραμμα να αξιοποιήσει και τους υπόλοιπους πόρους του και να μην χάσει
ούτε ένα ευρώ, μέχρι την ολοκλήρωσή του στις 31.12.2008.
Για τη βελτίωση και επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος
ανελήφθησαν, από το 2004, έως το 2007, συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, όπως:
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•

Οι τρεις αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ με βασική κατεύθυνση τη μεταφορά
πόρων προς Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, οι οποίες
συμβαδίζουν με το πνεύμα της Στρατηγικής της Λισσαβώνας και οι
τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

•

Η απλοποίηση των όρων υλοποίησης και των διαδικασιών του
Προγράμματος.

•

Η επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων.

•

Η εκπαιδευτική υποστήριξη του προσωπικού τόσο των Τελικών
Δικαιούχων, όσο και της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του ΕΠΑΝ.

ΙΙ. Αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 38 μηνών πραγματοποιήθηκαν τρεις
αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ. Η πρώτη αναθεώρηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή στις 21/12/2004, η δεύτερη εγκρίθηκε στις 20/12/2005 και η τρίτη
στις 7/12/2006.
Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων :
1.

Δημιουργήθηκαν νέες Δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων
του εμπορικού τομέα, του τομέα των υπηρεσιών, της
βιομηχανικής υπεργολαβίας, του επαρχιακού τύπου, των κλάδων
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος.

2.

Διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες κλπ)

3. Προβλέφθηκε νέο Μέτρο για τη δημιουργία Περιφερειακών Πόλων
Καινοτομίας, Ζώνης Καινοτομίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και
Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster).
ΙII. Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Πραγματοποιήθηκε πλήθος ενεργειών Πληροφόρησης και Δημοσιότητας,
με σκοπό την ανάδειξη του έργου του ΕΠΑΝ και του υπουργείου Ανάπτυξης. Οι
ενέργειες αυτές είχαν ως στόχο την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του

Έλληνα πολίτη για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας παράλληλα
τη μέγιστη διαφάνεια.
IV. Σχεδιασμός της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013)
Το 2004 αποτέλεσε το έτος έναρξης για το σχεδιασμό των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης για την επόμενη Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013. Το συντονισμό της όλης διαδικασίας μεταξύ των γενικών
γραμματειών του ΥΠΑΝ είχε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ, η οποία
υπέβαλε το τελικό σχέδιο του νέου Προγράμματος, το Μάρτιο 2007, στην
Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007 - 2013 είναι η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και
του παραγωγικού συστήματος της Χώρας, με έμφαση στη διάσταση της
καινοτομικότητας.
V. Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) - Έτη
Ανταγωνιστικότητας 2005-2010
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•

Με το Ν. 3279/2004, θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του Εθνικού
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), αυξάνοντας τον
αριθμό των μελών του και ενισχύοντας ουσιαστικά τις αρμοδιότητές του.

•

Συστάθηκε η Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.), για
την υποστήριξη του έργου του Συμβουλίου και ορίστηκε η Επιτροπή
Εμπειρογνωμόνων (Επ.Εμ.) του ΕΣΑΑ.

VΙ. Στρατηγική της Λισσαβώνας - Better Regulation
Η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα συμμετείχε το 2005 και
το 2006, στη σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την
εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβώνας. Επίσης, η Ειδική Γραμματεία για την
Ανταγωνιστικότητα συμμετέχει ενεργά στο High Level Group της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας (Better Regulation) και σε εθνικό
επίπεδο στην Επιτροπή Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης
Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών Ρυθμίσεων.
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ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ
ΕΡΓΟ

Α/Α

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ

1.

«Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης και
ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης»
Ν. 3279 – ΦΕΚ 205Α (1.11.2004)

2.

«Συνήγορος του Καταναλωτή – Ρύθμιση θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης
και άλλες διατάξεις»
Ν. 3297 – ΦΕΚ 259Α (23.12.2004)

3.

«Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών – βιοτεχνικών
εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»
Ν. 3325 – ΦΕΚ 68Α (11.3.2005)
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4.

«Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών προϊόντων –
Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
Ν. 3335 – ΦΕΚ 95Α (20.4.2005)

5.

«Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση του Ν. 703/1977 «Περί
ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων
και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α’)»
Ν. 3373 – ΦΕΚ 188Α (2.8.2005)

6.

«Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας
και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς – Θέματα
Υπουργείου Ανάπτυξης»
Ν. 3377 – ΦΕΚ 202Α (19.8.2005)

7.

«Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας»
Ν. 3412 – ΦΕΚ 276Α (4.11.2005)

8.

«Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων
και των Άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων»
Ν. 3423 – ΦΕΚ 304Α (13.12.2005)

9.

«Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου»
Ν. 3428 – ΦΕΚ 313Α (27.12.2005)

10.

«Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας»
Ν. 3419 – ΦΕΚ 297Α (6.12.2005)

11.

«Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας»
Ν. 3426 – ΦΕΚ 309Α (22.12.2005)

12.

«Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
- Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης»
– ΦΕΚ 33Α (14.2.2006)

13.

Ν. 3438

«Έγκριση της σύστασης Ιδρύματος με την επωνυμία
ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του Οργανισμού του»
Ν. 3440 – ΦΕΚ 38Α (27.2.2006)

14.

«Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και
Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις»
Ν. 3468 – ΦΕΚ 129Α (29.6.2006)

15.

Ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Οδηγίας 2003/51/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιουνίου 2003 «για την
τροποποίηση των Οδηγιών του Συμβουλίου 78/660/ΕΟΚ, 83/349/
ΕΟΚ, 86/635/ΕΟΚ και 91/674/ΕΟΚ σχετικά με τους ετήσιους και τους
ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και
άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων»
Ν. 3487 – ΦΕΚ 190Α (11.9.2006)

16.

«Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις»
Ν. 3489 – ΦΕΚ 205Α (2.10.2006)
«Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις»

17.

Ν. 3526 – ΦΕΚ 24 (9.2.2007)
Διορθώσεις σφαλμάτων στο ΦΕΚ 34 (23.2.07)

18.

«Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και
συντήρησης πλοίων»

Ν. 3551 ΦΕΚ 76 Α (2.4.2007)

19.
3

«Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄)
με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφαλίσεως
της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ 331 Α΄) και άλλες
διατάξεις»
Ν. 3557 – ΦΕΚ 100 Α (14.5.2007)

20.

«Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν.2251/1994 «Προστασία των
καταναλωτών», όπως ισχύει – Ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/29 του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 149)»
Ν. 3587 – ΦΕΚ 152Α (10.7.2007)

21.

«Πτωχευτικός Κώδικας» (σχέδιο Νόμου σε συνεργασία με το υπουργείο
Δικαιοσύνης)
Ν. 3588 – ΦΕΚ 153Α (10.7.2007)

22.

Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 περί
Ανωνύμων Εταιριών - Ενσωμάτωση στο Ελληνικό δίκαιο των οδηγιών
Α. 2006/68/ΕΚ

Β. 2003/58/ΕΚ

Ν.3604 - ΦΕΚ189Α (8.8.2007)

Α/Α

ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΑ ΠΡΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ –
ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΗ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ

1.

Αναμόρφωση της νομοθεσίας για την έρευνα και την τεχνολογία (σε
συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας)

2.

Ρύθμιση ζητημάτων που συνδέονται με το υδροηλεκτρικό έργο Μεσοχώρας

3.

Διαμόρφωση νέου πλαισίου για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές
Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ.)

4.

Εκσυγχρονισμός και Κωδικοποίηση της μεταλλευτικής και λατομικής
νομοθεσίας

5.

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

6.

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και Συμβουλίου για την προώθηση της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας

7.

Αναμόρφωση νομοθεσίας περί σημάτων

Α/Α

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΨΗΦΙΣΘΕΙ

1.
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«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της
Δημοκρατίας της Τουρκίας σχετικά με την πραγματοποίηση της διασύνδεσης
Τουρκίας – Ελλάδος για τη μεταφορά αερίου και την προμήθεια φυσικού
αερίου από τη Δημοκρατία της Τουρκίας προς την Ελληνική Δημοκρατία»
Ν. 3246 – ΦΕΚ 117Α (1.7.2004)

2.

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Κυπριακής Δημοκρατίας για τη
διατήρηση αποθεμάτων αργού πετρελαίου και προϊόντων πετρελαίου που
αποθηκεύονται στην Ελληνική Δημοκρατία»
Ν. 3264 – ΦΕΚ 180Α (30.9.2004)

3.

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος αναφορικά
με την ένταξη της Ελλάδας στη Συνθήκη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Διαστήματος και τους συναφείς όρους και προϋποθέσεις»
Ν. 3308 – ΦΕΚ 21Α (1.2.2005)

4.

«Κύρωση της Συμφωνίας επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας
μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης
της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου»
Ν. 3392 – ΦΕΚ 241Α (4.10.2005)

5.

«Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση των
ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (Σύμβαση για το ευρωπαϊκό δίπλωμα
ευρεσιτεχνίας της 5ης Οκτωβρίου 1973, η οποία τροποποιήθηκε στις 17
Δεκεμβρίου 1991) της 29ης Νοεμβρίου 2000»
Ν. 3396 – ΦΕΚ 246Α (6.10.2005)

6.

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Ιταλικής
Δημοκρατίας για την ανάπτυξη του έργου Διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας
(ΔΕΙ)
Ν. 3441 – ΦΕΚ 39Α (27.2.2006)

7.

8.

«Κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας
και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στους τομείς Φυσικού Αερίου
και Πετρελαίου»
Ν. 3478 – ΦΕΚ 151Α (19.7.2006)
«Κύρωση του Μνημονίου Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εξωτερικών
της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής
Δημοκρατίας της Κίνας σχετικά με τη συνεργασία Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων»
Ν. 3494 – ΦΕΚ 214Α (12.10.2006)

9.

«Κύρωση της Συμφωνίας ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής
Δημοκρατίας και στην Κυβέρνηση του Κράτους του Ισραήλ για τη διμερή
συνεργασία του ιδιωτικού τομέα στη βιομηχανική Έρευνα και Ανάπτυξη»
Ν. 3539 – ΦΕΚ 45 Α (23.2.2007)

10.

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και του Συμβουλίου Υπουργών της Δημοκρατίας της Αλβανίας
για συνεργασία στον ενεργειακό τομέα»
Ν. 3541 – ΦΕΚ 47 Α (23.2.2007)
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11.

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβερνήσεως της Ρωσικής
Ομοσπονδίας, της Κυβερνήσεως της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας και
της Κυβερνήσεως της Ελληνικής Δημοκρατίας για Συνεργασία στην
Κατασκευή και την Εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου «ΜπουργκάςΑλεξανδρούπολη»
Ν. 3558 – ΦΕΚ 101 Α (14.5.2007)

12.

13.

«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Κυβέρνησης της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής για
την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία»*
Ν. 3578 – ΦΕΚ 132Α (18.6.2007)
«Κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων Κρατών Μερών στη
Συνθήκη για την Ίδρυση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος και του
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος για την προστασία και ανταλλαγή
διαβαθμισμένων πληροφοριών»*
Ν. 3582 – ΦΕΚ 141 Α (28.6.2007)

ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ
ΤΟΜΕΑΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΚΑΙ ΠΛΟΥΤΟΥ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ
Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του
Ηλεκτρισμού
Ι.
Οι Παρεµβάσεις στο χώρο του
Ηλεκτρισµού
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V. Πολιτικές για την Ορθή Χρήση
10 VI.
και∆ιεθνείς
την Εξοικονόμηση
Ενεργειακές Ενέργειας
Συµφωνίες 20 24
1. Η Κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού

Αγωγού
Φυσικού
Αερίου
21 26
ΙΙ.Οι
ΟιΠαρεµβάσεις
Παρεμβάσεις
στον
τομέα
VI. Διεθνείς
Ενεργειακές
Συμφωνίες
ΙΙ.
στον
τοµέα
τουτου
2.
Η
Υπογραφή
της
Διακρατικής
Συμφωνίας
ΦυσικούΑερίου
Αερίου
Φυσικού
10 13
για την Κατασκευή του αγωγού Φυσικού
VII. Τομέας Φυσικού Πλούτου
29
Αερίου Ελλάδας – Ιταλίας
21
ΙΙΙ. Οι Παρεµβάσεις στην Αγορά των
ΙΙΙ. Οι Παρεμβάσεις στην Αγορά των
3. Η Υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
Πετρελαιοειδών
14
Πετρελαιοειδών
17 μεταξύ
VIIΙ. Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα
Ρωσίας, Ελλάδας
και Βουλγαρίας
IV. Ανανεώσιµες Πηγές
για
τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς«Ανταγωνιστικότητα»
31
Ενέργειας (ΑΠΕ)
16
Αλεξανδρούπολη
21
IV. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Ίδρυση
της Ενεργειακής
V.
Πολιτικές για την Ορθή Χρήση
(ΑΠΕ)
19 4.
IΧ.Η Δ΄
Προγραμματική
Περίοδος
34
και την Εξοικονόµηση Ενέργειας

19

Κοινότητας

21

VII. Τοµέας Φυσικού Πλούτου

22

VIIΙ. Επιχειρησιακό Πρόγραµµα
«Ανταγωνιστικότητα»

24

Η ενεργειακή πολιτική της κυβέρνησης, με βάση τις προγραμματικές της
δεσμεύσεις, κινήθηκε, κατά την περίοδο Μαρτίου 2004 – Απριλίου 2007,
στους εξής άξονες:
Πρώτον: Στη διασφάλιση της ομαλής ενεργειακής τροφοδοσίας της αγοράς.
Δεύτερον: Στην απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, με
σκοπό την αύξηση των επιλογών προμηθευτή για τους καταναλωτές και την
προώθηση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων σε αυτούς τους τομείς.
Τρίτον: Στην ενίσχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέταρτον: Στην εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά και την προώθηση
της διείσδυσης των καθαρών μορφών ενέργειας στο ενεργειακό μας ισοζύγιο.
Πέμπτον: Στην ένταξη της χώρας μας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα πετρελαίου,
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και την προώθηση διεθνών ενεργειακών
συμφωνιών.
Έκτον: Στη σταδιακή υποκατάσταση του πετρελαίου από το φυσικό αέριο για
βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση και στην επέκταση του δικτύου
φυσικού αερίου, εντάσσοντας το μεγαλύτερο μέρος της ηπειρωτικής Ελλάδας.
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Έβδομον: Στην επέκταση των ελέγχων σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας
της αγοράς πετρελαιοειδών, με σκοπό τον εντοπισμό και την καταπολέμηση
φαινομένων λαθρεμπορίου και νοθείας, σε όφελος των καταναλωτών. Επίσης,
σε συνεργασία με την Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων και μετά την παραχώρηση 13
Κινητών Μονάδων επεκτάθηκαν, για πρώτη φορά, οι έλεγχοι νοθείας καυσίμων
σε όλη την επικράτεια.
Όγδοον: Στην κατάρτιση Μακροχρόνιου Κυλιόμενου Ενεργειακού Σχεδιασμού για
τη χώρα μας, με ορίζοντα το 2020.
Για το σκοπό αυτό, συστάθηκε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
που αποτελεί γνωμοδοτικό όργανο για τη χάραξη, από την πολιτεία, αναγκαίας
μακροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας και ήδη προωθείται για
συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής η Πρώτη Έκθεση για το Μακροχρόνιο
Ενεργειακό Σχεδιασμό της χώρας.

Ι. Οι Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού
Από το Μάρτιο του 2004, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης προωθεί
μια σειρά από μέτρα και πολιτικές, με τους εξής στόχους:
•

επαρκή και ασφαλή εφοδιασμό της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια,

•

ενίσχυση της ευστάθειας του Συστήματος Μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας,

•

προώθηση της απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού.

Συγκεκριμένα, οι σημαντικότερες παρεμβάσεις που έγιναν στον τομέα του
ηλεκτρισμού, την περίοδο Μαρτίου 2004 – Φεβρουαρίου 2006, είναι οι εξής:
1.
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Η ψήφιση στη Βουλή, το Δεκέμβριο του 2005, του νομοσχεδίου για την
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής
Οδηγίας 2003/54 στο εθνικό δίκαιο, με το οποίο:
•

προβλέπεται το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
για όλους τους καταναλωτές, τον Ιούλιο του 2007,

•

παρέχεται η δυνατότητα δραστηριοποίησης νέων παραγωγών και
νέων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν της ΔΕΗ,

•

διασφαλίζεται η πρόσβαση των χρηστών, χωρίς διακρίσεις, στο
Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
της χώρας.

2.

Η έκδοση, το Μάιο του 2005, του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τον οποίο ρυθμίζονται τα βασικά
θέματα που αφορούν την αποτελεσματική και την ορθή λειτουργία
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η πρόσβαση στο Σύστημα
Μεταφοράς, η κατανομή των φορτίων, η ημερήσια χονδρεμπορική
αγορά ηλεκτρισμού και η θέσπιση των τεχνικών και εμπορικών κανόνων
που διέπουν τις εμπορικές συναλλαγές μεταξύ του Διαχειριστή του
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε.)
και των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής
ενέργειας.

3.

Η ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
•

Κατά την περίοδο Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2004, εντάχθηκαν στο
σύστημα μια σειρά νέων υποσταθμών, αυτομετασχηματιστών και
πυκνωτών, καθώς, επίσης, νέες γραμμές μεταφοράς που ενίσχυσαν
αποτελεσματικά το σύστημα και συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία
του και, βεβαίως, στην εξαιρετικά επιτυχή έκβαση των Ολυμπιακών
και Παραoλυμπιακών Αγώνων.

•

Η ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς συνεχίστηκε και εντός
του 2005 και του 2006. Tοποθετήθηκαν συστοιχίες πυκνωτών,
ενώ εγκαταστάθηκαν αυτομετασχηματιστές σε διάφορα Κέντρα
Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) στο βόρειο και το νότιο Σύστημα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στην περίοδο των τελευταίων 36 μηνών, το
σύστημα μεταφοράς ενισχύθηκε περισσότερο απ’ ό,τι είχε γίνει, σωρευτικά,

την προηγούμενη δεκαετία.
Επισημαίνεται, ότι ενώ το 2004, η αιχμή του φορτίου ξεπέρασε μόνο μία
φορά τα 9000ΜW στις 12 Ιουλίου του 2004, το καλοκαίρι του 2005, το
ωριαίο φορτίο υπερέβη τα 9000MW σε 9 διαφορετικές μέρες και συνολικά
για 27 ώρες. Στις 3 Αυγούστου του 2005, η αιχμή του φορτίου έφτασε τα
9665MW, ενώ στις 21 Αυγούστου του 2006 σημειώθηκε και νέο ρεκόρ αιχμής
στα 9.961 MW, δίχως να σημειωθεί η παραμικρή διατάραξη στο σύστημα.
Η εξαιρετική συμπεριφορά του Συστήματος, τόσο κατά το 2005, όσο και το
2006, οφείλεται στην καλή συντήρηση των παραγωγικών μονάδων και τη
σημαντική ενίσχυση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Η σύσταση, το Σεπτέμβριο του 2004, Ομάδας Εργασίας με έργο της τον
προγραμματισμό και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών και
μέτρων για την ενίσχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, το πόρισμα της οποίας δόθηκε στη
δημοσιότητα τον Ιανουάριο του 2005.
Τα περισσότερα από τα μέτρα που είχαν προβλεφθεί, υλοποιήθηκαν, πριν
από το καλοκαίρι του 2005.
5.
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Η εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) για την περίοδο 2005-2009, στην οποία
περιλαμβάνονται ο στρατηγικός σχεδιασμός, τα συγκεκριμένα μέτρα και
τα χρονοδιαγράμματα υλοποίησης των έργων που είναι απαραίτητα για
τη διασφάλιση της ηλεκτρικής επάρκειας και τροφοδοσίας σε επίπεδο
Μεταφοράς. Η Μελέτη εκπονήθηκε από το ΔΕΣΜΗΕ, εξέφρασε γνώμη η
ΡΑΕ και εγκρίθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.

6. Η έγκριση της νέας ΜΑΣΜ για την περίοδο 2006-2010, στην οποία, πέραν
των προβλεπομένων έργων της ΜΑΣΜ 2005-2009, περιλαμβάνονται:
α) Η κατασκευή νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), όπως των ΚΥΤ
Ρουφ, Αλιβερίου και Σχηματαρίου. Επιπλέον, γίνεται πρόβλεψη για την
αποξήλωση τεσσάρων εναέριων γραμμών μεταφοράς υψηλής τάσης στις
περιοχές του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας.
β) Η υποβρύχια διασύνδεση των Κυκλάδων με το Λαύριο.
γ) Η ανάπτυξη εκτεταμένου βρόχου 400kV στην Πελοπόννησο.
7.

Η εκπόνηση και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την ενίσχυση του
συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
στα νησιά με προτεραιότητα τη Ρόδο, τη Λέσβο, τη Σάμο και την Κέρκυρα.

Ειδικά για την Κρήτη, το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη
ΔΕΗ, εκπόνησε τον ενεργειακό σχεδιασμό του νησιού, με ορίζοντα τις
ενεργειακές ανάγκες του 2020.
Το Μάιο του 2007, εκδόθηκε άδεια παραγωγής στη ΔΕΗ Α.Ε. για την
κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 250MW που θα λειτουργεί σε
πρώτη φάση με μαζούτ χαμηλού θείου και στη συνέχεια με φυσικό αέριο
στην περιοχή Κορακιά στο Ηράκλειο της Κρήτης
8. Η επίλυση μιας σειράς εκκρεμοτήτων με σκοπό την ολοκλήρωση της

κατασκευής και τη θέση σε λειτουργία τριών νέων μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας:
της ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική στη Θήβα
(έναρξη λειτουργίας: Δεκέμβριος 2004),
των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη
(έναρξη λειτουργίας: Δεκέμβριος 2005)
της ΔΕΗ στο Λαύριο (μονάδα 5)
(έναρξη λειτουργίας Ιούνιος 2006)
9.
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Η αντικατάσταση, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε., τεσσάρων
πεπαλαιωμένων μονάδων παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε., συνολικής ισχύος
1600MW, με νέες, ισοδύναμης ισχύος, σύγχρονες μονάδες, με καύσιμο
το φυσικό αέριο. Οι μονάδες αυτές, με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΕΗ Α.Ε.
και τη σύμφωνη γνώμη του υπουργείου Ανάπτυξης θα κατασκευαστούν
στο Αλιβέρι, τη Μεγαλόπολη και το Κερατσίνι (ή δεύτερη στο Αλιβέρι)
καθώς και μια λιγνιτική μονάδα στη Δυτική Μακεδονία.
Παράλληλα, πρόσφατα εγκρίθηκε από τον υπουργό Ανάπτυξης η
χορήγηση στη ΔΕΗ Α.Ε. άδειας για την κατασκευή μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος επιπλέον 800MW, σε αντικατάσταση ίσης
ισχύος παλαιών υφισταμένων μονάδων της, μέχρι το 2017.

10. Η επιτάχυνση της διαδικασίας για την κατασκευή της πρώτης γραμμής
διασύνδεσης του εθνικού δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας με εκείνο της
Τουρκίας, 400 kV και συνολικής μεταφορικής ικανότητας 1000MW που
θα ολοκληρωθεί τον Ιανουάριο του 2008.
Επιπλέον, η υφιστάμενη διασύνδεση με την πΓΔΜ ενισχύεται με την
κατασκευή νέας γραμμής μεταφοράς 400 kV, έργο που τέθηκε σε
λειτουργία τον Ιούνιο του 2007.
Παράλληλα, Έχει μελετηθεί από κοινού με τη βουλγαρική πλευρά η
αναβάθμιση της υφιστάμενης διασύνδεσης με Βουλγαρία μέσω μίας
νέας γραμμής μεταφοράς 400kV, ενώ μελετάται η δημιουργία και
δεύτερης γραμμής μεταφοράς 500MW προς και από την Ιταλία.
11. Η διεξαγωγή διαγωνισμού για τη Σύναψη Συμβάσεων Διαθεσιμότητας
Ισχύος νέας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος
400MW, μεταξύ ιδιωτών επενδυτών και του ΔΕΣΜΗΕ.
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού έχει ήδη πραγματοποιηθεί και αναμένεται
η κατοχύρωση του αναδόχου. Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού
θα ανακηρυχθεί ο ανάδοχος για την κατασκευή της πρώτης ιδιωτικής
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο νότιο σύστημα της χώρας.
Στη συνέχεια, και μέχρι το τέλος του έτους, και υπό την προϋπόθεση
ότι είναι αναγκαία η πραγματοποίηση και δεύτερου διαγωνισμού,
θα προκηρυχθεί και ο διαγωνισμός για τη δεύτερη ιδιωτική μονάδα
ηλεκτροπαραγωγής.

ΙΙ. Οι Παρεμβάσεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου
Η προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αερίου αποτέλεσε κεντρική
επιλογή της ενεργειακής πολιτικής που εφαρμόζεται από το υπουργείο
Ανάπτυξης με σκοπό τη σταδιακή απεξάρτηση της χώρας από το πετρέλαιο,
τη μείωση των δαπανών για την εισαγωγή καυσίμων και τη μείωση της
εκπομπής των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.
Οι σπουδαιότερες παρεμβάσεις της περιόδου Μαρτίου 2004 – Απριλίου 2007,
στον τομέα του φυσικού αερίου, είναι οι εξής:
1.
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2.

Η ψήφιση στη Βουλή, το Δεκέμβριο του 2005, νομοσχεδίου για την
απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και την ενσωμάτωση της
Κοινοτικής Οδηγίας 2003/55 στην εθνική νομοθεσία, με το οποίο:
•

καθίστανται, άμεσα, επιλέγοντες πελάτες οι συμπαραγωγοί
θερμότητας και ηλεκτρισμού με συνολική ετήσια κατανάλωση άνω
των 100.000ΜWh, ενώ προβλέπεται σταδιακό άνοιγμα όλης της αγοράς,
μέχρι το Νοέμβριο του 2009,

•

εισάγονται νέοι προμηθευτές στην αγορά, εκτός της Δημόσιας
Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ) και των Εταιρειών Παροχής
Αερίου (ΕΠΑ) και

•

ενισχύονται οι αρμοδιότητες της ΡΑΕ, για την παρακολούθηση της
αγοράς και την αποφυγή στρέβλωσης του ανταγωνισμού.

Η έναρξη της κατασκευής του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού
αερίου, με τον οποίο επιτυγχάνεται η περαιτέρω διαφοροποίηση των
πηγών προμήθειας φυσικού αερίου της χώρας. Η ολοκλήρωση αυτού του
αγωγού αναµένεται να τεθεί σε εµπορική λειτουργία τον Αύγουστο του
2007.
Πλέον των ποσοτήτων φυσικού αερίου που, ήδη, η χώρα προμηθεύεται,
βάσει διακρατικών συμφωνιών, από τη Ρωσία (μέσω Βουλγαρίας) και
την Αλγερία (υγροποιημένο φυσικό αέριο), από το Φθινόπωρο του 2007,
νέες ποσότητες φυσικού αερίου, προερχόμενες από την περιοχή της Κασπίας
και της Μέσης Ανατολής, θα διατίθενται στη χώρα μας, μέσω του νέου
αγωγού με την Τουρκία.
Με την υλοποίηση του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, η
χώρα μας θα αποκτήσει μία ακόμη πηγή τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο,
αλλά θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο ο ανταγωνισμός.

3.

Η έκδοση, το Σεπτέμβριο του 2005, Κοινής Υπουργικής Απόφασης από
τους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, για τη σύνδεση όλων των
κτιρίων του δημόσιου τομέα με το δίκτυο φυσικού αερίου.

4. Η υπογραφή Διακρατικής Συµφωνίας Ελλάδας Ιταλίας το Νοέµβριο του
2005 στο Λέτσε τηςΙταλίας, για την προώηση όλων των αναγκαίων
ενεργειών για την υλοποίηση του Ελληνοϊταλικού Αγωγού
5.

Η επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 13 νέες πόλεις και
η ίδρυση, για το σκοπό αυτό, τριών νέων Εταιριών Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
Ανατολικής Στερεάς – Ευβοίας, Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής

Μακεδονίας – Θράκης, ο διαγωνισμός για την ίδρυση των οποίων θα
διακηρυχθεί µέχρι το τέλος του 2007.
6. Η κατασκευή του νέου σταθμού τροφοδοσίας φυσικού αερίου στην
Ανθούσα, από τον οποίον θα προμηθεύονται τα 121 νέα λεωφορεία
που λειτουργούν με καύσιμο το φυσικό αέριο για την εξυπηρέτηση των
περιοχών της Ανατολικής Αττικής.
Με την προσθήκη των νέων λεωφορείων στο στόλο της ΕΘΕΛ, η Ελλάδα
καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πόλεις, με βάση
τον αριθμό λεωφορείων που λειτουργούν με καύσιμο το φυσικό αέριο.
7.

Η έκδοση υπουργικής απόφασης για την εξέταση, για πρώτη φορά, των
τεχνιτών καυστήρων αερίων καυσίμων και η εκπόνηση πλήρους μελέτης για
την εκπαίδευση 3000 τεχνιτών από το Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού
(ΕΛΚΕΔΕ).

8. Η έκδοση υπουργικής απόφασης το Φεβρουάριο του 2006 για την Πρότυπη
Σύµβαση Μεταφοράς Φυσικού αερίου.
9.
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Η έκδοση υπουργικής απόφασης το Μάρτιο του 2006, για τα τιµολόγια
µεταφοράς του ΕΣΦΑ.

10. Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προθέσεων µεταξύ της Ελληνικής και της
Ιταλικής Δηµοκρατίας, στις 31 Ιανουαρίου 2007 στην Αθήνα, για την από
κοινού απόφαση χορήγησης αίτησης εξαίρεσης από την υποχρέωση
πρόσβασης τρίτων για τον αγωγό «ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ».
11. Με το Προεδρικό Διάταγµα 33 (ΦΕΚ Α 31/20.02.2007), εγκρίθηκε το
καταστατικό του Διαχειριστή του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε.
12. Με το Προεδρικό Διάταγµα 34 (ΦΕΚ 31/20.2.2007), εγκρίθηκαν τα κριτήρια και
η διαδικασία για τη µεταφορά του προσωπικού από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στον ΔΕΣΦΑ
Α.Ε.
13. Με την ΚΥΑ των υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης
(ΦΕΚ 131 / 28.3.2007), ορίστηκε ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συµβουλίου
και ο διευθύνων σύβουλος του ΔΕΣΦΑ Α.Ε., καθώς και τα υπόλοιπα µέλη του
Διοικητικού Συµβουλίου της εταιρείας.
14. Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της δυναμικότητας αεριοποίησης
του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη νήσο
Ρεβυθούσα από 220.000 Nm3/h σε 590.000 Nm3/h.
Αποτέλεσμα των οργανωμένων αυτών παρεμβάσεων και της πολιτικής μας
στον τομέα του φυσικού αερίου είναι η σημαντική αύξηση του συνολικού όγκου
κατανάλωσης φυσικού αερίου και του συνολικού αριθμού καταναλωτών στους
τελευταίους μήνες.
Αναλυτικά, η κατανάλωση του φυσικού αερίου και ο αριθμός των νέων συνδέσεων με
το δίκτυο, τους τελευταίους μήνες, διαμορφώθηκε, ως εξής:
•

η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου, την περίοδο ΙανουαρίουΔεκεμβρίου 2006 σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2003,
σημείωσε άνοδο της τάξης του 35% (από 2,3 δις. Νm3 σε 3,1 δις. Νm3),

ενώ σε σχέση με το 2005 η αύξηση ανήλθε στο 15% (από 2,7 δις. Νm3 σε
3,1 δις. Νm3).
•

στις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) κατά το 2006 παρατηρείται αύξηση
της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε σχέση με τα επίπεδα του 2003
κατά 161% (από 153 εκατ. Νm3 σε 400 εκατ. m3) και κατά 31,5% σε σχέση
με την κατανάλωση του 2005 (από 304 εκατ. Νm3 σε 400 εκατ. Νm3).

•

στη βιομηχανική χρήση η αύξηση της κατανάλωση του φυσικού αερίου,
για το 2006, είναι της τάξης του 27% (από 290 εκατ. Νm3 σε 369 εκατ.
Νm3) σε σχέση με την αντίστοιχη του 2003, ενώ κυμάνθηκε στα ίδια
επίπεδα µε εκείνα του 2005.

•

ο αριθμός νέων συνδέσεων φυσικού αερίου, σε όλους τομείς (βιομηχανικό,
εμπορικό, οικιακό), κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2005 και
τις αντίστοιχες περιόδους του 2004 και του 2003, σημείωσε σημαντική
αύξηση.

Συγκεκριμένα, από τις 17.300 συνδέσεις φυσικού αερίου στο τέλος του
Νοεμβρίου 2003 (περιλαμβανομένων και αυτών της πρώην ΔΕΦΑ),
μέσα στο πρώτο ενδεκάμηνο του 2004 πραγματοποιήθηκαν 13.000 νέες
συνδέσεις, ενώ, μέχρι το τέλος Νοεμβρίου 2005, οι συνολικές συνδέσεις
ανέρχονταν στις 57.000, σημειώνοντας αύξηση, τα τελευταία δύο χρόνια
της τάξεως του 230%. Μέχρι το πρώτο 11µηνο του 2006, οι ενεργοί
συνδεδεµένοι μετρητές στις τρεις ΕΠΑ, έφτασαν περίπου τις 103.000.
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Παράλληλα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την επέκταση της
χρήσης του φυσικού αερίου και τις εκτιμήσεις του υπουργείου Ανάπτυξης και
της ΔΕΠΑ, αναμένεται αύξηση της συνολικής εγχώριας κατανάλωσης φυσικού
αερίου κατά μέσον όρο 16%, ετησίως.
Στους πίνακες που ακολουθούν παρουσιάζονται η εξέλιξη της
κατανάλωσης φυσικού αερίου, κατά την περίοδο 2003-2006, ο αριθμός
των συνδέσεων καθώς και, συνοπτικά, το σενάριο ζήτησης φυσικού αερίου
για την περίοδο 2006-2020:
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Πρόβλεψη Ζήτησης Φυσικού Αερίου 2006 – 2020

10.161

33

2.544

13.884

2004

(σε εκατ. Νm3)
Ηλεκτροπαραγωγή
Μεγάλες Βιομηχανίες
ΕΠΑ
Συμπαραγωγή Η-Θ, Χημικά, ΕΘΕΛ
ΣΥΝΟΛΟ

ΣΥΝΟΛΟ

18

2.193

ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

7.950

ΟΙΚΙΑΚΟΣ

2.287.059.265

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2003

215.466.380
12.991
11.957.546

152.954.711
2.110.688
12.011.265

ΑΤΤΙΚΗ

16.956.102

17.689.512

2.513.768.648

1.809.257.339
152.375.143
307.743.147

2004

1.668.744.090
143.665.467
289.883.532

2003

Ηλεκτροπαραγωγή
Χημική Χρήση
Βιομηχανία
Βιομηχανική
Συμπαραγωγή
ΕΠΑ
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Εξέλιξη Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (2003 – 2006)
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ΙΙΙ. Οι Παρεμβάσεις στην Αγορά των Πετρελαιοειδών
Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου της λειτουργίας της αγοράς, η ενίσχυση
του ανταγωνισμού, η εντατικοποίηση των ελέγχων και η συγκράτηση των
τιμών αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες της πολιτικής μας στον τομέα των
πετρελαιοειδών.
Οι παρεμβάσεις μας κινήθηκαν, κυρίως, στις εξής δύο κατευθύνσεις:
1ον Διατήρηση των τιμών των πετρελαιοειδών σε όλη την επικράτεια, στα
κατά το δυνατόν χαμηλότερα επίπεδα και
2ον Αναβάθμιση του ελεγκτικού μηχανισμού των ΚΕΔΑΚ (Κλιμακίων Ελέγχου
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων) και εντατικοποίηση των ελέγχων
της ποιότητας των πετρελαιοειδών προϊόντων που διατίθενται στην
ελληνική αγορά και επέκτασή τους σε όλη την επικράτεια.
Συγκεκριμένα,
1.

Τον Απρίλιο του 2005, ψηφίστηκε στη Βουλή ο Ν. 3335, με τον
οποίο τροποποιήθηκε ο Ν. 3054/2002 (Οργάνωση της αγοράς των
πετρελαιοειδών) με τον οποίο:
•

αναβαθμίστηκε η λειτουργία των ΚΕΔΑΚ και συστάθηκε στο
υπουργείο Ανάπτυξης η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), με αναβαθμισμένο στελεχιακό
δυναμικό και βελτιωμένη υλικοτεχνική υποδομή, με την κατάργηση
ουσιαστικά, της υπολειτουργούσας Γραμματείας των ΚΕΔΑΚ.

•

θεσπίστηκαν κριτήρια για την ταχύτερη είσπραξη των προστίμων που
επιβάλλονται στις περιπτώσεις παραβάσεων του Ν. 3054/2002,
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Παράλληλα, έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις του Ν. 3054/2002, ως προς:

2.

3.

•

την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό Δίκαιο,
σχετικά με την απευθείας προμήθεια των πρατηρίων υγρών καυσίμων
από τα διυλιστήρια της χώρας και

•

την επαναοριοθέτηση των ευθυνών των εταιρειών εμπορίας και των
πρατηριούχων.

Εκδόθηκε ο «Κανονισμός Αδειών» για τις εταιρείες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, με τον οποίο:
•

θεσπίζεται, για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένα ολοκληρωμένο
σύστημα αδειοδότησης, βάσει του οποίου εκδίδονται,
τροποποιούνται και ανανεώνονται όλες οι άδειες που αφορούν στη
δραστηριότητα της διύλισης, της εμπορίας και της διάθεσης των
πετρελαιοειδών προϊόντων στην αγορά.

•

δραστηριοποιούνται στην αγορά πετρελαιοειδών.

Η ψήφιση, το Νοέμβριο του 2005, του Ν. 3423, για την εισαγωγή των
βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά, με τον οποίο ενσωματώνεται στο
εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2003/30 και με τον οποίο:

•

καθορίζεται η συμμετοχή των βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων
καυσίμων στην ελληνική αγορά σε ποσοστό 5,75% του συνόλου της
βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύσης που καταναλώνονται
στον τομέα μεταφορών, έως την 31η Δεκεμβρίου του 2010,

•

θεσπίζεται το πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας παραγωγής και
διάθεσης των Βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων
στην ελληνική αγορά καυσίμων,

•

μειώνεται, σταδιακά, η εξάρτηση της χώρας μας από το πετρέλαιο και
διασφαλίζεται περαιτέρω ο ενεργειακός εφοδιασμός.

•

δημιουργούνται νέες ευκαιρίες για τη βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και ανοίγει μια νέα αγορά για
καινοτόμα γεωργικά προϊόντα.

4. Η αύξηση των ελέγχων από τα ΚΕΔΑΚ. Είναι γεγονός ότι κατά το 2004 και
το 2005, το σύνολο των επιβληθέντων προστίμων ανήλθε στα 2.490.000
ευρώ και 4.000.000 ευρώ αντίστοιχα, σημειώνοντας αύξηση κατά 15%
και 85%, αντίστοιχα, σε σχέση με το 2003.
Στις 19 Δεκεμβρίου 2005, εγκαινιάστηκε επίσημα η συνεργασία των
υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομίας και Οικονομικών στην, από
κοινού, καταπολέμηση της νοθείας και της λαθρεμπορίας των καυσίμων.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, 13 βαν των ΚΕΔΑΚ, παραδόθηκαν
στην Υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων (ΥΠΕΕ) του υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών με σκοπό την επέκταση των ελέγχων σε όλη την επικράτεια
και σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας διύλισης, εμπορίας και διάθεσης
των πετρελαιοειδών.
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Όσον αφορά τους ελέγχους κατά το 2006, τα δύο υπουργεία μέσω των
βαν των ΚΕΔΑΚ, διενήργησαν 5.715 ελέγχους σε όλους τους κρίκους
της αλυσίδας της αγοράς πετρελαιοειδών, από τους οποίους 2.827
αφορούσαν πρατήρια υγρών καυσίμων. Συνολικά, οι έλεγχοι που έχουν
γίνει μέσω των οχημάτων των ΚΕΔΑΚ από το Μάρτιο του 2004 έως το
Δεκέμβριο του 2006 ανήλθαν σε 9.216.
5.

Όσον αφορά στη διαμόρφωση του επιπέδου των τιμών των
πετρελαιοειδών, κατά το διάστημα των τελευταίων τριών ετών και
παρά την αρνητική διεθνή συγκυρία της περιόδου που χαρακτηρίστηκε
από κατακόρυφη αύξηση της διεθνούς τιμής της βενζίνης και του
πετρελαίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης και του ντήζελ, παρέμεινε
σε ικανοποιητικά επίπεδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών της Ε.Ε.
Ενώ από τις αρχές του Ιανουαρίου του 2004, μέχρι το τέλος Απριλίου
του 2007, η τιμή της βενζίνης (PLATTS FOB MED) αυξήθηκε κατά 147% και
του Brent κατά 117%, η αύξηση της μέσης τιμής της αμόλυβδης βενζίνης
περιορίστηκε στο 39%.

6. Η έκδοση υπουργικής απόφασης σχετικά με την Κανονιστική παρέμβαση
σε κλάδο της εθνικής οικονομίας και συγκεκριμένα στον κλάδο της
αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών προϊόντων, με την οποία
ολοκληρώθηκε η πρώτη σειρά μέτρων που προωθεί το υπουργείο με
σκοπό την περισσότερο εύρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά
πετρελαιοειδών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αλλά
και των επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

Συγκεκριμένα, μετά από επιστολή του υπουργού Ανάπτυξης την 1η
Αυγούστου 2006 προς τον πρόεδρο της Επιτροπής Ανταγωνισμού,
για την πρώτη εφαρμογή της σχετικής καινοτόμου διάταξης του
άρθρου 5 του Ν. 703/1977, όπως προστέθηκε με το Ν. 3373/2005 «περί
ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού» και την υπ’ αριθμ. 334/V/2007 σχετική απόφαση της
Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, εκδόθηκε απόφαση για την
εφαρμογή μέτρων στην αγορά πετρελαιοειδών.
Πέραν όμως των έξι μέτρων της Επιτροπής Ανταγωνισμού, που έχουν
άμεση εφαρμογή, το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε και εννέα ακόμη
μέτρα, από τα οποία τα περισσότερα ήταν και προτάσεις της Επιτροπής,
σχετικά με:
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•

Την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πετρελαίου.

•

Την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΡΑΕ στην αγορά πετρελαιοειδών.

•

Την έκδοση του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων.

•

Την εξέταση του ζητήματος της παραχώρησης και χωροθέτησης
δημόσιας γης για αποθηκευτικούς χώρους.

•

Τη διεύρυνση του ωραρίου των πρατηρίων στα νησιά με υψηλή τουριστική
επισκεψιμότητα την περίοδο Μαΐου-Σεπτεμβρίου.

•

Την επεξεργασία ειδικής αγορανομικής διάταξης για την ανάρτηση
ειδικής σήμανσης στα πρατήρια που θα έχουν ελεγχθεί από τα ΚΕΔΑΚ
και τις υπηρεσίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, αναλόγως του
αποτελέσματος του ελέγχου.

•

Τη σύσταση ειδικής υπηρεσίας ελέγχων στο υπουργείο Ανάπτυξης με σκοπό
τη συγκέντρωση όλων των ελεγκτικών υπηρεσιών του υπουργείου
σε ένα φορέα για την αναβάθμιση της ποιότητας και τον καλύτερο
συντονισμό των ελέγχων.

•

Τη διερεύνηση της δυνατότητας στέρησης της άδειας λειτουργίας
πρατηρίων στα οποία προκύπτει υποτροπή σε ζητήματα νοθείας, και

•

Την προώθηση της κωδικοποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας για την αγορά
πετρελαιοειδών με τις αναγκαίες προσαρμογές και ρυθμίσεις.

IV. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Ξεκινήσαμε μια μεγάλη προσπάθεια να προωθήσουμε δυναμικά τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και την περαιτέρω διείσδυσή τους στο ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας μας. Τα αποτελέσματα της προσπάθειας αυτής είναι
αξιοσημείωτα, χάρη στις διαρκείς προσπάθειες του εγχώριου, αλλά και του
διεθνούς επιχειρηματικού κόσμου.
1.

Αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή
Μόλις σε τρία χρόνια, από το Μάρτιο του 2004 μέχρι και το τέλος του
Απριλίου 2007, τέθηκαν σε λειτουργία νέα έργα ΑΠΕ που αντιστοιχούν

στο 86% των σταθμών ΑΠΕ που εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα τα
προηγούμενα 10 έτη, από το 1994 μέχρι τις αρχές του 2004. Τα έργα
αυτά αφορούν σε επενδύσεις πάνω από 370 εκατ. ευρώ που έγιναν στην
ελληνική περιφέρεια, από τα οποία το μεγαλύτερο μέρος αντιστοιχεί σε
ξένες επενδύσεις.
Στα τέλη του Απριλίου του 2007, η συνολική εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ στην
Ελλάδα ανέρχεται στα 810 MW Ο στόχος που είχαμε θέσει για 1.000 MW ΑΠΕ
μέχρι το τέλος της πρώτης τετραετίας φαίνεται όχι μόνο ότι επιτυγχάνεται,
αλλά και ότι θα ξεπεραστεί. Μέχρι το τέλος του 2007 η συνολική
εγκατεστημένη ισχύς έργων ΑΠΕ μπορεί να ξεπεράσει τα 1.100 MW, ενώ η
αντίστοιχη πρόβλεψη για την ισχύ έργων με άδεια λειτουργίας είναι 950 MW.
Το 2005 ο ρυθμός ανάπτυξης της αγοράς ΑΠΕ άγγιξε το 40%, έναντι του
μέσου ετήσιου ρυθμού του 16% κατά την τριετία 2001-2004. Το 2006
ο ρυθμός ανάπτυξης ήταν της τάξης του 30%. Βασικός στόχος είναι η
προσέγγιση, κατά το δυνατόν περισσότερο, του στόχου του 20,1% για το
2010 που ορίζεται τόσο από τη σχετική Κοινοτική Οδηγία, όσο και από τη
νέα εθνική νομοθεσία για τις ΑΠΕ.
2. Η θέσπιση του νέου θεσμικού πλαισίου για προώθηση των ΑΠΕ
Μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε στη Βουλή, το νομοσχέδιο για την Παραγωγή
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και τη Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης.
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Με το νέο πλαίσιο:
• Απλοποιείται η αδειοδοτική διαδικασία για την κατασκευή και λειτουργία
συστημάτων ΑΠΕ και μειώνεται σημαντικά ο χρόνος έκδοσης της
άδειας εγκατάστασης.
• Καθορίζεται και αποτελεί μέρος του νόμου, η τιμολόγηση της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή, ενώ σημαντικές
είναι οι αυξήσεις στην τιμολόγηση της ενέργειας που προέρχεται από
φωτοβολταϊκά συστήματα.
• Καθορίζονται νέα υψηλότερα όρια εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης
άδειας παραγωγής, για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ.
• Δημιουργούνται ειδικές επιτροπές για την ταχεία προώθηση των
επενδύσεων σε ΑΠΕ και Συμπαραγωγή Υψηλής Απόδοσης, τόσο σε
πολιτικό, όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.
• Επεκτείνεται, κατά δυο έτη (από 10 που ισχύει για σήμερα σε 12 χρόνια),
η διάρκεια της σύμβασης πώλησης της ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ
του παραγωγού και του αρμόδιου Διαχειριστή.
• Θεσπίζεται σύστημα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης για την ηλεκτρική
ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές.
• Αυξάνεται (στο 2,5% για τα πρώτα 5 έτη λειτουργίας και στο 3% μετά την
5ετία) και κατοχυρώνεται, καθώς αποτελεί, πλέον, μέρος του Νόμου, το
ύψος του ειδικού τέλους που αποδίδεται στους Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, στα όρια των οποίων λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ.

3. Κανονισμός Αδειών Παραγωγής και Κανονισμός Αδειών
Εγκατάστασης και Λειτουργίας
Το Μάρτιο του 2007, εκδόθηκε ο νέος Κανονισμός Αδειών Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, όπως προβλέπεται από το
Ν.3468/2006.
Συγκεκριμένα, με το νέο Κανονισμό καθορίζεται και οργανώνεται
με λεπτομέρεια, μεταξύ άλλων, η διαδικασία υποβολής αίτησης για
χορήγηση άδειας παραγωγής από Α.Π.Ε., Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς
Σταθμούς, η διαδικασία αξιολόγησης των αιτήσεων, οι όροι και η
διαδικασία τροποποίησης και μεταβίβασης της Άδειας Παραγωγής, η
διαδικασία παρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, καθώς και οι
υποχρεώσεις των Αδειούχων.
Παράλληλα, σύντομα εκδίδεται και ο Κανονισμός Αδειών Εγκατάστασης
και Λειτουργίας συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με τον οποίο, στην ουσία,
ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο της αλυσίδας αδειοδοτήσεων όπως
προβλέπεται από το Ν. 3468/2006.
4. Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις ΑΠΕ
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Το υπουργείο Ανάπτυξης, με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ),
συνεργάζεται με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ) για τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις
για την εκπόνηση του Ειδικού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και
Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ.
Το σχέδιο του Ειδικού Πλαισίου έχει, ήδη, τεθεί σε δημόσια διαβούλευση
από το ΥΠΕΧΩΔΕ και σύντομα αναμένεται να επισημοποιηθεί.
Το Ειδικό Πλαίσιο θα συμβάλει στη διασφάλιση των επενδύσεων σε
έργα ΑΠΕ, με την απλοποίηση της διαδικασίας χωροθέτησης και την
ασφάλεια δικαίου σε ζητήματα που έχουν εγερθεί από το Συμβούλιο της
Επικρατείας.
5. Ενίσχυση ηλεκτρικών δικτύων για απορρόφηση ενέργειας ΑΠΕ
Ενώ οι περιοχές υψηλού αιολικού δυναμικού, όπως είναι τα Νησιά του
Αιγαίου, η Νότια Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Θράκη, έχουν
ήδη προσελκύσει μεγάλο αριθμό επενδυτών, τα τοπικά ηλεκτρικά δίκτυα
είναι κορεσμένα. Για το λόγο αυτό δρομολογήθηκε η ενίσχυσή τους με
τους εξής τρόπους:
•

Εύβοια – Διασυνδεδεμένες Κυκλάδες: Μέχρι σήμερα έχουν
ολοκληρωθεί οι μελέτες όδευσης και οι περισσότερες μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το τμήμα των έργων επί της Νότιας
Εύβοιας. Το σύνολο των έργων θα επιτρέψει τη σύνδεση αιολικών
πάρκων 530 MW, που θα εγκατασταθούν στην Εύβοια καθώς και στα
νησιά των Κυκλάδων που είναι συνδεδεμένα με το διασυνδεδεμένο
Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας (Άνδρος – Τήνος).

•

Νοτιοανατολική Πελοπόννησος: Το Μάρτιο του 2005 ξεκίνησε η
κατασκευή της γραμμής μεταφοράς διπλού κυκλώματος 150 kV
'Αστρος-Μολάοι μήκους 80 χλμ., η οποία και ολοκληρώθηκε στις

αρχές του 2007. Η αναβάθμιση της γραμμής μεταφοράς 'Αργος
ΙΙ-'Αστρος βρίσκεται σε στάδιο έγκρισης περιβαλλοντικών όρων
και προβλέπεται ολοκλήρωση του έργου μέσα στο 2007. Μετά την
ολοκλήρωση των έργων θα καταστεί δυνατή η σύνδεση επιπλέον 280
MW αιολικών πάρκων.
•

Ανατολική Μακεδονία – Θράκη: Η ενίσχυση των δικτύων εντάσσεται
στο γενικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης 400kV ΕλλάδαςΤουρκίας, η ολοκλήρωση της οποίας θα επιτρέψει τη σύνδεση
350MW νέων αιολικών πάρκων.

•

Κυκλάδες: Έχει αποφασισθεί και προωθείται η διασύνδεση των
Βορειοανατολικών Κυκλάδων με το διασυνδεδεμένο σύστημα, έργο
που έχει ενταχθεί στη ΜΑΣΜ της περιόδου 2006-2010. Η μελέτη
σκοπιμότητας εκπονήθηκε από κοινή ομάδα στελεχών της ΡΑΕ, της
ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ με την εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης,
ολοκληρώθηκε το Μάιο του 2005 και προβλέπει τη σύνδεση της
Σύρου με το Λαύριο μέσω υποθαλασσίου καλωδίου υψηλής τάσης.
Σήμερα η διαδικασία υλοποίησης του εν λόγω πολύπλοκου έργου
βρίσκεται στο στάδιο εξεύρεσης κατάλληλων γηπέδων για την ανέ
γερση των νέων υποσταθμών και την προσγειάλωση των υποβρύχιων
καλωδίων.

6. Νέες ξένες εταιρείες και επενδύσεις – Διεθνή συνέδρια στην Ελλάδα
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Από το Μάρτιο του 2004 ανακοίνωσαν την είσοδό τους, και έχουν ήδη
επενδύσει στην ελληνική αγορά ΑΠΕ μεταξύ των οποίων IBERDROLA
Ισπανίας, EdF New Energies Γαλλίας και CESA Eolica Corporation
Ισπανίας. Gamesa Ισπανίας και Eurus Ιαπωνίας.
Παράλληλα, κατά την περίοδο 27/2 – 3/3 του 2006, πραγματοποιήθηκε
στην Αθήνα το Ευρωπαϊκό Συνέδριο Αιολικής Ενέργειας EWEC2006 μετά
από αποδοχή της υποψηφιότητας της Ελληνικής Επιστημονικής Ένωσης
Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) από την Ευρωπαϊκή Ένωση Αιολικής
Ενέργειας.
7. Γεωθερμία
•

Ολοκληρώθηκε το σχετικό θεσμικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα οι
Περιφέρειες της χώρας να έχουν τη δυνατότητα να προχωρήσουν
απρόσκοπτα στους διαγωνισμούς για την αξιοποίηση των
γεωθερμικών πεδίων της χώρας.

•

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για τις διαδικασίες και τα
κριτήρια των διαγωνισμών εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευνας
και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας (ΦΕΚ
Β’635/12.5.2005).

•

Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση για την κατάταξη των Γεωθερμικών
Πεδίων της χώρας σε πιθανά και βεβαιωμένα (ΦΕΚ Β’1012/19.7.2005).

•

Εκδόθηκε η απόφαση για τα ενεργειακά συστήματα ψύξης/θέρμανσης
με αξιοποίηση της θερμότητας της γης και των υδάτων (αβαθής
γεωθερμία). Η απόφαση αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική διότι
προωθεί ένα νέο επιχειρηματικό κλάδο με καινοτόμα προϊόντα, τα
οποία, με χαμηλό κόστος, αξιοποιούν την ενέργεια που υπάρχει

δίπλα μας, μειώνουν τις ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων και
συμβάλλουν στην εξοικονόμηση ενέργειας.
•

Εκδόθηκε ο Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών, μετά από
γνωμοδοτήσεις και απόψεις του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΚΑΠΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και
του Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

8. Βιοκαύσιμα - Βιομάζα
Το Νοέμβριο του 2005 ψηφίστηκε ο Ν. 3423/2005 «Εισαγωγή στην
Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των Άλλων Ανανεώσιμων
Καυσίμων» (ΦΕΚ Α’304).
Έχουν ήδη εκδοθεί οι αναγκαίες υπουργικές αποφάσεις και έχει ξεκινήσει
η διάθεση του βιοντήζελ στην ελληνική αγορά. Βασική αρχή του Νόμου
είναι η ανάπτυξη της αγοράς Βιοκαυσίμων με στόχο τη συμμόρφωση με
την Οδηγία 30/2003, την περιβαλλοντική προστασία και την απεξάρτηση από
το πετρέλαιο με ταυτόχρονη ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και
τη διαμόρφωση νέων ευκαιριών για την αγροτική οικονομία. Παράλληλα,
όλο αυτό το διάστημα:
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•

Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την υιοθέτηση του
προτύπου ΕΝ14224 για το Βιοντήζελ, ώστε να είναι δυνατή η
κυκλοφορία του.

•

Ψηφίστηκε σε συνεργασία με το υπουργείο Οικονομίας και
Οικονομικών η απαλλαγή κατάλληλων ποσοτήτων βιοντήζελ από τον
Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης.

•

Εντάχθηκαν στο νέο Αναπτυξιακό Νόμο η παραγωγή βιοκαυσίμων ή
στερεών καυσίμων από βιομάζα και η παραγωγή βιομάζας από φυτά.

9. Τρίτη Εθνική Έκθεση για τις ΑΠΕ
Τον Οκτώβριο του 2005 ολοκληρώθηκε και στάλθηκε στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή η 3η Εθνική Έκθεση για τις ΑΠΕ σύμφωνα με την Οδηγία
77/2001, που περιλαμβάνει το σχεδιασμό μας μέχρι το 2010. Το
βασικό συμπέρασμα της Έκθεσης είναι ότι με ενδεικτικό στόχο για
20,1% παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ το 2010, το ποσοστό
συμμετοχής θα είναι γύρω στο 18% (βασικό σενάριο).
10. Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών
Τον Απρίλιο του 2007, με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης εγκρίθηκε
η 1η Φάση του Προγράμματος Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών στη
Χώρα, στο πλαίσιο του Ν. 3468/2006.
Το πρόγραμμα καταρτίστηκε από τη ΡΑΕ και θέτει τις βασικές αρχές
και τη στρατηγική για την ανάπτυξη φωτοβολταϊκών σταθμών που
εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συνολικής ισχύος 500 MWp
για σταθμούς που συνδέονται με το Σύστημα (απευθείας ή μέσω
Δικτύου) και συνολικής ισχύος 200 MWp, για σταθμούς που συνδέονται
στο Δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. Στόχος είναι η κατά
το δυνατόν ταχύτερη διείσδυση της παραγόμενης ενέργειας από
φωτοβολταϊκούς σταθμούς.

V. Πολιτικές για την Ορθή Χρήση και την Εξοικονόμηση
Ενέργειας
Με σκοπό τόσο την υιοθέτηση της Πράσινης Βίβλου για την Ενεργειακή Απόδοση που
εκδόθηκε ως σχέδιο τον Ιούνιο του 2005 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όσο και
την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο σημαντικό ζήτημα της εξοικονόμησης
ενέργειας, προχωρήσαμε σε σειρά μέτρων προς το σκοπό αυτό.
Συγκεκριμένα:
1.

Ανακηρύχθηκε το 2005 και όλα τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2010 ως
«Έτη Εξοικονόμησης Ενέργειας» και αναλήφθηκαν πρωτοβουλίες για την
ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στη σημασία της
ορθής χρήσης και εξοικονόμησης των ενεργειακών πόρων.
Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής διανεμήθηκαν, τόσο κατά το 2006
όσο και την άνοιξη του 2007, έντυπα σε κεντρικά σημεία της χώρας,
σχετικά με τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οικιακό τομέα,
όσο και στις μεταφορές. Ανάλογες πρωτοβουλίες προωθήθηκαν από τη
ΔΕΗ και το ΚΑΠΕ, με το συντονισμό του υπουργείου Ανάπτυξης.

2. Εκδόθηκε το Μάιο του 2005, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την
εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθμισης της αέργου ισχύος σε όλα τα κτίρια του
Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα.
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Η πρωτοβουλία αυτή είχε ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της ευστάθειας
τους Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και συνέβαλε, σε μεγάλο βαθμό,
στη διαχείριση της υψηλής ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά το
καλοκαίρι του 2005.
3. Εισάγεται στην ενεργειακή πολιτική μας η έννοια της Διαχείρισης Ζήτησης
και Φορτίου. Για πρώτη φορά, τον Ιούλιο του 2005, εφαρμόσθηκε
πιλοτικά ειδική τιμολογιακή πολιτική για την περικοπή της αιχμής από τη
Βιομηχανία, η οποία συνεχίστηκε και κατά τα έτη 2006 και 2007.
Πέραν αυτού από την 1η Αυγούστου 2006, με απόφαση του υπουργού
Ανάπτυξης, θεσπίστηκαν, για πρώτη φορά, για τους οικιακούς
καταναλωτές σημαντικά οικονομικά κίνητρα με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας.
Συγκεκριμένα: Όσοι οικιακοί καταναλωτές μειώσουν την κατανάλωση
ενέργειας συνολικά στο επόμενο δωδεκάμηνο κατά 4% (προκειμένου για
ετήσια κατανάλωση μέχρι 6000kWh) και 6% (προκειμένου για ετήσια
κατανάλωση από 6001kWh-12000kWh), σε σχέση με την αντίστοιχη
προηγούμενη περίοδο, θα τύχουν επιστροφής που θα είναι ίση με το 5% επί
της συνολικής δαπάνης τους για κατανάλωση ενέργειας και παγίου.
4. Συγκροτήθηκαν και ολοκλήρωσαν το έργο τους δύο επιτροπές για την
ενσωμάτωση των σημαντικών Οδηγιών:
•

2002/91 για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων

•

2004/8 για την προώθηση της Συμπαραγωγής Θερμότητας Ηλεκτρισμού

Στις επιτροπές αυτές, πέραν των υπηρεσιών του ΥΠΕΧΩΔΕ, συμμετείχαν

εκπρόσωποι της ΡΑΕ, του ΔΕΣΜΗΕ, του ΚΑΠΕ, του ΤΕΕ, του ΥΠΕΧΩΔΕ και
άλλων φορέων. Τα πορίσματα των επιτροπών περιλαμβάνουν σχέδια νόμου
και κανονιστικές αποφάσεις που μετά τη νομοτεχνική τους επεξεργασία
προωθούνται στο αμέσως επόμενο διάστημα για ψήφιση στη Βουλή.
Με το σχέδιο Νόμου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων, σε ότι
αφορά την ανάπτυξη μεθοδολογίας υπολογισμού ενεργειακής απόδοσης,
τον καθορισμό ελάχιστων απαιτήσεων ενεργειακής κατανάλωσης, την
ενεργειακή πιστοποίηση κτιρίων και τη διενέργεια επιθεωρήσεων λεβήτων
και συστημάτων κλιματισμού, διαμορφώνεται «Κανονισμός Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων», με τον οποίο:
•

Θεσπίζεται μεθοδολογία υπολογισμού για τις θερμικές και ψυκτικές
απαιτήσεις χώρων, τις ενεργειακές ανάγκες για ζεστό νερό χρήσης,
την ενεργειακή απόδοση σε εγκαταστάσεις θέρμανσης και ψύξης,
το δυναμικό φυσικού φωτισμού και τη συγκέντρωση φωτιστικής
ισχύος εγκαταστάσεων φωτισμού.

•

Τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις για τη θερμική συμπεριφορά των
δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους, την ενεργειακή
απόδοση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για θέρμανση,
ψύξη και ζεστό νερό χρήσης, καθώς και για τις εγκαταστάσεις
φωτισμού των κτιρίων του τριτογενούς τομέα.

•

Καθορίζονται ενεργειακές κλάσεις καθώς και η μορφή και το
περιεχόμενο του πιστοποιητικού ενεργειακής απόδοσης.

•

Αποτυπώνεται η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης –
πιστοποίησης των κτιρίων και των επιθεωρήσεων λεβήτων και
εγκαταστάσεων κλιματισμού.
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Με το νέο σχέδιο νόμου για την προώθηση της Συμπαραγωγής Θερμότητας
- Ηλεκτρισμού, μεταξύ άλλων:
•

Προσδιορίζεται η μεθοδολογία υπολογισμού της ηλεκτρικής
ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή, αλλά και του ύψους
της αποδοτικότητας συμπαραγωγής,

• Θεσπίζεται σύστημα εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας
από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας,
•

5.

Παρέχεται έγκριση τύπου μονάδας συμπαραγωγής για τυποποιημένες
μονάδες συμπαραγωγής τύπου μικρής κλίμακας, με την οποία
απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από την υποχρέωση λήψης άδειας
παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας.

Προωθείται η εξοικονόμηση ενέργειας και η χρήση ηλιακής ενέργειας και
φυσικού αερίου στα κτίρια.
Πέραν της αντιστάθμισης αέργου ισχύος, προωθείται η σύνδεση όλων
των δημοσίων κτιρίων με το δίκτυο του φυσικού αερίου, εφόσον αυτό
είναι τεχνικά εφικτό, σύμφωνα με υπουργική απόφαση που εκδόθηκε
τον Απρίλιο του 2006. Επίσης, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Ανάπτυξης έχει αναλάβει πρωτοβουλία για τη μεγιστοποίηση της χρήσης
φωτοβολταϊκών συστημάτων στα δημόσια κτίρια.
Σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ καθορίστηκαν ως μηδενικής όχλησης

η μικρή συμπαραγωγή και τα φωτοβολταϊκά, ώστε να μπορεί να
εγκαθίστανται νόμιμα στον αστικό ιστό.
6. Εκδόθηκε τον Οκτώβριο του 2006, Κοινή Υπουργική Απόφαση για την
αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων στα κτίρια του δημόσιου
τομέα, όταν αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού
κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β, με λαμπτήρες κλάσης
ενεργειακής απόδοσης Α ή Β, το οποίο και ολοκληρώνεται.
Επίσης, εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2007, Κοινή Υπουργική Απόφαση που
στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο τομέα και την
Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της τακτικής συντήρησης των κλιματιστικών
μονάδων.

VI. Διεθνείς Ενεργειακές Συμφωνίες
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Από το Μάρτιο του 2004 εφαρμόζουμε μια επιθετική ενεργειακή πολιτική
και διπλωματία. Βασικός άξονας της ενεργειακής πολιτικής του υπουργείου
Ανάπτυξης είναι η ένταξη της χώρας μας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα πετρελαίου,
φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, μέσα από την προώθηση και την
υλοποίηση διεθνών και διακρατικών συμφωνιών. Στόχος του υπουργείου
Ανάπτυξης και της κυβέρνησης είναι να καταστεί η Ελλάδα ένα σύγχρονο
διαμετακομιστικό κέντρο μεταφοράς ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου και
πετρελαίου από τα σημεία και τις περιοχές παραγωγής προς τα μεγάλα
καταναλωτικά κέντρα.
Η εξωστρεφής ενεργειακή πολιτική που εφαρμόζουμε, οδήγησε σε εξαιρετικά
σημαντικές διεθνείς επιτυχίες το 2005.
1. Η Κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού Αγωγού Φυσικού Αερίου
Στις 3 Ιουλίου του 2005, στους Κήπους του Έβρου, παρουσία των
Πρωθυπουργών της Ελλάδας και της Τουρκίας, κ.κ. Κώστα Καραμανλή και
Ταγίπ Ερντογάν, εγκαινιάστηκε η έναρξη κατασκευής του Ελληνο-Τουρκικού
αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου. Είχε προηγηθεί, τον Απρίλιο του
2004, η κύρωση της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας και Τουρκίας για την
υλοποίηση του έργου.
Ο αγωγός αυτός, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη τροφοδότηση της χώρας
με φυσικό αέριο από τη Ρωσία, μέσω Βουλγαρίας και με το υγροποιημένο
φυσικό αέριο από την Αλγερία, θα συμβάλει στη διαφοροποίηση των πηγών
προμήθειας του φυσικού αερίου και την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου
στην ελληνική αγορά.
Πρόκειται για αγωγό συνολικού μήκους 300 χιλιομέτρων, ο οποίος θα
εκτείνεται από την Κομοτηνή μέχρι το Καρατσαμπέ της Τουρκίας και θα
μεταφέρει, αρχικά, 3 με 3,5 δις κυβικά μέτρα φυσικού αερίου από την περιοχή
της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής, με δυνατότητα επέκτασης της
χωρητικότητάς του μέχρι και 11 δις κυβικά μέτρα ετησίως. Ο προϋπολογισμός
του τμήματος του αγωγού που βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος, μήκους 90
χλμ., ανέρχεται στα 80 εκατ. ευρώ.
Ο αγωγός θα τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2007.

2. Η Υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας για την Κατασκευή του
αγωγού Φυσικού Αερίου Ελλάδας - Ιταλίας
Στις 4 Νοεμβρίου 2005, στο Lecce της Ιταλίας, υπογράφηκε από τον υπουργό
Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και τον υπουργό Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
της Ιταλίας Κλαούντιο Σκαγιόλα, Διακρατική Συμφωνία για την κατασκευή του
Ελληνο-Ιταλικού υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου που θα
συνδέει τα συστήματα φυσικού αερίου των δύο χωρών.
Ουσιαστικά, ο υποθαλάσσιος αγωγός φυσικού αερίου, που θα συνδέει τη
χώρα μας με την Ιταλία, θα αποτελεί συνέχεια του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού
φυσικού αερίου και με την ολοκλήρωση της κατασκευής του, η χώρα μας
θα αναβαθμιστεί σε δίαυλο μεταφοράς φυσικού αερίου από τις παραγωγικές
περιοχές της Κασπίας στα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της Δυτικής
Ευρώπης.
Μέσω της Ελλάδας, ο αγωγός προβλέπεται να μεταφέρει 8 δισ. κυβικά μέτρα
φυσικού αερίου προς την Ιταλία με δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης
της χωρητικότητάς του. Η διαμετακόμιση του αερίου θα ξεκινά από την
Κομοτηνή και θα φθάνει στη Νέα Μεσημβρία μέσω του υπάρχοντος
ελληνικού δικτύου. Από εκεί θα κατασκευαστεί αγωγός με διάμετρο 36" και
μήκος περίπου 300 χλμ που θα μεταφέρει το αέριο στο Σταυρολιμένα.
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Στην κατασκευή του υποθαλάσσιου τμήματος του αγωγού θα συμμετέχουν
η εταιρεία ΔΕΠΑ και η ιταλική ενεργειακή εταιρεία Edison, μέσω της
σύστασης τρίτης εταιρείας με την επωνυμία Poseidon. Ο υποθαλάσσιος
αγωγός, με συνολικό μήκος 212 χλμ., θα εκτείνεται από το Σταυρολιμένα στο
Οτράντο της Ιταλίας και το συνολικό του κόστος εκτιμάται στα 300 εκατ.
ευρώ, ενώ η ολοκλήρωση του έργου αναμένεται το 2011.
3. Η Υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ρωσίας, Ελλάδας και
Βουλγαρίας για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
Σε συνέχεια της υπογραφής του Μνημονίου Συνεργασίας, στις 12 Απριλίου
2005, στη Σόφια, στις 15 Μαρτίου 2007, στην Αθήνα, ο υπουργός Ανάπτυξης
Δημήτρης Σιούφας, ο Ρώσος υπουργός Ενέργειας Βίκτορ Χριστένκο και
ο Βούλγαρος υπουργός Περιφερειακής Ανάπτυξης Άσεν Γκαγκαούζοφ,
παρουσία του Ρώσου Προέδρου Β. Πούτιν, του Βούλγαρου Πρωθυπουργού
Γκ. Παρβάνοφ και του Έλληνα Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή, υπέγραψαν
Διακρατική Σύμφωνία για την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού
μεταφοράς πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ολοκληρώνοντας,
ύστερα από 13 χρόνια συνεχών συζητήσεων και αναβολών, την πρώτη βασική
φάση για την υλοποίηση του έργου.
Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης θα αποτελέσει
συμπληρωματική δίοδο των Στενών του Βοσπόρου για τη μεταφορά
σημαντικών ποσοτήτων ρωσικού πετρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα στις
ευρωπαϊκές αγορές, τις ΗΠΑ και την Ασία.
Πρόκειται για αγωγό που θα εκτείνεται από το λιμάνι Μπουργκάς της
Βουλγαρίας έως το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης, με συνολικό μήκος 280 χλμ.
(περίπου 135 χιλιόμετρα σε ελληνικό έδαφος) και συνολικό προϋπολογισμό
750-800 εκατ. ευρώ σε σημερινές τιμές. Η αρχική χωρητικότητα του αγωγού
θα ανέρχεται στους 35 εκατ. τόνων ετησίως, με δυνατότητα περαιτέρω
επέκτασης στους 50 εκατ. τόνους.

Οι αποθηκευτικοί χώροι που θα κατασκευασθούν στις λιμενικές
εγκαταστάσεις της Αλεξανδρούπολης συνολικής χωρητικότητας 650.000
μετρικών τόνων, με ειδικές υποδομές φόρτωσης και εκφόρτωσης, θα έχουν
τη δυνατότητα υποδοχής δεξαμενόπλοιων έως και 300.000 τόνων.
Η κατασκευή του αγωγού, που αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί στις αρχές
του 2011, θα οδηγήσει στην ένταξη της χώρας μας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα
μεταφοράς πετρελαίου.
Το έργο αυτό αναβαθμίζει τη γεωπολιτική θέση και το διεθνή ρόλο της
Ελλάδας, αφού την εντάσσει στην προνομιούχο ομάδα των χωρών του
πλανήτη που διαθέτουν αγωγούς. Εξασφαλίζει μόνιμα δημόσια έσοδα από
τα δικαιώματα διέλευσης που ανέρχονται σε 35 - 50 εκατ. δολαρίων ετησίως.
Δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας και αναπτυξιακές συνέργιες στη Θράκη και
τη Βόρεια Ελλάδα, ενώ ενισχύει τη φιλία και τη συνεργασία με τη Βουλγαρία
και τη Ρωσία.
4. Η Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας
Στις 25 Οκτωβρίου 2005, υπογράφηκε στο Σαρόγλειο Μέγαρο, η Συνθήκη
Ίδρυσης της Ενεργειακής Κοινότητας των Χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
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Τη Συνθήκη υπέγραψαν πέντε κράτη-μέλη της Ε.Ε.: η Ελλάδα, η Ιταλία,
η Ουγγαρία, η Σλοβενία (κράτη-μέλη της Ε.Ε.), 9 χώρες της περιοχής της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης: η Αλβανία, η Βοσνία-Ερζεγοβίνη, η Βουλγαρία,
η Ρουμανία, η Κροατία, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, η πΓΔΜ και το UNMIK
(United Nations Interim Administration Mission in Kosovo).
Με την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας δημιουργείται μία ενιαία
ενεργειακή αγορά στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πρόβλεψη
και σαφές χρονοδιάγραμμα για τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στην αγορά
ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Μέσα στα επόμενα 15 χρόνια εκτιμάται ότι στην ευρύτερη περιοχή, θα
υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους 21 δις ευρώ για την κατασκευή νέων και την
αναβάθμιση υφισταμένων μονάδων παραγωγής και δικτύων ηλεκτρισμού
και φυσικού αερίου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
5. Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με την Αραβική Δημοκρατία
της Αιγύπτου
Στις 7 Μαΐου 2006, υπογράφηκε στο Κάιρο, από τον υπουργό Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα και τον υπουργό Πετρελαίου της Αραβικής Δημοκρατίας της
Αιγύπτου Σαμέχ Φάχμι, Μνημόνιο Συνεργασίας για την περαιτέρω συνεργασία
των δύο χωρών στον τομέα του φυσικού αερίου και της έρευνας και
εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων.
6. Η υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας με την Αλβανία
Στις 14 Σεπτεμβρίου 2006, υπογράφηκε στην Αθήνα, από τον υπουργό
Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και τον υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας
της Αλβανίας Γκένκ Ρούλι, Διακρατική Συμφωνία για την ενίσχυση της
συνεργασίας των δύο χωρών στους τομείς του φυσικού αερίου, του
πετρελαίου και του ηλεκτρισμού.

7. Η υπογραφή Πρωτοκόλλου Προθέσεων με την Ιταλική Κυβέρνηση
Στις 31 Ιανουαρίου 2007, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και
ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας Πιερλουίτζι Μπερσάνι
υπέγραψαν Πρωτόκολλο Προθέσεων με το οποίο καθορίστηκε η συμφωνία
των δύο μερών για την εξαίρεση από Πρόσβαση Τρίτων του υποθαλάσσιου
τμήματος του αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας με
την επωνυμία «ΠΟΣΕΙΔΩΝ», κατόπιν αιτήματος των εταιρειών ΔΕΠΑ Α.Ε.
και EDISON SpA, σύμφωνα με τις προβλέψεις της κοινοτικής οδηγίας 55 του
2003 για την εσωτερική ευρωπαϊκή αγορά φυσικού αερίου.
Η απόφαση του ιταλικού υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης υποβλήθηκε
προς γνωμοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η τελική έγκριση
αναμένεται να δοθεί στα τέλη του Ιουνίου 2007.
Με τη χορήγηση της αίτησης εξαίρεσης από την υποχρέωση της πρόσβασης
τρίτων στον υποθαλάσσιο αγωγό φυσικού αερίου Ελλάδας-Ιταλίας, τίθενται
οι βάσεις για την υλοποίηση του έργου, η κατασκευή του οποίου θα ξεκινήσει
το 2009.

VII. Τομέας Φυσικού Πλούτου
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Το υπουργείο Ανάπτυξης αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην εκμετάλλευση
και αξιοποίηση του ορυκτού πλούτου της χώρας μας που, παρά τις αρνητικές
εξελίξεις των τελευταίων ετών και τις διεθνείς δυσμενείς συγκυρίες,
εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στήριγμα της εθνικής οικονομίας, εξασφαλίζει
θέσεις απασχόλησης και συμβάλλει στη συγκράτηση του πληθυσμού στην
περιφέρεια.
Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου, που αφορά στην έρευνα και την εκμετάλλευση του
ορυκτού πλούτου της χώρας, τον Απρίλιο του 2005 ψηφίστηκε στη Βουλή
ο Ν. 3335, με τον οποίο έγιναν οι πρώτες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση
αυτή.
Με το νέο νόμο:
1ον Παρατείνεται η προθεσμία καθορισμού λατομικών περιοχών εκμετάλλευσης
αδρανών υλικών. Για το θέμα αυτό έγιναν επανειλημμένες νομοθετικές
παρεμβάσεις από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, χωρίς η προσπάθεια
να ολοκληρωθεί είτε λόγω λειτουργικών αδυναμιών της δημόσιας
διοίκησης είτε λόγω προσφυγών και αποφάσεων του Συμβουλίου της
Επικρατείας.
2ον Καταργείται το απαγορευτικό όριο των χιλίων (1.000) μέτρων από τα
όρια των λατομικών περιοχών για τις κτιριακές και τις μηχανολογικές
εγκαταστάσεις εργοστασίων, καθώς και τις εγκαταστάσεις έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
3ον Αίρεται η απαγόρευση καθορισμού λατομικών περιοχών σε αποστάσεις
μικρότερες των δύο (2) χιλιομέτρων από αρχαιολογικούς χώρους και
προστατευόμενες ζώνες.
4ον Καθορίζεται νέα προθεσμία στους εκμεταλλευτές λατομείων μαρμάρων και

βιομηχανικών ορυκτών για την υποβολή αιτήσεων παράτασης των αδειών
εκμετάλλευσης.
5ον Παρέχεται, σε μια κατηγορία εκμεταλλευτών παλαιών λατομείων που
εκ παραδρομής δεν είχαν συμπεριληφθεί στις ρυθμίσεις της σχετικής
νομοθεσίας του 2000, το δικαίωμα συμμετοχής σε δημοπρασίες για την
απόκτηση λατομικών χώρων εντός των λατομικών περιοχών του νομού
τους.
Στις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης στον τομέα του Φυσικού Πλούτου,
περιλαμβάνεται και η έκδοση υπουργικής απόφασης, το Σεπτέμβριο του
2005, σύμφωνα με την οποία καθορίζεται ένας διαφανής και δίκαιος τρόπος
κατανομής του λιγνιτικού τέλους 0,4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της ΔΕΗ
( σύμφωνα με το Ν. 2446/1996), το οποίο διατίθεται στους νομούς Κοζάνης,
Φλώρινας και Αρκαδίας αναλογικά με την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια
από τους λιγνιτικούς σταθμούς που λειτουργούν στα όρια των νομών
αυτών.
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Το υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε στη σύνταξη νομοσχεδίου για την έρευνα
και εκμετάλλευση των λατομείων. Μετά τη μακρά δημόσια διαβούλευση και
τη συνεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τα συναρμόδια υπουργεία,
το ΥΠΕΧΩΔΕ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το κείμενο του
νομοσχεδίου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί, και πολύ σύντομα θα κατατεθεί στη
Βουλή των Ελλήνων. Στο κείμενο του νομοσχεδίου αυτού, έχουν ενταχθεί
οι ισχύουσες, σήμερα, διατάξεις για όλες τις κατηγορίες των λατομικών
ορυκτών. Επιπλέον περιλαμβάνονται, τροποποιήσεις ισχυουσών διατάξεων,
που κρίθηκαν αναγκαίες και προσθήκες νέων διατάξεων, με σκοπό την
κατάλληλη προσαρμογή του στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο που έχει
διαμορφωθεί στο μεταξύ.
Στις κυριότερες τροποποιήσεις και προσθήκες νέων διατάξεων του νομοσχεδίου
περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι εξής :
1.

Τίθεται σε νέα βάση η διάρκεια των μισθώσεων και των αδειών
εκμετάλλευσης των λατομείων, με βάση την αρχή της αξιοποίησης των
κοιτασμάτων και σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
και την Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης.

2.

Η αναμόρφωση της διαδικασίας καθορισμού λατομικών περιοχών
εκμετάλλευσης αδρανών υλικών, σύμφωνα με τις τοπικές συνθήκες
και τις ανάγκες της αγοράς και με πρωτοβουλία των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και όχι της Κεντρικής Κυβέρνησης.

3.

Θεσπίζεται η δυνατότητα καθορισμού ειδικών ζωνών εκμετάλλευσης,
κατά προτεραιότητα, βιομηχανικών ορυκτών και μαρμάρων με
Προεδρικό Διάταγμα από πέντε υπουργεία.

4. Θεσπίζεται συγκεκριμένη διαδικασία για την άσκηση των δικαιωμάτων
έρευνας, εκ μέρους του Δημοσίου, σε λατομικούς χώρους ιδιοκτησίας
του.
5. Θεσπίζεται ο έλεγχος της ποιότητας των παραγομένων αδρανών υλικών,
στο μέτρο που αφορά τον εκμεταλλευτή λατομείου.
6. Θεσπίζονται διατάξεις, που συμβάλλουν στην απλούστευση των
διαδικασιών αδειοδότησης, Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών

Επιπτώσεων, κλπ.
7.

Αποσαφηνίζεται ότι δε θα μπορεί πλέον να παρατείνεται η λειτουργία
λατομείων αδρανών υλικών που βρίσκονται εκτός λατομικών περιοχών.

Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του
δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού χώρου
στην περιοχή της Βεύης του Ν. Φλωρίνης, για διάστημα έως 50 χρόνια, η
οποία βρίσκεται στην τελική φάση επιλογής αναδόχου.
Πρόκειται για επίλυση μιας μακροχρόνιας εκκρεμότητας, με σκοπό την
επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της Βεύης και τη συνακόλουθη
συμβολή του στην εκμετάλλευση του εθνικού ενεργειακού πόρου (λιγνίτη).
Αναμένονται επενδύσεις, της τάξης των 15-20 εκατομμυρίων ευρώ, για
την αποκατάσταση και επαναλειτουργία του ορυχείου, με πρόβλεψη για
τη δημιουργία τουλάχιστον 150-200 νέων θέσεων εργασίας στην περιοχή,
για τις οποίες προτεραιότητα θα έχουν οι άνεργοι, πρώην εργαζόμενοι στο
λιγνιτωρυχείο.
Τέλος, προκηρύχθηκε διεθνής ανοικτός διαγωνισμός για την ανάπτυξη
Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με σκοπό τη δημιουργία
Ψηφιακής Βάσης Χωρικών Δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομικών
χώρων της Ελλάδας.
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Το έργο αυτό, στοχεύει στη βελτίωση των διαδικασιών και του χρόνου
χορήγησης των μεταλλευτικών και λατομικών τίτλων από τις κρατικές
υπηρεσίες, στην αποτελεσματική παρακολούθηση της δραστηριότητας
και των υποχρεώσεων των μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων
καθώς και στην ελεύθερη και γρήγορη πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα, σε
πληροφορίες σχετικώς με τους χώρους που αναπτύσσεται η μεταλλευτική
και λατομική δραστηριότητα, με τους κατόχους των τίτλων και με τη
νομιμοποίηση ή μη διαφόρων εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

VIIΙ. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ χρηματοδοτείται δέσμη μέτρων και δράσεων
που αφορούν τον Τομέα Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, συνολικού
προϋπολογισμού 1,78 εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 834,9 εκατ. ευρώ), που
αντιστοιχεί στο 29,45% του προϋπολογισμού του ΕΠΑΝ.
Φορείς Υλοποίησης (Τελικοί Δικαιούχοι) των παραπάνω δράσεων είναι ο
Τομέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του υπουργείου Ανάπτυξης, η ΔΕΠΑ,
η ΔΕΗ, ο ΔΕΣΜΗΕ, η ΡΑΕ, το ΙΓΜΕ κ. ά.
Από την αρχή του Προγράμματος (2001) έως το Μάρτιο του 2004 είχαν
ενταχθεί έργα συνολικού προϋπολογισμού 1.231,8 εκατ. ευρώ (Δημόσια
Δαπάνη 507,8 εκατ. ευρώ), που κάλυπταν το 40,1 % του προϋπολογισμού των
δράσεων, το ποσοστό συμβασιοποίησης των έργων ανερχόταν σε 23,7%, ενώ
το ποσοστό απορρόφησης έφτανε μόλις το 4,2 %.
Στο τέλος του 2004 το ποσοστό απορρόφησης του τομέα αυξήθηκε σε
10,3%, ενώ τον Απρίλιο 2007 το ποσοστό απορρόφησης ανήλθε σε 48,4%.
Σε ονομαστικά μεγέθη στην περίοδο Μαρτίου – Δεκεμβρίου 2004, οι

δημόσιες δαπάνες του τομέα αυξήθηκαν κατά 78 εκατ. ευρώ, το 2005 η
αύξηση υπερέβη τα 120 εκατ. ευρώ και το 2006 τα 146 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα ο Τομέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του υπουργείου
Ανάπτυξης είναι φορέας χάραξης πολιτικής και προγραμματισμού ή/και
Τελικός Δικαιούχος για 13 Δράσεις (ή μέρη Δράσεων), του ΕΠΑΝ, συνολικού
προϋπολογισμού 1.221,8 εκατ. ευρώ (αντιστοιχούσα Δημόσια Δαπάνη 477,7
εκατ. ευρώ).
Από το Μάρτιο του 2004 έως το Απρίλιο του 2007, ο Τομέας Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων του υπουργείου Ανάπτυξης προκήρυξε έξι νέες δράσεις
συνολικού προϋπολογισμού 442,2 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση ενεργειακών
επενδύσεων και επενδύσεων που αφορούν ορυκτές πρώτες ύλες.
Συγκεκριμένα:
1.

Δημοσιεύθηκαν δυο προκηρύξεις του Μέτρου 6.5 για την «Προώθηση της
διείσδυσης συστημάτων ΑΠΕ στο ενεργειακό σύστημα της χώρας»:
α) Η πρώτη αφορά στη χρηματοδότηση της σύνδεσης των έργων ΑΠΕ και
ΣΗΘ, που έχουν ενταχθεί στη Δράση 2.1.3, με το Ηλεκτρικό Δίκτυο ή
Σύστημα.
Εγκρίθηκε η χρηματοδότηση 67 έργων συνολικού προϋπολογισμού
51,1 εκατ. ευρώ και δημόσιας χρηματοδότησης 25,3 εκατ. ευρώ.
β) Η δεύτερη και πιο σημαντική προκήρυξη αφορά στην ενίσχυση
ενεργειακών επενδύσεων συστημάτων ΑΠΕ, Συμπαραγωγής και
Εξοικονόμηση Ενέργειας. Στο πλαίσιο της προκήρυξης αυτής
εγκρίθηκαν 136 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού
200,6 εκατ. ευρώ (δημόσια χρηματοδότηση 69 εκατ. ευρώ).
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2.

Ολοκληρώθηκε η δεύτερη προκήρυξη της Δράσης 2.1.3 για την ενίσχυση
ενεργειακών επενδύσεων με την υποβολή και αξιολόγηση προτάσεων
στο πλαίσιο του τέταρτου κύκλου αξιολόγησης. Στο πλαίσιο αυτού
εντάχθηκαν 104 προτάσεις προϋπολογισμού 191,7 εκατ. ευρώ (δημόσια
χρηματοδότηση 66,4 εκατ. ευρώ).
Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν από το Μέτρο 6.5 σε συνδυασμό
με τα έργα που χρηματοδοτούνται από τη Δράση 2.1.3 συμβάλλουν
καθοριστικά στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η
χώρα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

3.

Προκηρύχθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης
6.3.2, που αφορά στην ενίσχυση έργων που προωθούν καινοτόμες λύσεις
στο ενεργειακό πρόβλημα των νησιών και μπορούν να συνδυάζουν την
κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με άλλες ανάγκες των νησιών, όπως η
αντιμετώπιση αναγκών σε νερό.
Εγκρίθηκαν 32 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 13,37
εκατ. ευρώ (δημόσια χρηματοδότηση 6,02 εκατ. ευρώ).

4. Προκηρύχθηκε και ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης της Δράσης
3.1.1 «Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών».
Εγκρίθηκαν 7 επενδυτικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 3,26
εκατ. ευρώ (δημόσια χρηματοδότηση 1,6 εκατ. ευρώ).

5.

Προκηρύχθηκε η Δράση 3.1.2 «Προσδιορισμός Αξιοπιστίας & Απόδοσης
Ενεργειακού Εξοπλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων», που αφορά στην
παροχή διαπιστευμένων υπηρεσιών πιστοποίησης, ελέγχων, δοκιμών και
μετρήσεων, προς τους αποδέκτες της ενίσχυσης, από ανεξάρτητα
εργαστήρια δοκιμών ή/και φορείς πιστοποίησης, με σκοπό την έκδοση
δελτίων δοκιμών ή/και πιστοποιητικών για τα μετρούμενα στοιχεία
της αξιοπιστίας και της ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με κατάλληλα
κοινοτικά ή διεθνή πρότυπα ή κανονισμούς πιστοποίησης.
Εγκρίθηκαν 12 προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 608.258 ευρώ και
δημόσια χρηματοδότηση 425.780 ευρώ.

6. Προκηρύχθηκε η Δράση 7.3.4, που αφορά στην ανάπτυξη, προώθηση και
εφαρμογή νέων τεχνολογιών, νέων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας
και νέων χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών από Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις του κλάδου.
Εγκρίθηκαν 13 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 6,29 εκατ ευρώ (δημόσια
χρηματοδότηση 2,96 εκατ. ευρώ).
7.

Παράλληλα προκηρύχθηκαν τρεις (3) ανοικτοί διεθνείς διαγωνισμοί,
οι οποίοι βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης για την ανάδειξη
αναδόχου, για τα εξής έργα:
•

Δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για την προώθηση
της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) (προϋπολογισμού 1,135 εκατ.
ευρώ)

•

Κατάρτιση Μητρώου Χρηστών Ύδατος στους Τομείς Αρμοδιότητας
του Υπουργείου Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία, Εμπόριο) και στον
Τουρισμό. Ανάπτυξη Εργαλείων Επικαιροποίησης και Επεξεργασίας
των Δεδομένων. Εγκατάσταση Δικτύου Επικοινωνίας των επί μέρους
Τομέων (προϋπολογισμού 520.000 ευρώ)

•

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με
σκοπό τη δημιουργία ψηφιακής βάσης χωρικών δεδομένων των
μεταλλευτικών και λατομικών χώρων της Ελλάδας (προϋπολογισμού
560.000 ευρώ).
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Επιπλέον, ο Τομέας Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του υπουργείου
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο της Δράσης 7.1.1, χρηματοδοτεί με 79,24 εκατ.
ευρώ (δημόσια δαπάνη), τις τρεις Εταιρείες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας) για την κατασκευή δικτύων χαμηλής πίεσης
στις αντίστοιχες περιοχές συνολικού προϋπολογισμού 197,9 εκατ. ευρώ.
Στο χρονικό διάστημα που μεσολάβησε από το Μάρτιο του 2004, τα
παραπάνω έργα εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝ, ενώ με συντονισμένες προσπάθειες
καλύφθηκαν καθυστερήσεις και επιταχύνθηκαν οι ρυθμοί υλοποίησής τους.
Οι ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας ολοκληρώνουν το έργο τους εντός
του 2007. Ήδη, έχει καταβληθεί στις ΕΠΑ χρηματοδότηση ύψους 18,2 εκατ.
ευρώ.
Το Μάρτιο 2004 η δημόσια δαπάνη που αντιστοιχούσε στις πληρωμές των
έργων του Τομέα Ενέργειας και Φυσικών πόρων του υπουργείου Ανάπτυξης
ανερχόταν σε 24,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή ποσοστό απορρόφησης επί της
συνολικής δημόσιας δαπάνης των δράσεων 4,6 %, ενώ τον Απρίλιο του

2007 η καταβληθείσα δημόσια δαπάνη ανήλθε σε 207,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή
ποσοστό 43,7%.
Εξίσου σημαντική είναι η πρόοδος που παρουσίασαν αρκετά από τα έργα
υποδομής φυσικού αερίου που υλοποιεί η ΔΕΣΦΑ και η ΔΕΠΑ. Στο διάστημα
που μεσολάβησε εντάχθηκαν 28 νέα έργα συνολικού προϋπολογισμού
375,17 εκατ. ευρώ, το ποσοστό συμβασιοποίησης των έργων επί του
προϋπολογισμού των δράσεων ανήλθε στο 95,1%, ενώ οι πληρωμές σε
δημόσια δαπάνη από 0,46 εκατ. ευρώ ανήλθαν σε 70,54 εκατ. ευρώ. Αξίζει
να σημειωθεί :

34

•

η κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού Αγωγού (συνολικού προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ) που ολοκληρώνεται εντός του 2007

•

η ολοκλήρωση της κατασκευής του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων της ΕΘΕΛ στην Ανθούσα, συνολικού προϋπολογισμού 4,86 εκατ.
ευρώ. Πρόκειται για μια σημαντική παρέμβαση για την διείσδυση του
φυσικού αερίου στο τομέα των μεταφορών

•

η σημαντική πρόοδος κατασκευής του έργου της αναβάθμισης
του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) της Ρεβυθούσας,
συνολικού προϋπολογισμού 47,8 εκατ. ευρώ, ο οποίος αναμένεται να
ολοκληρωθεί εντός του 2007 και θα αποτελέσει ένα από τους δέκα
μεγαλύτερους σε όλη την Ευρώπη.

IΧ. Δ΄ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
Το 2006 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του νέου Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα – Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ). Στον τομέα
της Ενέργειας προβλέπονται παρεμβάσεις που θα συμβάλουν, τόσο στο
σταδιακό περιορισμό της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο με την
προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού
και την περαιτέρω διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό ισοζύγιο, όσο και στην ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της
χώρας στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, μέσω της ένταξης
της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα.
Οι παρεμβάσεις αυτές θα αφορούν κυρίως:
1. ΕΡΓΑ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΑΠΕ) – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΕΞΕ)
•

Ενίσχυση επενδύσεων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ).

•

Εξοικονόμηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στο δευτερογενή
και τριτογενή τομέα.

•

Ενίσχυση επενδύσεων για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στα
νησιά

2. ΕΡΓΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
•

Διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές με την επέκταση
των δικτύων διανομής στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κεντρικής Μακεδονίας,
με σημαντική συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων.
•

Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου καθώς και την
αύξηση της δυναμικότητας και ευστάθειας αυτού.

•

Διασύνδεση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου με την
Ιταλία, για την ενίσχυση του ρόλου της χώρας στον ενεργειακό χάρτη
της Ευρώπης.

3. ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ
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•

Διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς,
για την κάλυψη των αναγκών των περιοχών σε ηλεκτρική ενέργεια.

•

Κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), για την απρόσκοπτη
τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τροφοδότησης του
Νοτίου Συστήματος και την αύξηση της ευστάθειάς του.
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I. Θεσμικές Παρεμβάσεις
1.

• Νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων
(νόμος 3325/2005). Κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου αυτού,
εκδόθηκαν επτά υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ542Β/2005, 552Β/2005
και 589β/2005). Επίσης, εκδόθηκε μια ερμηνευτική εγκύκλιος.
• Λειτουργία Υπηρεσίας μιας στάσης (Διεύθυνση Ανάπτυξης), σε
κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, η οποία παρέχει ολοκληρωμένη
πληροφόρηση σε θέματα επενδυτικών προγραμμάτων και χορηγεί τις
προβλεπόμενες άδειες (Προεδρικό Διάταγμα 78/2006).
• Σύσταση υπηρεσίας στο Υπουργείο Ανάπτυξης για την
παρακολούθηση της εφαρμογής του συστήματος αδειοδότησης των
μεταποιητικών επιχειρήσεων (Προεδρικό Διάταγμα 182/2005).
• Θεσμοθέτηση της λειτουργίας των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών
(Κοινή Υπουργική Απόφαση 19282/2005).

2.		 Συμμετοχή στην κατάρτιση του νέου αναπτυξιακού νόμου (N. 3299/04),
και στην τροποποίηση αυτού που έγινε με τροπολογία στο
Φορολογικό Νόμο 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄/276), άρθρο 37, στον οποίο η
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας συμμετέχει με δύο έργα:
		 α) Ειδικά επενδυτικά σχέδια και
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		 β) Πολυετή επενδυτικά σχέδια.
3.		 Εκδόθηκε η ΚΥΑ με το νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συντήρηση και τον
περιοδικό έλεγχο των παλαιών και νέων ανελκυστήρων (ΦΕΚ 1797/Β’/2112-2005). Με την ΚΥΑ ΦΑ΄9.2/7543/403 (ΦΕΚ 696/Β΄/03-05-2007),
τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες ελέγχων, έως 31-12-2008:
• Των υφιστάμενων ανελκυστήρων χωρίς στοιχεία νομιμότητας
• Των υφιστάμενων ανελκυστήρων με προέγκριση εγκατάστασης
• Των υφιστάμενων ανελκυστήρων με άδεια λειτουργίας,
εγκατεστημένων μεταξύ 30 και 40 ετών
		 Με τη νέα απόφαση θεσπίζονται, επίσης, μέτρα για την εξοικονόμηση
ενέργειας.
		 Συντάχθηκε, επίσης, αναλυτική ερμηνευτική εγκύκλιος.
4.		 Νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων, που
δραστηριοποιούνται στην αρτοποιία (νόμος 3526/2007). Εκδόθηκαν
δύο κοινές υπουργικές αποφάσεις, που προβλέπονται στο νόμο αυτό.
Με τη μία απ’ αυτές, εναρμονίζονται, για πρώτη φορά, οι διαδικασίες
αδειοδότησης και υγειονομικού ελέγχου μονάδων υγειονομικού
ενδιαφέροντος.
5.		 Προώθηση της ΚΥΑ Α΄ 7625/378/27-04-2007 (Β΄ 651) περί
«Υποχρεωτικής προληπτικής συντήρησης των κλιματιστικών
εγκαταστάσεων των Δημοσίων Κτιρίων»

6.		 Ολοκληρώθηκε η επεξεργασία σχεδίου νόμου για τις Βιομηχανικές
και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) προς αντικατάσταση του
υφιστάμενου δύσκαμπτου και πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου (ν.
2545/97). Το σχέδιο νόμου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το
Μάρτιο του 2006 και προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους φορέων
που απέστειλαν παρατηρήσεις και προτάσεις, βαίνει πλέον προς
ψήφιση από τη Βουλή.
7.		 Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Οργάνωση Διαδικασιών Αναβάθμισης Τεχνικών
Επαγγελμάτων.
		 α) Επεξεργασία σχεδίου νόμου περί αξιολόγησης επαγγελματικής
επάρκειας στα τεχνικά επαγγέλματα. Αξιοποίηση πόρων ΥΠΑΝ στο
ΕΠΑΕ 2007-2013 και άλλων πόρων στο Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρώπινου
Δυναμικού 2007-2013 για ηλεκτρονική υποστήριξη μητρώων,
επαγγλεματκών περιγραμμάτων, αδειοδοτήσεων, πιστοποίησης κ.λπ.
		 β) Κατάρτιση σχεδίου Π.Δ. σχετικά με την άσκηση του επαγγέλματος
του εγκαταστάτη φωτεινών επιγραφών.
		 γ) Κατάρτιση και προώθηση Υπουργικής Απόφασης για διενέργεια
εξετάσεων των εγκαταστατών καυστήρων αερίων καυσίμων.
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		 δ) Τροποποίηση του ΠΔ 274/97 περί «χαρακτηρισμού χημικών
εγκαταστάσεων» που ρυθμίζει τα επαγγελματικά δικαιώματα των
χημικών μηχανικών
		 ε) Κατάρτιση σχεδίου Π.Δ. περί άσκησης του επαγγέλματος του
χειριστή μηχανημάτων έργου.
		 στ) Κατάρτιση σχεδίου Π.Δ. περί τροποποίησης του Π.Δ 87/1996 περί
άσκησης του επαγγέλματος του ψυκτικού.
		 ζ) Επεξεργασία σχεδίου ρύθμισης επαγγελματικών δικαιωμάτων των
μηχανικών παραγωγής & διοίκησης διαφόρων πολυτεχνικών σχολών.
8.		 Κατάρτιση σχεδίου νόμου περί ανάθεσης σε Φορέα του ελέγχου των
εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
9.		 Νέο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Μητρώου των επιχειρήσεων
που δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετατροπή, επισκευή
και συντήρηση πλοίων (Νόμος 3551/2007). Στον εν λόγω νόμο
συμπεριλαμβάνεται διάταξη, με την οποία παρατείνεται, μέχρι τις
31-12-2009, η προθεσμία υποχρεωτικής απομάκρυνσης βιομηχανικών
μονάδων, λόγω αλλαγής χρήσης γης.
10.		 Μετά την ολοκλήρωση και έγκριση από τον ΕΛΟΤ το 2005, των
νέων αυστηρότερων και σύγχρονων προτύπων ΕΛΟΤ EN 10080,
ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3, που αφορούν στις καινούργιες
Τεχνικές Προδιαγραφές για τους χάλυβες οπλισμού σκυροδέματος,
αναμορφώθηκε η ισχύουσα νομοθεσία για τη βελτίωση των ελέγχων
στην αγορά και για την προστασία του καταναλωτή. Στόχος η
αναβάθμιση της ασφάλειας των κατασκευών και η προστασία της
εγχώριας βιομηχανίας και των Ελλήνων εισαγωγέων από τη διακίνηση
χαλύβων οπλισμού σκυροδέματος, κυρίως από τρίτες χώρες, που δεν
ανταποκρίνονται στις νέες, υψηλές προδιαγραφές ποιότητας.

11.		 Νέο θεσμικό πλαίσιο πυροπροστασίας των μεταποιητικών
επιχειρήσεων (Κοινή Υπουργική Απόφαση 1589/2006)
12.		 Εκδόθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005)
«Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων, διαδικασίες
συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης», η οποία τροποποιήθηκε με
την 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005) αντίστοιχη απόφαση
13.		 Εκδόθηκε η υπ’ αριθμόν 15560/875/31.01.2005 απόφαση «Συγκρότηση
Ομάδων Ελέγχων της Αγοράς για την κυκλοφορία κατάλληλων
βιομηχανικών προϊόντων στην αγορά», η οποία αντικαταστάθηκε με τις
30422/1139/15.12.2005 και 27842/1620/21.11.2006 αποφάσεις.
14.		 Σχέδιο Νόμου για τη θέσπιση Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών
Επιχειρήσεων, ως νέας δομής στήριξης των ΜΜΕ
15.		 Σύνταξη Κανονισμού Ένωσης Ελλήνων Χημικών

ΙΙ. Ανάλυση υποδομών ποιότητας – εποπτεία και
έλεγχος αγοράς
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Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει καταβάλει συντονισμένες
προσπάθειες, ώστε να αρχίσει η συστηματική εποπτεία της αγοράς. Αυτό θα
συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη των παρακάτω στόχων:
•

Σύγκλιση της εθνικής υποδομής ποιότητας με εκείνη της ευρωπαϊκής.

•

Αύξηση των εξαγωγών και ενίσχυση της αξιοπιστίας των ελληνικών
προϊόντων και υπηρεσιών δια μέσου της αναβάθμισης της ποιότητάς
τους.

•

Ενίσχυση της θέσης της χώρας μας στον τομέα της παροχής υπηρεσιών
ποιότητας σε διεθνές επίπεδο, ιδιαίτερα στην ευρύτερη περιοχή.

•

Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών προϊόντων μέσα στην
ευρωπαϊκή αλλά και την παγκόσμια αγορά, και κυρίως

•

Προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή

Ύστερα από πάγια αιτήματα όλων των κλάδων βιομηχανικών προϊόντων
ξεκίνησε η διαδικασία για τη δημιουργία ενός ενιαίου συστήματος για την
εποπτεία της αγοράς, με στόχο την αντιμετώπιση του αθέμιτου ανταγωνισμού
και τη διατήρηση της ποιότητας και της ασφάλειας των προϊόντων στην
αγορά. Για το σκοπό αυτό προχωρήσαμε στην ανάπτυξη μιας σειράς από
εξειδικευμένες δράσεις και ενέργειες.
Ταυτόχρονα, και με σκοπό τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιομηχανικών
προϊόντων, ενεργοποιήσαμε τη διαδικασία μεταφοράς ευρωπαϊκών
προτύπων για τα δομικά υλικά στο Εθνικό Δίκαιο, με στόχο την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας της εγχώριας βιομηχανίας δομικών υλικών, της χημικής
βιομηχανίας, καθώς και του κλάδου των εκρηκτικών, με τις παρακάτω
ενέργειες:
• Σύσταση της Επιτροπής Δομικών Υλικών που θα ενσωματώσει τις

ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές για τα δομικά υλικά που απορρέουν
από την οδηγία 89/106.
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•

Το Δεκέμβριο του 2006 η Επιτροπή κατέθεσε την πρώτη ΚΥΑ
με θέμα: «Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων,
γεωυφάσματα, σφαιρικά έδρανα, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης,
πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους», η
οποία περιελάμβανε 59 πρότυπα και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 427/
Β΄/07.04.2006.

•

Δημοσιεύθηκε ΚΥΑ που αφορούσε στα «Αδρανή» και περιελάμβανε 8
πρότυπα (ΦΕΚ 386/Β΄/20.03.2007)

•

Κατατέθηκε από την Επιτροπή Σχέδιο Υπουργικής Απόφασης
για τη σύσταση Ομάδας Εργασίας με στόχο τον καθορισμό των
εθνικών ορίων για τα χαρακτηριστικά των αδρανών στη βάση των
συγκεκριμένων προτύπων.

•

Αναμένεται η δημοσίευση σε ΦΕΚ της ΚΥΑ με θέμα «Βιομηχανικώς
Παραγόμενα Θερμομονωτικά Προϊόντα», που περιλαμβάνει 10
πρότυπα

•

Αναμένεται η υπογραφή από τον υπουργό Περιβάλλοντος,
Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων της ΚΥΑ με θέμα «Προϊόντα από
Φυσικούς και Διακοσμητικούς Λίθους»

•

Η Επιτροπή επεξεργάζεται ΚΥΑ για μια σειρά από άλλα δομικά υλικά
όπως
-

Ιστοί Φωτισμού (4 πρότυπα)

-

Συστήματα Άντλησης – Μικροί Βιολογικοί Καθαρισμοί (2 πρότυπα)

-

Μονάδες Τοιχοποιίας (6 πρότυπα)

Παρακολούθηση και συμμετοχή στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία για
τον Κανονισμό REACH που αφορά στη χρήση χημικών ουσιών, καθώς επίσης
και ενέργειες για την προετοιμασία των αναγκαίων μελετών για την ανάλυση
των επιπτώσεων που θα προκύψουν από την εφαρμογή του Κανονισμού στη
χώρα μας.
Ανασυγκρότηση της Συμβουλευτικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Εκρηκτικών,
όπως προβλέπεται από το άρθρο 3 της ΚΥΑ 3329/89, για την επεξεργασία και
ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών.
Η Επιτροπή έχει συνεδριάσει έως σήμερα 26 φορές, προκειμένου να
γνωμοδοτήσει σχετικά με μία σειρά από αιτήματα προερχόμενα από τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, άλλους φορείς, ιδιώτες κ.α., σχετικά με την
εφαρμογή της ΚΥΑ 3329/89, για την αναμόρφωση της οποίας η Επιτροπή
εξετάζει προτάσεις
Δράσεις Εποπτείας της Αγοράς
i. Δράση 1.2.5 «Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος
Επιτήρησης της Αγοράς»

Αρχικά, προκηρύχθηκε διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης για την
εποπτεία της αγοράς, προϋπολογισμού 70.800 ευρώ. Η μελέτη, η οποία
παρελήφθη το Μάρτιο του 2004, είχε ως αντικείμενο την ανάλυση και
διάγνωση της παρούσας κατάστασης σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς, τη
μελέτη του τρόπου εποπτείας σε άλλες χώρες της Κοινότητας, την πρόταση
εναλλακτικών μοντέλων και στρατηγικού σχεδίου δράσης, προσαρμοσμένων
στην ελληνική πραγματικότητα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης αξιοποιήθηκαν στην προκήρυξη (2006)
ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (ΔΡΑΣΗ 1.2.5 του ΕΠΑΝ) για την ανάπτυξη
Εθνικού Συστήματος Εποπτείας της Αγοράς, με πιλοτική εφαρμογή στο
Υποσύστημα της ΓΓΒ προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ.
Το έργο στοχεύει στη διαμόρφωση «διοικητικού, και λειτουργικού πλαισίου»
για τη σταδιακή ανάπτυξη ολοκληρωμένου και σύγχρονου οργανωτικού
και διοικητικού συστήματος «Επιτήρησης της Αγοράς» σε εθνικό επίπεδο
(Εθνικό Σύστημα Εποπτείας/Επιτήρησης της Αγοράς, ΕΣ ΕΕΑ). Η Επιτήρηση
της Αγοράς έχει ως στόχο τη διαπίστωση, αν κατά τη φάση της παραγωγής,
της διάθεσης στην αγορά ή τη θέση σε λειτουργία ενός προϊόντος, έχουν
εφαρμοστεί με συνέπεια όλες οι διατάξεις που αφορούν στο προϊόν.
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Οι ενέργειες που περιγράφονται στο τεχνικό δελτίο, αφορούν αρχικά
στις μελέτες οι οποίες θα απαιτηθούν για την επιλογή των προϊόντων,
τον καθορισμό των σχετικών διαδικασιών ελέγχου, τον καθορισμό των
προσόντων και της εκπαίδευσης των επιθεωρητών και την καταγραφή και
εντοπισμό των σημείων ελέγχων.
Το δεύτερο σημαντικό κομμάτι αφορά στην προμήθεια, εγκατάσταση και
λειτουργία των απαιτούμενων εφαρμογών Λογισμικού, την προμήθεια και
λειτουργία του σχετικού Hardware και την εγκατάσταση του Δικτύου, τα
οποία θα εξασφαλίσουν την μορφοποίηση των εντύπων ελέγχου, την άμεση
και ενιαία καταγραφή των δεδομένων, τη δυνατότητα επεξεργασίας τους
κλπ.
Τον Αύγουστο του 2006 έγινε η προκήρυξη ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού
με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη προσφορά για την επιλογή
αναδόχου του έργου. Υποβλήθηκαν τρεις προσφορές από ισάριθμες ενώσεις
εταιρειών, των οποίων η αξιολόγηση ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο 2007.
ii. Δράση 1.2.8 «ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ»
Μέσα στο 2006 ολοκληρώθηκαν:
• Ο Α΄ Κύκλος, μέσω του οποίου ενισχύθηκαν 507 έργα συνολικής δημόσιας
δαπάνης 3,2 εκατ. ευρώ
• Ο Β΄ Κύκλος, μέσω του οποίου ενισχύθηκαν 690 έργα συνολικής
δημόσιας δαπάνης 4,3 εκατ. ευρώ
• Το φυσικό αντικείμενο του Δ΄ Κύκλου. Ήδη έχει σχεδιαστεί η διενέργεια
δειγματοληπτικών ελέγχων σε 75 επιχειρήσεις που έχουν ενισχυθεί στο
πλαίσιο του Κύκλου αυτού.
Επίσης, τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησε ο Στ΄ Κύκλος, με την ένταξη 925
έργων συνολικού προϋπολογισμού 13,1 εκατ. ευρώ

iii. Δράση 3.2.2 «Ενίσχυση και επιβράβευση των μεταποιητικών επιχειρήσεων
σύμφωνα με το Εθνικό Μοντέλο Επιχειρηματικής Αρίστευσης»
Επαναπροκηρύχθηκε ο Α΄ Κύκλος της Δράσης 3.2.2 για την ενίσχυση και
επιβράβευση των μεταποιητικών – και μόνο αυτών στην παρούσα φάση
– επιχειρήσεων για την εφαρμογή του Εθνικού Μοντέλου Επιχειρηματικής
Αρίστευσης. Το μοντέλο αυτό σχεδιάστηκε στο πλαίσιο της Δράσης 3.2.1
του ΕΠΑΝ προκειμένου να αποτελέσει ένα πρότυπο για την οργάνωση της
Ελληνικής Επιχείρησης και να προωθήσει την ανταγωνιστικότητα, ποιότητα
και καινοτομία μέσω αποτελεσματικής και αποδοτικής εφαρμογής καλών
πρακτικών και συστημάτων ποιότητας.
Το Μοντέλο περιλαμβάνει 5 πεδία αρίστευσης, τα οποία ορίζουν και
ομαδοποιούν συστηματικά υποσύνολα κριτηρίων αξιολόγησης με βάση
τις έννοιες της Ποιότητας, Διοίκησης και Οργάνωσης, Ανταγωνιστικότητας
και Καινοτομίας. Η προκήρυξη του Α΄ Κύκλου αφορά τα πεδία αρίστευσης
1 και 2, δηλαδή Συστήματα Οργάνωσης και Διοίκησης και Δικτυώσεις και
Εξειδικευμένα Συστήματα.
iv. Δράση 1.2.7 «Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από την
ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας»
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Έγινε η επεξεργασία του τεύχους της προκήρυξης για την επιλογή αναδόχου
για το έργο, προϋπολογισμού 500 χιλ. ευρώ. Το έργο, που θα είναι οριζόντιο
για όλες τις δράσεις του ΕΠΑΝ, αφορά στην ανάπτυξη και προβολή
υλικού με στόχο την πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και
εξειδικευμένων ομάδων.
v. Έλεγχος καταλληλότητας των ηλεκτρικών προϊόντων και παιχνιδιών
1.

Ηλεκτρικά Προϊόντα
Από το 2004 έως σήμερα, η αρμόδια υπηρεσία της ΓΓΒ κατόπιν ελέγχων
στην αγορά, έχει διαπιστώσει την ακαταλληλότητα 78 τύπων ηλεκτρικών
προϊόντων για τα οποία εξέδωσε σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης
κυκλοφορίας και απόσυρσης από την αγορά.
Επίσης, επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 30 εισαγωγείς ή κατασκευαστές
προϊόντων συνολικού ποσού, 430.000 ευρώ.
Ειδικότερα, το 2006, μετά από επιτόπιους ελέγχους στην αγορά
και εξέταση
καταγγελιών καταναλωτών, τα αρμόδια όργανα του
υπουργείου Ανάπτυξης έλαβαν δείγματα για περαιτέρω εργαστηριακούς
ελέγχους σε 150 τύπους προϊόντων. Από τα αποτελέσματα των
εργαστηριακών δοκιμών, από τα 150 προϊόντα βρέθηκαν 32 ακατάλληλα,
όσον αφορά στην ηλεκτρική ασφάλεια, για τα οποία εκδόθηκε
απαγόρευση της κυκλοφορίας τους και απόσυρση από την αγορά.
Επίσης επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 12 εισαγωγείς ή κατασκευαστές
προϊόντων συνολικού ποσού 165.000 ευρώ.
Στην διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών βρίσκονται 118 ηλεκτρικά
προϊόντα, 62 βρίσκονται στα εργαστήρια προς έλεγχο και 56 δείγματα
προς διερεύνηση της συμμόρφωσης τους, προς τις απαιτήσεις της
οδηγίας χαμηλής τάσης
Από τις αρχές του 2007 έως σήμερα αποσύρθηκαν 26 ηλεκτρικά προϊόντα

και επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 7 περιπτώσεις ύψους 55.000 ευρώ, καθώς
ελέγχθηκαν άλλα 90 ηλεκτρικά προϊόντα, από τα οποία:
α) 49 βρίσκονται σε διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών στοιχείων,
β) 32 προϊόντα εστάλησαν για εργαστηριακό έλεγχο και αναμένονται
αποτελέσματα ,
γ) 32 βρίσκονται προς έλεγχο συμμόρφωσης σύμφωνα με την οδηγία
χαμηλής τάσης.
2.

Παιχνίδια
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ως αρμόδια αρχή για την εποπτεία της
αγοράς παιδικών παιχνιδιών και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας
με στόχο τη διασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου ασφάλειας των
παιχνιδιών που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά, αλλά και προστασίας
της υγείας των παιδιών, έχει οργανώσει ένα πολύπλευρο σύστημα
παρακολούθησης, ελέγχου και ενημέρωσης αυτού του κλάδου.

45

Έχει δημιουργήσει ένα μηχανισμό επιτήρησης της αγοράς, που
καλύπτει το σύνολο της επικράτειας και περιλαμβάνει τη διενέργεια
δειγματοληπτικών ελέγχων από επιτροπές που έχουν συσταθεί για
το σκοπό αυτό και στις 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας,
προκειμένου να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ως προς τις βασικές
απαιτήσεις ασφάλειας και τις λοιπές απαιτήσεις των διατάξεων της
παραπάνω νομοθεσίας.
Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης και
ελέγχου, από το 2005 έως σήμερα υπήρξαν τα ακόλουθα αποτελέσματα:
• 77 εντολές για εργαστηριακούς ελέγχους παιχνιδιών
• 34 απαγορεύσεις κυκλοφορίας παιχνιδιών
• 34 επιβολές προστίμων
Επιπλέον, για την αποτελεσματικότερη επιτήρηση της αγοράς, σε
συνεργασία με τις τελωνειακές αρχές της χώρας, έχει δημιουργηθεί,
ένας μηχανισμός διοικητικής συνεργασίας και ελέγχου των εισαγόμενων
παιδικών παιχνιδιών από τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες, στο πλαίσιο
εφαρμογής του κανονισμού (ΕΟΚ) 339/93 σχετικά με τους ελέγχους
πιστότητας προϊόντων που εισάγονται από τρίτες χώρες προς τους
κανόνες που ισχύουν για την ασφάλεια προϊόντων.
Στο πλαίσιο του παραπάνω συστήματος παρακολούθησης και ελέγχου
η υπηρεσία έχει προβεί σε συστάσεις συμμόρφωσης προς τριάντα επτά
(37) εισαγωγείς, κυρίως όσον αφορά στην τοποθέτηση των απαραίτητων
σημάνσεων.

IΙΙ. Νέα Βιομηχανική Πολιτική
1.

• Ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών / Βελτίωση του επιχειρηματικού
και επενδυτικού περιβάλλοντος
• Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών και συναφών επιχειρηματικών
προβλημάτων
• Προώθηση της Ποιότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας

2.

Συστηματοποίηση της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής (ΝΕΒΙΠ) ως πλέγμα
ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (2006-2007)
• Διασφάλιση πόρων στο ΕΠΑΕ 2007-2013
• Ανάθεση Μελέτης εξειδίκευσης δράσεων στο πλαίσιο της Τεχνικής
Βοήθειας του ΕΠΑΝ
• Προετοιμασία ειδικής Εκθεσης Στρατηγικής για υποστήριξη της
διαπραγμάτευσης με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής Πολιτικής
(DG REGIΟ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Πρόταση ανάπτυξης «Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Βιομηχανίας»
στο πλαίσιο της ΝΕΒΙΠ για την υποστήριξη «πολιτικών εστίασης»
μεταξύ διασυνδεδεμένων κλάδων της μεταποίησης με άλλους
κλάδους (και αντίστροφα)
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3.

Κανονισμός REACH
• Παρακολούθηση και συμμετοχή στην ευρωπαϊκή νομοθετική
διαδικασία για τον Κανονισμό REACH που αφορά στη χρήση χημικών
ουσιών.
• Εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση των επιπτώσεων στην εγχώρια
βιομηχανία από την πλήρη εφαρμογή του Κανονισμού REACH.
• Ενέργειες για την προετοιμασία των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
τις επιπτώσεις που θα προκύψουν από την εφαρμογή του κανονισμού
στη χώρα μας.
• Πολιτική συμφωνία στις 13 Δεκεμβρίου 2005 στο Συμβούλιο Υπουργών
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον προτεινόμενο Κανονισμό
Χημικών Προϊόντων REACH, η οποία αποτελεί ελληνική επιτυχία,
αφού έγιναν αποδεκτές οι προτάσεις της χώρας μας για εξαίρεση
ορισμένων υφιστάμενων ουσιών, ειδικότερα του τσιμέντου κλίνκερ
και κεραμουργικών πρώτων υλών, οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα
τόσο τη διατήρηση της περιβαλλοντικής διάστασης του Κανονισμού
και την αύξηση της λειτουργικότητάς του όσο και την τόνωση της
ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Πολιτική για το Ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο
1.

Από το 2005 μέχρι σήμερα (22-05-2007) έχουν καταβληθεί 49,4 εκατ.
ευρώ για την ενίσχυση επιχειρήσεων που υλοποιούν επενδυτικά έργα
ναυπήγησης πλοίων ή αναδιάρθρωσης ναυπηγείων σύμφωνα με τις
διατάξεις της 28000/600/2000 ΚΥΑ και του αναπτυξιακού νόμου

2601/97.
2.

Αντιμετώπιση θεμάτων της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης Περάματος.

3.

Ψηφίστηκε ο Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 76Α΄/ 02.04.2007) βάσει του οποίου
ρυθμίζονται όλα τα θέματα εγγραφής στο Ειδικό Μητρώο επιχειρήσεων
ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής και συντήρησης πλοίων κατά τρόπο
απλό και ρεαλιστικό, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα
που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή του προηγούμενου νομοθετικού
πλαισίου.

4.

Ολοκληρώνεται η σύνταξη σχεδίου ΚΥΑ αναφορικά με τις ενισχύσεις
ναυπηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και ναυπηγικών εργασιών,
εναρμονίζοντας στο εθνικό δίκαιο τα υπ.αριθμ. 2003/C 317/2006
και 95/C 45/2006 κοινοτικά πλαίσια για τις κρατικές ενισχύσεις στη
ναυπηγική βιομηχανία και τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων που
αφορούν στην έρευνα και ανάπτυξη.

Κλωστοϋφαντουργία
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1.

Σύσταση και συντονισμός της Μόνιμης Επιτροπής και της Μόνιμης Ομάδας
Εργασίας για το σχεδιασμό, την εισήγηση και τη λήψη μέτρων για τη
στήριξη της εγχώριας Κλωστοϋφαντουργίας και του κλάδου του ετοίμου
ενδύματος.

2.

Ενεργοποίηση και αξιοποίηση των κλαδικών ινστιτούτων ΕΛΚΕΔΕ
& ΕΤΑΚΕΙ που εποπτεύονται από το υπουργείου Ανάπτυξης για τον
ποιοτικό έλεγχο εισαγομένων προϊόντων Κλωστοϋφαντουργίας: έλεγχο
αναγραφόμενης σύνθεσης & έλεγχος αζωχρωμάτων.

3.

Προκηρύχθηκε, με βάση τον κανονισμό De Minimis, η Δράση 2.7.5
για την ενίσχυση των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης,
υπόδησης και δέρματος. Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται
επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στους κλάδους
κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος (Κ.Ε.Υ.Δ.).
Στη Δράση έχουν ενταχθεί και ενισχύονται 366 επενδυτικά σχέδια
συνολικού προϋπολογισμού 42,9 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 23,5 εκατ.
ευρώ. Ήδη έχει αρχίσει η υλοποίηση του Προγράμματος και διενεργούνται οι
σχετικοί έλεγχοι.

4.

Εντατικοποίηση των ελέγχων στην αγορά από τις αρμόδιες υπηρεσίες
του υπουργείου Ανάπτυξης και συνεργασία με την αρμόδια Διεύθυνση
Τελωνείων του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών για την τήρηση
των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

5.

Ορισμός των Ελλήνων εκπροσώπων και συμμετοχή στον
ευρωμεσογειακό διάλογο για την κλωστοϋφαντουργία και το έτοιμο
ένδυμα.

6.

Συνεχής διαβούλευση με τον κλάδο και καταγραφή των εννέα
κατηγοριών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ελληνικού
ενδιαφέροντος.

ΙV. ΕΠ Κοινωνίας της Πληροφορίας – Προγράμματα
«Δικτυωθείτε» - «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» & «Ψηφιακό
Μέλλον»
1.

Στο πλαίσιο των δύο κύκλων του Προγράμματος «Δικτυωθείτε» που
υλοποιείται μέσω του ΕΟΜΜΕΧ, εντάχθηκαν 86.664 επιχειρήσεις,
προϋπολογισμού Δημόσιας Δαπάνης 57,6 εκατ. ευρώ

2.

Πάνω από 2.000 εξωτερικοί σύμβουλοι έχουν ήδη εκπαιδεύσει
περισσότερες από 29.000 επιχειρήσεις, στο πλαίσιο της ενέργειας
«Εκπαιδευτική Υποστήριξη» του Δικτυωθείτε.

3.

Ολοκληρώθηκε το Πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά». Στο πλαίσιο
του Α΄ Κύκλου ενισχύθηκαν, για την είσοδό τους στην ψηφιακή
οικονομία, 699 επιχειρήσεις συνολικού προϋπολογισμού 68,9 εκατ. ευρώ
και Δημόσιας Δαπάνης 27,6 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου εκταμιεύθηκαν πόροι της τάξης των 46,6
εκατ. ευρώ (Δημόσια Δαπάνη) για την ενίσχυση 1.286 επιχειρήσεων.

4.

Μετά από την προκήρυξη του Α’ κύκλου του Προγράμματος «Επιχειρείτε
Ηλεκτρονικά», και ενώ η εκταμίευση πόρων μέχρι το Μάρτιο του
2004 ήταν μηδενική, εκταμιεύθηκαν πόροι περίπου 74,2 εκατ. ευρώ
(απορροφητικότητα μέχρι 22/05/2007), ποσό που αντιστοιχεί στο 76,4 %
της συνολικής δημόσιας δαπάνης του Προγράμματος (Α’ & Β’ κύκλος) και
αφορά 1.985 επιχειρήσεις.

5.

Θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά ενδιάμεσες πληρωμές χωρίς επιτόπιο
έλεγχο για εύκολα πιστοποιήσιμες δαπάνες (δαπάνες λογισμικού).

6.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον», υποβλήθηκαν προς
ένταξη 941 Επενδυτικά Σχέδια, από τα οποία εγκρίθηκαν 786 συνολικού
προϋπολογισμού 153,7 εκατ. ευρώ και Δημόσιας Δαπάνης 71,8 εκατ. ευρώ.

48

ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α΄ + Β΄ Κύκλος)
Εγκεκριμένα έργα – Δεκέμβριος 2006: 2.408
Συνολικός Προϋπ/σμός: 242,7 εκ. ευρώ - Δημόσια Δαπάνη: 97,08 εκ. ευρώ
Ιούνιος
2004

Δεκέμβριος
2004

Δεκέμβριος
2005

Δεκέμβριος
2006

Έργα που
πληρώθηκαν

0

193

1.291

1.985

Ποσοστό έργων
που πληρώθηκαν

0%

8%

53%

82,4%

Πληρωμές

0

7,3 εκατ.
ευρώ

48 εκατ.
ευρώ

74,2 εκατ.
ευρώ

Απορρόφηση

0%

7,5%

49%

76,4%

V. Αναπτυξιακός Νόμος
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει ενεργό συμμετοχή στην κατάρτιση
και διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού νόμου (Ν. 3299/04, ΦΕΚ 261Α/2312-2004), και στην τροποποίηση αυτού που έγινε με τροπολογία
στο Φορολογικό Νόμο 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄/276), άρθρο 37, όπου
περιλαμβάνονται καινοτόμες θέσεις, όπως οι ακόλουθες:

49

1.

Το ανώτατο ύψος ενίσχυσης ορίστηκε σε ποσοστό 60%, μέσα στο οποίο
περιλαμβάνεται ενίσχυση έως 20 ποσοστιαίες μονάδες σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις.

2.

Μέσα στο ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης 60% περιλαμβάνεται ποσοστό
ενίσχυσης 5% για τις νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις.

3.

Εισάγονται νέα επενδυτικά σχέδια, όπως είναι, για παράδειγμα, τα logistics, τα Επιχειρηματικά Σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια Τουρισμού, ευρυζωνικών δικτύων κλπ.
και διευρύνονται ή επανακαθορίζονται άλλα, όπως είναι πχ. οι χώροι
στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

4.

Εμπλουτίζονται συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών για την
αποτελεσματικότερη στήριξη επενδυτικών σχεδίων, όπως πχ.
επενδυτικά σχέδια που αφορούν στην παραγωγή και εξοικονόμηση
ενέργειας.

5.

Επαναπροσδιορίστηκαν βασικές έννοιες επί θεμάτων καινοτομίας, υψηλής
τεχνολογίας, νέων προϊόντων και παροχή υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας,
ώστε να αποκτήσουν λειτουργικό και δυναμικό χαρακτήρα και ευρύ
πεδίο εφαρμογής.

6.

Επανακαθορίζονται τα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια του υπουργείου
Ανάπτυξης (2-5 χρόνια) και επεκτείνεται η εφαρμογή τους και στις μικρές και
μεσαίες επιχειρήσεις.
Εισάγονται νέοι στόχοι, όπως η παραγωγή και η προώθηση νέων
προϊόντων, η καθετοποίηση παραγωγής, η ανάπτυξη συμπληρωματικών
προϊόντων και η διαφοροποίηση παραγωγικής βάσης.

7.

Διευρύνθηκε με νέα μέλη (από τη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης και
τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας) η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή για
το χαρακτηρισμό υπηρεσιών/ προϊόντων ως εξαιρετικά προηγμένης
τεχνολογίας ή νέων καινοτομικών κλπ..

Η διαδικασία αξιολόγησης από τις Υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης
και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων που υποβλήθηκαν μέχρι 31-12-2006
ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία, όπως φαίνεται στους δύο πίνακες που
ακολουθούν:

ΠΙΝΑΚΑΣ1
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΠΟΛΥΕΤΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ &ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΤΟΥ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΝΟΜΟΥ 3299/2004 (Ποσά σε ευρώ)
ΑΡΙΘΜΟΣ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΥΨΟΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΥΨΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΑΙΤΗΜΑΤΑ

166

969.148.460,27

364.535.161,82

ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

139

803.935.903,43

301.556.360,77

ΑΠΟΡΡΙΨΕΙΣ

27

99.947.847,53

39.907.552,35

ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ ΑΝΑ ΚΛΑΔΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ποσά σε ευρώ)
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΥΠΑΓΩΓΩΝ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ
ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ
ΥΨΟΣ
ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ
ΜΟΝΙΜΕΣ
ΘΕΣΕΙΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΦΑΡΜΑΚΑ

9

91.597.959,93

33.375.839,03

139

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ

20

138.879.324,92

54.677.214,14

116

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑΧΗΜΙΚΑ

6

38.315.149,10

14.666.636,98

17

ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ

14

101.595.939,66

37.555.001,94

138

ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΠΟ
ΕΛΑΣΤΙΚΟ &
ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ ΥΛΕΣ

8

15.557.721,46

5.894.068,86

30

ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

15

83.551.109,33

33.800.002,76

61

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

6

26.193.737,13

10.168.955,72

63

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

8

3.986.078,10

1.841.618,86

17

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

4

5.873.473,00

1.883.659,72

10

ΛΟΙΠΑ

49

298.385.410,80

107.693.362,76

278

ΣΥΝΟΛΟ

139

803.935.903,43

301.556.360,77

869

VI. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
Επιδόσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
1.

Οι δράσεις της ΓΓΒ στο ΕΠΑΝ υλοποιούνται τόσο από την ίδια όσο
και από άλλους φορείς του Τομέα Μεταποίησης και συνοδευτικών
Υπηρεσιών (ΤΜΥ). Η ΓΓΒ, μετά την τελευταία και τελική αναθεώρηση του
ΕΠΑΝ διαχειρίζεται έργα συνολικού προϋπολογισμού 2.606,0 εκατ. ευρώ,
ή 1.265,2 εκατ. ευρώ Δημόσιας Δαπάνης. Οι δράσεις στοχεύουν στην
ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και
την αναβάθμιση του βιομηχανικού περιβάλλοντος.

2.

Η συγκεντρωτική διαχρονική πορεία των απορροφήσεων του ΤΜΥ (Σύνολο
Τομέα Μεταποίησης) και της ΓΓΒ στο ΕΠΑΝ έχει ως εξής:

		
ΤΜΥ

ΓΓΒ

Δεκ. 2004

45,4%

38,5%

Δεκ. 2005

57,1%

58,5%

Δεκ. 2006

77,4%

85,7%

		
Με τα παραπάνω στοιχεία, η ΓΓΒ αναδεικνύεται πρώτη (μέχρι 31-12-2006) σε
όλη τη Δημόσια Διοίκηση, στην απορρόφηση πόρων του ΕΠΑΝ.
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Στις 31-12-2006 η απορρόφηση του ΕΠΑΝ ανήλθε σε 1.944,37 εκατ. ευρώ
ή στο 64,42%, έναντι 42,82% το Δεκέμβριο του 2005 και 14,7% το Μάρτιο
του 2004. Μέσα σε λιγότερα από τρία χρόνια σημειώθηκε δηλαδή
υπερτετραπλασιασμός της απορρόφησης των πόρων, με αποτέλεσμα το
ΕΠΑΝ να βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των Τομεακών Επιχειρησιακών
Προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, όσον αφορά στην απορρόφηση.
Η απορρόφηση του συνόλου του Τομέα της Μεταποίησης ανήλθε, στις
31-12-2006, σε 979,2 εκ. ευρώ ή 77,4% - έναντι 57,1% το Δεκέμβριο του 2005
και 29% το Μάρτιο του 2004 - και της ΓΓΒ αντιστοίχως σε 269 εκατ. ευρώ ή
85,7% έναντι 58,5% το Δεκέμβριο του 2005.
Ήδη, οι δαπάνες της Γ.Γ.Β. ανέρχονται στις 17-4-2007 σε 270,8 εκ. ευρω
σημειώνοντας απορρόφηση της τάξης του 86,3%, ενώ ο ΤΜΥ σημειώνει
απορρόφηση της τάξης του 78,7%.
3.

Όσον αφορά στη συμβασιοποίηση των έργων, ο Τομέας Μεταποίησης
σημείωσε στις 31-12-2006 συμβάσεις της τάξης του 127,3% (έναντι 87,4%
πριν ένα χρόνο), με το ΕΠΑΝ να κινείται συνολικά στο 108,15%.

4

Οι προκηρύξεις της ΓΓΒ, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και κριτήρια,
προκάλεσαν την κινητοποίηση υγιών επιχειρήσεων και την υποβολή
ποιοτικών επιχειρηματικών σχεδίων. Δημιουργήθηκε έτσι μία δεξαμενή
επενδυτικών σχεδίων, από τα οποία συμβασιοποιήθηκε ένα μέρος στο
πλαίσιο του ΕΠΑΝ 2000-2006, ενώ τα υπόλοιπα σχέδια προϋπολογισμού
δημόσιας δαπάνης της τάξης των 265 εκατ. ευρώ με τη μορφή έργων
γέφυρες υπάρχει διαθέσιμο για την έγκαιρη ενεργοποίηση του επόμενου
Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 20072013. Τα έργα γέφυρες θα οριστικοποιηθούν σε συνεργασία με την ΕΥΔ

ΕΠΑΝ και προέρχονται ενδεικτικά από τις ακόλουθες Δράσεις της ΓΓΒ:

5.

•

Δράση 2.5.1: 8,0 εκατ. ευρώ

•

Δράση 2.5.3: 113,0 εκατ. ευρώ

•

Δράση 2.5.4: 144,0 εκατ. ευρώ

- Η επίτευξη του στόχου Ν+2 από τη Γ.Γ.Β. για δεύτερη συνεχή
χρόνιά αποτελεί γεγονός. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2006 ο Τομέας
Βιομηχανίας πραγματοποίησε δαπάνες 210,1 εκατ. ευρώ έναντι 129,5
εκατ. ευρώ του τελικού στόχου, δηλαδή ποσοστό πραγματοποίησης
τελικού στόχου 162,16%.
- Το 2007 ο στόχος Ν+2 έχει προσδιορισθεί στα 42,69 εκ. ευρώ.
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6.

Από το Μάρτιο του 2004 εγκρίθηκαν και υλοποιούνται μέχρι και το
Απρίλιο του 2007 14.500 νέες επενδύσεις στο πλαίσιο των δράσεων
ενισχύσεων του ΕΠΑΝ έναντι 3.532 που είχαν ενταχθεί τα πρώτα χρόνια
υλοποίησης του Προγράμματος (πριν από το Μάρτιο του 2004, αύξηση
410%).

7.

Περισσότερες από 700 επιχειρήσεις συμμετέχουν σε ενέργειες
κατάρτισης (Μέτρο 8.2), συνολικού προϋπολογισμού 24,1 εκατ. ευρώ
(Δημόσια Δαπάνη που αναλογεί σε 19,8 εκατ. ευρώ).

8.

Εκτός από τους πόρους του ΕΠΑΝ, η ΓΓΒ διαχειρίζεται ως Τελικός
Δικαιούχος 126 εκατ. ευρώ για τις ΒΕΠΕ των ΠΕΠ (δημόσια δαπάνη 51 εκατ.
ευρώ).

9.

Έχουν εισαχθεί νέα επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, κομμωτές)
και νέες δραστηριότητες στους οδηγούς των νέων προκηρύξεων για τα
Προγράμματα της Νεανικής & Γυναικείας επιχειρηματικότητας του ΕΠΑΝ
(Δράσεις 2.8.1 & 2.8.2)

10. Προκηρύχθηκαν και υλοποιούνται κύκλοι ενισχύσεων σημαντικών
Δράσεων της ΓΓΒ, π.χ εγκατάσταση συστήματος περιβαλλοντικής
διαχείρισης (Δράση 2.5.2) και διαχείριση / αξιοποίηση βιομηχανικών
αποβλήτων (Δράση 2.9.4).
11. Προκηρύχθηκε η Δράση 2.5.3 «Επιχειρηματικά Σχέδια υφιστάμενων μεσαίων
επιχειρήσεων μεταποίησης και εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας».
Υποβλήθηκαν συνολικά 177 επιχειρηματικά σχέδια με αιτούμενο
συνολικό ποσό επένδυσης 320,7 εκατ. ευρώ και προϋπολογισμό
δημόσιας δαπάνης 150,4 εκατ. ευρώ. Εγκρίθηκαν 163 επιχειρηματικά
σχέδια συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού 260, 1 εκατ. ευρώ και
συνολικής εγκεκριμένης δημόσιας δαπάνης 123,4 εκατ. ευρώ, και αρκετά
από αυτά βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης.
12. Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε η Δράση 2.7.3 για την Ενίσχυση της
Βιομηχανικής Υπεργολαβίας των ΜμΕ. Εντάχθηκαν και ενισχύονται 65
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 35,4 εκατ. ευρώ και Δημόσιας
Δαπάνης 17 εκατ. ευρώ
13. Προκηρύχθηκε η Δράση 2.7.5, με βάση τον κανονισμό De Minimis, για
την ενίσχυση των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης

και δέρματος (ΚΕΥΔ). Έχουν ενταχθεί και ενισχύονται 366 επενδυτικά
σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 42,9 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης
23,5 εκατ. ευρώ
14. Μέσα στο 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης επενδυτικών
προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Δ΄ Κύκλου του
προγράμματος Ενίσχυσης Ολοκληρωμένων Επιχειρηματικών Σχεδίων
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Δράση 2.7.1)
Μέσα από τους 4 κύκλους του Προγράμματος, έχουν ενταχθεί και
ενισχύονται 3.434 επιχειρηματικά σχέδια προϋπολογισμού 895,8 εκ ευρώ και
δημόσιας δαπάνης 395,16 εκ. ευρώ.
15. Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε νέα δράση για την «Ενίσχυση του
επαρχιακού τύπου για ηλεκτρονικοποίηση –ψηφιοποίηση επιχειρηματικών
λειτουργιών» (Δράση 2.7.4)
Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονται εφημερίδες οι οποίες πληρούν τα
κριτήρια των ημερησίων η εβδομαδιαίων και ανήκουν στις εφημερίδες
του περιφερειακού τύπου. Έχουν ενταχθεί και ενισχύονται 234
επενδυτικά σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 3,9 εκ. ευρώ και δημόσιας
δαπάνης 2,1 εκ. ευρώ.
16. Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε νέα δράση για την «Ενίσχυση
Eπιχειρηματικότητας Γονέων με Τρία Τέκνα και άνω» (Δράση 2.8.3.2 )
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17. Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Ενίσχυση
Eπιχειρηματικότητας ΡΟΜ» (Δράση 2.8.3.3).

Ενέργειες μείωσης της γραφειοκρατίας
1.

Ανανεώθηκαν οι Οδηγοί Υλοποίησης των Προγραμμάτων Ενισχύσεων του
ΕΠΑΝ πριν από την προκήρυξη νέων κύκλων Δράσεων με στόχο την
απλοποίηση των διαδικασιών υποβολής προτάσεων συμμετοχής, τη
μείωση του χρόνου αξιολόγησης, την επιτάχυνση της πληρωμής των
τελικών αποδεκτών.

2.

Εισάγεται η «ηλεκτρονικοποίηση» των διαδικασιών υποβολής, ένταξης
και ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων καθώς και η δυνατότητα
ηλεκτρονικής επικοινωνίας των επενδυτών με τις αρμόδιες υπηρεσίες.

3.

Δημιουργείται υποστηρικτικός μηχανισμός από ομάδα στελεχών καθώς
και ηλεκτρονικό help-desk (διαδίκτυο, γραμμή εξυπηρέτησης κλπ.) για
την εξυπηρέτηση των υποψηφίων επενδυτών κατά την υποβολή και
υλοποίηση του επενδυτικού τους σχεδίου.

4.

Με νομοθετική παρέμβαση μειώθηκαν τα μέλη των οργάνων ελέγχου
των έργων ενισχύσεων από 3 σε 2 με στόχο την επιτάχυνση των
διαδικασιών ελέγχου και κατά συνέπεια την αύξηση του ρυθμού της
απορροφητικότητας.

Προετοιμασία

Δ’ ΚΠΣ
1.

Έχουν σχεδιασθεί και προταθεί αναπτυξιακές παρεμβάσεις στο πλαίσιο
του σχεδιασμού της 4ης προγραμματικής περιόδου 2007-2013 τόσο σε
στρατηγικό επίπεδο (ΕΠΑΕ 2007-2013), όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο
(Θεματικές Συναντήσεις ΕΣΠΑ, Δεκέμβριος 2005, ΥΠΟΙΟ, ΟΣΠ ΕΠΑΕ
Σεπτέμβριος 2006-σήμερα, επιμέρους συναντήσεις εργασίας κ.λπ.).

2.

Έχει συγκροτήθεί η προβλεπόμενη Επιτροπή Σχεδιασμού και προχωρούμε
στη διαβούλευση με τις υπηρεσίες μας και τους εποπτευόμενους
φορείς για το περιεχόμενο των προτάσεών μας και την ανάλυσή τους
σε συγκεκριμένες δράσεις. Οι προτάσεις μας αφορούν τόσο στο ΕΠΑΕ,
όσο και στο νέο Ε.Π. ΚτΠ (ψηφιακή σύγκλιση και αναδιοργάνωση της
Δημόσιας Διοίκησης).

3.

Συνεργαζόμαστε αποτελεσματικά και εποικοδομητικά με την ΕΥΔ ΕΠΑΝ
για την εξειδίκευση των προτάσεων του ΤΜΥ και συμμετείχαμε στα
Εθνικά Αναπτυξιακά Συνέδρια της Θεσσαλονίκης (Ιούλιος 2005) και της
Αθήνας (Δεκέμβριος 2005, Δεκέμβριος 2006).

4.

Οι τύποι των δράσεων της ΓΓΒ στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 για
μεθοδολογικούς λόγους έχουν κατηγοριοποιηθεί στους ακόλουθους:

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ
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ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

2007-2013

ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ –
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

Έργα Ενισχύσεων
που προέκυψαν
από την τρέχουσα
Προγραμματική
Περίοδο

Δράσεις με έργα γέφυρες,
όπως ενδεικτικά των
Δράσεων ΕΠΑΝ 2.5.1, 2.5.3,
2.5.4 εκτιμώμενου ποσού
265,0 εκατ. ευρώ (37,2%)

Συγκεκριμένη
περιφερειακή
διάσταση (ΠΑΣΣ +
ΠΜΣ)

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ

Έργα Ενισχύσεων που
θα προκύψουν από τη
νέα Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013

Νέες δράσεις ενισχύσεων,
ποσού 352,1 εκατ. ευρώ
(49,7%)

Συγκεκριμένη
περιφερειακή
διάσταση (ΠΑΣΣ +
ΠΜΣ)

ΝΕΕΣ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΘΝΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

Με εθνική διάσταση,
αλλά απαραίτητη την
«περιφερειοποίησή»
τους

Νέες δράσεις/έργα εθνικής
εμβέλειας ποσού 93,0 εκατ.
ευρώ (13,1%)

Γίνεται ήδη προετοιμασία ωρίμανσης δράσεων μέσω μελετών υποστήριξης,
ενώ σχεδιάζονται εσωτερικά σεμινάρια για την ενημέρωση των στελεχών
της ΓΓΒ.
5.
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Συνακόλουθα, η προετοιμασία της ΓΓΒ στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ,
εξειδικεύεται:

•

στην οριστικοποίηση των έργων-γέφυρες, ώστε να
αποφευχθεί ο κίνδυνος αφενός συρρίκνωσης των νέων
δράσεων και, αφετέρου, της μεταφοράς των πόρων σε
άλλους Δικαιούχους,

•

στην πρωτοβουλία-πρόταση αναβάθμισης της διαχείρισης
των άμεσων ενισχύσεων, έτσι ώστε να συστηματοποιηθεί
και απλοποιηθεί η διαχείριση στο σύνολο του υπουργείου
Ανάπτυξης και να αποφευχθούν επικαλύψεις με άλλα
υπουργεία (λ.χ. αναδιάταξη δυνάμεων πέρα από
Διευθύνσεις),

•

στην επενεξέταση –συνολικά- του τρόπου χορήγησηςαξιολόγησης των ενισχύσεων, ιδιαίτερα στις νέες μορφές
που αφορούν εκκινήσεις νέων επιχειρήσεων (start-ups) και
συστήματα – συμπράξεις επιχειρήσεων (λ.χ. δύο φάσεις:
networking και clustering).

•

στην
πρωτοβουλία-πρόταση
αναβάθμισης
επιχειρηματικότητας και της αριστείας

•

στην πρωτοβουλία-πρόταση οριζόντιων δράσεων, όπως
η εποπτεία αγοράς, οι νέες δομές στήριξης ΜΜΕ (Κέντρα
Επιχειρηματικότητας και Επενδύσεων), το εθνικό σύστημα
ποιότητας, η νέα βιομηχανική πολιτική, η συγκρότηση
εθνικής βάσης-συστήματος για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
κ.ο.κ.

•

στην προετοιμασία των υπηρεσιών για την πιστοποίηση της
Γ.Γ.Β. στους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΣΠΑ (ΥΠΟΙΟ ΑΠ
1469/ΕΥΣΣΑΑΠ/4-5-2007)

της

VII. Ανάπτυξη επιχειρηματικών υποδομών
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)
1.

Στο πλαίσιο της πολιτικής για την αναδιάρθρωση του βιομηχανικού
ιστού της χώρας, υλοποιείται ένα μεγάλο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού
32 υφιστάμενων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και
δημιουργίας 20 νέων σε όλη την επικράτεια. Συνολικά δημιουργούνται ή
αναβαθμίζονται υποδομές για την εγκατάσταση επιχειρήσεων σε περισσότερα
από 20.000 στρέμματα, ενώ οι ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα
ξεπεράσουν τις 10.000 σε μία δεκαετία.
Συνολικά εκτελούνται έργα αρχικού προϋπολογισμού περίπου 230 εκατ. ευρώ.
Στο πλαίσιο του Προγράμματος αυτού, έχουν εκταμιευτεί συνολικά
(31-12-2006) 12,3 εκ. ευρώ εκ των οποίων 6,2 εκ. ευρώ μέσω του ΕΠΑΝ και
6,1 εκατ. ευρώ μέσω των ΠΕΠ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε ποσοστό
απορρόφησης 14,3 %, που εκτιμάται ότι στο τέλος του 2008 θα ξεπεράσει το
90 %.

2.

Ενεργοποιήθηκαν τρεις Δράσεις δημιουργίας νέων ή εκσυγχρονισμού
υφισταμένων ΒΕΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 27,3 εκατ. ευρώ που επί
πέντε χρόνια παρέμεναν αδρανείς. Επίσης ενεργοποιήθηκε η Δράση
που αφορά ΒΕΠΕ, με Τελικό Δικαιούχο το Πυροσβεστικό Σώμα και
αφορά στην κατασκευή πυροσβεστικών σταθμών σε 6 ΒΕΠΕ, συνολικού
προϋπολογισμού 24,9 εκατ. ευρώ.

3.

Από τις παραπάνω Δράσεις, αναμένεται ο εκσυγχρονισμός τουλάχιστον
7 οργανωμένων ΒΕΠΕ σε όλη τη χώρα που θα εξυπηρετήσουν πάνω από
600 επιχειρήσεις και θα οδηγήσουν στη δημιουργία περισσότερων από
500 θέσεων εργασίας.

4.

Ενεργοποιήθηκε η Δράση 2.12.3 που αφορά την «Ανακαίνιση με σκοπό
την επαναχρησιμοποίηση Εγκαταλελειμμένων Βιομηχανικών Κτιρίων» που
θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της διαθέσιμης βιομηχανικής
υποδομής. Έχουν ενταχθεί, για ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση για
βιομηχανική χρήση, 5 βιομηχανικά εγκαταλελειμμένα κτιρίων, συνολικού
προϋπολογισμού 2,7 εκατ. ευρώ. Από αυτά 2 έχουν ήδη ολοκληρωθεί.

5.

Προχωρούμε σε νέα και ολοκληρωμένη τροποποίηση του νομοθετικού
πλαισίου που διέπει τις ΒΕΠΕ (Ν. 2545/97), που οδηγεί στον
εκσυγχρονισμό του πλαισίου και τη φιλοσοφία της λειτουργίας τους.

6.

Με παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης,
διευθετήθηκαν και επιλύθηκαν θέματα υποδομών, λειτουργίας φορέων,
διοικητικά-πολεοδομικά κ.λπ. σε υφιστάμενες ΒΕΠΕ (πχ Σχιστό,
Κερατέα, Ασπρόπυργος, Σίνδος) που καθυστερούσαν αδικαιολόγητα επί
χρόνια.

7.

Ενεργοποιήθηκε η Δράση 2.12.6 που αφορά στην ενίσχυση της
μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε υφιστάμενες ή νέες βιομηχανικές
υποδομές (ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ), συνολικού προϋπολογισμού 25,5 εκατ.
ευρώ η οποία έχει ήδη συμβασιοποιηθεί. Στο πρόγραμμα αυτό έχουν
ενταχθεί ήδη 141 επιχειρήσεις.

8.

Η ΓΓΒ ανέλαβε να υλοποιήσει σε συνεργασία με τις Περιφέρειες (για
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λογαριασμό τους) τη δημιουργία ΒΕΠΕ τοπικής εμβέλειας και την
αναβάθμιση υφιστάμενων ΒΕΠΕ της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ. Μέσα από αυτή τη
συνεργασία, αναμένεται η δημιουργία επιπλέον 20 ΒΕΠΕ (που δεν
είχαν ενεργοποιηθεί για 4 χρόνια), συνολικού προϋπολογισμού 98 εκατ.
ευρώ και η αναβάθμιση 25 υφιστάμενων ΒΕΠΕ της ΕΤΒΑ, συνολικού
προϋπολογισμού 28 εκατ. ευρώ.
9.

Με καθυστέρηση 15 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις μία διετία
η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Ανάπτυξης και
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για όλες τις ΒΕΠΕ.
Υπεγράφησαν επίσης οι συμβάσεις με τους φορείς υλοποίησης των
έργων, η υλοποίηση των οποίων γίνεται σύμφωνα με το σχεδιασμό.

10. Σε στάδιο υλοποίησης βρίσκεται ειδική μελέτη συνολικής αξιολόγησης
της τεχνικής πληρότητας και επάρκειας των υποβαλλόμενων σχεδίων ΒΕΠΕ,
των μεθόδων παρακολούθησης – διοίκησης των τεχνικών έργων και της
βιωσιμότητας των επενδυτικών σχεδίων
11. Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, το υπουργείο
Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας υλοποιεί δράσεις
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•

Για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών συνεργασιών

•

Για την ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων – συστήματα EMAS και
οικολογικής σήμανσης eco-label

•

Για την ενίσχυση της δημιουργίας ή/και της επέκτασης μονάδων για
τη διαχείριση ή/και την αξιοποίηση αποβλήτων. Στο πλαίσιο των δύο
κύκλων αυτής της δράσης εντάχθηκαν 81 προτάσεις συνολικής
δημόσιας δαπάνης 55,8 εκατ. ευρώ

•

Για την ενίσχυση ΜΜΕ για επενδύσεις πρόληψης και αντιμετώπισης
Βιομηχανικών Ατυχημάτων Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ) και την
υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης για τον έλεγχο 46 Μελετών
Ασφαλείας επιχειρήσεων για ΒΑΜΕ. Μέσα στο 2006 αξιολογήθηκαν
35 μελέτες και εκδόθηκαν αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις προς τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για καταχώρισή τους

•

Για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης ISO -14001. Στο πλαίσιο του Ε΄ Κύκλου
αυτής της Δράσης εντάχθηκαν 180 επιχειρήσεις, συνολικής δημόσιας
δαπάνης 1,38 εκατ. ευρώ

Υποδομές στήριξης επιχειρηματικότητας
1.

Η λειτουργία των Κέντρων Επιχειρρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
οργανώθηκε, απλοποιήθηκε και συστηματοποιήθηκε, στο πλαίσιο
ενεργοποίησης της Κεντρικής Δομής Υποστήριξής τους -ΚΕΔΥ-ΚΕΤΑ.

2.

Με την ΚΥΑ 19282/Κ.Υ.Ε 240/5-9-2005, δημιουργήθηκε το απαραίτητο
θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την οργάνωση, συγκρότηση και
λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ), ενώ στο πλαίσιο
του ΕΠΑΝ δεσμεύθηκαν πόροι 7,0 εκατ. ευρώ για την παράταση της
λειτουργίας των ΚΥΕ μέχρι και το 2008.

3.

Αναβαθμίστηκε και διευρύνθηκε η λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου

Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), έτσι ώστε οι προτάσεις του
να έχουν ουσιαστικό χαρακτήρα και πρακτικό αντίκτυπο για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ, αλλά και της οικονομίας.

58

4.

Ενεργοποίηση του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ, που υλοποιείται
από τον ΕΟΜΜΕΧ, και συντονισμός των ενεργειών, αν και απαιτούνται
ενέργειες οργάνωσης και επιτάχυνσης της λειτουργίας του.

5.

Αναμόρφωση και αναδιάταξη του συστήματος υποδομών ποιότητας
στη χώρα μας με τη δημιουργία του «Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας για
την Ανάπτυξη» (ΕΣΠΑ) και την ενεργό συμμετοχή του ΕΛΟΤ, του ΕΣΥΔ και
του ΕΙΜ.

6.

Σύσταση του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ),
καθώς και υποστηρικτικής επιτροπής εμπειρογνωμόνων, με στόχο
την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

7.

Ανακήρυξη των ετών 2005-2010 σε «Έτη Ανταγωνιστικότητας» και των
ετών 2007-2010 σε «Έτη Καινοτομίας».

VIII. Νέο σύστημα
επιχειρήσεων
1.

αδειοδότησης

μεταποιητικών

Ο Ν. 3325/2005 (ΦΕΚ68Α΄) αποτελεί σήμερα έναν από τους πυλώνες
του υπουργείου Ανάπτυξης, που οδηγεί στην επίτευξη των στόχων του
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-2008 για την Ανάπτυξη
και την Απασχόληση. Ο νόμος αυτός ρυθμίζει όλα τα θέματα χορήγησης
των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας για τις μεταποιητικές
επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού,
και απλοποιεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης, ενώ,
παράλληλα, βελτιώνει τις διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος,
της δημόσιας υγείας και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. Επίσης,
ελαχιστοποιεί τις καθυστερήσεις στην έναρξη και υλοποίηση επενδυτικών
προτάσεων, ενισχύει την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και
ενθαρρύνει την προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη χώρα μας.
Τέλος, εκσυγχρονίζει και κωδικοποιεί τη βιομηχανική νομοθεσία, περιορίζει
την πολυνομία και τις αντιφάσεις της και διαμορφώνει την κατάλληλη
δομή, οργάνωση και στελέχωση των Νομαρχιακών Διευθύνσεων
Ανάπτυξης, ώστε αυτές να επιτελούν αποτελεσματικά το έργο τους.
Κατ’ αυτό τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια ουσιαστική παρέμβαση στο όλο
σύστημα αδειοδότησης που αποσκοπεί :
•

Στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η οποία επηρεάζεται σήμερα
αρνητικά από τα θέματα της αδειοδότησης.

•

Στη μείωση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό της διαφθοράς.

•

Στην εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό
των επιχειρήσεων.

•

Στην εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης μεταξύ της επιχειρηματικής

λειτουργίας και της επιβαλλόμενης προστασίας του περιβάλλοντος.
Τα αποτελέσματα, από τη διετή εφαρμογή του νέου συστήματος
αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, συνοψίζονται στα εξής:

2.
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3.

4.

•

Μείωση του χρόνου ίδρυσης και λειτουργίας της επιχείρησης.

•

Καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών που εμπλέκονται στην
αδειοδότηση των επιχειρήσεων.

•

Μείωση του οικονομικού και γραφειοκρατικού κόστους κατά τη
διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης.

•

Μείωση του χρόνου μεταβίβασης των επιχειρήσεων, η οποία
πραγματοποιείται πλέον σε λίγες μέρες.

•

Μείωση του χρόνου έκδοσης των προβλεπομένων αδειών, στις
περιπτώσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων.

•

Μείωση του χρόνου έναρξης υλοποίησης των επενδυτικών
προγραμμάτων και αύξηση της απορρόφησης των κοινοτικών
κονδυλίων.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στην
εγκαθίδρυση μιας ζωντανής σχέσης με τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και
των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων
καθώς και στην επιμόρφωση του προσωπικού των υπηρεσιών αυτών. Στα
πλαίσια αυτά:
•

Κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας επισκέφθηκαν και
ενημέρωσαν επιτόπου τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις έδρες
των Περιφερειών, σε θέματα εφαρμογής του ν.3325/2005.

•

Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο των στελεχών των Κέντρων
Υποδοχής Επενδυτών.

Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συστάθηκε υπηρεσία με την
επωνυμία Διεύθυνση Ανάπτυξης, προκειμένου να λειτουργεί ως «Υπηρεσία
μίας στάσης» (One Stop Shop), μέσα από τις ακόλουθες κυρίως
λειτουργίες:
•

Την ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα επενδυτικών
προγραμμάτων.

•

Την παραλαβή των απαιτούμενων μελετών και λοιπών δικαιολογητικών,
την αποστολή αυτών στις συναρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να
εκδοθούν οι επί μέρους άδειες και εγκρίσεις, καθώς και τη μέριμνα
για την έγκριση αυτών, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη.

•

Τη χορήγηση των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας των
μεταποιητικών επιχειρήσεων, χωρίς τη συμμετοχή του πολίτη.

•

Την έγκριση περιβαλλοντικών όρων νομαρχιακού επιπέδου.

•

Την έκδοση οικοδομικών αδειών των βιοτεχνικών κτιρίων.

Έκδοση επτά υπουργικών αποφάσεων οι οποίες δημοσιεύθηκαν στα

ΦΕΚ 542/Β/2005, 552/Β/2005 και 589/Β/2005, σε εφαρμογή του
Ν.3325/2005.
5.

6.
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7.

Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λειτουργεί Κέντρο Υποδοχής
Επενδυτών, το οποίο υποστηρίζει τη λειτουργία της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης, ως Υπηρεσίας μίας στάσης, μέσα από τις ακόλουθες κυρίως
δράσεις:
•

Ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα επενδυτικών προγραμμάτων,
σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων.

•

Παρακολούθηση της πορείας των μελετών, οι οποίες αποστέλλονται
από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης στις συναρμόδιες Υπηρεσίες για
έγκριση.

•

Υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης της Διεύθυνσης
Ανάπτυξης με τις αρμόδιες νομαρχιακές υπηρεσίες καθώς και με τις
αντίστοιχες του υπουργείου Ανάπτυξης Υπηρεσίες.

•

Παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας στο νομό,
αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και υποβολή σχετικής
εισήγησης στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης
λειτουργεί η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντονισμού, προκειμένου να:
•

Συντονίζει τις νομαρχιακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης.

•

Παρακολουθεί την υλοποίηση της βιομηχανικής νομοθεσίας από τις
ανωτέρω νομαρχιακές υπηρεσίες, ώστε να εφαρμόζεται κατά τρόπο
ενιαίο.

•

Εκδίδει εγκυκλίους και απαντά σε ερωτήματα των υπηρεσιών,
οι οποίες εμπλέκονται στις διαδικασίες αδειοδότησης των
μεταποιητικών επιχειρήσεων.

•

Μεριμνά ώστε τα νομοθετήματα, τα οποία εκδίδονται από
τα συναρμόδια υπουργεία, να είναι συμβατά με το σύστημα
αδειοδότησης του Ν. 3325/2005.

•

Κωδικοποιεί τη βιομηχανική νομοθεσία.

•

Εκδίδει νόμους, προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις με
στόχο την περαιτέρω απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης
των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

Συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας με το ΥΠΕΧΩΔΕ, η οποία εργάζεται
προκειμένου να συντάξει Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών
Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ, στην οποία θα ρυθμίζονται σημαντικά θέματα
αδειοδότησης των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα:
•

Το περιεχόμενο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων

•

Τα δικαιολογητικά, που πρέπει να συνοδεύουν τις μελέτες
περιβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες υποβάλλονται προς έγκριση

8.

•

Το περιεχόμενο των φακέλων, με βάση τους οποίους αποφασίζει
η αρμόδια αρχή, αν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποιήσεις της
μηχανολογικής εγκατάστασης, σε σχέση με τις επιπτώσεις στο
περιβάλλον, στις περιπτώσεις επέκτασης ή εκσυγχρονισμού των
βιομηχανικών μονάδων

•

Την εναρμόνιση των διαδικασιών χορήγησης της άδειας
εγκατάστασης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων

Συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας με το υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, στο πλαίσιο της Κοινωνίας της
Πληροφορίας, προκειμένου να εγκατασταθεί σύστημα μηχανογράφησης
των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς
και ηλεκτρονικής διασύνδεσης αυτών με το υπουργείο Ανάπτυξης.

IX. Νέα πολιτική για τις ΜΜΕ – Νέες μορφές χρηματοδότησης
1.

Το πλαίσιο της πολιτικής μας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων και
ιδιαίτερα των ΜμΕ περιλαμβάνει, εκτός από τη δημιουργία νέων και
τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων ΒΕΠΕ, την επέκταση των (άυλων)
δομών υποστήριξης ΚΕΤΑ & ΚΥΕ, τη δημιουργία του ΕΣΠΑ, του ΕΣΑΑ και
του ΕΣΜΕ, την αναμόρφωση των Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ κλπ. Ήδη 50
μέτρα έχουν τεθεί σε εφαρμογή κατά την τελευταία τριετία για την ενίσχυση
των ΜΜΕ (βλέπε παράρτημα)

2.

Στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο προβλέπονται
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•

Ειδική πρόσθετη ενίσχυση των ΜΜΕ μέχρι 20 ποσοστιαίες μονάδες,
δυνατότητα της οποίας δεν είχε γίνει χρήση από την προηγούμενη
κυβέρνηση

•

Έντονη περιφερειακή διάσταση του Αναπτυξιακού Νόμου, που ευνοεί
τις ΜΜΕ τις Περιφέρειας.

•

Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 60% για μικρές
επιχειρήσεις σε πολλές περιοχές της χώρας

3.

Διαμόρφωση κλαδικής πολιτικής για κλάδους της βιομηχανικής
δραστηριότητας που αντιμετωπίζουν προβλήματα.

4.

Το δεύτερο εξάμηνο του 2004 άρχισε (στην ουσία για πρώτη φορά) να
λειτουργεί το ΤΕΜΠΜΕ παρέχοντας εγγυήσεις για δάνεια σε ΜμΕ.
Κατόπιν συνεννόησης με όλες τις εμπορικές τράπεζες της χώρας
μειώθηκε η προμήθεια των τραπεζών. Αντίστοιχα, μειώθηκε και
η προμήθεια του Ταμείου Εγγυοδοσίας. Από το 2005 το ΤΕΜΠΜΕ
δραστηριοποιήθηκε και κατόρθωσε να προσελκύσει σημαντικό αριθμό
επιχειρήσεων και να χορηγήσει εγγυήσεις σε 2.802 επιχειρήσεις ύψους 102,1
εκατ. ευρώ (Απρίλιος 2007).

5.

Προκηρύχθηκε και υλοποιείται μέσω του ΤΕΜΠΜΕ από το Σεπτέμβριο
του 2006, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, η Δράση 2.10.2 «Επιδότηση
Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων», που αφορά στην επιδότηση κατά 4 ποσοστιαίες
μονάδες του επιτοκίου δανεισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με 0 έως

20 απασχολουμένους και κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. ευρώ.
Ήδη έχουν ενταχθεί 867 επιχειρήσεις, ύψους επιδοτούμενου δανείου 85
εκατ. ευρώ, με συνολικό ποσό επιδότησης 18,1 εκατ. ευρώ.
6.

Για τη στήριξη των ΜμΕ με νέα «προϊόντα», το ΤΕΜΠΜΕ επιχορηγήθηκε
με πρόσθετους πόρους 35 εκατ. ευρώ από τη νέα αναθεώρηση (2005) του
ΕΠΑΝ. Το μετοχικό του κεφάλαιο φτάνει έτσι τα 240 εκατ. ευρώ.

7.

Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜΜΕ στα Προγράμματα του ΕΠΑΝ,
με την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής της αίτησης για
χρηματοδότηση, αξιολόγηση και ένταξή τους στο Πρόγραμμα, την
αύξηση των διαθεσίμων κονδυλίων για τις ΜΜΕ καθώς και την αύξηση
του ποσοστού χρηματοδότησης από 40% σε 60%.

8.

Σχεδιάστηκε το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων
(ΣΩΣΜΕ), ως νέα δομή στήριξης των ΜΜΕ. Το Σχέδιο Νόμου έχει
ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή. Το
ΣΩΣΜΕ είναι σχεδιασμένο να αποτελέσει έναν ευέλικτο, αξιόπιστο και
πρακτικό μηχανισμό βοήθειας, ο οποίος, σε συνεργασία με το υπουργείο
Ανάπτυξης, τον ΕΟΜΜΕΧ και τους λοιπούς αρμόδιους φορείς θα
συμβάλει στην κατανόηση και επίλυση κρίσιμων προβλημάτων των
μικρών επιχειρήσεων με τη δωρεάν παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.

9.

Το υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε υπό την αιγίδα του και συνεισέφερε
καθοριστικά στην επιτυχή διοργάνωση του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα, στις 18-19 Μαΐου 2007.
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10. Στο πλαίσιο του μέτρου «Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης Τεχνικής Βοήθειας
του ΕΠΑΝ», έχει εκπονηθεί μελέτη σκοπιμότητας για τη συγκρότηση
«Ινστιτούτου Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχειρήσεων».
Στο ίδιο πλαίσιο, βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης Μελέτη καταγραφής και
αξιολόγησης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών ενισχύσεων προς τις ΜΜΕ
στην Ελλάδα.

Χ. Συνεργασία με Ευρωπαϊκή Ένωση και Διεθνείς
Οργανισμούς
1.

Αναβαθμίζεται και επεκτείνεται η συνεργασία με την Ε.Ε. και τα θεσμικά
όργανά της, καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς με σκοπό την ανταλλαγή
απόψεων, βέλτιστων πρακτικών και μεθοδολογίας. Στελέχη της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας συμμετέχουν:
•

Σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όπως
η Ομάδα Υψηλού Επίπέδου για την Πολιτική για τις Επιχειρήσεις, η
Ομάδα για την Ανταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη, η Διαχειριστική
Επιτροπή του Ειδικού Προγράμματος «Επιχειρηματικότητα και
Καινοτομία», η Ομάδα για την Υποστήριξη της Διεθνοποίησης των
ΜΜΕ.

•

Σε Επιτροπές του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργασία και

Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) όπως η Επιτροπή για τη Βιομηχανία, η Επιτροπή
για τις ΜΜΕ και η Επιτροπή για τα Ναυπηγεία
•

Σε Ομάδες Εργασίας του Οργανισμού Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου
(ΟΣΕΠ) για τη Βιομηχανία και τις ΜΜΕ

•

Σε Ομάδες Εργασίας της Πρωτοβουλίας Αδριατικής και Ιονίου για τη
Βιομηχανία και τις ΜΜΕ

2.

Το Σεπτέμβριο του 2006, διοργανώθηκε, από κοινού με τη Φινλανδική
Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Ρόδο, η 6η Ευρωμεσογειακή
Διάσκεψη Υπουργών για τη Βιομηχανία με τη συμμετοχή υπουργών
και ανώτερων/ ανώτατων στελεχών από 37 κράτη. Συζητήθηκαν η
δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου από το 2010, η συνεργασία
στους τομείς της κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης, η τόνωση των
επενδύσεων στην περιοχή της Μεσογείου, η διαμόρφωση και υλοποίηση
πολιτικής για την καινοτομία, κ.α.

3.

Συμμετέχουμε ενεργά στις εργασίες του ΟΟΣΑ για την
Επιχειρηματικότητα και τις ΜΜΕ και έχουμε αναπτύξει σημαντικό ρόλο
σε ό,τι αφορά στη δραστηριότητά του για τη Διεθνοποίηση των ΜΜΕ.
Στο πλαίσιο αυτό, διοργανώσαμε το Νοέμβριο του 2006, από κοινού με
τον ΟΟΣΑ και τον ΟΣΑΕ, στην Αθήνα, Παγκόσμια Διάσκεψη με θέμα την
«Εξάλειψη των Εμποδίων Πρόσβασης των ΜΜΕ στις Διεθνείς Αγορές»
Στη Διάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 65 οικονομίες:
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4.

•

Υιοθετήθηκε το Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Εξάλειψη των
Εμποδίων Πρόσβασης των ΜΜΕ στις Διεθνείς Αγορές

•

Ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μηχανισμού που θα
προωθεί τη συνεργασία μεταξύ Πολυεθνικών Επιχειρήσεων και ΜΜΕ με
στόχο τη διευκόλυνση της διεθνοποίησής τους

Διευρύνεται η συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας και των ΜΜΕ σε
διμερές επίπεδο, με την υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με την Κίνα, το
Μαρόκο, τη Μολδαβία και την Ιταλία.

XΙ. Λοιπές ενέργειες ΓΓΒ
1.

Για την προώθηση όλων των έργων και την επίτευξη των στόχων του
υπουργείου Ανάπτυξης και της ΓΓΒ, κλιμάκια της ΓΓΒ έχουν επισκεφθεί
σχεδόν όλους τους νομούς της χώρας στο πλαίσιο της πολιτικής του
υπουργείου για οργανωμένη και συστηματική επικοινωνία με τους
παράγοντες των Νομαρχιών, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και του
επιχειρηματικού και παραγωγικού ιστού κάθε περιφέρειας της χώρας.

2.

Προετοιμάζονται ολοκληρωμένες προτάσεις για την αναγκαία
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΓΓΒ. / Σύνταξη Προεδρικού
Διατάγματος για τη σύσταση στη ΓΓΒ Διεύθυνσης Ποιότητας και
Αποδοτικότητας.

3.

Συνεργασία με υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης για την παροχή στοιχείων για θέματα διοικητικών

οργάνων και νομοθεσίας: Απλοποίηση διαδικασιών, διοίκηση με
στόχους, αποκέντρωση αρμοδιοτήτων, αναδιοργάνωση υπηρεσιών
με αναθεώρηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, αποφυγή
αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ υπουργείων.
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4.

Συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης για την επικαιροποιημένη καταγραφή των υφιστάμενων
αρμοδιοτήτων των υπουργείων και των Περιφερειών της χώρας
και ομαδοποίησή τους κατά θεματική ενότητα στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ»

5.

Ενέργειες προκειμένου να λειτουργήσει το Γραφείο Υποδοχής Πολιτών
όσον αφορά θέματα αρμοδιότητας της ΓΓΒ

6.

Συγκρότηση εξεταστικής επιτροπής των τεχνικών εγκαταστάσεων
καύσης αερίων καυσίμων (εκκρεμεί από το 2001)

7.

Για τις ανάγκες του ΕΠΑΝ αλλά και για την επεξεργασία των τρεχόντων ή
έκτακτων θεμάτων της ΓΓΒ συστάθηκαν και λειτούργησαν ένας μεγάλος
αριθμός γνωμοδοτικών επιτροπών.

8.

Συμμετοχή της ΓΓΒ σε ομάδες εργασίας που αφορούν στην κοινωνική
ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια (ν.3386/05).

9.

Συμμετοχή της ΓΓΒ στην κατάρτιση της μελέτης για το γενικό
χωροταξικό σχεδιασμό που έχει προκηρύξει το ΥΠΕΧΩΔΕ.

10. Συμμετοχή της ΓΓΒ στην κατάρτιση της μελέτης για το Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο της Βιομηχανίας που έχει δοθεί σε δημόσια διαβούλευση.
11. Επί θεμάτων Κοινοβουλευτικού Ελέγχου υπάρχει συνεχής συνεργασία
με τις Δ/νσεις της ΓΓΒ, τους εποπτευόμενους φορείς, το ΕΠΑΝ, τις Ν.Α.
και τις Περιφέρειες, ενώ από το Μάρτιο του 2004 μέχρι και σήμερα
έχουν δοθεί απαντήσεις σε πάνω από 900 ερωτήματα, αναφορές, ΑΚΕ
και επίκαιρες ερωτήσεις βουλευτών.
12. Εκπονήθηκε Πιλοτικό Σχέδιο ανάπτυξης Ορεινής Φθίνουσας Περιοχής
με έμφαση στην επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση της Αργιθέας και των
Αγράφων του Ν. Καρδίτσας, στο πλαίσιο του οποίου έχουν εγκριθεί έργα
περίπου 6 εκατ. ευρώ.
Αντίστοιχη μελέτη για την Ανάπτυξη Νησιωτικής Φθίνουσας Περιοχής: Η
περίπτωση της Χίου, βρίσκεται σε στάδιο υλοποίησης. Ανάλογες μελέτες
υλοποιούνται για τις νήσους Γαύδο και Ψαρά.
13. Στο πλαίσιο του μέτρου «Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης Τεχνικής Βοήθειας
του ΕΠΑΝ», βρίσκονται, επίσης, σε στάδιο υλοποίησης οι εξής μελέτες:
•

Εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητας των
ειδικών επενδύσεων ως προς την επίτευξη των στόχων βελτίωσης
και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης των ενισχυόμενων
μεταποιητικών επιχειρήσεων και διατύπωσης προτάσεων
βελτίωσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013

•

Μελέτη εξειδίκευσης για το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό
Σύστημα (ΟΠΣ) της ΓΓΒ
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•

Εξειδίκευση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής στα ελληνικά
δεδομένα για τη χάραξη και εφαρμογή ειδικών πολιτικών σε
επιλεγμένους κλάδους και διατύπωση ολοκληρωμένων δράσεων
στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013 για την ανάπτυξη της ελληνικής
μεταποίησης

•

Διερεύνηση της σχέσης ανταγωνιστικότητας με το τεχνολογικό
υπόβαθρο των ελληνικών επιχειρήσεων και διατύπωση σχεδίου
δράσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013
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I. ΚΡΑΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ
Εκτέλεση Προγραμμάτων
Καταρτίσθηκαν και εκτελούνται τα Ενιαία Προγράμματα Προμηθειών του
Δημοσίου για τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 (τρέχον), ύψους 2,6 δισ. ευρώ,
3,7 δισ. ευρώ, 3,1 δισ. ευρώ και 1,7 δισ. ευρώ (έως τη σύνταξη του παρόντος),
αντίστοιχα. Προκηρύχθηκαν συνολικά 862 διαγωνισμοί ύψους 854 εκατ. ευρώ,
ενώ υπεγράφησαν συνολικά 1.091 συμβάσεις ύψους 440 εκατ. ευρώ.
Νομοθετικό Έργο
1.

Το σχέδιο του Π.Δ. για το νέο Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου, σε
αντικατάσταση του ισχύοντος Π.Δ. 394/96, έχει υποβληθεί στο ΣτΕ για
την κατά νόμο επεξεργασία, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί με την
έκδοση σχετικής γνωμοδότησης. Βασικός στόχος είναι η απλούστευση
των διαδικασιών διενέργειας διαγωνισμού, η ενίσχυση της διαφάνειας
καθώς και η ανάπτυξη του ανταγωνισμού.

2.

Εκδόθηκαν δύο προεδρικά διατάγματα, με τα οποία ενσωματώθηκαν
τέσσερις κοινοτικές οδηγίες στο εθνικό δίκαιο. Ειδικότερα:
•

Το Π.Δ. 59/07 (ΦΕΚ 63 Α΄/16-3-2007), με το οποίο προσαρμόσθηκε
η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/17/ΕΚ, «περί
συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων στους τομείς
του ύδατος, της ενέργειας, των μεταφορών και των ταχυδρομικών
υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την αρ. 2005/51/ΕΚ οδηγία καθώς
και τους αριθ. 2083/2005 και 1564/2005 Κανονισμούς της Επιτροπής.

•

Το Π.Δ. 60/07 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007), με το οποίο προσαρμόσθηκε
η ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18/ΕΚ,
«περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης συμβάσεων έργων,
προμηθειών και υπηρεσιών», όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
οδηγίες 2005/51/ΕΚ, 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου καθώς και τους αριθ. 2083/2005 και 1564/2005
Κανονισμούς της Επιτροπής.
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Με τις ως άνω οδηγίες και κατ’ επέκταση τα εκδιδόμενα προεδρικά
διατάγματα ενοποιούνται και κωδικοποιούνται οι διατάξεις των παλαιών
οδηγιών που αφορούν έργα, προμήθειες και παροχή υπηρεσιών,
θεσμοθετείται και κωδικοποιείται σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού
Δικαστηρίου και εισάγονται νέες διαδικασίες ανάθεσης (όπως η συμφωνία
πλαίσιο) καθώς και δυνατότητα ανάθεσης σύμβασης με ηλεκτρονικές
τεχνικές (ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί και δυναμικά συστήματα αγορών).
3.

Με το άρθρο 35 του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ 202 Α΄/19-8-2005)
νομοθετήθηκε η καταβολή παραβόλου για υποβολή ενστάσεων
σε διαγωνισμούς προμήθειας αγαθών του Δημοσίου με σκοπό τον
περιορισμό των συχνά άνευ αντικειμένου ενστάσεων.

4.

Ρυθμίσθηκε νομοθετικά με το άρθρο 13 του Ν. 3438/2006 (ΦΕΚ 33 Α΄/142-2006), η διαδικασία έκδοσης από τις Υπηρεσίες της Νομαρχιακής
Αυτοδιοίκησης δελτίου τιμών για ορισμένα προϊόντα, όταν η προμήθειά
τους για την κάλυψη αναγκών διαφόρων φορέων (ΟΤΑ, Νοσοκομείων,
Ν.Π.Δ.Δ., κ.λ.π.) γίνεται με διαδικασία ανάδειξης χορηγητή.

ΙΙ.ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Δράσεις ενίσχυσης τομέων της αγοράς
1.

2006, Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς
Οι δράσεις είναι οι ακόλουθες:
•

Ανακαίνιση και εκσυγχρονισμός του Εργαστηρίου Χημικής και
Οργανοληπτικής Ανάλυσης Ελαιολάδου της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή

Η αναβάθμιση του εργαστηρίου είναι σημαντική καθώς αποτελεί το
μοναδικό εργαστήριο που πραγματοποιεί τους συγκεκριμένους ελέγχους
και μπορεί να πιστοποιηθεί και για τα χημικά χαρακτηριστικά τα οποία
εξετάζει.
•
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Δημιουργία τριών (3) εργαστηρίων ανάλυσης ελαιολάδου μέσω
διαγωνισμού.

Τα τρία εργαστήρια προβλέπεται να συσταθούν στην Πελοπόννησο,
την Κρήτη και τη Λέσβο. Διενεργήθηκε ανοικτός διεθνής διαγωνισμός
με κριτήριο την συμφερότερη προσφορά και στην παρούσα φάση
αξιολογούνται οι κατατεθείσες προσφορές από την αρμόδια Επιτροπή
του ΕΘΙΑΓΕ. Το έργο τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση από 21-12-06 έως
3-1-07. Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 12-3-2007.
•

Διαγωνισμός σχεδιασμού συσκευασίας ελαιολάδου.

Στα πλαίσια του διαγωνισμού σχεδιασμού συσκευασίας βραβεύτηκαν
τα τρία καλύτερα σχέδια στις κατηγορίες: Ι) Περιέκτης, ΙΙ) Ετικέτα,
ΙΙΙ) Συνολική παρουσίαση, ΙV) Καινοτομία. Η απονομή των βραβείων
στους νικητές έγινε στα πλαίσια ειδικής εκδήλωσης, η οποία
πραγματοποιήθηκε τον Ιανουάριο 2007 στην Αθήνα. Τα βραβευθέντα
έργα είναι αναρτημένα στο δικτυακό τόπο του ΥΠΑΝ-ΓΓΕ
•

Διοργάνωση τριών ημερίδων ενημέρωσης καταναλωτικών
οργανώσεων

Πραγματοποιήθηκαν συνολικά τρεις ημερίδες ενημέρωσης
καταναλωτικών οργανώσεων, μία στην Αθήνα στις 28/11/2006, μία στα
Ιωάννινα στις 10/12/2006 και μία στην Καρδίτσα στις 11/12/2006.
•

Διοργάνωση μιας ημερίδας ενημέρωσης παραγωγικών φορέων.

Η δράση αυτή προετοιμάζεται προκειμένου να συζητηθούν θέματα που
αφορούν κυρίως την τυποποίηση και την εμπορία ελαιολάδου.
•

Έκδοση τριών εντύπων με πρακτικές οδηγίες για τυποποιητές,
εμπόρους και καταναλωτές.

Παρήχθησαν τρία έντυπα, με το εξής περιεχόμενο:
- Ένας πρακτικός οδηγός βέλτιστων πρακτικών για τυποποιητές (16
σελίδων)
- Ένας πρακτικός οδηγός βέλτιστων πρακτικών για εμπόρους / διακινητές

(16 σελίδων)
- Ένα φυλλάδιο – οδηγός του καταναλωτή για τα ζητήματα της ποιότητας
(4 σελίδων)
Ο κύριος όγκος των φυλλαδίων αυτών διανεμήθηκε στα Επιμελητήρια
της χώρας και στα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών ενώ μέρος των
εντύπων αυτών διανεμήθηκε σε εκδηλώσεις όπως η Διεθνής Έκθεση
Θεσσαλονίκης, ο Αγροτικός Αύγουστος και οι ημερίδες ενημέρωσης των
καταναλωτικών οργανώσεων. Τα έντυπα αυτά σε ηλεκτρονική μορφή
βρίσκονται στο δικτυακό τόπο του ΥΠΑΝ-ΓΓΕ www.gge.gr.
Επίσης το υπουργείο Ανάπτυξης
α) έδωσε οικονομική επιχορήγηση για το τυποποιημένο βιολογικό
ελαιόλαδο στα πλαίσια της 9ης Έκθεσης Βιολογικών Προϊόντων - Ecofestival 2006, και για την έκδοση βιβλίου για το ελαιόλαδο
β) αναμένει την παράδοση της μελέτης για τη δημιουργία και διαχείριση
συστήματος HACCP ελαιολάδου και γ) σχεδίασε το λογότυπο του
Έτους Ελαιολάδου και Ελιάς στην ελληνική και αγγλική γλώσσα το
οποίο χρησιμοποιείται σε όλες τις σχετικές δράσεις των υπουργείων,
φορέων καθώς και των επιχειρήσεων που το επιθυμούν.
2.
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Μόδα
Η ΓΓΕ έχει αναλάβει ενεργό ρόλο σε μια σειρά δράσεις των συνδεομένων
με τη μόδα κλάδων:

3.

•

Η οικονομική ενίσχυση του Πανελληνίου Συλλόγου Σχεδιαστών
Μόδας για την πραγματοποίηση Εβδομάδων Μόδας «ATHENS COLLECTIONS” στο Ζάππειο Μέγαρο.

•

Η οικονομική ενίσχυση του Πανελληνίου Συλλόγου Σχεδιαστών
Μόδας για την διοργάνωση της «3ης Ελληνικής Εβδομάδας Μόδας»
τον Οκτώβριο 2006.

•

Έχει προγραμματισθεί η οικονομική ενίσχυση του Πανελληνίου
Συλλόγου Σχεδιαστών Μόδας για την διοργάνωση της «5ης Ελληνικής
Εβδομάδας Μόδας» εντός του 2007.

Φάρμακα
Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εγκατάσταση πληροφοριακού
συστήματος με κύριο σκοπό την διαχείριση πληροφοριών για την
έκδοση Δελτίων Τιμών Φαρμάκων και την υποστήριξη της διαδικασίας
κατάρτισης αυτών των Δελτίων καθώς και την διαχείριση στατιστικών
στοιχείων όσον αφορά τις τιμές των φαρμάκων

4.

Ψηφιοποίηση Αρχείων
Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εγκατάσταση πιλοτικού
συστήματος ψηφιοποίησης των αρχείων των ανωνύμων εταιριών που
τηρούνται στη ΓΓΕ. Στόχος είναι, μετά την εφαρμογή του πιλοτικού
προγράμματος, να ψηφιοποιηθούν όλα τα αρχεία ώστε η αναζήτηση της
πληροφορίας από τα αρχεία αυτά να γίνεται αποτελεσματικότερα.

5.

Σήματα
Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την πλήρη ηλεκτρονική διαχείριση
των σημάτων, από την κατάθεση της αίτησης μέχρι την καταχώρισή τους
και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών, που θα εκσυγχρονίσει τη
σχετική διαδικασία.

6.

Σχεδιασμός και διεξαγωγή ελέγχων
Βρίσκεται σε εξέλιξη διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης με σκοπό
να βελτιωθεί σημαντικά ο τρόπος που γίνονται οι έλεγχοι στην αγορά.
Πιο συγκεκριμένα, θα καταγραφούν οι βέλτιστες πρακτικές διενέργειας
ελέγχων στο εξωτερικό, θα καταγραφούν τα σημεία, οι μέθοδοι και
οι μηχανισμοί ελέγχων της αγοράς και θα προταθούν συγκεκριμένοι
τρόποι βελτίωσης της διεξαγωγής και της καταγραφής των ελέγχων.
Στόχος είναι τα αποτελέσματα των ελέγχων να συγκεντρώνονται
ηλεκτρονικά σε ένα σημείο ώστε να είναι εφικτή η παρακολούθηση της
πορείας αυτών και η εξαγωγή χρήσιμων στατιστικών συμπερασμάτων.

Νομοθετικό Έργο
1.

Ψήφιση του Ν. 3373/05 (ΦΕΚ Α’ 138/2-8-2005) «Αντικατάσταση και
συμπλήρωση του Ν. 703/1977 περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων
και προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού», με σκοπό την
ισχυροποίηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

2.

Ψήφιση του Ν. 3377/2005 (ΦΕΚ Α’ 202 / 19.8.2005), όπου ρυθμίζονται
μεταξύ άλλων, θέματα υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου και στάσιμου),
ωραρίου καταστημάτων κάθε είδους, εκπτώσεων-προσφορών, ίδρυσης
καταστημάτων λιανικού εμπορίου και πώλησης βιβλίων κατά τη διάρκεια
λειτουργίας εκθέσεων βιβλίου.

3.

Ψήφιση του Ν. 3412/2005 (ΦΕΚ Α’ 276/4-11-2005) «Πλαίσιο ρυθμίσεων για
τη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE).

4.

Ψήφιση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α’ 297/6-12-2005) «Γενικό Εμπορικό
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) και εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής
νομοθεσίας».

5.

Ψήφιση του Ν. 3460/06 (ΦΕΚ Α’ 105/30-5-2006) με τον οποίο
τροποποιούνται διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 ως ισχύει, σχετικά με την
αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων εταιρειών στην εύλογη αξία
που αποτελεί προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία
2001/65/ΕΚ.

6.

Ψήφιση του Ν. 3487/2006 (ΦΕΚ Α’ 190/11-9-2006) με τον οποίο
τροποποιούνται διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920 σχετικά με τους ετήσιους
και ενοποιημένους λογαριασμούς εταιρειών ορισμένων μορφών,
τραπεζών και άλλων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών
επιχειρήσεων για την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας
2003/51/ΕΚ.

7.

Ψήφιση του Ν. 3557 (ΦΕΚ Α’ 100/14-5-2007), «Τροποποίηση του ΠΔ
237/86 με το οποίο κωδικοποιήθηκε ο Ν. 489/76 περί υποχρεωτικής
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ασφάλισης της εξ’ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης και άλλες
διατάξεις», όπου αναθεωρήθηκαν διατάξεις του Ν. 2496/97, του Ν.
489/76, του ΠΔ 190/2006 και του Ν. 3377/05.
8.

Έκδοση Προεδρικών Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων
•

Π.Δ. 23 (ΦΕΚ Α’ 31/14-2-2005) για την προσαρμογή του ΝΔ 400/1970
«περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» στις διατάξεις
των οδηγιών 200/64/ΕΚ (ανταλλαγή πληροφοριών με τρίτες
χώρες), 2002/12/ΕΚ (απαιτήσεις περιθωρίου φερεγγυότητας
για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζωής), 2002/83/ΕΚ (σχετικά με
την ασφάλιση ζωής) και 2002/13/ΕΚ (απαιτήσεις περιθωρίου
φερεγγυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών).

•

Π.Δ. 58 (ΦΕΚ Α’ 87/8-4-2005) « Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
των λαϊκών αγορών».

•

Π.Δ. 133 (ΦΕΚ Α’ 193/2-8-2005) «Προϋποθέσεις άσκησης
επαγγέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και
ποδιών, καθορισμός επαγγελματικών δικαιωμάτων αυτών και όροι
ίδρυσης και λειτουργίας κουρείων και κομμωτηρίων».

•

Π.Δ. 227 (ΦΕΚ Α’ 212/5-11-2005) «Μέτρα σχετικά με την προστασία των
δικαιωμάτων συμπληρωματικής συνταξιοδότησης των μισθωτών
και των μη μισθωτών που διακινούνται εντός της κοινότητας, σε
συμμόρφωση προς τις διατάξεις της οδηγίας 98/49/ΕΚ».

•

Π.Δ. 254 (ΦΕΚ Α’ 307/16-12-2005) «Ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου
(πλανόδιου και στάσιμου)».

•

Π.Δ. 51 (ΦΕΚ Α’ 53/13-3-2006) « Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας
των λαϊκών αγορών».

•

Π.Δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α’ 196/14-9-2006) με το οποίο προσαρμόζεται
η εθνική νομοθεσία στην οδηγία 2002/92/ΕΚ «Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση».

•

Υ.Α. Α2–1151/25-05-2004 « Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και
την λειτουργία των κλιμακίων ελέγχου Λαϊκών Αγορών και Υπαίθριου
εμπορίου».

•

Υ.Α. Α2-1147/25-05-2004 «Καθιέρωση Τριπλότυπου Δελτίου
Αποστολής-Τιμολογίου κατά την διακίνηση οπωρολαχανικών και
αλιευμάτων προς και από τις Λαϊκές αγορές».

•

Υ.Α. Α2-1148/25-05-2004 «Ρύθμιση τρόπου επιβολής Διοικητικών
Προστίμων του άρθρου 57 Ε του Αγορανομικού Κώδικα».

•

Υ.Α. Α2-1149/25-05-04 «Ρυθμίσεις θεμάτων για τον τρόπο επιβολής
Διοικητικών Προστίμων των άρθρων 5 και 7 του Ν. 2323/95».

•

Υ.Α. Κ1-188 (ΦΕΚ Β’ 66/24-1-2006) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων
και διαδικασίας, για την χορήγηση άδειας επαγγελματία πωλητή
λαϊκών αγορών, του άρθρου 29 του ν. 3377/2005».

•

Υ.Α. Α2-96/9-1-07 «Τιμές προϊόντων σε περιοχές ελεγχόμενης
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πρόσβασης και εφαρμογή του άρθρου 16 του Ν 3377/05 κ.λ.π.
ρυθμίσεις».
•

Υ.Α. Α2-915/06-02-07 «Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής στην Γενική
Γραμματεία Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης και εφαρμογή του
άρθρου 26 του Ν. 3419/05».

•

Κ.Υ.Α. 6511/172 (ΦΕΚ Β’ 237/23-2-2006) σχετικά με τα Δημοσιευόμενα
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία των Εταιρειών που συντάσσουν
Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις, με τα υιοθετηθέντα από την
Ευρωπαϊκή Ένωση Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα (ΔΛΠ).

•

Κ.Υ.Α. 10551 (ΦΕΚ Β’ 246/26-2-2006) «Απλούστευση διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
καθώς και καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί
θαλασσοπλοούντων πλοίων».

•

Κ.Υ.Α. Φ2-1393 (ΦΕΚ Β’ 521/12-4-2007) « Όργανα Μέτρησης» για τη
συμμόρφωση της εθνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της οδηγίας
2004/22/ΕΚ.

•

Κ.Υ.Α. Κ2-6132/23-4-2007 (ΦΕΚ Β’ 699/4-5-2007) με το περιεχόμενο
«Κατάστασης μεταβολών ιδίων κεφαλαίων» και «Κατάστασης
ταμιακών ροών» που καταρτίζουν, επιπρόσθετα, οι ανώνυμες
εταιρείες που συντάσσουν ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις
και των οποίων οι μετοχές ή άλλες κινητές αξίες δεν είναι εισηγμένες
σε οργανωμένη χρηματιστηριακή αγορά, καθώς και οι ενοποιούμενες
σε αυτές επιχειρήσεις και δημοσιευόμενα στοιχεία των καταστάσεων
αυτών.
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9.

Επεξεργασία σχεδίων Νόμων, Υ.Α. και Π.Δ. για
•

τροποποίηση, συμπλήρωση και αναθεώρηση των διαδικασιών
ασφαλιστικής εκκαθάρισης, όπως προβλέπονται από το Ν.Δ.
400/1970.

•

τον καθορισμό των επαγγελματικών προσόντων εκπαίδευσης των
υποψηφίων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών σύμφωνα με το ΠΔ
190/2006.

•

το επάγγελμα του μεσίτη αστικών συμβάσεων.

•

την απλούστευση των διαδικασιών και την μείωση της
γραφειοκρατίας κατά την ίδρυση των εμπορικών επιχειρήσεων.
Στόχος είναι να μειωθεί ο χρόνος των εργάσιμων ημερών που
απαιτούνται για τη διαδικασία της ίδρυσης, να περιορισθεί η
πολυπλοκότητα της διαδικασίας αλλά και να ελαχιστοποιηθούν τα
σημεία που χρειάζεται να επισκεφθεί ο νέος επιχειρηματίας.

•

για τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας Λαϊκών Αγορών
Βιολογικών Προϊόντων και τροποποιήσεις και συμπληρώσεις
ορισμένων διατάξεων του Π.Δ. 51/06.

•

εκπόνηση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα.

•

για τις κυρώσεις (διοικητικά πρόστιμα και ποινικές κυρώσεις) του

Ν.Δ. 136/46 «Περί Αγορανομικού Κώδικα», όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει.
•

για τη διαδικασία κατάσχεσης των εμπορευμάτων, της καταστροφής
ή της διάθεσης αυτών.

•

για τη ρύθμιση υπαίθριου εμπορίου με ψυχαγωγικό, καλλιτεχνικό ή
εκπαιδευτικό αντικείμενο.

•

για τους όρους και προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών
εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων.

10. Σύσταση Νομοπαρασκευαστικών Επιτροπών & Ομάδων Εργασίας για:
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•

την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/68/ΕΚ
(Εποπτεία Αντασφάλισης).

•

την εναρμόνιση της Ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/14/ΕΚ
(5η Οδηγία Αυτοκινήτου-Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης).

•

την ενσωμάτωση της οδηγίας 2005/56/ΕΚ (διασυνοριακές
συγχωνεύσεις κεφαλαιουχικών εταιρειών). Έχει ετοιμασθεί η
απόφαση για σύσταση της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής και
αναμένεται ή έγκριση της.

•

την αναμόρφωση του Δικαίου των Ανωνύμων Εταιρειών (K.N.
2190/1920). Η Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή που συστάθηκε με
την απόφαση Κ2-14485/14-12-2004 (ΦΕΚ Α’ 1977/31-12-2004) κατάρτισε
το σχέδιο νόμου και πρόκειται να προωθηθεί για ψήφιση από τη
Βουλή. Στο σχέδιο νόμου πρόκειται να ενσωματωθούν διατάξεις της
οδηγίας 2006/68/ΕΚ (τροποποίηση της 2ης οδηγίας σχετικά με τη
σύσταση της ανωνύμου εταιρείας και τη διατήρηση και τις μεταβολές
του κεφαλαίου της). Επίσης, μερικές διατάξεις της οδηγίας 2003/58/
ΕΚ (Δημοσιότητα Εταιρειών) που δεν έχουν ενσωματωθεί μέχρι τώρα
στο εθνικό δίκαιο πρόκειται να συμπεριληφθούν σε συνοδευτικό του
σχεδίου νόμου για την αναμόρφωση του Κ.Ν. 2190/1920.

11. Από το Μάρτιο 2004 έχουν εκδοθεί 24 Α.Δ. με σκοπό την αναμόρφωση
και εκσυγχρονισμό της αγορανομικής νομοθεσίας για τη ρύθμιση,
μεταξύ άλλων, θεμάτων όπως την εμπορία-διακίνηση-διάθεση του
μελιού, την λιανική πώληση αυγών και τα αλιευτικά προιόντα. Για την
Α.Δ. 14/89 σημειώνεται ότι με την ΑΔ 2/06 καταργήθηκαν 44 άρθρα της
και την ΑΔ 1/07 αναμορφώθηκαν 28 άρθρα και καταργήθηκαν 39 άρθρα
της. Επίσης καταργήθηκε η αυτοτελής ΑΔ 12/03 «Τρόπος καθορισμού
τιμών στάθμευσης οχημάτων σε χώρους στάθμευσης».
12. Έχει εκδοθεί σειρά αποφάσεων που αφορούν στη λειτουργία των
Επιμελητηρίων, στη συγκρότηση οργάνων αυτών, καθώς και για τη
ρύθμιση των οφειλών προς τις Συνομοσπονδίες.
13. Έχει συσταθεί ομάδα εργασίας για τη σύνταξη των αποφάσεων και
διαταγμάτων που προβλέπονται στο νόμο για το Γ.Ε.ΜΗ., καθώς και για
τη σύνταξη του τεύχους διακήρυξης των απαραίτητων για τη λειτουργία
του Γ.Ε.ΜΗ. έργων υποδομής στα Επιμελητήρια.

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΟ ΕΡΓΟ
Το ελεγκτικό έργο των διευθύνσεων της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
έχει ενταθεί ενώ παράλληλα γίνονται ενέργειες προκειμένου να ενισχυθεί ο
συντονισμός των εμπλεκομένων φορέων στους ελέγχους. Συγκεκριμένα:
Διεύθυνση Μετρολογίας
Για την περίοδο Μάρτιος 2004 - Απρίλιος 2007:
•

Πραγματοποιήθηκαν 543 διακριβώσεις μετρικών οργάνων σε
επιχειρήσεις κυρίως του ιδιωτικού τομέα σε όλη τη χώρα

•

Πραγματοποιήθηκαν 267 διακριβώσεις σταθμών σε επιχειρήσεις κυρίως
ιδιωτικού τομέα.

•

Έλεγχος των αντλιών στα πρατήρια υγρών καυσίμων. Ελέγχθηκαν 1.017
πρατήρια και 4.417 αντλίες και υπήρξαν 68 παραβάσεις που απεστάλησαν
στον εισαγγελέα.

•

Έλεγχος των βυτιοφόρων αυτοκινήτων που διακινούν πετρέλαιο
θέρμανσης. Ελέγχθηκαν 4.085 βυτιοφόρα και υπήρξαν 745 παραβάσεις
που απεστάλησαν στον εισαγγελέα.

•

Έλεγχοι σε λαϊκές αγορές. Ελέγχθηκαν 472 ζυγιστικά όργανα σε διάφορες
λαϊκές της Αττικής και υπήρξαν 21 παραβάσεις.
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Διεύθυνση Τιμών Τροφίμων και Ποτών
•

Για την περίοδο Ιανουάριος 2005 – Μάιος 2007 πραγματοποιήθηκαν
151.239 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 1639 παραβάσεις. Έχουν γίνει
131 παραπομπές στον Εισαγγελέα και 13 παραπομπές στις αρμόδιες
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, ενώ έχουν επιβληθεί διοικητικά πρόστιμα.

•

Συμμετοχή σε μικτά κλιμάκια ελέγχου

•

Βάσει της Απόφασης 287369/28-6-2005 του υφυπουργού Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων για την «Συγκρότηση Κλιμακίου ελέγχου για τον
έλεγχο των πάσης φύσεως ζωικής προέλευσης, των εγκαταστάσεων
τυποποίησης αυτών, καθώς και των σφαγειοτεχνικών εγκαταστάσεων»,
στο κλιμάκιο ελέγχου που συστήνεται από το Υπουργείο αυτό, σε
επίπεδο κεντρικών Υπηρεσιών, συμμετέχει εκπρόσωπος των Δ/νσης.

•

Συγκρότηση επιτροπών ελέγχου

•

Συγκροτήθηκαν δύο (2) επιτροπές ελέγχου πωλητών, επαγγελματιών
και παραγωγών λαϊκών αγορών, του άρθρου 10 του Π.Δ 51/06 και
πραγματοποίησαν συνολικά 65 ελέγχους.

Διεύθυνση Τιμών Βιομηχανικών Προϊόντων και Φαρμάκων
•

Για την περίοδο 1η Μαρτίου 2004 έως 30 Απριλίου 2007:

•

Πραγματοποιήθηκαν 20.105 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 1.019
παραβάσεις. Από αυτές τις παραβάσεις, σε 479 επιβλήθηκε πρόστιμο
για μη ύπαρξη πινακίδων, σε 316 έγιναν παραπομπές στον εισαγγελέα
για ποινικές διώξεις, σε 215 έγιναν παραπομπές στις Νομαρχιακές

Αυτοδιοικήσεις για διοικητικές κυρώσεις και 9 αφορούν άλλες
παραβάσεις και ενημερώθηκαν Ανεξάρτητες Αρχές και Φορείς (π.χ.
Επιτροπή Ανταγωνισμού).
Διεύθυνση Τιμών Παροχής Υπηρεσιών
•

Για την περίοδο 1 Ιανουαρίου 2005 έως 30 Απριλίου 2007
πραγματοποιήθηκαν 19.679 έλεγχοι και διαπιστώθηκαν 2.031 παραβάσεις.
Σε 30 περιπτώσεις έγιναν παραπομπές για άσκηση ποινικής δίωξης
στον αρμόδιο εισαγγελέα, σε 32 περιπτώσεις έγιναν παραπομπές
στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για επιβολή προστίμου, σε 1867
περιπτώσεις έγιναν ενημερωτικές συστάσεις, σε 14 περιπτώσεις έγινε
παραπομπή στη Γενική Γραμματεία Περιφέρειας Αττικής για την επιβολή
προστίμου και σε 88 περιπτώσεις επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα.

Διεύθυνση Ασφαλιστικών επιχειρήσεων και Αναλογιστικής
•
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Πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος για την πιστοποίηση του Περιθωρίου
Φερεγγυότητας και κάλυψης των Τεχνικών Αποθεμάτων σε όλες τις
ασφαλιστικές εταιρίες για τις οικονομικές χρήσεις 2003, 2004 και
2005. Σε οκτώ ασφαλιστικές εταιρίες ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας
και τέθηκαν σε ασφαλιστική εκκαθάριση. Επίσης, έχουν διεξαχθεί
εξετάσεις από την Τεχνική Επιτροπή εκπαίδευσης και εξετάσεων
διαμεσολαβούντων για την διαπίστωση των γνώσεων των υποψήφιων
διαμεσολαβητών.

Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας
•

Στη Διεύθυνση Εμπορικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας από Μάρτιο
2004 έως 30 Απριλίου 2007, έχουν υποβληθεί 18.823 ημεδαπά σήματα
(από τα οποία 15.659 έχουν εκδικαστεί), 2.960 αλλοδαπά σήματα (από
τα οποία 2.557 έχουν εκδικαστεί), και 14.313 διεθνή σήματα (από τα οποία
12.169 έχουν εκδικαστεί). Επίσης:

•

Έχει επιταχυνθεί η διαδικασία εκδίκασης των εθνικών σημάτων.

•

Λειτουργεί αποτελεσματικά και εύρυθμα το σύστημα της Μαδρίτης για
τη διεθνή καταχώριση εμπορικών σημάτων και η χώρα μας αποτελεί
χώρα προορισμού για περίπου 4.700 διεθνή σήματα το χρόνο.

•

Έχουν παραληφθεί περίπου 200.000 κοινοτικά σήματα από το Κοινοτικό
Γραφείο που εδρεύει στο Αλικάντε της Ισπανίας και έχουν επιστραφεί
σε αυτό, συνοδευόμενα με τα αποτελέσματα του ελέγχου τους και
επανελέγχου τους.

•

Γίνεται επεξεργασία των αιτήσεων για νέα διεθνή σήματα ημεδαπής
κατάθεσης που ζητούν παροχή προστασίας σε άλλες χώρες και έχουν
κοινοποιηθεί από την υπηρεσία μας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Διανοητικής Ιδιοκτησίας (WIPO) για εξέτασή τους.

•

Γίνεται επεξεργασία κατ’ έτος περίπου 16.000 αιτήσεων που αφορούν
διάφορες εγγραφές (νομικές μεταβολές, ανανεώσεις, διαγραφές,
παραιτήσεις κ.λ.π), οι οποίες καταχωρούνται στα οικεία βιβλία ημεδαπών
και αλλοδαπών σημάτων και 1.200 κοινοποιήσεων που αφορούν
διάφορες μεταβολές επί διεθνών σημάτων, οι οποίες καταχωρούνται στα
αντίστοιχα βιβλία διεθνών σημάτων.

•

Η πληροφόρηση του κοινού για όλα τα θέματα γίνεται πλέον και
ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου
www.gge.gr, όπου διατίθενται όλα τα απαραίτητα έντυπα (οδηγίεςαιτήσεις) για την κατάθεση εθνικών, διεθνών και κοινοτικών σημάτων.
Επίσης, διατίθεται το πλήρες ηλεκτρονικό αρχείο σχετικά με τα διεθνή
σήματα που ζητούν προστασία στη χώρα μας που συνέβαλε σημαντικά
στην απλοποίηση του ελέγχου από τους ενδιαφερόμενους, αφού
προηγουμένως τα στοιχεία αυτά ήταν διαθέσιμα μόνο στην ιστοσελίδα
του WIPO.

•

Η υπηρεσία συμμετέχει ως εκπρόσωπος της Ελλάδος σε διεθνείς
Οργανισμούς και σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ενώσεως και παρακολουθεί
τις εξελίξεις σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των εμπορικών σημάτων.

•

Διοργανώνεται κάθε χρόνο από το 2006, ο εορτασμός της Παγκόσμιας
Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας την 26η Απριλίου, με σκοπό την
ενημέρωση των πολιτών για τις δυνατότητες που προσφέρει η Υπηρεσία
μας στους Έλληνες επιχειρηματίες για την κατοχύρωση των σημάτων
τους σε εθνικό, κοινοτικό και διεθνές επίπεδο.

IV. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Γ΄ ΚΠΣ
Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
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Έχουν ενταχθεί και βρίσκονται σε διάφορες φάσεις περαιτέρω επεξεργασίας
ή υλοποίησης τα κάτωθι έργα.
1.

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων του Εμπορίου
(Μέτρο 2.11.1, τελικός δικαιούχος ΕΟΜΜΕΧ)
Για πρώτη φορά χρηματοδοτούνται πολύ μικρές επιχειρήσεις του
λιανικού εμπορίου (από 1 απασχολούμενο και πάνω). Η συνολική
δημόσια χρηματοδότηση είναι 82 εκατ. ευρώ (35% εθνική). Η δημόσια
χρηματοδότηση του κάθε επενδυτικού σχεδίου είναι 40% επί του
συνολικού προϋπολογισμού, ο οποίος δεν μπορεί να υπερβαίνει τις
100.000 ευρώ. ‘Εχουν εγκριθεί επιδοτήσεις για 2533 επιχειρήσεις. Οι
εκταμιεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 62.840.000 ευρώ.

2.

Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής
Υπηρεσιών (Μέτρο 2.11.2, τελικός δικαιούχος Ενδιάμεσοι Φορείς Διαχείρισης)
Το Πρόγραμμα των υπηρεσιών αναφέρεται στην ενίσχυση
επιχειρηματικών σχεδίων αναβάθμισης-ανακαίνισης του χώρου που
ασκείται η δραστηριότητα της επιχείρησης ή/και του τεχνολογικού,
οργανωτικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων. Συνολικά, εγκρίθηκαν
2.798 επενδυτικά σχέδια. Η συνολική δημόσια χρηματοδότηση είναι
86 εκατ. (35% εθνική). Αναλόγως της περιοχής, επιδοτείται από 45% ως
55% του συνολικού επενδυτικού προγράμματος, το οποίο δεν μπορεί να
υπερβαίνει τις 100,000 ευρώ. Οι εκταμιεύσεις ανέρχονται στο ποσό των
35.237.871 ευρώ.

3.

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ)
Πρόκειται για το έργο πληροφορικής (βάσεις δεδομένων, κλπ.), το

οποίο θα υποστηρίζει το θεσμό του Γ.Ε.ΜΗ., με βασικό στόχο την
απλούστευση διαδικασιών ίδρυσης των επιχειρήσεων αλλά και την
απλούστευση της εν γένει επικοινωνίας των επιχειρήσεων με το Δημόσιο,
μέσω της καταχώρισής τους στο ηλεκτρονικό Γ.Ε.ΜΗ.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 796.111 ευρώ. Το έργο
κατακυρώθηκε και βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής της σύμβασης.
4.

Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπορίου
Το έργο αφορά τη δημιουργία μηχανισμού συστηματικής ανάλυσης
του εμπορίου και των εμπορικών επιχειρήσεων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι 2 εκατ. ευρώ. Ο διαγωνισμός διεξήχθη
στις 29/08/06 και οι προσφορές βρίσκονται στο στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης.

5.

Κατάρτιση Επιχειρηματιών και Εργαζομένων σε Μικρές και Πολύ Μικρές
Επιχειρήσεις του Εμπορικού Τομέα
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 12 εκατ. ευρώ. Ποσοστό
(25% εθνική συμμετοχή). Υπεβλήθησαν συνολικά 165 προσφορές από
ΚΕΚ , έχουν εγκριθεί 137 οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο υπογραφής
συμβάσεων. Οι εκταμιεύσεις ανέρχονται στο ποσό των 1.200.000 ευρώ.

6.
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Κατάρτιση των υπαλλήλων της ΓΓΕ και του προσωπικού που θα στελεχώσει
τους μηχανισμούς και τις δομές που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Μέτρου
1.3.5.
Το Πρόγραμμα της κατάρτισης των υπαλλήλων της ΓΓΕ αναφέρεται
στην αύξηση της παραγωγικότητας και αποδοτικότητας των Υπηρεσιών
της ΓΓΕ, για παροχή βελτιωμένων υπηρεσιών και μείωση χρόνου
εξυπηρέτησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 150.000 ευρώ. Το έργο
έχει ήδη προκηρυχθεί με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού την
22/5/2006. Κατά την εξέταση των δικαιολογητικών υπήρξε προσφυγή
στο ΣτΕ επι ασφαλιστικών μέτρων.

7.

Ενέργειες Πληροφόρησης και Δημοσιότητας από τη Γενική Γραμματεία
Εμπορίου (ΓΓΕ) για το ΕΠΑΝ
Στόχος του έργου αυτού είναι η ενημέρωση των ωφελούμενων και της
κοινής γνώμης σχετικά με τις Δράσεις του ΕΠΑΝ. Έχουν ήδη υλοποιηθεί
προγράμματα διαφήμισης στο internet και το ραδιόφωνο, καθώς και
ανάρτηση banners στο κτίριο της Πλ.Κάνιγγος. Θα διοργανωθούν ακόμη
ημερίδες και θα εκτυπωθούν φυλλάδια και cd. Ο προϋπολογισμός του
έργου είναι 200.000 χιλιάδες ευρώ. Οι εκταμιεύσεις ανέρχονται στο
ποσό των 197.274 ευρώ.

8.

Μελέτες και εμπειρογνωμοσύνες τεχνικής βοήθειας ΕΠΑΝ –ΓΓΕ
Το έργο αφορά την εκπόνηση μελετών και την παροχή υπηρεσιών
εμπειρογνωμοσύνης για την υποστήριξη της εξειδίκευσης και της
εφαρμογής των δράσεων του ΕΠΑΝ αρμοδιότητας της ΓΓΕ. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι 320.000 ευρώ. Οι εκταμιεύσεις
ανέρχονται στο ποσό των 205.000 ευρώ.

9.

Βελτίωση και λειτουργία του Γενικού Μητρώου Προμηθευτών Δημοσίου (ΓΕ.
ΜΗ.Π.Δ.)
Σκοπός του έργου είναι η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου Κεντρικού
Μητρώου Προμηθευτών, σε μια βάση δεδομένων. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι 600.000 ευρώ. Υπεβλήθησαν συνολικά
4 προσφορές. Έχουν ήδη αξιολογηθεί οι τεχνικές προσφορές, έχουν
όμως κατατεθεί προσφυγές στο ΣτΕ, επί των οποίων αναμένονται
αποφάσεις.

Κοινωνία της Πληροφορίας
1.

Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Προμηθειών (ΕΣΗΔΠ)
Έργο πληροφορικής με αντικείμενο τη δημιουργία της υποδομής
στη ΓΓΕ και τους φορείς του Ενιαίου Προγράμματος Προμηθειών
για τη διενέργεια ηλεκτρονικών διαγωνισμών και την ηλεκτρονική
παρακολούθηση / εκτέλεση των συμβάσεων. Το έργο συμπεριλαμβάνει
software / hardware για τη ΓΓΕ, software για τους λοιπούς φορείς,
καθώς και την εκπαίδευση του προσωπικού (ΓΓΕ και φορέων). Ο
προϋπολογισμός είναι 14 εκατ. ευρώ. Υπεβλήθησαν συνολικά 7
προσφορές και ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης.

2.

Τεχνικός Σύμβουλος του ΕΣΗΔΠ
Έργο συνοδευτικό του 1 ανωτέρω, προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ.
Η ημερομηνία του διαγωνισμού ήταν η 04/08/06. Υπεβλήθησαν 4
προσφορές και ο διαγωνισμός βρίσκεται στο στάδιο αξιολόγησης.
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3.

Δημιουργία Μηχανισμών Πιστοποίησης και Διαχείρισης - Διαχείριση
Εμπορικών Σημάτων
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος
ταχείας επιλογής εμπορικού σήματος και αυτοματοποίηση της
κατάθεσης του εμπορικού σήματος. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου είναι 2,7 εκατ. ευρώ. Υπεβλήθησαν συνολικά 11 προσφορές και
αναμένεται σχετική απόφαση του ΣτΕ.

4.

Παρατηρητήριο Τιμών
Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη πανελλήνιου δικτύου συλλογής,
επεξεργασίας, ανάλυσης και σύγκρισης τιμών προϊόντων και υπηρεσιών.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2,4 εκατ. ευρώ.
Υπεβλήθησαν 8 προσφορές και αναμένεται σχετική απόφαση του ΣτΕ.

V. ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2007-2013
Η Γενική Γραμματεία Εμπορίου έχει προχωρήσει στην καταγραφή των
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και στόχων της για την προγραμματική
περίοδο 2007 – 2013. Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν στην ενίσχυση
των τομέων του εμπορίου και των υπηρεσιών, αρμοδιότητος της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου. Ως πλαίσιο αναφοράς των προτεινόμενων
δράσεων νοείται η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της

χώρας και η μετατροπή τους σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Συνοπτικά
παρουσιάζονται οι ακόλουθες δράσεις :
α. Πρόγραμμα εφαρμογής νέων τεχνολογιών στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Προτεινόμενες δράσεις:
•

Η προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου μέσω της διερεύνησης των
δυνατοτήτων προώθησης της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και των
ηλεκτρονικών πληρωμών στις δημόσιες συμβάσεις.

•

Η ψηφιοποίηση του αρχείου των Ανωνύμων Εταιρειών.

•

Η ενοποίηση και ποσοτικοποίηση προδιαγραφών - κωδικοποίηση
προϊόντων των προμηθειών του Δημοσίου και ανάπτυξη μεθόδου
ηλεκτρονικής καταγραφής τους.

•

Η βελτίωση της διοικητικής λειτουργίας της ΓΓΕ σε όλα τα επίπεδα,
με ηλεκτρονική διαχείριση εργασιών, με αναδιοργάνωση και
απλούστευση διοικητικών διαδικασιών θα ωφελήσει όλους τους
κοινωνικούς εταίρους, και όχι μόνο το κράτος ή τις επιχειρήσεις.

•

Ειδικότερα, η ενοποίηση προδιαγραφών - κωδικοποίηση προϊόντων
των προμηθειών του Δημοσίου και ανάπτυξη μεθόδου ηλεκτρονικής
καταγραφής τους θα διευρύνει πολύ το πλήθος των προμηθειών που
θα διεκπεραιώνονται μέσω του ΕΣΗΔΠ.
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β. Εκσυγχρονισμός Επιμελητηρίων
Προτεινόμενες δράσεις:
•

Η ενδυνάμωση και εξορθολογισμός θεσμών και δομών
παρακολούθησης και στήριξης του εμπορικού τομέα,
χρηματοδότηση έργων πληροφορικής - διασύνδεσης υπηρεσιών και
φορέων του Δημοσίου, συνοδευτικά της λειτουργίας του ΓΕΜΗ και
του Μητρώου Προμηθευτών.

•

Η αναβάθμιση των επιμελητηρίων υπηρεσιών μιας στάσης
σε one stop shop για τις διαδικασίες ίδρυσης και λειτουργίας
των επιχειρήσεων, ώστε να εξαλειφθούν τα αναχώματα της
γραφειοκρατίας στην επιχειρηματική δραστηριότητα, αποτελεί
αναπτυξιακή προτεραιότητα στη ΓΓΕ.

Αυτό, όμως, προϋποθέτει τη σημαντική αναβάθμιση του εξοπλισμού των
επιμελητηρίων, την αναδιοργάνωση της δομής τους και την εκπαίδευση
του προσωπικού τους. Η συγκεκριμένη δράση θα αποτελέσει το εργαλείο
υλοποίησης των στόχων αυτών.
γ. Καταγραφή απαιτούμενων μεταρρυθμίσεων επιχειρηματικού περιβάλλοντος
Προτεινόμενες δράσεις:
•

Η Χαρτογράφηση των αγορών (επικαιροποίηση - επέκταση) για
την εξακρίβωση τυχόν ύπαρξης μονοπωλιακών - ολιγοπωλιακών
καταστάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών σε όλα τα στάδια
λειτουργίας των επιμέρους αγορών (μελέτη αλλά και τεχνολογική
ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου).

•

Η καταγραφή των δεδομένων και των συνεπειών από την πιθανή
απελευθέρωση «κλειστών» επαγγελμάτων.

•

Η ανάληψη πρωτοβουλιών για την απλοποίηση και τον
εξορθολογισμό του κανονιστικού πλαισίου που διαμορφώνει τη
λειτουργία της αγοράς δεν μπορεί να γίνει χωρίς να υπάρχει σαφής
καταγραφή των σημείων που δημιουργούν αναχώματα στην
ανταγωνιστική λειτουργία των αγορών.

δ. Ενίσχυση εποπτικών μηχανισμών
Προτεινόμενες δράσεις:
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•

Η δημιουργία υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας για ελληνικά προϊόντα,
που θα συμβάλουν στην ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης των
συγκεκριμένων αγορών. Οι υπηρεσίες αυτές προτείνεται να
λειτουργούν στα πλαίσια ήδη υπαρχόντων φορέων, ινστιτούτων και /
ή άλλων οργανισμών.

•

Η ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών με υποδομές (ενδεχομένως και
νέα οργανωτικά σχήματα) για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
εποπτεία της αγοράς.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η ανάπτυξη και λειτουργία σύγχρονων
εμπορικών υποδομών που θα εξασφαλίζουν το κατάλληλο περιβάλλον
λειτουργίας στις επιχειρήσεις των κλάδων του εμπορίου και των υπηρεσιών,
καθώς και η υιοθέτηση σύγχρονων και αποτελεσματικών εποπτικών
μηχανισμών και μέσων. Η δράση αυτή στοχεύει στην ενίσχυση των
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, την υποστήριξη της βιωσιμότητας των
μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων των κλάδων αυτών, την ενίσχυση
της κοινωνικής συνοχής και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην
Περιφέρεια, καθώς και την προστασία των καταναλωτών
ε. Δημιουργία σύγχρονων εμπορικών υποδομών
Προτεινόμενες δράσεις:
•

Οι ενέργειες και προγράμματα που θα δημιουργήσουν συνθήκες για
τη μετεξέλιξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κέντρο.

•

Οι μελέτες για τη χρήση ΣΔΙΤ στην αξιοποίηση της περιουσίας των
ΟΤΑ και του Δημοσίου με σκοπό τη δημιουργία εμπορευματικών
κέντρων, κεντρικών αγορών στις Περιφέρειες της χώρας, κλπ.

Σκοπός της δράσης αυτής είναι η αύξηση του όγκου των εμπορικών
συναλλαγών της Χώρας και η μείωση του κόστους μεταφοράς προϊόντων.
Στόχος είναι η μετεξέλιξη της Χώρας σε διαμετακομιστικό κέντρο, αλλά και
η ενίσχυση των συναλλαγών μεταξύ των Περιφερειών της Χώρας. Η δράση
αυτή θα ενισχύσει ιδιαίτερα τη βιωσιμότητα των μικρών και πολύ μικρών
επιχειρήσεων, ενώ θα συμβάλει και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής
και τη στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφέρεια.
στ. Ενέργειες και προγράμματα που θα ενισχύσουν τις επιχειρήσεις να συμμετέχουν
σε οργανωμένα δίκτυα αγορών ή / και πωλήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.
Προτεινόμενες δράσεις:

•

Η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων δικτύωσης παραγωγικών και
εμπορικών επιχειρήσεων εντός και εκτός Ελλάδας.

•

Η προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων που θα περιλαμβάνουν
συνδυασμένες οργανωτικές δομές εμπορικών επιχειρήσεων
ή / και συλλογικές δράσεις που θα αφορούν στην παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων, στη δημιουργία νέων εμπορικών κέντρων,
στη δημιουργία δικτύου πωλήσεων, στη βελτίωση της ποιότητας
του περιβάλλοντος στο οποίο δραστηριοποιούνται (π.χ. ενίσχυση
εμπορικών συμπράξεων), κλπ.

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ παραγωγικών
και εμπορικών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον ίδιο τομέα.
Η δράση αυτή αποβλέπει στην εξοικείωση των επιχειρήσεων στη συνδιοργάνωση και συν-διαχείριση δικτύων αγορών ή / και πωλήσεων, καθώς
και στην ανάπτυξη τοπικής επαγγελματικής νοοτροπίας και την ενίσχυση της
εμπιστοσύνης μεταξύ συνεργαζόμενων επαγγελματιών ενόψει της επίτευξης
κοινών στόχων.
ζ. Εργαλεία ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ
Προτεινόμενες δράσεις:
•

Η τόνωση της «εξωστρέφειας» των ελληνικών επιχειρήσεων του
τριτογενούς τομέα μέσω της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων
τυποποίησης προϊόντων και υπηρεσιών και υιοθέτησης διεθνώς
αναγνωρισμένων προτύπων.

•

Η ενίσχυση των ΜΜΕ, προκειμένου να είναι σε θέση να
συμμετάσχουν στους διαγωνισμούς ηλεκτρονικών προμηθειών,
ενισχύσεις για πράσινες προμήθειες (πράσινα σήματα) κλπ.

•

Η ενίσχυση των ΜΜΕ για την υιοθέτηση δράσεων οργανωτικής
καινοτομίας.

83

Σκοπός της δράσης είναι η τόνωση της «εξωστρέφειας» των επιχειρήσεων
του εμπορίου και των υπηρεσιών και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς
τους μέσα από την υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων παραγωγής. Για την
επίτευξη του στόχου αυτού απαιτείται η υιοθέτηση διαδικασιών, όπως η
τυποποίηση προϊόντων – υπηρεσιών με τη χρήση διεθνώς αναγνωρισμένων
προτύπων
η. Μελέτες και ενέργειες για την καταγραφή και ένταξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων
στον τομέα του εμπορίου
Προτεινόμενες δράσεις:
•

Η εκστρατεία ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών των
Αναθετουσών Αρχών και των προμηθευτών για τη συμμετοχή τους
στο σύστημα των ηλεκτρονικών προμηθειών (εκπαίδευση στη χρήση
ηλεκτρονικών συστημάτων δημοσίων προμηθειών, διασύνδεση
με το κεντρικό σύστημα και εκμάθηση της χρήσης των επιμέρους
εφαρμογών του).

•

Η ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης εμπορικών επιχειρήσεων
σε νέες μεθόδους αποθήκευσης και διανομής προϊόντων (RFID –

Barcoding, WMS – Warehouse Management Systems).
•

Η εκπόνηση μελετών καταγραφής εκπαιδευτικών αναγκών στον
τομέα του εμπορίου και των υπηρεσιών, διεύρυνση πλαισίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης του εμπορικού κόσμου, ανάδειξη των
κατάλληλων φορέων παροχής εκπαιδευτικών προγραμμάτων και
πιστοποίησης εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις.

•

Η ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης εμπορικών επιχειρήσεων
για αποτελεσματικές μεθόδους εξυπηρέτησης πελατών. Χρήση
μεθόδων προώθησης και διαφοροποίησης προϊόντων και υπηρεσιών
(promotion, services marketing, customer segmentation).

Σκοπός της δράσης είναι η εκπαίδευση και η κατάρτιση του ανθρώπινου
δυναμικού των επιχειρήσεων του εμπορίου και των υπηρεσιών, δεδομένου
ότι το ανθρώπινο κεφάλαιο αποτελεί παράγοντα-κλειδί στην εύρυθμη και
αποδοτική λειτουργία τους. Στόχος της δράσης είναι, μέσα από προγράμματα
κατάλληλης εκπαίδευσης και κατάρτισης, να ενισχυθεί το ανθρώπινο
δυναμικό των επιχειρήσεων με εξειδικευμένες γνώσεις, ικανότητες και
δεξιότητες.
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Κατά τη διάρκεια των τριών αυτών ετών, που συμπίπτουν σχεδόν και με
την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία
μετά τα αποτελέσματα των εκλογών της 7ης Μαρτίου 2004, το έργο που
συντελέσθηκε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ)
ήταν σημαντικό, τόσο στη διαχείριση των έργων και των δράσεων που ήταν
σε εξέλιξη, όσο και στην κατάρτιση νέων, σύμφωνα με το νέο σχεδιασμό και
τη στρατηγική της Νέας Διακυβέρνησης στο χώρο της Ε&Τ.
Ο απολογισμός στους τομείς εποπτείας-αρμοδιότητας της ΓΓΕΤ τα έτη
2004-2007 σχετίζεται με τις πληρωμές, προκηρύξεις, συμβασιοποιήσεις καθώς
και επικείμενες προκηρύξεις στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα
(ΕΠΑΝ), στην Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ) καθώς και στα Περιφερειακά
Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) και στον Αναπτυξιακό Νόμο.
Επισημαίνεται ότι, τα τρία αυτά έτη, καταβάλλονται προσπάθειες, ώστε η
πληροφορική να αποτελέσει το βασικό εργαλείο για την επίτευξη των στόχων
της ΓΓΕΤ, γεγονός το οποίο αναγνωρίζεται από τους φορείς τους οποίους
εποπτεύει και από το επιστημονικό δυναμικό με το οποίο συνεργάζεται.
Σε επίπεδο της πολιτικής, σημαντικά βήματα αποτέλεσαν:
1ον Ο ορισμός με ανοιχτή προκήρυξη Εθνικών Εκπροσώπων στους
Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς από κατάλληλους Επιστήμονες και
Τεχνικούς του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.
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2ον Η προκήρυξη, εκλογή και τοποθέτηση νέων προέδρων και διευθυντών
στα δώδεκα εποπτευόμενα από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας ερευνητικά κέντρα της χώρας.
3ον Η σύσταση νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ)
4ον Η αξιολόγηση των 12 Ερευνητικών Κέντρων και 48 Ινστιτούτων της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του Προγράμματος
«ΑΡΙΣΤΕΙΑ».
5ον Η δημιουργία της μεικτής διυπουργικής επιτροπής για την Έρευνα και
την Τεχνολογία των υπουργείων Παιδείας και Ανάπτυξης με αποστολή
την υποβολή κειμένου για τα νέα όργανα διοίκησης της Έρευνας και
Τεχνολογίας της χώρας στην Κυβέρνηση.
6ον Η υπογραφή της ένταξης της χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Διαστήματος (ΕΟΔ).
7ον Η έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας του Προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ
για φθηνό Internet στους φοιτητές των ΑΕΙ και ΤΕΙ της χώρας, υπό την
εποπτεία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.
8ον Η δημιουργία περιφερειακών πόλων καινοτομίας και η ζώνη καινοτομίας
ανατολικής Θεσσαλονίκης
9ον Η δημιουργία Παρατηρητηρίου Δεξιοτήτων σε Ε&Τ στο πλαίσιο του
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
Ο απολογισμός της νέας διακυβέρνησης 2004-2007, στο χώρο της
Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, αποδεικνύει το μέγεθος
της προσπάθειας που καταβάλλεται από το στελεχιακό και υπαλληλικό

προσωπικό για την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, με κατεύθυνση
προς την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσαβώνας για την
Έρευνα και την Τεχνολογία.

Ι. Θεσμικές Παρεμβάσεις
1.

Ορισμός του Γενικού Τμήματος και των Τομεακών Επιστημονικών
Συμβουλίων του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ).

2.

Σύνταξη ΚΥΑ για τη Σύσταση Διυπουργικής Επιτροπής για την κατάρτιση
και υποβολή προτάσεων αναθεώρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου
έρευνας στην Ελλάδα.

3.

Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Ε.Ι.
Παστέρ».

4.

Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Τροποποίηση του Π.Δ.
71/1987 Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

5.

Επεξεργασία Προεδρικού Διατάγματος «Ίδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία
Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας - ΚΕΤΕΑΘ».

6.

Σύνταξη Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για θέματα λειτουργίας των
Ερευνητικών Κέντρων.

7.

Υποβολή σχεδίου ΚΥΑ για την δημιουργία συστήματος δημοσιονομικών
διορθώσεων για την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρανόμως
καταβληθέντων ποσών από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης (Γ’ΚΠΣ), για την Προγραμματική Περίοδο 2000 – 2006.

8.

Συμμετοχή σε επιτροπή προετοιμασίας σχεδίου ΚΥΑ για τα άρθρα του
νέου Αναπτυξιακού Νόμου που αφορούν την ανάπτυξη λογισμικού.

9.

Επικαιροποίηση του Εθνικού Καταλόγου (πίνακα) Κριτών (εργασία σε
εξέλιξη).

10.

Τροποποίηση ΥΑ «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΣΕΤ» (σε
εξέλιξη).

11

Θεσμικές παρεμβάσεις σχετικά με τα εποπτευόμενα ερευνητικά κέντρα
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•

Ορισμός του Γενικού Τμήματος και των Τομεακών Επιστημονικών
Συμβουλίων του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΕΣΕΤ).

•

Σύνταξη του νέου Εθνικού Καταλόγου (πίνακα) Κριτών.

•

Σύνταξη διοικητικών πράξεων σχετικών με τη συγκρότηση των
Διοικητικών Συμβουλίων των Ερευνητικών Κέντρων.

•

Σύνταξη διοικητικών πράξεων σχετικών με τη συγκρότηση των
Υπηρεσιακών Συμβουλίων των Ερευνητικών Κέντρων (ΝΠΔΔ):
Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), Ελληνικού Κέντρου

Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), Εθνικού Κέντρου Κοινωνικών
Ερευνών (ΕΚΚΕ), Εθνικού Κέντρου Έρευνας Φυσικών Επιστημών
«Δημόκριτος» (ΕΚΕΦΕ «Δ»).
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•

Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Οργανισμός Ε.Ι.
Παστέρ». Ορισμός μελών της Επιτροπής διαπραγμάτευσης νέας
Διακρατικής Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας.

•

Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος «Τροποποίηση του
Π.Δ. 71/1987 Οργανισμός του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

•

Επεξεργασία, έκδοση και δημοσίευση Προεδρικού Διατάγματος
« Ίδρυση ΝΠΙΔ με την επωνυμία Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Θεσσαλίας - ΚΕΤΕΑΘ».

•

Επεξεργασία Προεδρικού Διατάγματος « Ίδρυση Ινστιτούτου
Βιοϊατρικών & Βιομοριακών Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (εργασία σε εξέλιξη).

•

Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος « Ίδρυση Κέντρου
Έρευνας και Τεχνολογίας Ηπείρου» (εργασία σε εξέλιξη)

•

Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος « Ίδρυση
Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Ελλάδας» (εργασία σε εξέλιξη).

•

Επεξεργασία σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος « Ίδρυση Διεθνούς
Κέντρου Κοσμολογίας και Σωματιδιακής Φυσικής» (εργασία σε
εξέλιξη).

•

Προκήρυξη, εκλογή και διορισμός νέων Προέδρων και Διευθυντών
Ινστιτούτων στα εποπτευόμενα από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικά Κέντρα.

•

Σύνταξη Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τις αμοιβές του
προέδρου, αντιπροέδρων και μελών του ΕΣΕΤ.

•

Προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού στους
εποπτευόμενους Ερευνητικούς Φορείς για τα έτη 2005, 2006 και
2007.

ΙΙ. Δραστηριότητες σχετικές με έργα του ΕΠΑΝ
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»
ΜΕΤΡΟ 3.3 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΈΡΕΥΝΑ»
1.

Δράση 3.3.1 Αριστεία στην Έρευνα και την Τεχνολογία Ερευνητικά Ινστιτούτα ΓΓΕΤ
Μέσω της δράσης αυτής δίνεται η ευκαιρία στα Ερευνητικά
Ινστιτούτα να αναβαθμίσουν τις δυνατότητές τους, να βελτιώσουν
την ανταγωνιστικότητά τους στο διεθνή χώρο και να συμμετέχουν στα
δίκτυα αριστείας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ).

Ι) Σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή επιστημόνων
του εξωτερικού η αξιολόγηση εν συνόλω 45 Ινστιτούτων των
εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ Ερευνητικών Κέντρων (α΄ εξάμηνο 2005)
και στη συνέχεια η σύνδεσή της με το έργο Αριστεία (2ου κύκλου) των
φορέων αυτών (β΄ εξάμηνο 2005). Τα στοιχεία των εκθέσεων της
ανωτέρω αξιολόγησης έχουν τεθεί υπόψη ειδικής επιτροπής του ΕΣΕΤ
με σκοπό την υποβολή γνώμης ως προς τη δυνατότητα χωροταξικής
και γνωστικής αναδιατάξεως του Ερευνητικού Ιστού του υπουργείου
Ανάπτυξης.
ΙΙ) Πορεία έργων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.Αν).
•

27 έργα του Μέτρου 3.3.1. «Αριστεία στα Ερευνητικά Ινστιτούτα
της ΓΓΕΤ – 1ος κύκλος» ολοκληρώνονται και βρίσκονται στη
διαδικασία παραλαβής.

•

Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία χρηματοδότησης της πρώτης
δόσης 42 υπο-έργων του Μέτρου 3.3.1 «Αριστεία σε Ερευνητικά
Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ -2ος κύκλος».

•

9 έργα του Μέτρου 1.2., Δράση 1.2.2. «Πιστοποίηση» βρίσκονται
σε εξέλιξη.

ΜΕΤΡΟ 4.1 ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΠΡΟΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ (SPIN-OFF)
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2.

Δράση 4.1.1 Τεχνοβλαστοί ΠΡΑΞΕ
Η Δράση περιλαμβάνει δύο φάσεις. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει
τις δραστηριότητες προετοιμασίας επένδυσης και θα λειτουργήσει
ως κεφάλαιο σποράς ενισχύοντας τους ενδιαφερόμενους για τη
δημιουργία του Τεχνοβλαστού και την πιθανή ένταξή τους στη Φάση Β’
του Προγράμματος. Η δεύτερη φάση περιλαμβάνει τις δραστηριότητες
εκκίνησης της επένδυσης και την έναρξη των δραστηριοτήτων.
ΠΡΑΞΕ Α’ (συνολ. Προυπ. 9.081.219,74 ευρώ)
Στο πλαίσιο της Δράσης υλοποιήθηκαν 223 υποέργα, ενώ αρχικά
εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 234 υποέργα. Τα δέκα (10)
απεντάχθηκαν κατά την έναρξη της χρηματοδότησής τους και το ένα
(1) εντός του 2006 (για τα απενταχθέντα έργα έχει ήδη ξεκινήσει η
διαδικασία επιστροφής χρηματοδότησης).
Για τα παραπάνω υποέργα (223) έχει ολοκληρωθεί η πιστοποίηση
καθώς και η έκδοση των αντίστοιχων αποφάσεων αποδοχής
αποτελεσμάτων (πιστοποιημένο ποσό 7.778.900,38 ευρώ).
Από αυτά προέκυψε αποπληρωμή για τα 137 υποέργα και επιστροφή
χρηματοδότησης για τα 86.
Αναφορικά με τα υποέργα που προέκυψε αποπληρωμή, έχουν γίνει οι
σχετικές εντολές κατανομής και εντολές πληρωμής.
Όσον αφορά τα υποέργα με επιστροφή χρηματοδότησης, έχουν

υποβληθεί 40 ενστάσεις για τις οποίες συστάθηκαν επιτροπές
επανελέγχου. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία επανελέγχου για όλα τα
ανωτέρω υποέργα καθώς και η έκδοση νέων αποφάσεων αποδοχής
αποτελεσμάτων.
ΠΡΑΞΕ Β’
Στο πλαίσιο της Β΄ Φάσης υλοποιούνται 3 κύκλοι 37 συνολικά έργων. Ο
συνολικός προϋπολογισμός αυτών ανέρχεται σε 45.138.247,60 ευρώ,
με τη δημόσια δαπάνη να αντιστοιχεί σε 22.178.497,50 ευρώ. Η μέγιστη
δημόσια δαπάνη ανά υποέργο ανέρχεται σε 1.000.000 ευρώ.
Η κατανομή των υποέργων ανά κύκλο έχει ως εξής:
1ος κύκλος: 16 υποέργα προϋπολογισμού 21.814.599,60 ευρώ, εκ
των οποίων 10.516.673,00 ευρώ αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη.
Έχουν συμβασιοποιηθεί τα 15 από αυτά. Τέσσερα υποέργα έχουν
ολοκληρωθεί.
2ος κύκλος: 16 υποέργα προϋπολογισμού 18.094.756 ευρώ, εκ των
οποίων 9.047.378 ευρώ αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη. Έχουν
συμβασιοποιηθεί τα 10 από αυτά.
3ος κύκλος: 5 υποέργα προϋπολογισμού 5.228.892 ευρώ, εκ των
οποίων 2.614.446,50 ευρώ αντιστοιχούν σε δημόσια δαπάνη. Έχουν
συμβασιοποιηθεί τα 2 από αυτά.
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Η Β΄ Φάση της Δράσης ΠΡΑΞΕ θα ολοκληρωθεί στο σύνολό της το β΄
εξάμηνο του 2008.
ΜΕΤΡΟ 4.2 ΘΕΡΜΟΚΟΙΤΙΔΕΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΈΝΤΑΣΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ
ΚΕΝΤΡΩΝ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
3.

Δράση 4.2.1 Ενίσχυση Θερμοκοιτίδων και Ερευνητικών &
Τεχνολογικών Πάρκων - ΕΛΕΥΘΩ
Στόχος της δράσης είναι η δημιουργία οικονομιών κλίμακας με
σκοπό την εκμετάλλευση της νέας γνώσης, μέσω της ανάπτυξης
θερμοκοιτίδων επιχειρήσεων έντασης γνώσης και επιστημονικών και
τεχνολογικών πάρκων.
Στο πλαίσιο αυτής υλοποιούνται 8 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού
52.058.424,50 ευρώ, από τα οποία 26.029.212,25 ευρώ αντιστοιχούν σε
δημόσια δαπάνη. Οι πληρωμές που έχουν γίνει ως τώρα ανέρχονται
σε 11.703.830,76 ευρώ. Δυο από αυτά έχουν ολοκληρωθεί, έχουν γίνει
τελικοί έλεγχοι παραλαβής και επίκειται η αποπληρωμή τους.
Πέραν των 8 αυτών υποέργων έχουν πραγματοποιηθεί 2 ανακλήσεις
αποφάσεων χρηματοδότησης και απεντάχθηκαν από τη δράση 2
θερμοκοιτίδες.

4.

Δράση 4.2.2 Ανάπτυξη Ερευνητικών Κέντρων με τη συμμετοχή
χρηστών. Υποστήριξη Εργαστηρίων που συνεργάζονται με
επιχειρήσεις και χρήστες Έρευνας. (“ΑΚΜΩΝ”)

Στόχος του Προγράμματος είναι η ενίσχυση των υποδομών, η
επέκταση των δραστηριοτήτων και η βελτίωση της λειτουργίας των
ερευνητικών φορέων του Δημοσίου τομέα ώστε να αναπτυχθεί η
συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, ανωτάτων εκπαιδευτικών
ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, σε θέματα έρευνας και συγγενών
δραστηριοτήτων (μεταφορά τεχνολογίας, μετρήσεις, αναλύσεις,
αξιολογήσεις).
Στο Πρόγραμμα έχουν ενταχθεί 52 υποέργα. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του Προγράμματος ανέρχεται σε 24.660.000,00
ευρώ (100% δημόσια δαπάνη). Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί
διοικητικές ενέργειες, ενδιάμεσοι έλεγχοι και διαχειριστικό κλείσιμο
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για 14 υποέργα. Το συνολικό
ποσό που έχει δεσμευθεί (εντολές κατανομής και πληρωμής και
πληρωμές που έχουν εκτελεσθεί) ανέρχεται σε 12.662.221,04 ευρώ (51,34
% του συνολικού προϋπολογισμού του προγράμματος).
5.

Δράση 4.2.3 Γραφεία Διαμεσολάβησης – Τεχνοκαταλύτες
Η δράση αυτή στοχεύει στην προβολή της ερευνητικής
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στα ΑΕΙ και τα Ερευνητικά Κέντρα,
αλλά και στην ενημέρωση των ερευνητών σχετικά με τις δυνατότητες
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων και την παροχή
τεχνολογικών υπηρεσιών σε φορείς-χρήστες.
Υλοποιούνται 22 συνολικά υποέργα. Τα 8 από αυτά εγκρίθηκαν το
2003 και τα 14 το 2004. Στα υπόλοιπα θα έχουν πραγματοποιηθεί
οι ενδιάμεσοι έλεγχοι πριν από το τέλος του χρόνου (σε 5 από τα
δεκαπέντε μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2007) και αναμένεται να
κλείσουν το πρώτο εξάμηνο του 2008.
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ΜΕΤΡΟ 4.3 Η ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΙΕΘΝΟΥΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
6.

Δράση 4.3.1 ΠΑΒΕΤ 2000, "Πρόγραμμα Ανάπτυξης της
Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας"
Δράση 4.3.1 ΠΑΒΕΤ, "Πρόγραμμα Ανάπτυξης της Βιομηχανικής Έρευνας
και Τεχνολογίας"
Πρόκειται για ένα Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας
και Τεχνολογίας που αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και ανάπτυξη
της βιομηχανικής έρευνας και την προώθηση της καινοτομίας.
Αποτέλεσμα της όλης δράσης θα είναι η ανάπτυξη νέων ή βελτιωμένων
προϊόντων ή υπηρεσιών με υψηλή προστιθέμενη αξία, η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων καθώς και η διείσδυση σε νέες
αγορές.
ΠΑΒΕΤ 2000
Ολοκληρώθηκε το διαχειριστικό κλείσιμο φυσικού και οικονομικού
αντικειμένου και για τα 145 ενταγμένα υποέργα στην πράξη ΠΑΒΕΤ
2000. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 24.379.094 ευρώ και η
δημόσια δαπάνη 11.449.344 ευρώ. Πραγματοποιήθηκαν καταπτώσεις
εγγυητικών επιστολών για 9 υποέργα συνολικού ποσού 128.516 ευρώ,

λόγω μη υποβολής τελικών τεχνικών εκθέσεων από τους αναδόχους
φορείς.
ΠΑΒΕΤ 2005
Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης και
ανάθεσης για 107 υποέργα που εντάχθηκαν το 2006. Διοικητικές
ενέργειες, ενδιάμεσοι έλεγχοι φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
έγιναν για 5 υποέργα. Ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 26.429.275
ευρώ και η δημόσια δαπάνη 12.125.203 ευρώ. Η υλοποίηση των
ενταγμένων υποέργων ολοκληρώνεται στις 31/12/2007.
7.

Δράση 4.3.2 ΠΑΒΕΤ-ΝΕ "Πρόγραμμα Ανάπτυξης της
Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας σε νέες Επιχειρήσεις"
Η Δράση ΠΑΒΕΤ-ΝΕ αφορά σε νέες επιχειρήσεις, μικρότερες των
5 ετών, που δε συνδέονται κεφαλαιακά με ήδη εγκατεστημένες
και λειτουργούσες επιχειρήσεις και έχει στόχους όμοιους με τη
δράση ΠΑΒΕΤ. Με τη δράση αυτή ενθαρρύνεται και αναπτύσσεται η
βιομηχανική έρευνα και προωθείται η καινοτομία, με την επιχορήγηση
έργων που θα εκτελεστούν στην Ελλάδα από επιχειρήσεις, οι οποίες
ξεκινούν την παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα.
ΠΑΒΕΤ-ΝΕ
Έχουν πραγματοποιηθεί διοικητικές ενέργειες και διαχειριστικό
κλείσιμο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για 55 από τα
67 ενταγμένα υποέργα στην πράξη ΠΑΒΕΤ-ΝΕ. Ο συνολικός
προϋπολογισμός είναι 13.679.216 ευρώ και η δημόσια δαπάνη 6.806.050
ευρώ.
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ΠΑΒΕΤ-ΝΕ-2004
Έχει γίνει ανάθεση για 49 υποέργα που εντάχθηκαν το έτος 2005.
Διοικητικές ενέργειες, και ενδιάμεσοι έλεγχοι έγιναν για 40 υποέργα
και διαχειριστικό κλείσιμο φυσικού και οικονομικού αντικειμένου
για 7 υποέργα από τα 49 ενταγμένα στην πράξη ΠΑΒΕΤ-ΝΕ 2004.
Ο συνολικός Προϋπολογισμός είναι 9.966.266 ευρώ και η δημόσια
δαπάνη 5.117.806 ευρώ.
8.

Δράση 4.3.3 ΠΕΠΕΡ Προώθηση Έργων Επίδειξης και Καινοτομίας
Το πρόγραμμα έχει σκοπό να υποστηρίξει την εισαγωγή στις
επιχειρήσεις νέας για τα ελληνικά δεδομένα, σύγχρονης ή και
εξελιγμένης τεχνολογίας.
Ολοκληρώθηκε η πιστοποίηση των 69 υποέργων της Α΄ φάσης και
εκδόθηκαν οι αντίστοιχες αποφάσεις έγκρισης τελικής έκθεσης
παραλαβής του υποέργου. Στη Β΄ φάση του προγράμματος
εντάχθηκαν 22 υποέργα. Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 22.973.695
ευρώ. Δημόσια δαπάνη 11.832.052 ευρώ. Υποβλήθηκαν 18 εκθέσεις
υποέργων.
Μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί διοικητικές ενέργειες και
ενδιάμεσοι έλεγχοι για 20 υποέργα και διαχειριστικό κλείσιμο φυσικού
και οικονομικού αντικειμένου για 14 υποέργα. Για τη Β΄ φάση του

προγράμματος έχουν πιστοποιηθεί -μέχρι σήμερα- και έχουν εγγραφεί
στο ΟΠΣ δαπάνες ύψους 4.375.936,93 ευρώ.
9.

Δράση 4.3.4 Ανάπτυξη και Δικτύωση των Οργανισμών
Υπηρεσιών σε Θέματα Μεταφοράς Τεχνολογίας και Καινοτομίας
(ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ)
Η κατεύθυνση της Δράσης «Τεχνομεσιτεία» είναι στραμμένη προς
την ενίσχυση της δημιουργίας «τοπικών κέντρων μεσιτείας της
Τεχνολογίας» σε διάφορες μείζονες γεωγραφικές περιοχές της χώρας
και σε εθνικό επίπεδο, που θα εξειδικεύονται:
(α) στην ανεύρεση τεχνολογίας που θα έχει άμεση σχέση με τα
παραγόμενα προϊόντα ή την βιομηχανική υποδομή της συγκεκριμένης
περιοχής και
(β) στην προώθηση εγχωρίως παραγόμενης τεχνολογίας στις διεθνείς
αγορές χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές διαχείρισης τεχνολογίας. Ο
συνολικός προϋπολογισμός του έργου για την περίοδο 2002-2006 είναι
5,8 εκατ. ευρώ.
Υλοποιούνται 9 συνολικά υποέργα. Από τα 5 εγκεκριμένα υποέργα
του πρώτου κύκλου, ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των τεσσάρων,
ενώ ένα αναμένει τελικό έλεγχο παραλαβής και πιστοποίησης. Από
τα 4 εγκεκριμένα υποέργα του β’ κύκλου έχει ήδη πραγματοποιηθεί
ενδιάμεσος έλεγχος σε ένα από αυτά, ενώ αναμένεται να
πραγματοποιηθεί και στα υπόλοιπα τρία μέσα στο πρώτο εξάμηνο του
2007. Τα υποέργα αναμένονται να ολοκληρωθούν το πρώτο δίμηνο του
2008.
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10.

Δράση 4.3.6.2 Διεθνής Συνεργασία σε Βιομηχανική Έρευνα &
Προανταγωνιστική Δραστηριότητα
Σκοπός της Δράσης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για την
ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο σε έργα βιομηχανικής έρευνας και επίδειξης.
Το σύνολο του προϋπολογισμού της δράσης ανέρχεται σε 21,5 εκατ.
ευρώ και η δημόσια δαπάνη καλύπτει το 50% συγχρηματοδοτούμενη
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
Πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ
Η Πρωτοβουλία EUREKA (ΕΥΡΗΚΑ) αποτελεί ένα ευρύ Ευρωπαϊκό
Δίκτυο, μέσω του οποίου δίνεται η δυνατότητα στις βιομηχανίες,
στις επιχειρήσεις (συμπεριλαμβανομένων και των μικρο-μεσαίων
επιχειρήσεων), στα ερευνητικά κέντρα και στα πανεπιστήμια των
χωρών της Ευρώπης, να αναπτύξουν και αξιοποιήσουν τις σύγχρονες
τεχνολογίες, προκειμένου να βελτιώσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο
ανταγωνιστικό περιβάλλον, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση
της Ποιότητας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών.
Παρακολούθηση και αξιολόγηση έργων ΕΥΡΗΚΑ με ελληνική
συμμετοχή και παρουσίαση αυτών σε συναντήσεις εκπροσώπων
κρατών – μελών στην πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ. Ενεργή συμμετοχή της
Ελλάδας σε προγράμματα ομπρέλα (umbrellas) όπως EUROTOURISM,

FACTORY, EUROENVIRON κλπ καθώς και σε προγράμματα clusters
όπως CELTIC, ITEA, MEDEA κλπ
Πραγματοποιήθησαν δύο ημερίδες, από τις οποίες η μια στη
Θεσσαλονίκη, με στόχο την ενημέρωση και προώθηση της
πρωτοβουλίας ΕΥΡΗΚΑ, και μία στη Χαλκιδική με τους ίδιους στόχους
και τον εορτασμό των 20 χρόνων του ΕΥΡΗΚΑ.
4.3.6.2 Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα &
δραστηριότητες ανάπτυξης σε Προ-ανταγωνιστικό στάδιο
(ΔΣΒΕΠΡΟ)
Σκοπός της Δράσης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών φορέων για την
ενεργό συμμετοχή τους στην ανάπτυξη συνεργασιών σε ευρωπαϊκό και
διεθνές επίπεδο σε έργα βιομηχανικής έρευνας και επίδειξης.
Το σύνολο του προϋπολογισμού της δράσης ανέρχεται σε 21,5 εκατ.
ευρώ και η δημόσια δαπάνη καλύπτει το 50% συγχρηματοδοτούμενη
από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο).
ΔΣΒΕΠΡΟ-2002, Δράση 4.3.6.2
Ολοκληρώθηκε η διαχείριση όλων των υποέργων (15) και παραμένει
η τελική έκθεση καθώς και η αποπληρωμή ενός υποέργου. Συνολικός
προϋπολογισμός: 5.094.996,10 ευρώ.
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ΔΣΒΕΠΡΟ-2003, Δράση 4.3.6.2β
Από τα 55 εγκεκριμένα υποέργα της προκήρυξης του 2003 έχουν
ήδη κλείσει και αποπληρωθεί τα 22. Συνεχίζεται η διαχείριση για τα
υπόλοιπα. Συνολικός προϋπολογισμός: 18.425.000 ευρώ.
ΔΣΒΕΠΡΟ-2005, Δράση 4.3.6.2γ
Υπεβλήθησαν 124 προτάσεις και μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο
και την αξιολόγηση ενεκρίθησαν 71 προτάσεις από τις οποίες
συμβασιοποίηθηκαν και υλοποιούνται 68 υποέργα. Συνολικός
προϋπολογισμός: 30.000.000 ευρώ.
ΔΣΒΕΠΡΟ ΠΕΠ-ΑΜΘ
Εξασφαλίσθηκε κονδύλιο για επικείμενη προκήρυξη. Δημοσίευση
στον Τύπο της περίληψης της προκήρυξης. Υποβολή προτάσεων.
Προκαταρκτικός έλεγχος προτάσεων. Προετοιμασία Θεματικών
Επιτροπών.
Δημόσια δαπάνη: 1.000.000 ευρώ.
ΜΕΤΡΟ 4.4 ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ
- ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ Ε&Τ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ Ε&Τ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
11.

Δράση 4.4.2 : Δημιουργία δικτύων μεταξύ μουσείων
Η Δράση απευθύνεται στα Επιστημονικά, Τεχνικά και Τεχνολογικά
Μουσεία της χώρας και αφορά τη μεταξύ τους δικτύωση και την
οργάνωση κοινών εκδηλώσεων, καθώς και τη δημιουργία εργαλείων με

σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού. Αποβλέπει
στην ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας και στην
διάδοση του επιστημονικού και τεχνολογικού πολιτισμού.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 589.000 ευρώ.
Έχει προκηρυχθεί ανοιχτός διαγωνισμός 2 φορές το 2005 και το 2006
αλλά προέκυψαν νομικά προβλήματα και τις δυο φορές ακυρώθηκε και
επεστράφησαν οι προτάσεις που είχαν υποβληθεί.
Το ποσό των 590.000 ευρώ απορροφήθηκε τελικά από το πρόγραμμα
«ΕΡΜΗΣ- Εβδομάδα Ε&Τ 2006» για την κάλυψη επιπρόσθετων αναγκών
που προέκυψαν από τη διοργάνωση της έκθεσης καινοτομίας κατά τη
διάρκεια της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης 2006 (ΔΕΘ 2006)
Εκκρεμεί απόφαση απένταξης του έργου από την ΕΥΔ ΕΠΑΝ μετά από
αίτημα της ΓΓΕΤ.
12.

Δράση 4.4.3 Το Πρόγραμμα "ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ"
Στόχος της εφαρμογής του Προγράμματος «ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ» είναι να
κατανοήσουν οι μαθητές την εξέλιξη της τεχνολογίας και της σχέσης
αυτής με τη βιομηχανία, τους τρόπους παραγωγής, την οικονομία, την
κοινωνία και γενικότερα την καθημερινή μας ζωή.
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Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 3,93 εκατ. ευρώ.
Τεχνομάθεια IV
Τελικός δικαιούχος της Δράσης είναι το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη.
Η ΓΓΕΤ συμμετέχει με δύο εκπροσώπους στην επιτροπή
εμπειρογνωμόνων για την αξιολόγηση και παρακολούθηση των έργων
της ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑΣ και είναι ο φορέας χρηματοδότησης που έχει την
ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στον τελικό δικαιούχο μέσω του
ΠΔΕ. Το έργο ολοκληρώθηκε και αναμένεται ο τελικός απολογισμός
του.
Τεχνομάθεια V
Τελικός δικαιούχος της Δράσης είναι το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών
και Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη. Η ΓΓΕΤ είναι ο φορέας
χρηματοδότησης που έχει την ευθύνη απόδοσης των πιστώσεων στον
τελικό δικαιούχο μέσω του ΠΔΕ.
Ο Τελικός δικαιούχος έκανε προκήρυξη του έργου και αξιολόγησε
τις προτάσεις των ενδιαφερομένων. Έγιναν οι τελικές επιλογές των
αναδόχων των υποέργων και αναμένεται η έναρξη του έργου.
Το έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000 ευρώ. Η ΚΥΑ
της έγκρισης χρηματοδότησης του έργου έχει σταλεί στον υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών προς υπογραφή.
«Συμπληρωματικές δράσεις για την ολοκλήρωση και την πλήρη
αξιοποίηση του ΚΔΕ και ΜΤ (ΕΠΑΝ)»

Το έργο περιλαμβάνει συγκεκριμένες δράσεις στο πλαίσιο στρατηγικού
σχεδιασμού ανάπτυξης του ιδρύματος, ο οποίος στοχεύει στην αγορά
και εγκατάσταση εξοπλισμού του Πλανηταρίου και του Εξομοιωτή.
Με την υπ΄αριθμ. 16687/4-9-2006 Κοινή Υπουργική Απόφαση,
τροποποιήθηκε η αρχική απόφαση χρηματοδότησης, σύμφωνα με
την οποία αυξήθηκε το ποσόν χρηματοδότησης από 3.283.862 ευρώ
σε 7.783.862 ευρώ, λόγω συμπλήρωσης της υποδομής του Κέντρου
Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, προστέθηκαν ένδεκα
νέα υποέργα και επεκτάθηκε διάρκεια του έργου έως 31/12/2006.
Μετά από υποβολή τροποποιημένου Τεχνικού Δελτίου από το ΚΔΕΜΤ,
συνετάχθη νέα τροποποίηση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης για
την χρηματοδότηση του υποέργου, η οποία έχει σταλεί στον υπουργό
Οικονομίας και Οικονομικών προς υπογραφή.
Βάσει της νέας τροποποίησης, η χρονική διάρκεια του έργου
εκτείνεται έως την 30-11-2008, αναμορφώνεται το χρονοδιάγραμμα
με την προσθήκη νέου υποέργου και αλλάζει ο προϋπολογισμός των
υποέργων με εσωτερικές μεταφορές πόρων, που δεν επηρεάζουν τον
συνολικό προϋπολογισμό.
13.
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Δράση 4.4.5 Πρόγραμμα “Ερμής” ( Έρευνα – Τεχνολογία –
Άνθρωπος)
Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση ομάδων αλλά
και του κοινού γενικότερα στα επιτεύγματα και τις δυνατότητες
της επιστήμης και της τεχνολογίας. Το έργο περιλαμβάνει δύο
επιμέρους δράσεις: "ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΘΥΡΕΣ", "ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ".
"Ανοιχτές Θύρες"
Η Δράση «Ανοιχτές Θύρες» δίνει τη δυνατότητα στους ερευνητικούς
και τεχνολογικούς φορείς «να ανοίξουν τις πόρτες τους» στο κοινό και
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες και να επιδείξουν το σημαντικό
τους έργο. Έτσι θα επιτευχθεί η ευαισθητοποίηση ομάδων αλλά και του
κοινού γενικότερα στα επιτεύγματα και τις δυνατότητες της επιστήμης
και της τεχνολογίας και η κατανόηση της συμβολής τους στη βελτίωση
της ποιότητας της καθημερινής ζωής.
Ο προϋπολογισμός της Δράσης για την τετραετία 2002-2006 είναι
1,8εκ. ευρώ και αφορά 100% δημόσια δαπάνη.
Μέχρι σήμερα έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος 2003-2005 με την
υλοποίηση 9 υποέργων συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ.
Εντός του 2004-2007 έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες 773.615,30 ευρώ.
Ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος έχει προκηρυχθεί εντός
του 2005, υποβλήθηκαν 11 προτάσεις, έχουν εγκριθεί 10 υποέργα
συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ και έχουν καταβληθεί
360.000ευρώ. Ολοκληρώνονται οι ενδιάμεσοι έλεγχοι φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου 10 υποέργων και θα καταβληθεί η δεύτερη
δόση στους αναδόχους. O 2ος κύκλος του προγράμματος «Ανοιχτές
Θύρες» αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2007.

«Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας»
Στόχος της Δράσης «Εβδομάδα Επιστήμης και Τεχνολογίας»
είναι η ενίσχυση των ενδιαφερομένων φορέων για την ανάπτυξη
δραστηριοτήτων εξοικείωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού
σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Στην «Εβδομάδα Έρευνας και
Τεχνολογίας», θα παρουσιάζονται τα επιτεύγματα, τα προϊόντα και
οι δραστηριότητες των συμμετεχόντων φορέων σε συγκεκριμένο
Ε & Τ τομέα ή /και σε συμπληρωματικούς τομείς, μέσω ποικίλων
εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης. Ο συνολικός προϋπολογισμός του
έργου για την περίοδο 2002-2006 είναι 2,1 εκατ. ευρώ.
Έχει προκηρυχθεί και ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του Προγράμματος
η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο από 30/6/2005 έως
7/7/2005 συνολικού προϋπολογισμού 700.000 ευρώ. Στην πρώτη
φάση έχουν ενταχθεί 27 υποέργα, Έχουν πιστοποιηθεί δαπάνες ύψους
662.423,12 ευρώ.
ΔΕΥΤΕΡΟΣ ΚΥΚΛΟΣ 2006
Έχει προκηρυχθεί ο δεύτερος κύκλος του προγράμματος έχουν
ενταχθεί 32 υποέργα συνολικού προϋπολογισμού 900.000 ευρώ
(εκθέτες ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ε&Τ φορείς).
Έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση του δευτέρου κύκλου του
προγράμματος η οποία πραγματοποιήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο
από 28/6/2006 έως 5/7/2006 και η δεύτερη φάση εκδηλώσεων του
δεύτερου κύκλου του προγράμματος κατά τη διάρκεια της 71ης ΔΕΘ
από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου 2006. Έχουν καταβληθεί 360.000 ευρώ
στους αναδόχους και έχουν πιστοποιηθεί 270.000 ευρώ.

100

14.

Δράση 4.4.8 Το Πρόγραμμα Προοπτικής Διερεύνησης
Στόχος του έργου «Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση στην
Ελλάδα – ΤΠΔ» είναι η διερεύνηση του μέλλοντος της ελληνικής
οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα η ανάδειξη του ρόλου
που αναμένεται να διαδραματίζουν η επιστήμη, η έρευνα και η
τεχνολογία στη διαμόρφωση του μέλλοντος αυτού. Ως χρονικοί
ορίζοντες της διερεύνησης αυτής τίθενται τα έτη 2015 και 2021. Τελική
επιδίωξη είναι η δημιουργία ενός οιονεί κέντρου τεχνογνωσίας και
εφαρμογών προοπτικής διερεύνησης και η περαιτέρω συνέχιση της
δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα
Το έργο έχει ολοκληρωθεί και τα τελικά παραδοτέα παρελήφθησαν από
την αρμόδια Επιτροπή.
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Δράση 4.4.10 Ευαισθητοποίηση Κοινού στις Νέες ΤεχνολογίεςΔημοσιότητα
Το έργο αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα
έρευνας και τεχνολογίας μέσω ποικίλων δράσεων δημοσιότητας
(εκδηλώσεις, δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού,
παρουσιάσεις στα ΜΜΕ), και στην ανάδειξη του ρόλου και της
προσφοράς της έρευνας και τεχνολογίας στο κοινωνικό σύνολο.
α) από το πρώτα δυο υποέργα προϋπολογισμού 150.000 ευρώ

χρηματοδοτούνται διάφορα συνέδρια που οργανώνουν ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ε&Τ
Φορείς και ολοκληρώνεται η παραγωγή 10 ταινιών διάρκειας περίπου 10
λεπτών για τους εποπτευόμενους από την ΓΓΕΤ φορείς.
β) Για το τρίτο υποέργο έχει προκηρυχθεί Ανοικτός Διεθνής
Διαγωνισμός αριθ. 2003/S246-219002 «Ενέργειες Ενημέρωσης
Ευαισθητοποίησης του Κοινού σε Θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας»
και το έργο έχει ανατεθεί. Εντός του 2004 έχουν πραγματοποιηθεί
4 εκδηλώσεις Ευαισθητοποίησης (ένα δεκαήμερο για μαθητές και
τρία διήμερα για επιχειρήσεις) ενώ το 2005 πραγματοποιήθηκαν 8
εκδηλώσεις (τρία δεκαήμερα για μαθητές και τέσσερα διήμερα για
επιχειρήσεις).
Για τις παραπάνω ενέργειες έχουν καταβληθεί και πιστοποιηθεί
580.000 ευρώ.
ΜΕΤΡΟ 4.5 ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
Δράση 4.5.1 Κοινοπραξίες Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης
σε Τομείς Εθνικής Προτεραιότητας
Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ
παραγωγικών ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αντιμετώπιση κοινωνικών
και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας. Τα ερευνητικά έργα αναλαμβάνονται από κοινοπραξίες
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (κυρίως των ΜΜΕ) και της
οικονομίας γενικότερα.

101

Στο πλαίσιο της δράσης, έχουν ενταχθεί 9 έργα, με συνολικά 119
υποέργα:
		

•

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (13 υποέργα)

		

•

Πολιτισμός – Τουρισμός (12 υποέργα)

		

•

Αθλητισμός έντασης γνώσης (10 υποέργα)

		

•

Τρόφιμα – Υδατοκαλλιέργειες (13 υποέργα)

		

•

Μεταφορές – Πλοήγηση (9 υποέργα)

		

•

Υγεία – Βιοϊατρική (20 υποέργα)

		

•

Δομημένο περιβάλλον – Σεισμοί (13 υποέργα)

		

•

Φυσικό περιβάλλον (19 υποέργα)

		 •
		

Νέες μορφές οργάνωσης των επιχειρήσεων, εργασίας & 		
κατάρτισης (10 υποέργα)

Ο προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 142 εκατ. ευρώ με δημόσια
δαπάνη 77,5 εκατ. ευρώ. Τα έργα βρίσκονται σε φάση υλοποίησης και

οδεύουν προς την ολοκλήρωσή τους. Μέχρι στιγμής έχει απορροφηθεί
ποσοστό 80,7% της δημόσιας δαπάνης (62,5 εκατ. ευρώ)
Υποδομές υποστήριξης της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας των
έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και επίδειξης
Η πράξη χρηματοδοτεί υποδομές ερευνητικών και τεχνολογικών
φορέων που εποπτεύονται από την ΓΓΕΤ, που θα υποστηρίζουν την
εφαρμογή και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης και
επίδειξης του Μέτρου 4.5.
Προτεραιότητα δόθηκε στους εξής τομείς:
		

•

Δομημένο περιβάλλον και διαχείριση σεισμικού κινδύνου

		

•

Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη

		

•

Τρόφιμα – γεωργική ανάπτυξη και υδατοκαλλιέργειες

		

•

Μεταφορές – Πλοήγηση

Έχουν ενταχθεί 18 έργα με συνολικό προϋπολογισμό 20,6 εκατ. ευρώ
(100% δημόσια δαπάνη), ενώ έχει απορροφηθεί ποσοστό 61,8% της
δημόσιας δαπάνης (12,7 εκατ. ευρώ).
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Δράση 4.6.1. Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας:
Η Δράση «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας» (ΠΠΚ)
αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής σύνδεσης και συνεργασίας
μεταξύ Περιφερειακών Φορέων που δραστηριοποιούνται στους
χώρους Έρευνας, Τεχνολογίας και υποστήριξης τής Τεχνολογικής
Ανάπτυξης σε περιφερειακό επίπεδο.
Σκοπός της Δράσης είναι η προώθηση της Καινοτομίας μέσω
αντίστοιχων ενεργειών/δράσεων και πολιτικών και η μείωση της
διαφοράς της καινοτομικής επίδοσης της χώρας από τον κοινοτικό
μέσο όρο. Βασικός στόχος είναι η τεχνολογική και επιστημονική
ενδυνάμωση των κύριων ανταγωνιστικών/παραγωγικών στοιχείων της
περιφέρειας και η τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας σε
εθνικό και διεθνές επίπεδο.
Έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται (από 11/2006) 5 έργα συνολικού
προϋπολογισμού 20,1 εκατ. ευρώ με δημόσια δαπάνη 14,3 εκατ. ευρώ.
Συγκεκριμένα υλοποιούνται τα έργα των Περιφερειακών Πόλων
Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας,
Δυτικής Μακεδονίας και Κρήτης με τη συμμετοχή 120 περίπου
παραγωγικών φορέων και 35 ερευνητικών φορέων. Έχει απορροφηθεί
μέχρι στιγμής ποσοστό 27,6% της δημόσιας δαπάνης (3,94 εκατ. ευρώ).
ΜΕΤΡΟ 8.3 ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ
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Δράση 8.3.1 Πρόγραμμα Ενίσχυσης Ερευνητικού Δυναμικού -

ΠΕΝΕΔ
Η Δράση στοχεύει στην εκπαίδευση νέων ερευνητών (πτυχιούχων
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχων μεταπτυχιακού τίτλου) σε τομείς
αιχμής, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, τα οποία σχεδιάζονται να
καταλήξουν σε αξιοποιήσιμα αποτελέσματα και να ολοκληρωθούν με
την λήψη διδακτορικού διπλώματος για κάθε έναν συμμετέχοντα νέο
ερευνητή. Η Δράση συγχρηματοδοτείται από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους (δημοσία δαπάνη) σε ποσοστό 90%, ενώ το υπόλοιπο 10%
προέρχεται από συγχρηματοδότηση παραγωγικής μονάδας ή μονάδας
παροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. Με τις δύο
προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος (ΠΕΝΕΔ 2001 και ΠΕΝΕΔ
2003), η δράση κάλυψε τις προβλεπόμενες πιστώσεις από το Γ΄ΚΠΣ και
το ΕΠΑν.
ΠΕΝΕΔ 2001
Παρακολούθηση της υλοποίησης 178 ενταγμένων έργων. Η λήξη των
έργων (σύμφωνα με τη σύμβαση αλλά και με τις παρατάσεις που έχουν
ζητηθεί) είναι εντός του 2006 και για μερικά το 2007. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του έργου είναι 22.631.111,00 ευρώ και η δημόσια
δαπάνη 19.415.029,67 ευρώ
ΠΕΝΕΔ 2003
Προκήρυξη και αξιολόγηση Προγράμματος ΠΕΝΕΔ 2003. Ενεκρίθησαν
για χρηματοδότηση 552 προτάσεις από τις 971 υποβληθείσες
συνολικής δημόσιας δαπάνης 57.190.160 ευρώ. Έκδοση Υπουργικών
και κατά περίπτωση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για 541 από τα 552
εγκεκριμένα υποέργα της πράξης (για 11 υποέργα υπήρξε μη αποδοχή
της υλοποίησης). Υπογραφή συμβάσεων για 541 υποέργα. Ένταξη
541 υποέργων. Εντολές κατανομής ύψους 28.100.000 ευρώ. Εντολές
πληρωμής (για Α δόση χρηματοδότησης ενταγμένων έργων) ύψους
28.100.000 ευρώ. Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης είναι
65.035.555,50 ευρώ και η δημόσια δαπάνη 58.531.999,93 ευρώ.
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Τα υποέργα βρίσκονται στην φάση υλοποίησης τους. Αναμένεται
η υποβολή των ενδιάμεσων εκθέσεων, οι οποίες θα πρέπει να
ελεγχθούν από την Υπηρεσία, προκειμένου να τους καταβληθεί η
β’δόση χρματοδότησης.
21.
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Δράση 8.3.2 ΗΡΩΝ «Πρόγραμμα για την απασχόληση
ερευνητικού προσωπικού στις επιχειρήσεις»
Η δράση ΗΡΩΝ καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους που
προκαλεί η απασχόληση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού
διπλώματος και τεχνικών για ερευνητικά έργα σε επιχειρήσεις όλων των
κλάδων της οικονομίας για διάστημα από 18 εώς 36 μήνες.
Πρόκειται για δράση που ευρίσκετο σε ανοιχτή προκήρυξη με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30/6/06. Έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ανάθεσης
και πραγματοποίησης ανά εξάμηνο ενδιαμέσων ελέγχων φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου για 22 υποέργα. Συνολικός προϋπολογισμός

4.342.449 ευρώ και δημόσια δαπάνη 2.031.414 ευρώ.
Δράση 8.3.3 Ένταξη Ερευνητών από το Εξωτερικό - "ΕΝΤΕΡ"
Η Δράση στοχεύει στην προσέλκυση και παραμονή στην Ελλάδα
ερευνητών από το εξωτερικό κατόχων Phd με την ένταξή τους για
συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό σύστημα της χώρας.
Στόχος είναι η μεταφορά Ε&Τ πληροφοριών και τεχνογνωσίας από το
διεθνή χώρο προς τις ελληνικές ερευνητικές μονάδες και αντίστροφα,
καθώς και η βελτίωση της δικτύωσης ελληνικών ερευνητικών ομάδων
με ξένες.
ΕΝΤΕΡ 2001
Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των 58 από τα 61 ενταγμένα έργα, από
πλευράς αναδόχων. Εγινε πιστοποίηση 22 υποέργων (παραλαβή
φυσικού και οικονομικού αντικειμένου) και εκδόθηκαν αντίστοιχες
αποφάσεις αποδοχής των αποτελεσμάτων τους. Τα υπόλοιπα υποέργα
βρίσκονται στο στάδιο πιστοποίησης και παραλαβής από το Τμήμα.Ο
συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 4.005.610,71 ευρώ και η
δημόσια δαπάνη 3.559.020,87 ευρώ.
ΕΝΤΕΡ 2004

104

Η προκήρυξη της δράσης ήταν ανοιχτή από 11/3/2005 έως 31/3/2006,
με συνεχή ροή υποβολής προτάσεων και συνεχή αξιολόγησή τους.
Υπεβλήθησαν συνολικά 130 προτάσεις και ενεκρίθησαν, μέσα
από αξιολόγηση θεματικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων, για
χρηματοδότηση 77 προτάσεις. Η συνολική δημόσια δαπάνη που
εγκρίθηκε είναι 4.851.241 ευρώ. Το ποσό αυτό είναι αυξημένο σε
σχέση με το ποσό των 3.000.200ευρώ που διετίθετο αρχικά. Η
αύξηση δόθηκε ύστερα από αίτημα της αρμοδίας Δ/νσης της ΓΓΕΤ,
προκειμένου να καταστεί δυνατόν να χρηματοδοτηθούν όλες οι
εγκεκριμένες από τις επιτροπές προτάσεις.
Έτσι τελικά, εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση 77 έργα, με τα οποία
προσκαλούνται 79 αξιόλογοι ερευνητές από το εξωτερικό, κάτοχοι Phd,
για να ενταχθούν στο ερευνητικό σύστημα της χώρας. Ο συνολικός
προϋπολογισμός των 77 έργων, ανέρχεται σε 5.390.266 ευρώ και η
δημόσια δαπάνη σε 4.851.241 ευρώ
Από τα 77 εγκεκριμένα υποέργα προχώρησαν σε υλοποίηση 74
υποέργα για τα οποία υπεγράφησαν αντίστοιχες συμβάσεις, ενώ
εκδόθηκαν και οι σχετικές κοινές υπουργικές ή απλές υπουργικές
αποφάσεις έγκρισης της χρηματοδότησης τους .
Εγιναν εντολές κατανομής σε 73 υποέργα, ενώ η α’ δόση
χρηματοδότησης, ύψους 2.333.000 ευρώ, δόθηκε σε 71 υποέργα,
που βρίσκονται στο στάδιο της υλοποίησης τους.

ΜΕΤΡΟ 8.3 Έργο «ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Ε&Τ) ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ», Άξονας 8 «Ανθρώπινοι Πόροι»,
μέτρο 8.3 «Ανθρώπινο Ερευνητικό και Τεχνολογικό Δυναμικό», δράση 8.3.4
«Παρακολούθηση των κενών σε Ε&Τ της αγοράς εργασίας και εντοπισμός
των ελλείψεων σε Ε&Τ ειδικότητες»
Συνολικός προϋπολογισμός έργου: 1.942.077 ευρώ. Έγινε αξιολόγηση
της σχετικής μελέτης για το Παρατηρητήριο από ορισθείσα επιτροπή
της ΓΓΕΤ. Τελικός δικαιούχος του έργου είναι η Γενική Γραμματεία
Έρευνας & Τεχνολογίας.
Παράλληλα μέχρι 15/6/2007 θα προκηρυχθεί ο Ανοικτός Διεθνής
Διαγωνισμός για την προμήθεια του εξοπλισμού και του λογισμικού,
που απαιτούνται για την ουσιαστική έναρξη των εργασιών του έργου.
Κατά τον Αύγουστο του 2007 αναμένεται να προκηρυχθεί και ο
διαγωνισμός για την υλοποίηση των ερευνών πεδίου που σχετίζεται με
τη λειτουργία του Παρατηρητηρίου.
18.

Δράση 8.3.6: Δημιουργία Διαύλου Επικοινωνίας μεταξύ
Ακαδημαϊκών, Ερευνητικών/Τεχνολογικών Φορέων και
Επιχειρήσεων που έχουν κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα«Ανθρώπινα Δίκτυα»
Το έργο στοχεύει στη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και
συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών/ τεχνολογικών φορέων,
επιχειρήσεων και δημόσιων φορέων που έχουν κοινά επιστημονικά
ενδιαφέροντα.
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Έχει προκηρυχθεί ο πρώτος κύκλος και από τις δύο φάσεις
αξιολόγησης έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται 16 συνολικά
προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 2,9 εκατ. ευρώ.
Το διάστημα 2004-2005 έχουν πιστοποιηθεί και καταβληθεί προς τους
ανάδοχους το πόσο του 1.170.000 ευρώ.
Ι) Η πρώτη προκήρυξη του προγράμματος «Ανθρώπινα Δίκτυα
Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης» πραγματοποιήθηκε
σε δύο φάσεις με συνολικό αρχικό προϋπολογισμό 2.934.703 ευρώ
(συγχρηματοδοτείται κατά 75% από το ΕΚΤ και κατά 25% από εθνικούς
πόρους).
Έως σήμερα έχουν υποβάλλει έκθεση τελικής πιστοποίησης 14 από
τα 16 υποέργα (και συνεργαζόμενους φορείς) και έχει πιστοποιηθεί
από την ΓΓΕΤ το ποσό των 1.600.000 ευρώ, ενώ έχουν λάβει
χρηματοδότηση (Α&Β δόση) 1.700.000 ευρώ.
ΙΙ) Διαχείριση του Β’ κύκλου της δράσης Ανθρώπινα Δίκτυα
Ερευνητικής και Τεχνολογικής Επιμόρφωσης:
		

•

Συγκρότηση 7 επιτροπών αξιολόγησης προτάσεων

		

•

Εκδοση των σχετικών πρακτικών των επιτροπών

		

•

Ενημέρωση των ενδιαφερομένων δυνητικών Αναδόχων

		

•

Σύνταξη 15 Αποφάσεων χρηματοδότησης

		 •
		

Εκπόνηση και διάχυση των σχετικών εντύπων παρακολούθησης
των ενταγμένων υποέργων

		

•

Γνωστοποίηση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του προγράμματος

		 •
		

1η Τροποποίηση του εγκεκριμένου Τεχνικού Δελτίου Εργου- 		
Ενταξη 3 επιπλέον προτάσεων στο πρόγραμμα

		

Σύσταση επιτροπής επαναξιολόγησης πρότασης- έκδοση σχετικών
πρακτικών και απαντητικού γράμματος

		

Οριστική ένταξη 7 υποέργων – υποβολή σχετικών εντολών κατανομής

		

Ολοκλήρωση διαδικασιών Τεχνικής Βοήθειας για το έργο, αμοιβές
επιτροπών, εισηγητών, ταξιδίων κλπ.

ΙΙΙ.Αναπτυξιακός Νόμος 3299/2004
•

Eκδοση των απαραίτητων Κ.Υ.Α για τον καθορισμό των προδιαγραφών και
των κριτηρίων αξιολόγησης των προς υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων.

•

Αξιολόγηση 90 επενδυτικών σχεδίων. Από αυτά 53 έχουν υπαχθεί στις
διατάξεις του Ν. 3299/2004, 2 αφορούσαν εγκρίσεις τροποποιήσεις
επενδυτικών σχεδίων ήδη υπαχθέντων στον 2601/1998, ενώ 37
απορρίφθηκαν.
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ΙV.Υπογραφή Πρωτοκόλλων Διακρατικής Συνεργασίας
1.

Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου ΕλλάδαςΒουλγαρίας και Workshop με αντικείμενο την αποτίμηση των έργων
στη Σόφια. Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 110 υποβληθείσες κοινές
προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 20.

2.

Ενδιάμεση (interim) Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή
πρωτοκόλλου Ελλάδας-Γερμανίας στη Βόννη. Κατά τη Μικτή Επιτροπή,
από τις 20 κοινές προτάσεις συνεργασίας που αξιολογήθηκαν
εγκρίθηκαν οι 5.

3.

Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου Ελλάδας-Μ.
Βρετανίας στην Αθήνα. Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 30
υποβληθείσες κοινές προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 6.

4.

Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου ΕλλάδαςΟυκρανίας στο Κίεβο. Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 50 υποβληθείσες
κοινές προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 16.

5.

Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου ΕλλάδαςΡουμανίας στο Βουκουρέστι. Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 119

υποβληθείσες κοινές προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 30.
6.

Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου Ελλάδας-Τσεχίας
στην Πράγα. Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 69 υποβληθείσες κοινές
προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 35.

7.

Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου ΕλλάδαςΑλβανίας στα Τίρανα. Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 60 υποβληθείσες
κοινές προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 32.

8.

Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου Ελλάδας-Γαλλίας
στην Αθήνα Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 57 υποβληθείσες κοινές
προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 19.

9.

Υπογραφή Πρωτοκόλλου συνεργασίας με την Ισπανία (ηλεκτρονική
Μικτή Διακρατική Επιτροπή). Από τις 40 υποβληθείσες κοινές προτάσεις
συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 19.

10. Μικτή Διακρατική Επιτροπή & υπογραφή πρωτοκόλλου Ελλάδας-Ιταλίας
στην Ρώμη. Κατά τη Μικτή Επιτροπή, από τις 104 υποβληθείσες κοινές
προτάσεις συνεργασίας εγκρίθηκαν οι 27.
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V. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της
Πληροφορίας»
1.

ΜΕΤΡΟ 3.3 ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ
Δράση 3.3.1 Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Στόχος της δράσης είναι η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ
παραγωγικών ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και τεχνολογικής
ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας με σκοπό την παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αντιμετώπιση κοινωνικών
και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας. Τα ερευνητικά έργα αναλαμβάνονται από κοινοπραξίες
επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων, εκαπαιδευτικών ιδρυμάτων
και άλλων ενδιαφερόμενων φορέων με σκοπό την αύξηση της
ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων (κυρίως των ΜΜΕ) και της
οικονομίας γενικότερα.
Στο πλαίσιο της δράσης, έχουν ενταχθεί 3 έργα, με συνολικά 70 υποέργα:
•

Ηλεκτρονική Μάθηση (e-learning) – 22 υποέργα

•

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (e-business) – 19 υποέργα

•

Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας – 29 υποέργα

Ο προϋπολογισμός των τριών αυτών έργων ανέρχεται σε 52,3 εκατ.
ευρώ με δημόσια δαπάνη 30,6 εκατ. ευρώ. Η υλοποίηση των έργων
Ηλεκτρονική Μάθηση και Ηλεκτρονικό Επιχειρείν έχει ολοκληρωθεί
και μέχρι στιγμής έχουν πιστοποιηθεί 37 από τα 41 υποέργα τους. Η
απορρόφηση της δημόσιας δαπάνης των δύο έργων ανέρχεται σε 82,9%

(13,7 εκατ. ευρώ). Το έργο Επεξεργασία Εικόνων, Ήχου και Γλώσσας
βρίσκεται σε εξέλιξη (υλοποίηση υποέργων από 4/2006). Μέχρι στιγμής
έχει απορροφηθεί ποσοστό 36,8% της δημόσιας δαπάνης του (3,7 εκατ.
ευρώ).

2. Μέτρο 3.5 του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας
«Πρόγραμμα για την απασχόληση ερευνητικού προσωπικού στις
επιχειρήσεις της Κοινωνίας της Πληροφορίας – ΗΡΩΝ Π»
Η δράση ΗΡΩΝ-Π καλύπτει μέρος του μισθολογικού κόστους, που
προκαλεί η απασχόληση νέων ερευνητών κατόχων διδακτορικού
διπλώματος και τεχνικών για ερευνητικά έργα σε επιχειρήσεις της
Κοινωνίας της Πληροφορίας για διάστημα από 18 εώς 36 μήνες.
Πρόκειται για δράση που ευρίσκετο σε ανοικτή προκήρυξη με
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων την 30/6/2006. Έχουν
ολοκληρωθεί οι διαδικασίες προκήρυξης, αξιολόγησης, ανάθεσης
και πραγματοποίησης ανά εξάμηνο ενδιάμεσων ελέγχων φυσικού και
οικονομικού αντικειμένου για 15 υποέργα. Συνολικός προϋπολογισμός
1.517.022 ευρώ και δημόσια δαπάνη 757.273 ευρώ.
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VΙ. Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.)
Ερευνητικές Κοινοπραξίες στο πλαίσιο των ΠΕΠ
Στόχος των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (ΠΕΠ)
είναι η ενίσχυση της δυνατότητας των περιφερειακών και τοπικών
αρχών να εφαρμόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων οικονομικής και
κοινωνικής ανάπτυξης. Συμπεριλαμβάνονται έργα υποδομής, στήριξης
της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, της έρευνας και ανάπτυξης και της
καινοτομίας, των ανθρωπίνων πόρων και της δημιουργίας τοπικών θέσεων
εργασίας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος.
Στο πλαίσιο των ΠΕΠ, υλοποιούνται δράσης Έρευνας & Τεχνολογίας με
τελικό δικαιούχο την ΓΓΕΤ. Πιο συγκεκριμένα, τα παρακάτω ΠΕΠ έχουν
εντάξει κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε δράσεις που
υποστηρίζουν την Έρευνα & Τεχνολογία.
•

ΠΕΠ Αττικής (Δράση 1.2.1) – 28 υποέργα, προϋπολογισμός 18,3 εκατ.
ευρώ, δημόσια δαπάνη 10,4 εκατ. ευρώ

•

ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Δράση 2.1.1) – 10 υποέργα,
προϋπολογισμός 6,4 εκατ. ευρώ, δημόσια δαπάνη 3,7 εκατ. ευρώ

•

ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (Δράση 3.4.1) – 25 υποέργα, προϋπολογισμός 13,5
εκατ. ευρώ, δημόσια δαπάνη 7,9 εκατ. ευρώ

•

ΠΕΠ Βόρειου Αιγαίου (Δράση 3.7.1) – 5 υποέργα, προϋπολογισμός 3,1
εκατ. ευρώ, δημόσια δαπάνη 1,9 εκατ. ευρώ

•

ΠΕΠ Ιόνιων Νήσων (Δράση 1.5.1) – 9 υποέργα, προϋπολογισμός 5 εκατ.

ευρώ, δημόσια δαπάνη 2,9 εκατ. ευρώ
•

ΠΕΠ Κρήτης (Δράση 1.2.1) – 18 υποέργα, προϋπολογισμός 10,9 εκατ.
ευρώ, δημόσια δαπάνη 6,4 εκατ. ευρώ

Οι θεματικοί τομείς που ενισχύονται είναι παρεμφερείς με αυτούς των
αντίστοιχων έργων κοινοπραξιών του ΕΠΑΝ. Συνολικά έχουν ενταχθεί και
υλοποιούνται 95 υποέργα με προϋπολογισμό 57,3 εκατ. ευρώ και δημόσια
δαπάνη 33,2 εκατ. ευρώ. Τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη (υλοποίηση
υποέργων από 4/2006) και μέχρι στιγμής έχει απορροφηθεί ποσοστό 37,4%
της δημόσιας δαπάνης (12,4 εκατ. ευρώ).

VΙΙ. Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
Το Ε.Σ.Ε.Τ. εισηγείται τις βασικές επιλογές κατά τον προγραμματισμό της
κυβερνητικής ερευνητικής πολιτικής και γνωμοδοτεί σε όλα τα θέματα
Έρευνας και Τεχνολογίας, στα οποία απαιτείται η γνώμη του, καθώς και σε
ειδικότερα θέματα που παραπέμπονται στο συμβούλιο από τον υπουργό
Ανάπτυξης.

109

Από το Μάρτιο του 2004, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας
έχει συνέλθει σε 13 ολομέλειες (6 το 2005, 4 το 2006, και 3 έως τον Μάιο του
2007) και πολυάριθμες συνεδριάσεις σε επίπεδο ΤΕΣ και ομάδων εργασίας.
Από τις συνεδριάσεις της ολομέλειας του σώματος έχουν προκύψει
γνωμοδοτήσεις για τις κρίσεις διευθυντών 9 Ερευνητικών Κέντρων και
26 Ινστιτούτων, ενώ τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβούλια γνωμοδοτούν
επιπλέον και για τις επιτροπές κρίσης ερευνητών και ειδικών λειτουργικών
επιστημόνων των ερευνητικών φορέων.
Πέραν της γνωμοδότησης σχετικά με τη συγκρότηση επιτροπών κρίσης
διευθυντών Ινστιτούτων και Κέντρων, το Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα
ακόλουθα μείζονος σημασίας ζητήματα:

•

Tο θεσμικό πλαίσιο της έρευνας στην Ελλάδα

Το κείμενο που επεξεργάστηκε το ΕΣΕΤ αποτέλεσε αντικείμενο
διαβούλευσης και ετέθη υπ’ όψιν της διυπουργικής επιτροπής των
Υπουργείων Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων με
αντικείμενο την υποβολή προτάσεων αναθεώρησης του ισχύοντος νομικού
πλαισίου στην Ελλάδα.
Η εισήγηση καλύπτει τη στρατηγική και τις προτεραιότητες της έρευνας και
τεχνολογίας στην Ελλάδα και προτείνει την αναδιάρθρωση του συστήματος
διαχείρισης της έρευνας σε εθνικό επίπεδο.
•

Διαδικασία διαβούλευσης επί των συνολικών και θεματικών εθνικών θέσεων
για τα Ειδικά Προγράμματα του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

•

Διατύπωση γνώμης σχετικά με την αλλαγή στη σύνθεση της Επιτροπής
Βιοηθικής, λόγω της άδειας που απαιτείται άμεσα από την ΕΕ για τα
πειράματα που γίνονται με γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς.

•

Εισήγηση για τη δημιουργία του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)

•

Εξέταση υπομνηματος επιστημόνων-ερευνητών του Ινστιτούτου Γεωλογικών
και Μεταλλευτικών Ερευνών για υπαγωγή στις διατάξεις του Ν. 1514/85 και
ένταξη στους εποπτευόμενους από τη ΓΓΕΤ ερευνητικούς φορείς

•

Εξέταση δυνατότητας της βέλτιστης χρηματοδότησης του Ινστιτούτου Υγείας
του Παιδιού που υπήχθη πρόσφατα στις διατάξεις του Ν. 1514/1985

•

Εισήγηση για τη δημιουργία ερευνητικών κέντρων στις περιφέρειες Δυτικής
Ελλάδας (Ε.ΚΕ.Δ.Ε.) και Ηπείρου (Κ.Ε.Τ.Η.)

•

Επεξεργασία εισήγησης επί αιτήματος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
σχετικά με την ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου (Ε.ΚΕ.Δ.Μ.), ενώ αναμένεται η
κατάθεση αντίστοιχης πρότασης της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

•

Εισήγηση για την ίδρυση Διεθνούς Κέντρου Αστροσωματιδιακής Φυσικής
(ICAPP)

•

Γνωστική και χωροταξική αναδιάταξη του ερευνητικού ιστού

Κατόπιν της αξιολόγησης των Ινστιτούτων υπό την εποπτεία της Γενικής
Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, έχει ανατεθεί στο ΕΣΕΤ κατ’ εντολή
του υπουργού Ανάπτυξης, η χωροταξική και γνωστική αναδιάταξη του
ερευνητικού ιστού, με βάση:
α) τα στοιχεία των εκθέσεων των επιτροπών αξιολόγησης των
ερευνητικών κέντρων του 2005 και
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β) τις ανάγκες της χώρας και την παρεπόμενη επιδιωκτέα πολιτική
στους τομείς της Ε&Τ.
Στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται επίσης προτάσεις αναδιάταξης ή ίδρυσης νέων
Ινστιτούτων και Κέντρων, που έχουν τεθεί υπ’ όψιν της Ολομέλειας κατόπιν
πρωτοβουλίας ομάδων ερευνητών ή καθηγητών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Το όλο εγχείρημα της αναδιάταξης προσδοκάται ότι θα συντελέσει σε μια
πιο αποτελεσματική και ορθολογική οργάνωση της έρευνας στη χώρα.

•

Πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και αξιοποίηση Ελλήνων
επιστημόνων της Διασποράς.

Ο πρόεδρος του ΕΣΕΤ και η ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, συμμετείχαν σε
Συμπόσιο στο Σικάγο στις 29-30/9/2005 με τίτλο: “Technology and Investment
in Greece”, το οποίο συν διοργανώθηκε από το Ενωμένο Ελληνοαμερικανικό
Κογκρέσο (UHAC) και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού (ΣΑΕ) με
επικεφαλής τον κ. Ανδρέα Α. Άθενς. Στο Συμπόσιο παρουσιάστηκαν τρόποι με
τους οποίους Έλληνες επιστήμονες της Διασποράς μπορούν να συμβάλουν
στην τεχνολογική και οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας και διερευνήθηκαν οι
προϋποθέσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να επιστρέψουν ή
να αναπτύξουν δεσμούς με τη γενέτειρά τους.
Πολλές από αυτές τις ιδέες μεταφέρθηκαν αυτούσιες στο νομοσχέδιο για την
έρευνα, το οποίο προβλέπει τη συνεργασία με Έλληνες του εξωτερικού και
προσφέρει κίνητρα για την απασχόλησή τους στον Ελλαδικό χώρο.

•

Σύσταση συντονιστικής επιτροπής με σκοπό την καταγραφή και
ανάδειξη ερευνητικών προτεραιοτήτων («Λευκή Βίβλος Έρευνας»)

VIII. Πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ
Βασικός στόχος του Προγράμματος «ΔΙΟΔΟΣ» είναι η μείωση του κόστους
συνδρομής ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών στο διαδίκτυο από την
οικία τους, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο,
σύμφωνα με ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και με βάση
τις αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.
Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν όλοι οι προπτυχιακοί φοιτητές των ΑΕΙ/ΤΕΙ και
του Ανοικτού Πανεπιστημίου, για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη
διάρκεια των σπουδών τους και μέχρι ένα έτος πέραν του χρόνου αυτού.
Επίσης, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές που παρακολουθούν πρόγραμμα με
στόχο την απόκτηση Διπλώματος Ειδίκευσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες,
δικαιούνται, αντίστοιχα, να μετέχουν στο Πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ για δύο και
τέσσερα έτη από την εγγραφή τους.
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Σε αυτό το πλαίσιο η σύνδεση θα είναι μόνιμη, στην οικία του φοιτητή,
χωρίς ογκοχρέωση και με ονομαστική ταχύτητα τουλάχιστον 384/128 Kbps.
Η σύνδεση θα πραγματοποιείται στην περιοχή της πόλης φοίτησης. Για την
δρομολόγηση της κίνησης προς το διεθνές Internet θα αξιοποιηθεί το Εθνικό
Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας, με το οποίο θα διασυνδέονται οι πάροχοι
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και οι ISPs, που θα συμμετέχουν στο Πρόγραμμα
ΔΙΟΔΟΣ. Η συνολική μηνιαία χρέωση των φοιτητών θα προσδιορίζεται από
τον ελεύθερο ανταγωνισμό των συμμετεχόντων παρόχων, οι οποίοι θα
έχουν τη δυνατότητα να προσφέρουν εναλλακτικά πακέτα σύνδεσης και
επιπρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκτιμάται ότι, με την προτεινόμενη
λύση, η τελική προσφερόμενη τιμή προς τους φοιτητές δεν θα υπερβαίνει το
50% του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας, που διατίθεται εμπορικά στο
κοινό.
Με αυτό το πρόγραμμα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των φοιτητών σε
προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες, όπως η εξ αποστάσεως παρακολούθηση
πολυμεσικών μαθημάτων, η αξιοποίηση ελληνικών και διεθνών ψηφιακών
βιβλιοθηκών, η συμμετοχή σε εικονικά εργαστήρια και σε συνεργατικές
τηλεδιασκέψεις κλπ. Το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ είναι ανοικτό σε όλες τις
επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στον τομέα παροχής υπηρεσιών
ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πρόσβασης στο διαδίκτυο.
Για το σκοπό του Προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ έχει αναπτυχθεί από τη Γενική
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης και λειτουργεί
πιλοτικά ειδική δικτυακή πύλη (portal), στην οποία θα εισέρχεται κάθε
φοιτητής για να ενημερώνεται για τις προσφορές των παρόχων και να
συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής του στο Πρόγραμμα αυτό. Η πλήρης
εφαρμογή του μέτρου θα γίνει αμέσως μετά την επιτυχή συμπλήρωση της
αναγκαίας πιλοτικής λειτουργίας του όλου συστήματος, που εκτιμάται ότι
θα διαρκέσει 12 εβδομάδες.
Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία ηλεκτρονικών υπηρεσιών ή παροχής
υπηρεσιών διαδικτύου θα χρησιμοποιεί ατελώς την υποδομή του δημόσιου
Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης για τη
δρομολόγηση της κίνησης των φοιτητικών συνδέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο,
έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα προκειμένου να αποτραπεί η καταχρηστική
εκμετάλλευση από μή δικαιούχους και να εξασφαλιστεί η ανεμπόδιστη και
επί ίσοις όροις συμμετοχή όλων των παρόχων, περιλαμβανομένων και αυτών
που έχουν ή σκοπεύουν να αναπτύξουν εναλλακτικές δικτυακές υποδομές

πρόσβασης.
Η υλοποίηση της παρούσας πρωτοβουλίας θα αξιολογείται και θα
εποπτεύεται από ειδική Επιτροπή παρακολούθησης, στην οποία θα
συμμετέχουν εκπρόσωποι από τα συναρμόδια υπουργεία (ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ
ΑΝΆΠΤΥΞΗΣ, ΥΠΕΠΘ, ΥΜΕ), καθώς και εκπρόσωποι των ΑΕΙ και ΤΕΙ.
Η υλοποίηση του Προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ αναμένεται να δημιουργήσει
μία νέα δυναμική, που θα συμβάλει στην αποφασιστική αύξηση της
γενικής ζήτησης, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και περιεχομένου,
καθώς και στην εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων σε μεγάλο μέρος
της επικράτειας. Επιπλέον, θα αποτελέσει σημαντικό κίνητρο τόσο για τη
δημιουργία νέων ανταγωνιστικών δικτυακών υποδομών, που αποτελούν
προϋπόθεση για την περαιτέρω μείωση του γενικού κόστους ευρυζωνικής
πρόσβασης, όσο και για την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών.
Το παρόν μέτρο αποτελεί σημαντική συμβολή στην κάλυψη των σχετικών
κοινοτικών στόχων, αυξάνοντας τη διείσδυση της ευρυζωνικότητας, και
ευθυγραμμίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα με τις πλέον προηγμένες
ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών.

ΙΧ. Λοιπές Δράσεις ΓΓΕΤ
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1.

Πραγματοποιείται η διαχείριση 119 υποέργων των
συντονισμένων Προγραμμάτων του Μέτρου 4.5 του ΕΠΑΝ με
προϋπολογισμό 141.968.517,47 ευρώ και δημόσια δαπάνη 77.476.556,64
ευρώ καθώς και 41 υποέργα του Μέτρου 3.3 του Ε.Π ΚτΠ με
προϋπολογισμό 35.157.971,07 ευρώ και δημόσια δαπάνη 16.516.341,36
ευρώ.
•

Στο αναφερόμενο διάστημα συνεχίστηκαν και ολοκληρώθηκαν
οι Συμβασιοποιήσεις όλων των έργων και η καταβολή της
προκαταβολής ποσοστού 30% της δημόσιας δαπάνης.

•

Έγιναν ενδιάμεσοι έλεγχοι της πορείας Φυσικού Αντικειμένου, και
πιστοποιήσεις δαπανών σε 107 υποέργα του Μέτρου 4.5 του ΕΠΑΝ και
σε 38 υποέργα του Μέτρου 3.3 του Ε.Π. Κοινωνία της Πληροφορίας.

•

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Επεξεργασία Εικόνας Ήχου και
Γλώσσας» του Μέτρου 3.3 του Ε.Π. ΚτΠ με προϋπολογισμό 19.500.000
ευρώ και δημόσια δαπάνη 9.750.000 ευρώ. Υποβλήθηκαν 104
προτάσεις τις οποίες μετά τον προκαταρκτικό έλεγχο ορίσθηκε
επιτροπή και αξιολογήθηκε εγκρίνοντας την χρηματοδότηση 28
Υποέργων.

•

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «ανάπτυξη πιλοτικών εφαρμογών
GRID για την αξιοποίηση των εθνικών υποδομών πλέγματος GRID-APP»
του Μέτρου 3.3 του Ε.Π. ΚτΠ με προϋπολογισμό 500.000 ευρώ και
δημόσια δαπάνη 500.000 ευρώ. Υποβλήθηκαν 45 προτάσεις και
χρηματοδοτούνται οι 9 από αυτές.

•

Βρίσκονται σε εξέλιξη 20 έργα του Προγράμματος Κοινοτικής
Πρωτοβουλίας INTERREG (III A CARDS ΕΛΛΑΔΑ-ΠΓΔΜ, III C/SUD, III
C PROGRAMME, III C CADSES SEED-REG, III B CADSES, III B/ MEDOC, IIIA/PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ, IIIA ΕΛΛΑΔΑ-ΚΥΠΡΟΣ,

ΙΙΒ/ARCHIMED). Σε διαδικασία ένταξης βρίσκονται 8 νέα έργα.

2.

•

Πραγματοποιήθηκε κλείσιμο των μικρών Υδροηλεκτρικών Έργων
στην Κίρφη και τον Ελικώνα (ΚΑΠΕ) στη Βοιωτία. Επίσης, έκλεισε το
έργο ΕΖΕΣ Thalassocosmos - CretAquarium - Μελέτη και Κατασκευή
Κτιριακών Εγκαταστάσεων Ενυδρείου του ΙΘΑΒΙΚ

•

Έγινε έλεγχος μελέτης “Διαμόρφωση Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής
ΠΕΝΑ” του ΚΑΠΕ καθώς και του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ
(Ι.ΜΕΤ.) «Επέκταση του Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ (Ι.ΜΕΤ.)
ως προς την ανωδομή» .

•

Εκπονήθηκε μελέτη αγωγού 450 μ. του Ενυδρείου, του ΕΛΚΕΘΕ στο
Ηράκλειο Κρήτης.

•

Έγινε προετοιμασία, ολοκλήρωση διαδικασιών προκήρυξης και
υποβολής προτάσεων των ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας, Κρήτης, Κεντρικής
Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου,
ενώ είμαστε σε γραπτή διαβούλευση για το ΠΕΠ Ανατολικής
Μακεδονίας και Θράκης.

Έγινε έλεγχος και έγκριση των μελετών:
•

«Μελέτη Εφαρμογής Β’ φάσης για την επέκταση Κτιρίου του
Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του
Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής ανάπτυξης – Ε.Κ.Ε.Τ.Α. /
Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.»

•

«Μελέτη του νέου κτιρίου του Ινστιτούτου Πολιτιστικής και
Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας Ι.Π.Ε.Τ. - Ε.Κ. Αθηνά»

•

«Επισκευή – Συντήρηση και αλλαγή χρήσης σε γραφεία Διατηρητέου
Νεοκλασικού Κτίσματος στην παλιά πόλη της Ξάνθης.» του
Ινστιτούτου Επεξεργασίας Λόγου (Ι.Ε.Λ. - Ε.Κ. Αθηνά)

•

« Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας - Αποκατάσταση Παλαιού Κτιρίου
Ινστιτούτου Μεσογειακών Σπουδών» (Ι.Τ.Ε. - Ι.Μ.Σ.)

•

«Κατασκευή Κτιρίου Στέγασης Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και
Βιομοριακών Ερευνών – Κτιριακή Υποδομή» (Ι.Β.Β.Ε. – Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
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3. ` Έγινε περάτωση κατασκευής των έργων:
•

«Κτίριο ΙΤΕ \ ΚΕΕΚ – Πτέρυγα Ε, Περιβάλλων Χώρος, Parking» του
Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (Ι.Τ.Ε.)

•

«Πάρκο Ενεργειακής Αγωγής (Π.Ε.Ν.Α.) στο Αιολικό Πάρκο του
Κ.Α.Π.Ε. στην Κερατέα» του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(Κ.Α.Π.Ε.)

•

«Ανέγερση Κτιρίου για τη στέγαση του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και
Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α. – Ι.Τ.Ε.Σ.Κ.)

•

«Επέκταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Εθνικού Κέντρου Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης» (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)
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•

Βρίσκονται σε εξέλιξη και εντάσσονται νέα έργα, τα οποία αφορούν
στη βελτίωση των εγκαταστάσεων των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ
Ερευνητικών Κέντρων.

•

Συγκεκριμένα το έργο «ΚΡΗΤΙΚΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ– ΘΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ»
ολοκληρώθηκε και βρίσκεται σε διαδικασία παραλαβής και
αποπληρωμής.

•

Το έργο ΠΟΣΕΙΔΩΝ – ΕΛΚΕΘΕ βρίσκεται σε διαδικασία
τροποποίησης προκειμένου να συνεχιστεί η χρηματοδότησή του.

•

Το έργο της Επιχορήγησης του Κ.Α.Π.Ε. για την «Συντήρηση –
Επισκευή – Βελτίωση των εγκαταστάσεών του» βρίσκεται σε
διαδικασία αύξησης του προϋπολογισμού του.
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Το ζήτημα της λειτουργίας ενός κράτους συμμάχου του καταναλωτή
καθώς και της καλύτερης ενημέρωσης και εκπαίδευσης του καταναλωτή,
έχει μείζονα σημασία. Στην Ελλάδα η έλλειψη ενός συνεκτικού θεσμικού
πλαισίου προστασίας του καταναλωτή, η αδιαφορία για την εφαρμογή των
υπαρχόντων νόμων και διατάξεων, η συμπεριφορά του κράτους απέναντι
στις καταγγελίες των καταναλωτών, καθώς και η ελλιπής πληροφόρηση των
καταναλωτών, χαρακτήριζαν την κατάσταση που επικρατούσε αναφορικά με
τα θέματα καταναλωτή στη χώρα.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα οι Έλληνες καταναλωτές να είναι οι λιγότερο
ενημερωμένοι πολίτες της Ε.Ε. σχετικά με τα δικαιώματά τους και η ελληνική
κοινωνία να χαρακτηρίζεται από έλλειψη μιας συνολικής καταναλωτικής
νοοτροπίας και από έλλειψη κάθε διάθεσης για ενεργητική διεκδίκηση των
δικαιωμάτων της.
Δυστυχώς, η χώρα μας είχε μείνει για δεκαετίες πολύ πίσω σε ό,τι σχετίζεται
με την προώθηση πολιτικών καταναλωτή.
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, ενώ είχε συσταθεί το 1999, παρέμενε
ανενεργή για αρκετά χρόνια. Επαναλειτούργησε αμέσως μετά τις εκλογές
του 2004 και προχώρησε στην υλοποίηση ενός πολύπλευρου σχεδιασμού
για την ανάδειξη των προβλημάτων και την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
του καταναλωτή.
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Ι. Θεσμικές Παρεμβάσεις
Εθνική Νομοθεσία
1.

Δέκα χρόνια μετά την ψήφιση και την επιτυχή λειτουργία του Ν.
2251/1994 για θέματα που αφορούν στην προστασία των καταναλωτών,
κατέστη επιτακτική η ανάγκη επικαιροποίησης και εκσυγχρονισμού
του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και προσαρμογής αυτού
σε συναφείς κανόνες του κοινοτικού δικαίου, ώστε να υπάρξει
εναρμόνιση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας με το νέο
ευρωπαϊκό περιβάλλον και να αξιοποιηθεί επαρκώς όλη η εμπειρία που
έχει συσσωρευτεί στα θέματα αυτά.
Προς τούτο, συστάθηκε Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή με
αντικείμενο εργασίας την αναθεώρηση του Ν. 2251/1994 περί
Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία εκπόνησε το σχετικό
νομοσχέδιο. Το νομοσχέδιο αυτό έχει ήδη διέλθει τα στάδια δύο
δημοσίων διαβουλεύσεων, ενώ έχει υποστεί και την απαραίτητη
επεξεργασία από την Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή της
Βουλής, ενόψει κατάθεσης, συζήτησης και ψήφισης του.
Το νέο αυτό κείμενο εισάγει μια σειρά από απαραίτητες για την
προστασία του καταναλωτή καινοτομίες, όπως:
Θεσμοθετείται ως υποχρέωση της πολιτείας η μέριμνα για την
πληροφόρηση των καταναλωτών για βιώσιμη κατανάλωση
Προστίθεται νέο αυτοτελές άρθρο για την προστασία της ψυχικής
υγείας των ανηλίκων

Προστίθενται νέα άρθρα σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές,
τις παραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις και τις επιθετικές
εμπορικές πολιτικές
Δίνεται ειδική νομοθετική εξουσιοδότηση στις μεταβατικές διατάξεις
ώστε, με σχετικές υπουργικές αποφάσεις, να υπάρξει άμεση
νομοθετική ρύθμιση επιμέρους προβληματικών πεδίων, όπως είναι η
περίπτωση των ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων
Αναπροσαρμόζονται τα πρόστιμα μέχρι του ορίου του 1.000.000 ευρώ
Δίνεται η δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να ρυθμίζει με
αποφάσεις του τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής στο
δεδικασμένο από αμετάκλητες αποφάσεις δικαστηρίων
Παρέχεται η δυνατότητα στον ζημιωθέντα καταναλωτή να επιδιώξει, σε
ατομικό επίπεδο, με σύντομες δικαστικές διαδικασίες την ικανοποίηση
δεδομένης απαίτησής του για ζημιογόνα αποτελέσματα αθέμιτης
εμπορικής πρακτικής, με βάση την αμετάκλητη δικαστική απόφαση
που έχει εκδοθεί επί συλλογικής αγωγής.
2.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2006 συντάχθηκαν από τη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή και υποβλήθηκαν προς δημοσίευση οι εξής
KYA:
KYA Z3-654/4-9-2006 (ΦΕΚ 1389/Β/14-9-2006) για την απαγόρευση
διάθεσης στην ελληνική αγορά κρανών και προστατευτικών όρασης
για οδηγούς και επιβάτες μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και
τρίτροχων οχημάτων, που δεν είναι σύμφωνα με τον κανονισμό R22 της
Οικονομικής Επιτροπής για την Ευρώπη του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών, όπως ισχύει.
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Η ΚΥΑ συντάχθηκε με σκοπό την προστασία και ασφάλεια των οδηγώνεπιβατών των παραπάνω οχημάτων, καθώς η συγκεκριμένη κατηγορία
κρανών -όταν δεν φέρει έγκριση τύπου σύμφωνα με τον ανωτέρω
κανονισμό- ενδέχεται να είναι άκρως επικίνδυνη για τους χρήστες.
ΚΥΑ Z3-4106/18-9-2006 (ΦΕΚ 1484/Β/6-10-2006) για την απόφαση
απαγόρευσης εισαγωγής και διάθεσης στην αγορά αναπτήρων μη
ασφαλών για τα παιδιά και αναπτήρων φαντεζί.
Με την ΚΥΑ αυτή, μεταφέρθηκε στο εθνικό μας δίκαιο η Απόφαση της
11ης Μαΐου 2006 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με την οποία τα κράτη
μέλη καλούνται να εξασφαλίσουν ότι από τις 11 Μαρτίου 2007 όλοι
οι αναπτήρες που θα διατίθενται στην αγορά είναι ασφαλείς για τα
παιδιά και να απαγορεύσουν την κυκλοφορία των αναπτήρων φαντεζί.
Η απαίτηση ασφάλειας για τα παιδιά καλύπτει τους αναπτήρες μιας
χρήσης. Οι αναπτήρες αυτοί θα πρέπει να έχουν μηχανισμό ασφαλείας
για παιδιά και να πληρούν τις γενικές απαιτήσεις ασφαλείας του
προτύπου ΕΝ 9994:2002 “Αναπτήρες – Προδιαγραφές ασφάλειας». Τα
υπάρχοντα αποθέματα αναπτήρων χωρίς μηχανισμό ασφαλείας για τα
παιδιά επιτρέπεται να κυκλοφορούν στην αγορά μέχρι 11 Μαρτίου 2008.
3.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο πλαίσιο αναμόρφωσης της
Αγορανομικής Διάταξης 14/89, εισηγήθηκε και συνεργάστηκε για την
τροποποίηση, κατάργηση άρθρων που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά

της ως εξής:
Τροποποίηση:
Άρθρο 42 «Γενικές διατάξεις σχετικά με ενδείξεις σε κάθε είδους
προϊόντα πλην τροφίμων και ποτών»
Άρθρο 48 «Ενδείξεις επί της συσκευασίας λιπαντικών μηχανών
εσωτερικής καύσεως»
Άρθρο 53 «Επισήμανση υφανσίμων ινών»
Άρθρο 55 «Επισήμανση υφαντουργικών προϊόντων»
Κατάργηση:
Άρθρο 43 «Ενδείξεις στα προϊόντα πλην τροφίμων»
Άρθρο 44 «Επισήμανση ηλεκτρικών συσκευών και μηχανημάτων»
Άρθρο 63 «Εξαιρέσεις από την αναγραφή ενδείξεων»
Άρθρο 75 «Τήρηση πινακίδων από λιανοπωλητές υφαντουργικών
προϊόντων»
Άρθρο 350 «Προδιαγραφές ασφαλτομιγμάτων»
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Άρθρο 351 «Διενέργεια δειγματοληψίας ασφαλτομιγμάτων»
Οι προτάσεις αυτές έγιναν αποδεκτές και ενσωματώθηκαν στη νέα υπό
δημοσίευση Αγορανομική Διάταξη 1/2007.
Κοινοτική Νομοθεσία
1.

Εναρμόνιση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 95/2001/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια
Προϊόντων. Ολοκληρώθηκε το έργο εναρμόνισης εντός του Μαϊου
2004, υπεβλήθη στην Ε.Ε. και υπεγράφη η σχετική ΚΥΑ (Ζ3-2810/2004ΦΕΚ 1885/20.12.2004).

2.

Η Οδηγία για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές 2005/29/ΕΚ
ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο με το σχέδιο νόμου για την
προστασία του καταναλωτή.

3.

Έκδοση ΚΥΑ Ζ1-629/2005 (ΦΕΚ 720/Β/30.05.2005) με την οποία
ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 65/2002/ΕΚ για τις εξ
αποστάσεως πωλήσεις χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών.

4.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή με εκπρόσωπό της συμμετέχει
στη Διυπουργική Επιτροπή, που συστήνει το υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών, προκειμένου να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο
η Οδηγία 123/2006/ΕΚ για την Απελευθέρωση των υπηρεσιών στην
εσωτερική αγορά.

5.

Λειτουργεί από τις 29/12/2006 το Ενιαίο Γραφείο Σύνδεσης στα πλαίσια
της Εφαρμογής του Κανονισμού Ε.Ε. 2006/2004 για τη Διοικητική
Συνεργασία των Κρατών Μελών της Ε.Ε., στη Διεύθυνση Πολιτικής
Καταναλωτή της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

Η Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή της ΓΓΚ λειτουργεί ως αρμόδια
αρχή για την εφαρμογή των 10 εκ των 15 οδηγιών – κανονισμών που
εμπεριέχονται στο Παράρτημα του Κανονισμού 2006/2004 για τη
Διοικητική Συνεργασία.
6.

Επίσης, εναρμονίστηκε η Οδηγία 2006/3/ΕΚ της Επιτροπής της 9ης
Ιανουαρίου 2006 «περί των ονομασιών των υφανσίμων ινών» και
προστέθηκε νέα ίνα με την ονομασία «Ελαστοπολυεστέρας» στον
κατάλογο των εγκεκριμένων υφανσίμων ινών με την υπογραφή της Αρ.
Πρωτ. Z3-1263 /13-9-2006 ΚΥΑ.

ΙΙ. Ευρωπαϊκά Προγράμματα
1.

Συνεχίζοντας και ενισχύοντας τις προσπάθειες για αποτελεσματικότερη
απορρόφηση των κοινοτικών κονδυλίων, συνεχίστηκαν και
εντατικοποιήθηκαν οι διαδικασίες για το Πρόγραμμα E-Forum
Καταναλωτή μέσα από το Ε.Π.ΑΝ. Οι διαγωνισμοί για τα επιμέρους
υποέργα του προγράμματος βρίσκονται σε εξέλιξη. Κατατέθηκε και
εγκρίθηκε το αναμορφωμένο τεχνικό δελτίο Τεχνικής Βοήθειας στο
Ε.Π.ΑΝ. και προκηρύσσονται οι πρώτοι διαγωνισμοί.

2.

Διοργανώθηκε σεμινάριο στις 25 – 26 / 10 / 2006 στο Εμπορικό και
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με τον τομέα
TAIEX της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σε 33 δημόσιους λειτουργούς
των υπό ένταξη Βαλκανικών χωρών με αντικείμενο τη μεταφορά
τεχνογνωσίας σε θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή του
κοινοτικού κεκτημένου για την προστασία του καταναλωτή στην
ελληνική πραγματικότητα. Ομιλητές του σεμιναρίου ήταν στελέχη
της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και εμπειρογνώμονες από άλλα
κράτη μέλη (Ουγγαρία-Κύπρος).

3.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή (ΕΚΚ)

122

Από 1.1.2005 το ΕΚΚ υπάγεται στη ΓΓΚ και λειτουργεί με τη
συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ελληνικού
Δημοσίου, σε ποσοστό 50% αντίστοιχα. Από τον Ιανουάριο του
2005 μέχρι το τέλος Απριλίου του 2007, το ΕΚΚ διαχειρίσθηκε 541
καταγγελίες για προβλήματα που έχουν προκύψει σε διασυνοριακές
καταναλωτικές συναλλαγές εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
ανταποκρίθηκε σε 638 αιτήματα για λήψη πληροφοριών σχετικά με τη
νομοθεσία προστασίας καταναλωτή στις διασυνοριακές συναλλαγές.
Το ΕΚΚ κατά τα έτη 2005-2006 προέβη στην έκδοση έξη ενημερωτικών
φυλλαδίων, τα οποία είχαν στόχο την παροχή συμβουλών προς
τους Έλληνες και Ευρωπαίους καταναλωτές, ώστε να αποφεύγουν
τα προβλήματα στις διασυνοριακές καταναλωτικές συναλλαγές. Τα
φυλλάδια περιελάμβαναν τις εκδόσεις: «Ταξιδεύω στην Ευρώπη...
Θα νοικιάσω αυτοκίνητο... Τι πρέπει να προσέχω;», «Ταξιδεύεις στην
Ευρώπη; Κάνε συναλλαγές με ασφάλεια» ένα ενημερωτικό βιβλιαράκι
για τις συναλλαγές στα καταστήματα και τα ξενοδοχεία των χωρών
της ΕΕ, καθώς και φυλλάδια παρουσίασης του ΕΚΚ και των υπηρεσιών
που παρέχει στους Έλληνες πολίτες. Το ΕΚΚ έχει προσδώσει ιδιαίτερη
βαρύτητα στην ευρεία διανομή των εκδόσεών του σε μια προσπάθεια
ενημέρωσης των καταναλωτών – πολιτών όλης της χώρας και για το
λόγο αυτό προώθησε τα φυλλάδια σε ΚΕΠ, Νομαρχίες, Επιμελητήρια

και καταναλωτικές ενώσεις σε όλη τη χώρα.
Το ΕΚΚ συμμετείχε σε συνέδρια και ημερίδες στην Ελλάδα και
την Ευρώπη, για να πραγματοποιήσει παρουσιάσεις του Κέντρου
και των μελετών που έχει ολοκληρώσει. Το Σεπτέμβριο 2005, το
Κέντρο παρουσίασε σε συνέδριο στα Ιωάννινα τα προβλήματα στις
διασυνοριακές συναλλαγές στον τομέα του τουρισμού, ενώ τον
Φεβρουάριο 2007 παρουσιάστηκε σε συνέδριο στο Ναύπλιο μελέτη
για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών.
Το 2005 κατασκευάστηκε ιστοσελίδα για το ΕΚΚ, μέσω της οποίας
μπορούν οι καταναλωτές να ενημερώνονται, αλλά και να υποβάλλουν
online τις καταγγελίες και τα ερωτήματά τους. Από το 2006, η
ιστοσελίδα διατίθεται και στην αγγλική γλώσσα.
Επιπλέον, το ΕΚΚ συμμετείχε ενεργά σε όλες τις δράσεις του δικτύου
των Ευρωπαϊκών Κέντρων Καταναλωτή, περιλαμβανομένων και των
συναντήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και των Ετήσιων
Ημερών Συνεργασίας του Δικτύου. Κατά τα έτη 2005-2006, το ΕΚΚ
έλαβε μέρος σε έρευνες που πραγματοποίησε το δίκτυο, με στόχο
τη συλλογή στοιχείων για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
Ευρωπαίοι καταναλωτές σε συγκεκριμένους τομείς διασυνοριακών
συναλλαγών. Οι έρευνες οδήγησαν στη σύνταξη των μελετών
«Καταναλωτής και Ενοικιάσεις Αυτοκινήτων», «Καταναλωτής και
Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Αγορά – Παράπονα Καταναλωτών 2005» και
«Καταναλωτής και Δικαιώματα Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών»,
οι οποίες έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά και διατίθενται από
το ΕΚΚ. Το 2006, το ΕΚΚ πραγματοποίησε μελέτη για το Σύστημα
Εξωδικαστικής Επίλυσης Καταναλωτικών Διαφορών στην Ελλάδα, η
οποία περιλαμβάνει ανάλυση της παρούσας κατάστασης και αναφορά
στις μελλοντικές προοπτικές.
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Το ΕΚΚ συνεχίζει τη δραστηριότητά του στο ίδιο πλαίσιο και τα
έτη 2007-2008, έχοντας διασφαλίσει την αναγκαία κοινοτική
χρηματοδότηση.
4.

Ενεργοποιήθηκαν τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα που είχαν εγκριθεί για τον ΕΦΕΤ.
Υλοποίηση Προγραμμάτων εκπαίδευσης του προσωπικού του ΕΦΕΤ
και συναρμοδίων φορέων στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ.
Τα Προγράμματα αυτά ήταν ανενεργά και εμφάνιζαν 0%
απορροφητικότητα. Ήδη, έχει ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός για την
προμήθεια αυτοκινήτων για τις ανάγκες του ΕΦΕΤ. Έχουν κατατεθεί
τεχνικά δελτία για το πρόγραμμα της αγοράς κτιρίων για τη στέγαση
των υπηρεσιών του. Ο ΕΦΕΤ μετεγκαταστάθηκε σε νέα μεγαλύτερα
γραφεία εμβαδού 1950 τ.μ έναντι 1500, με 35 θέσεις στάθμευσης
έναντι 5, στη Λ. Κηφισίας έναντι παρόδου της οδού Πανόρμου
και με 31.000 ευρώ μηνιαίο ενοίκιο έναντι 50.000 ευρώ. Με την
εξοικονόμηση περίπου 250.000 ευρώ ετησίως από τα ενοίκια, γίνεται
εφικτή η ίδρυση και λειτουργία μιας ακόμη περιφερειακής διεύθυνσης
του ΕΦΕΤ (στην Ήπειρο).

5.

Δημιουργία Δικτύου Προστασίας Καταναλωτή των Δυτικών Βαλκανίων
Το πρόγραμμα αφορά στη δημιουργία ενός δικτύου άμεσης

επικοινωνίας και ενημέρωσης της Ελλάδας και των χωρών των Δυτικών
Βαλκανίων που δεν έχουν ακόμα συνδεθεί με την Ε.Ε. (Αλβανία,
Π.Γ.Δ.Μ., Σερβία, Βοσνία Ερζεγοβίνη) για θέματα ασφάλειας τόσο στον
τομέα των τροφίμων όσο και στον τομέα των βιομηχανικών αγαθών.
Η ΓΓΚ υπέβαλε αίτηση για ένταξη του Προγράμματος στις
χρηματοδοτούμενες από την Υπηρεσία Διεθνούς Αναπτυξιακής
Συνεργασίας του υπουργείου Εξωτερικών (ΥΔΑΣ / ΥΠΕΞ) δράσεις, με
συνολικό προϋπολογισμό 1.000.000 ευρώ.
Η αίτηση εγκρίθηκε (1/11/2005) και έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση
του έργου, προϋπολογισμού 150.000 ευρώ, με την ανάθεση των
πρώτων έργων, την προώθηση της υπογραφής μνημονίων συνεργασίας
και την αποστολή εμπειρογνωμόνων στις χώρες στόχους για την
πραγματοποίηση των πρώτων επαφών.
Η δεύτερη φάση υλοποίησης έχει ολοκληρωθεί με τη διεξαγωγή
σεμιναρίων προς τους φορείς υλοποίησης του έργου στις χώρες
στόχους, την υπογραφή διμερών μνημονίων συνεργασίας με τους
φορείς υλοποίησης και την ανάπτυξη του συστήματος λειτουργίας και
εφαρμογής του έργου.
Παράλληλα, η ΓΓΚ έχει προχωρήσει και σε επίσημες επισκέψεις στις
χώρες υλοποίησης του έργου με στόχο τη σύσφιξη των διμερών
σχέσεων και την ανάλυση του σχεδίου υλοποίησης.
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6.

Δίκτυο Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας σε θέματα ενημέρωσης του
Καταναλωτή (Consumers in Action – ConAct)
Η ΓΓΚ έχει υποβάλει αίτηση για ένταξη στα προγράμματα
διασυνοριακής συνεργασίας της Ε.Ε. Interreg ΙΙΙ, Πρόγραμμα Archimed, κοινών δράσεων ενημέρωσης του καταναλωτή σε Ελλάδα,
Ιταλία και Κύπρο.
Το έργο αφορά τη δημιουργία ενός πλαισίου κοινής καταναλωτικής
πολιτικής στον τομέα το τουρισμού για την περιοχή της ΝότιοΑνατολικής Μεσογείου. Εταίροι της ΓΓΚ στην υλοποίηση του έργου
είναι η Κύπρος και η Ιταλία (περιφέρεια Σικελίας). Χώρος υλοποίησης
στην Ελλάδα είναι η περιφέρεια Αττικής.
Η αίτηση εγκρίθηκε (Νοέμβριος 2006) και έχει ολοκληρωθεί η
πρώτη φάση υλοποίησης του έργου, με την ανάθεση των πρώτων
συμβάσεων, την υλοποίηση των πρώτων έργων και τη διεξαγωγή δύο
συναντήσεων μεταξύ των εταίρων του έργου, μία στην Ελλάδα και μία
στην Ιταλία. Το έργο βρίσκεται στη διαδικασία της υλοποίησης.

ΙΙΙ. Καταναλωτικό Κίνημα
1.

Επικαιροποίηση μητρώου Καταναλωτικών Ενώσεων

2.

Χρηματοδότηση Καταναλωτικών Ενώσεων
Το 2006 χρηματοδοτήθηκαν 46 καταναλωτικές οργανώσεις
με συνολικό ύψος χρηματοδότησης 256.500 ευρώ. Το 2005
χρηματοδοτήθηκαν 43 οργανώσεις με 240.000, το 2004 51
οργανώσεις με χρηματοδότηση συνολικού ύψους 121.200 ευρώ έναντι

22 οργανώσεων με 44.000 ευρώ το 2003.
3.

Διοργάνωση σεμιναρίου ενημέρωσης – εκπαίδευσης στελεχών
Καταναλωτικών Οργανώσεων
Στο σεμινάριο συμμετείχαν 95 στελέχη 30 οργανώσεων από όλη την
Ελλάδα.

4.

Ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή με τακτική σύγκλησή
του.
Το ΕΣΚ πλέον συνεδριάζει τακτικά και εκτός Αθήνας προκειμένου
να προσελκύει το ενδιαφέρον των φορέων, των καταναλωτών και
των ΜμΕ της Περιφέρειας. Δρομολογείται η διεύρυνση του ΕΣΚ με
ευρύτερη εκπροσώπηση των φορέων της αγοράς και καταναλωτικών
ενώσεων.

5.

Τακτικές επισκέψεις του γενικού γραμματέα και κλιμακίων της ΓΓΚ στην
Περιφέρεια, με συμμετοχή σε ημερίδες, συνέδρια, εκδηλώσεις κλπ., με
στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των καταναλωτών σε όλη
τη χώρα. Έχουν πραγματοποιηθεί επισκέψεις σε περισσότερους από 15
Νομούς.

6.

Επικοινωνία με ευρωπαϊκές καταναλωτικές ενώσεις
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προχώρησε – για πρώτη φορά – σε
επικοινωνία με τις καταναλωτικές ενώσεις που δραστηριοποιούνται σε
πανευρωπαϊκό επίπεδο, καθώς και με τις μεγαλύτερες καταναλωτικές
ενώσεις κάθε χώρας μέλους της ΕΕ.
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Στόχος της επικοινωνίας αυτής ήταν αφ’ ενός η γνωριμία και η
δημιουργία διαύλων επικοινωνίας και αφ’ ετέρου η διαβούλευση
για θέματα πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος που σχετίζονται με τον
καταναλωτή.
Στο πλαίσιο της επικοινωνίας μας μαζί τους, επιχειρήθηκε η
ενεργοποίηση των οργανώσεων αυτών, ώστε να υποστηριχθεί η
πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα για δημιουργία
μηχανισμού αντιμετώπισης των ακραίων διακυμάνσεων στην τιμή του
πετρελαίου.
7.

Εξελίσσεται διάλογος με την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών για τη
διευθέτηση των θεμάτων που επιβαρύνουν τη σχέση καταναλωτών
– τραπεζών. Έχει ήδη συσταθεί σχετική ομάδα εργασίας με στόχο τη
χαρτογράφηση, ιεράρχηση και επίλυση των σημείων τριβής μεταξύ
καταναλωτών και τραπεζών.

ΙV. Οργάνωση και Υλικοτεχνική Υποδομή
Γραμμή Καταναλωτή (1520)
Ενεργοποιήθηκε πανελλαδικά ο ενιαίος αριθμός πρόσβασης 1520 του
τηλεφωνικού κέντρου της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή «Γραμμή
Καταναλωτή», το οποίο και λειτουργεί τις ώρες 08.00-22.00. Η «Γραμμή

Καταναλωτή» προσφέρει στους πολίτες την δυνατότητα της άμεσης
επαφής με την Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και μέσω του έμπειρου
προσωπικού της βοηθάει στην επίλυση των αποριών και των καταγγελιών
των καταναλωτών.
Ερωτήματα και Καταγγελίες Καταναλωτών
Το 2006 τα ερωτήματα και οι καταγγελίες που έφθασαν στη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή (μέσω του 1520, e-mail ή αυτοπρόσωπης αίτησης)
ανήλθαν σε 38.272 ,αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το 2005. Ιδιαίτερα
θετικά ήταν και τα αποτελέσματα της παρέμβασης των υπηρεσιών μας.
Το 58% των καταγγελιών διευθετήθηκε κατά τρόπο ικανοποιητικό για τον
καταναλωτή. Το 23% παραπέμφθηκε σε άλλες υπηρεσίες στην αρμοδιότητα
των οποίων υπαγόταν το θέμα. Το 12,8% των καταγγελιών είχαν ελλιπή
στοιχεία, ενώ ποσοστό 6,2% είναι ακόμα υπό διερεύνηση
Νέο Οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
Ήδη βρίσκεται προς έγκριση το νέο οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή στο οποίο περιλαμβάνονται σημαντικότατες αλλαγές με
στόχο την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας, την προσαρμογή της στις
σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς και την αποτελεσματικότερη προστασία
των καταναλωτών.
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Στα πλαίσια του νέου οργανογράμματος προβλέπεται η δημιουργία Γενικής
Διεύθυνσης στην Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, η ενσωμάτωση της
διεύθυνσης της Μετρολογίας και η λειτουργία νέων διευθύνσεων, όπως οι
Διευθύνσεις Εποπτείας Φορέων Ποιότητας, Ελέγχου Ποιότητας, Γενικής
Ασφάλειας Αγαθών και κυρίως της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εμπορίου,
ικανοποιώντας με αυτό τον τρόπο μια έντονη κοινωνική απαίτηση για
αποτελεσματικότερη προστασία στο σύγχρονο ηλεκτρονικό περιβάλλον.
Με τις νέες αυτές αλλαγές η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
μετασχηματίζεται σε ένα σύγχρονο και δυναμικό όργανο, πλήρως
εναρμονισμένο στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών Υποδομών
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή υλοποιεί ένα σημαντικότατο έργο για
την καλύτερη εσωτερική της λειτουργία, τη δημιουργία ενός εσωτερικού
ηλεκτρονικού πρωτοκόλλου. Το έργο αυτό που αποτελούσε γενική
υπηρεσιακή απαίτηση, κάνει το έργο των υπηρεσιακών παραγόντων της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή πολύ πιο εύκολο, δημιουργώντας ένα
κοινό, φιλικό και χρηστικό ηλεκτρονικό περιβάλλον, ενώ συνάμα καθιστά
πολύ πιο εύκολη την καταγραφή και παρακολούθηση των υποθέσεων της
Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή και την εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά
με την αποτελεσματικότητα της υπηρεσίας.
Ταυτόχρονα η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή αποκτά δικαιώματα χρήστη
στην κοινή βάση δεδομένων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με σκοπό
τη δημιουργία συστήματος ταχείας κοινοποίησης ελέγχων και την on line
ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ ελεγκτικών αρχών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων και της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.
Στήριξη Εργαστηριακών Υποδομών

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με τη συμμετοχή της σε δράσεις του
Δ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενισχύει τις εργαστηριακές υποδομές
της χώρας σχετικά με τα προϊόντα της αρμοδιότητάς της, στηρίζοντας με
αυτό τον τρόπο την ανάπτυξη και καταξίωση των ελληνικών εργαστηρίων,
μειώνοντας έτσι των αριθμό των δειγμάτων που αποστέλλονται στο
εξωτερικό για εργαστηριακές μελέτες, βοηθώντας παράλληλα στην
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Η προσπάθεια αυτή έχει ως αφετηρία την ανάγκη της στήριξης των ενεργών
εθνικών βιομηχανικών και βιοτεχνικών κλάδων, καθώς και την ανάγκη που
καταδείχθηκε μέσα από τις καταγγελίες των καταναλωτών. Για αυτούς τους
λόγους η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στηρίζει εργαστηριακές υποδομές
σχετικά με προϊόντα ξυλείας, επίπλου και παιδικής φροντίδας, ενώ μέσα
στους στόχους της είναι η δημιουργία εργαστηρίου ελέγχου οχημάτων, μια
ιδιαίτερα καινοτόμο δράση για όλο τον ευρωπαϊκό χώρο.
Διαπίστευση του Χημικού Εργαστηρίου της Γενικής Γραμματείας
Καταναλωτή

127

Με τον εκσυγχρονισμό του εξοπλισμού και της υποδομής του χημικού
εργαστηρίου η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή ολοκλήρωσε τη διαδικασία
αξιολόγησης για τη διαπίστευση του χημικού εργαστηρίου (πρώτου στη
χώρα μας). Υπεγράφη σύμβαση των Χημικών Εργαστηρίων με την Εθνική
Διεπαγγελματική Οργάνωση Ελιάς και Ελαιολάδου για την εκτέλεση
χημικών αναλύσεων σε εκατό (100) δείγματα ελαιολάδου, έναντι συνολικής
αμοιβής είκοσι τριών χιλιάδων (23.000) ευρώ, ενώ παράλληλα εκτελούνται
και αναλύσεις και ανεξάρτητων παραγωγών και εταιρειών αποφέροντας
με αυτό τον τρόπο έσοδα στο Ελληνικό Δημόσιο. Το εργαστήριο είναι
αναγνωρισμένο από το Διεθνή Οργανισμό Ελαιολάδου, δραστηριοποιείται
στη χημική και οργανοληπτική ανάλυση του ελαιολάδου, πραγματοποιεί
εκπαιδευτικά σεμινάρια και αναλύσεις για λογαριασμό διαγωνισμών
ελαιολάδου, ενώ τα στελέχη του έχουν καταξιωθεί διεθνώς και συμμετέχουν
ως εμπειρογνώμονες σε όλα τα μεγάλα διεθνή γεγονότα σχετικά με το
ελαιόλαδο.
Σύστημα RAPEX
Μέσα στο 2006 λάβαμε και διαβιβάσαμε για έλεγχο 1051 υποθέσεις και
εισαγάγαμε στο σύστημα 96 περιπτώσεις μη κανονικών αγαθών ,έναντι 48
το 2005, επίδοση η οποία μας φέρνει στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τις συγκεκριμένες αναφορές ελήφθησαν 51
υποχρεωτικά και 45 εθελοντικά μέτρα για ανάκληση ή αποκατάσταση
προϊόντων.
Ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή
Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προχωράει στην αναβάθμιση της
ιστοσελίδας της www.efpolis.gr δημιουργώντας μια πιο σύγχρονη και
δυναμική ιστοσελίδα, με πιο μοντέρνο και επικοινωνιακό προφίλ καθώς και
με τη δημιουργία πιο εύχρηστου και φιλικού περιβάλλοντος για τον χρήστη.
Με αυτό τον τρόπο, το έργο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή θα γίνει
ευρύτερα γνωστό, θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας, η Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή θα καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου ως το
κατεξοχήν εργαλείο για την προστασία του καταναλωτή, ενώ, παράλληλα, θα
κεντρίσει και το ενδιαφέρον των νεότερων καταναλωτών κάτι που αποτελεί
θεμελιώδη στόχο της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή στην προσπάθεια

ανάπτυξης ορθής καταναλωτικής συνείδησης.

V. Ελεγκτικό Έργο
1.

Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή συμμετείχαν σε
προγράμματα ελέγχων και δειγματοληψίες για την ποιότητα και την
ασφάλεια προϊόντων. Στο πλαίσιο των ελέγχων αυτών ελήφθησαν 82
δείγματα κατά το έτος 2006 και 25 δείγματα το 2007 μέχρι σήμερα.

2.

Υπάλληλοι της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή συμμετείχαν σε κοινά
προγράμματα ελέγχων με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που
αφορούσαν σε ηλεκτρικές συσκευές, χριστουγεννιάτικες ηλεκτρικές
γιρλάντες και μίνι-μοτοσικλέτες.

3.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, μέσω της Διεύθυνσης Τεχνικού
Ελέγχου, ανέπτυξε και μια σειρά από σημαντικές δράσεις ακόμη, όπως:
Συντονισμός προγράμματος εθελοντικής απόσυρσης από τα
Φαρμακεία 10.000 πολυκαιρισμένων ψευδοθηλάστρων ή/ και χωρίς
οδηγίες χρήσης στα ελληνικά
Διενέργεια ελέγχων σε έπιπλα και εξέταση δειγμάτων ως προς την
εκπομπή φορμαλδεΰδης και ως προς τις μηχανικές τους ιδιότητες
Συμβολή στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή της νομοθεσίας του
Γενικού Χημείου του Κράτους σχετικά με τα σύμβολα και τις φράσεις
κινδύνου που πρέπει να αναγράφονται επί της συσκευασίας των
χημικών προϊόντων
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Διευκόλυνση της διαδικασίας εθελοντικών ανακλήσεων αυτοκινήτων.
Υπογραφή πρωτοκόλλου συνεργασίας για τον έλεγχο χημικών &
βιομηχανικών προϊόντων
Συμμετοχή σε κοινά ευρωπαϊκά και εθνικά προγράμματα ελέγχων
4.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, στο πλαίσιο της γενικότερης
προσπάθειάς της για αποτελεσματικότερο έλεγχο της αγοράς και
ανταποκρινόμενη στις κοινωνικές ανάγκες, προχώρησε σε έλεγχο
επιχειρήσεων Κέντρων Αισθητικής και Γυμναστηρίων. Κατά τους
ελέγχους αυτούς επιβλήθηκαν πρόστιμα σε 37 από αυτές ύψους 12.950
ευρώ γιατί είτε λειτουργούσαν χωρίς άδεια είτε γιατί δεν διέθεταν
αναρτημένους τιμοκαταλόγους
Συνολικά, από τις αρχές του 2004 η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
έχει επιβάλει πρόστιμα που ξεπερνούν τα 2,5 εκ. ευρώ

Αναλυτικά:
ΕΤΟΣ
2004
2005
2006
2007 (ΑΠΡΙΛΙΟΣ)
ΣΥΝΟΛΟ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
44
29
83
7
163

ΠΡΟΣΤΙΜΑ (ευρώ)
368.800
1.022.481
899.630
264.082
2.554.993

VI. Επικοινωνία – Ενημέρωση
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•

Συμμετοχή του γενικού γραμματέα σε ραδιοφωνικές – τηλεοπτικές
εκπομπές με στόχο την ενημέρωση – προστασία των καταναλωτών

•

Συμμετοχή – ομιλία του γενικού γραμματέα σε 78 Ημερίδες –
Εκδηλώσεις – Συνέδρια – Συμπόσια σε Ελλάδα και Εξωτερικό σε
αντικείμενα που άπτονται των αρμοδιοτήτων της ΓΓΚ

•

Διανομή εντύπου υλικού σε Εκθέσεις που συμμετείχε η ΓΓΚ

1.

Έκδοση εύχρηστου ενημερωτικού φυλλαδίου σε έξι γλώσσες για
την ενημέρωση των επισκεπτών της χώρας κατά την περίοδο των
Ολυμπιακών Αγώνων.

2.

Έκδοση από τη ΓΓΚ του «Οδηγού Καταναλωτή», όπου παρουσιάζονται
τα δικαιώματα του πολίτη σε μια σειρά εμπορικών συναλλαγών που
πραγματοποιεί καθημερινά.

3.

Δημιουργία διαφημιστικού κοινωνικού μηνύματος με σκοπό την
ευαισθητοποίηση των πολιτών και την ανάδειξη των καταναλωτικών
δικαιωμάτων.

4.

Δημιουργία διαφημιστικών κοινωνικών μηνυμάτων, κατά την περίοδο
των καλοκαιρινών διακοπών, με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών
για τα δικαιώματα τους σε χώρους εστίασης, στα ταξίδια, και τα
ξενοδοχεία.

5.

Δημιουργία διαφημιστικού κοινωνικού μηνύματος τον Οκτώβριο
του 2005 με σκοπό την ενημέρωση των πολιτών για το τι πρέπει να
προσέχουν κατά την αγορά πετρελαίου θέρμανσης.

6.

Δημιουργία διαφημιστικού μηνύματος με σκοπό την ενημέρωση των
πολιτών για τη δράση του Ευρωπαϊκού Κέντρου Καταναλωτή.

7.

Πραγματοποίηση ενημερωτικής διαφημιστικής καμπάνιας για τη
Γραμμή Καταναλωτή 1520 μέσω ραδιοφωνικού μηνύματος και αφίσας.
Το ραδιοφωνικό μήνυμα εκπέμφθηκε από 15-31/12/2005, ενώ η αφίσα
αναρτήθηκε στις στάσεις των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς στο Δήμο
Αθηναίων από 4/1/2005 έως 5/2/2005.

8.

Διοργάνωση ημερίδας με θέμα «Κώδικας Δεοντολογίας Παροχών
Σταθερής Τηλεφωνίας»

9.

Έκδοση εντύπου με συμβουλές προς τους καταναλωτές την περίοδο
των εκπτώσεων.

10.

Διοργάνωση ημερίδας με το Σύνδεσμο Ελέγχου Επικοινωνίας με θέμα
κώδικας διαφήμισης – επικοινωνίας.

11.

Συνεδρίαση Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή στο Ναύπλιο.

12.

Έκδοση εντύπου με συμβουλές προς τους καταναλωτές σχετικά με την
αναζήτηση και τον συμβολισμό σημάτων στα προϊόντα.
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13.

Διοργάνωση ημερίδας στο Ρέθυμνο με θέμα «Νέες πολιτικές
προστασίας καταναλωτή».

14.

Συνέντευξη Τύπου με την Ε.Σ.Ε.Ε. με αφορμή την παγκόσμια μέρα
καταναλωτή.

15.

Έκδοση εντύπου «Χάρτης Υποχρεώσεων Δημοσίων Επιχειρήσεων προ
του Καταναλωτή. Έχεις δικαιώματα, έχουν υποχρεώσεις»

16.

Διοργάνωση εκδήλωσης για την παγκόσμια μέρα καταναλωτή, με θέμα
«Παρουσίαση του χάρτη υποχρεώσεων δημοσίων επιχειρήσεων προς
τον καταναλωτή».

17.

Διοργάνωση ημερίδας στη Λέσβο με θέμα «Η πληροφορία ως
καταναλωτικό αγαθό. Το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την προστασία του
καταναλωτή»

18.

Παρουσίαση εντύπου με θέμα « Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για
ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο».

19.

Προωθητικές ενέργειες σε λαϊκές αγορές της Αθήνας και του Πειραιά
με διανομή ενημερωτικού εντύπου «Πέντε χρώματα την ημέρα – με
φρούτα και λαχανικά – συνταγή ζωής»
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Ι. Πορεία Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
(ΕΠΑΝ)
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης
έχει πραγματοποιήσει, από το Μάρτιο του 2004 έως τον Απρίλιο του 2007,
το σημαντικότερο ποιοτικό και ποσοτικό άλμα στην πορεία του.
Το ΕΠΑΝ κατάφερε να καταλάβει στο τέλος του 2006, και να διατηρεί έως
σήμερα -Μάιος 2007-, την πρώτη θέση, όσον αφορά στην απορρόφηση,
μεταξύ των 12 Τομεακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).
Σημειώνεται ότι το Μάρτιο του 2004 το ΕΠΑΝ βρισκόταν στην 9η θέση,
μεταξύ των 12 Προγραμμάτων. Δηλαδή το Πρόγραμμα, όχι μόνο κάλυψε
το χαμένο έδαφος σε σχέση με τα υπόλοιπα Προγράμματα του ΚΠΣ αλλά
κατάφερε, μέσα σε 33 μήνες -έως το Δεκέμβριο του 2006-, να βρεθεί στην
πρωτοπορία του Γ΄ ΚΠΣ.
Η απορρόφηση του Προγράμματος από το 14,7% το Μάρτιο του 2004 έφτασε
το 66,1%, στο τέλος του β΄ διμήνου του 2007 έχοντας εκταμιεύσει σχεδόν
2 δισ. ευρώ για έργα υποδομής και ενίσχυσης επιχείρησεων. Σημειώνεται,
επίσης, ότι έως σήμερα έχουν ενταχθεί σε Δράσεις του ΕΠΑΝ 29.394
επιχειρήσεις όλων των κλάδων του δευτερογενούς και τριτουγενούς τομέα
της οικονομίας σε όλη τη Χώρα. Παράλληλα, οι συμβασιοποιήσεις των
ενταγμένων έργων έχει ήδη φτάσει στο 110% των συνολικών πόρων.
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Από την πρώτη ημέρα της Νέας Διακυβέρνησης, στόχος των πρωτοβουλιών
της Ειδικής Γραμματείας ήταν:
•

η επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του Προγράμματος,

•

η κάλυψη του κανόνα ν+2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και

•

η βέλτιστη και ποιοτική αξιοποίηση των δεσμευμένων πόρων του
Προγράμματος.

Για το σκοπό αυτό η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, και
συγκεκριμένα η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης (ΕΥΔ-ΕΠΑΝ), έχει καταρτίσει
και εφαρμόσει κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριών ετών αυστηρό
πρόγραμμα παρακολούθησης των Τελικών Δικαιούχων για την ταχύτερη
υλοποίηση των Δράσεων.
Αποτέλεσμα αυτών των πρωτοβουλιών είναι:
•

Η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης του Προγράμματος κατά 51,4%,
αύξηση που φτάνει το 350% της αρχικής απορρόφησης, σε χρονικό
διάστημα περίπου ίσο του διανυθέντος μέχρι το Μάρτιο του 2004.

•

Η αύξηση του ρυθμού απορρόφησης της δημόσιας δαπάνης, η οποία
ανήλθε στα 47,5 εκατ. ευρώ ανά μήνα για το 2006, αύξηση 360% σε
σχέση με το μέσο μηνιαίο ρυθμό απορρόφησης για το διάστημα
Απρίλιος 2001-Μάρτιος 2004, που βρισκόταν στα 13,2 εκ. ευρώ.

Σημειώνεται ότι στα πρώτα τρία χρόνια της εφαρμογής του, δηλαδή από
τον Απρίλιο του 2001, που εγκρίθηκε, έως το Μάρτιο του 2004, το ΕΠΑΝ
είχε εκταμιεύσει μόλις 477 εκατ. ευρώ. Αντιθέτως, από τον Απρίλιο του 2004,

έως τον Απρίλιο του 2007 καταχωρήθηκαν, ως δαπάνες του ΕΠΑΝ στο
ΟΠΣ (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα) 1,522 δισ. ευρώ. Δηλαδή,
υπερτριπλάσιο ποσό δαπανών σε χρονικό διάστημα ίσης διάρκειας.
Συνεπώς, τώρα, έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε το
Πρόγραμμα να αξιοποιήσει και τους υπόλοιπους πόρους του και να μη χάσει
ούτε ένα ευρώ, μέχρι την ολοκλήρωσή του στις 31.12.2008.
Δύο επιπλέον σημαντικές πρωτοβουλίες που αναλήφθησαν από το 2004,
ήταν το «άνοιγμα» του ΕΠΑΝ προς την επιχειρηματική κοινότητα και την
κοινωνία, καθώς και η έμφαση που δόθηκε προς την Περιφέρεια.
Το ποσοστό των επιχειρήσεων που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα τα
τελευταία δύο χρόνια (2005 και 2006) αντιπροσωπεύει το 71% των συνολικά
ενταγμένων επιχειρήσεων.
Επίσης, το ποσοστό των ενταγμένων επιχειρήσεων που προέρχονται από
τις εκτός Αττικής Περιφέρειες αυξήθηκε σημαντικά. Έτσι, το 73% των
επιχειρήσεων που είναι ενταγμένες στο ΕΠΑΝ προέρχονται από τις εκτός
Αττικής Περιφέρειες. Το αντίστοιχο ποσοστό το 2004 ήταν 65%.
Όσον αφορά στους υπόλοιπους δείκτες παρακολούθησης του
Προγράμματος:
•

Η ενεργοποίηση των Δράσεων (δηλαδή η πρόσκληση στους Τελικούς
Δικαιούχους για την υποβολή Τεχνικού Δελτίου Έργου), έφτασε τον
Απρίλιο του 2007 το 119,6% από 79% που ήταν το Μάρτιο του 2004.

•

Οι εντάξεις των έργων βρίσκονται σήμερα στο 135,77% της συνολικής
δημόσιας δαπάνης, ενώ το Μάρτιο του 2004 ήταν στο 60,86%.

•

Παράλληλα, οι συμβασιοποιήσεις αυξήθηκαν σημαντικά
προσφέροντας σιγουριά για την επιτυχή ολοκλήρωση του συνόλου
των έργων του Προγράμματος. Έτσι, έχουν φτάσει το 110%, όταν το
Μάρτιο του 2004 βρίσκονταν στο 35,74%.

•

Τέλος η απορρόφηση του Προγράμματος έχει φτάσει το 66,1%, είναι
δηλαδή 4,5 φορές μεγαλύτερη από το Μάρτιο του 2004.
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Όσον αφορά στην απορρόφηση στους επιμέρους τομείς του ΕΠΑΝ:
•

ο Τομέας της Βιομηχανίας αύξησε την απορρόφηση των Δράσεων
του στο 79,3% από 29% το Μάρτιο του 2004,

•

ο Τομέας του Τουρισμού παρουσιάζει απορρόφηση πόρων 71,69% ,
έναντι μόλις 7,88% τον Μάρτιο του 2004,

•

ο Τομέας της Έρευνας έχει φτάσει το 59,2% από 11,48% τον Μάρτιο
του 2004,

•

ο Τομέας της Ενέργειας αύξησε την απορρόφησή του στο 48,6% από
4,3%, και

•

ο Τομέας του Εμπορίου βρίσκεται στο 61,9%.

Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών η Ειδική Γραμματεία για την

Ανταγωνιστικότητα κατάφερε να επιταχύνει τους ρυθμούς απορρόφησης
και να καλύψει τόσο το Πρόγραμμα Επιτάχυνσης (crash program) που
κατήρτισε, όσο και τις απαιτήσεις του κανόνα ν+2 της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
Ιδιαίτερα, το 2006, το Πρόγραμμα υπερκάλυψε το συγκεκριμένο κανόνα
απορροφώντας 102,4 εκατ. ευρώ περισσότερα από τα απαιτούμενα.
Για τη βελτίωση και επιτάχυνση της υλοποίησης του Προγράμματος
αναλήφθηκαν, κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ετών, συγκεκριμένες
ενέργειες.
Ενδεικτικά αναφέρονται:
1.

Οι τρεις αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ με βασική κατεύθυνση τη μεταφορά
πόρων προς Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας, οι οποίες
συμβαδίζουν με το πνεύμα της Στρατηγικής της Λισσαβώνας.

2.

Οι τροποποιήσεις του Συμπληρώματος Προγραμματισμού.

3.

Η απλοποίηση των όρων υλοποίησης και των διαδικασιών του
Προγράμματος:
• απλοποίηση των Οδηγών Εφαρμογής,
• ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγηση των προτάσεων,
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• προδημοσίευση των προσκλήσεων προς τις επιχειρήσεις,
• ηλεκτρονική υποβολή Μηνιαίων Δελτίων Δαπανών.
4.

Η ενίσχυση της δημοσιότητας του Προγράμματος.

5.

Η επιτάχυνση υλοποίησης των έργων, η περαιτέρω ενεργοποίηση των
φορέων που εμπλέκονται στην εφαρμογή του Προγράμματος, με την
ταυτόχρονη διασφάλιση της εφαρμογής του υφιστάμενου θεσμικού
πλαισίου και τον έγκαιρο εντοπισμό κινδύνων.

6.

Η εκπαιδευτική υποστήριξη:
του προσωπικού των Τελικών Δικαιούχων σε θέματα που αφορούν τους
κανόνες υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ και την ηλεκτρονική υποβολή δελτίων
παρακολούθησης.
του προσωπικού της ΕΥΔ μέσω της συμμετοχής του σε ειδικού
χαρακτήρα συνέδρια, εκδηλώσεις και σεμινάρια.

Είναι, επίσης, σημαντικό το γεγονός ότι για τα έτη 2007 και 2008, απαιτείται
-από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή-, να δαπανηθούν ετησίως, από το ΕΠΑΝ,
ποσά μικρότερα από αυτά που εκταμιεύθηκαν τα έτη 2005 και 2006.

ΙΙ. Αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ
Τα τελευταία τρία χρόνια πραγματοποιήθηκαν τρεις αναθεωρήσεις του
ΕΠΑΝ. Η πρώτη αναθεώρηση εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις
21/12/2004, η δεύτερη στις 20/12/2005 και η τρίτη στις 7/12/2006.
Οι βασικές κατευθύνσεις των μεταβολών που πραγματοποιήθηκαν στο
πλαίσιο των αναθεωρήσεων αφορούν:
•

στην περαιτέρω ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας,

•

στην αναμόρφωση των έργων υποδομής, λαμβάνοντας υπόψη τις
δυνατότητες υλοποίησής τους στο πλαίσιο των υφιστάμενων
χρονικών περιορισμών και των γενικότερων συνθηκών και

•

στην αναμόρφωση της δομής των Αξόνων Προτεραιότητας του
ΕΠΑΝ, ώστε να διασφαλισθεί η απορρόφηση των πόρων του
Προγράμματος.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων:
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•

Δημιουργήθηκαν νέες Δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρήσεων του
εμπορικού τομέα, του τομέα των υπηρεσιών και της βιομηχανικής
υπεργολαβίας, του επαρχιακού Τύπου, των κλάδων ΚΕΥΔ.

•

Διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας
συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες), των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων (τεχνολογικός εκσυγχρονισμός)
και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και
του περιβάλλοντος.

•

Προβλέφθηκε νέο Μέτρο για τη δημιουργία Περιφερειακών Πόλων
Καινοτομίας, Ζώνης Καινοτομίας στην Ανατολική Θεσσαλονίκη και
Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster).

•

Εντάχθηκαν στα προγράμματα κατάρτισης των εργαζομένων οι
επιχειρήσεις του εμπορικού και γενικότερα του τριτογενούς τομέα.

•

Έγιναν μεταφορές έργων, Δράσεων από Άξονα σε Άξονα με στόχο τη
διασφάλιση των πόρων του Προγράμματος.

ΙΙΙ. Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Σε διάστημα 38 μηνών πραγματοποιήθηκε πλήθος ενεργειών πληροφόρησης
και δημοσιότητας με σκοπό την ανάδειξη του έργου του ΕΠΑΝ και του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι ενέργειες αυτές είχαν ως στόχο την έγκαιρη και
έγκυρη ενημέρωση του Έλληνα πολίτη για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης,
εξασφαλίζοντας παράλληλα τη μέγιστη διαφάνεια.
Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιήθηκαν οι παρακάτω ενέργειες:

1.

Δημιουργία «Πολυχώρου Επιχειρηματικής Δράσης» στο ισόγειο του
υπουργείου Ανάπτυξης και οργάνωση ειδικής εκδήλωσης με θέμα
την Επιχειρηματικότητα των Νέων, των Γυναικών και των Ατόμων με
Αναπηρία, σε συνεργασία με τον ΕΟΜΜΕΧ.

2.

Διοργάνωση της Έκθεσης Υψηλής Τεχνολογίας και Καινοτομίας με τίτλο
«Τεχνολογία στη στεριά και τη θάλασσα», στο Ζάππειο Μέγαρο, τον
Απρίλιο του 2005, με τη συνεργασία της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και την παρουσία Ερευνητικών Ιδρυμάτων και
εποπτευόμενων φορέων της. Την έκθεση επισκέφθηκε και ο πρόεδρος
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Jose Manuel Barroso.

3.

Συνεργασία με τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) για την ενίσχυση
της δημοσιοποίησης του Προγράμματος.
Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί
να λαμβάνει πληροφόρηση για το ΕΠΑΝ από όλα τα ΚΕΠ και να
εξυπηρετείται τηλεφωνικά καλώντας το 1564 σε 24ώρη βάση. Επιπλέον,
εκτυπώθηκαν και εστάλησαν σε όλα τα ΚΕΠ της Χώρας αφίσες του
ΕΠΑΝ και 160.000 16σέλιδα έντυπα για την επιχειρηματικότητα.
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4.

Συνεχής παρουσία του ΕΠΑΝ στα ΜΜΕ, έντυπα και ηλεκτρονικά, μέσω
της αποστολής δελτίων Τύπου και της δημοσίευσης άρθρων και
συνεντεύξεων.

5.

Συμμετοχή στην 69η, την 70η και την 71η ΔΕΘ σε συνεργασία με τις
Γενικές Γραμματείες του ΥΠΑΝ και τους εποπτευόμενους φορείς του
υπουργείου.

6.

Συμμετοχή σε εκθέσεις και εκδηλώσεις ενημέρωσης σε όλη την
επικράτεια, σε συνεργασία με τους Ενδιάμεσους Φορείς Διαχείρισης,
τα Επιμελητήρια, τις Αναπτυξιακές Εταιρείες και τους Τελικούς
Δικαιούχους του Προγράμματος.

7.

Αναβάθμιση του ιστοχώρου του ΕΠΑΝ σε Διαδικτυακή Πύλη (portal).
Ολοκλήρωση της λειτουργίας του portal στην αγγλική γλώσσα και
συνεχή ενημέρωση και επικαιροποίησή του.

8.

Λειτουργία Γραφείου Πληροφόρησης στο ισόγειο του κτηρίου της Ειδικής
Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα (τηλεφωνικός αριθμός 801-1136300).

9.

Εκδόσεις εντύπων και προωθητικού υλικού (Ενημερωτικό Δελτίο,
16σέλιδο Απολογιστικό έντυπο, περιφερειακός Χάρτης ΕΠΑΝ για τον
Τουρισμό, mouse pad, block, αφίσες, κλπ), επικαιροποίηση εντύπων
(περιφερειακός Χάρτης ΕΠΑΝ κ.α.) και δημιουργία απολογιστικού dvd.
Μετάφραση εντύπων και άλλων αρχείων από και προς την αγγλική
γλώσσα.
Τακτικές αποστολές ενημερωτικού υλικού σε Τελικούς Δικαιούχους και
άλλους εμπλεκόμενους φορείς στο κέντρο και στην Περιφέρεια και
προς τα ΜΜΕ.

10.

Καμπάνια για τις προκηρύξεις των Δράσεων του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (Δράσεις ανθρωπίνων πόρων) στον ημερήσιο Τύπο και το

ραδιόφωνο.
11.

Επικαιροποίηση της ιστοσελίδας www.info3kps.gr του υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών.

12.

Καμπάνια για την Επιχειρηματικότητα των γυναικών και των νέων στο
ραδιόφωνο.

13.

Ενέργεια Direct-mail εντύπου για τις Δράσεις του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού
Ταμείου (Δράσεις ανθρωπίνων πόρων) περίπου σε 8.000 επιχειρήσεις.

14.

Οργάνωση τριών Συνεδρίων (2005, 2006, 2007) στα Καμένα Βούρλα, το
Βόλο και την Καρδίτσα, με θέμα «Υπουργείο Ανάπτυξης και Αναπτυξιακές
Εταιρείες Αυτοδιοίκησης: Ο ρόλος της Αυτοδιοίκησης στην Περιφέρεια»

15.

Διοργάνωση εσπερίδας στην Αθήνα, με θέμα «Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας
Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών», και προσκεκλημένους
εκπροσώπους των Συλλογικών φορέων των δυνητικών ωφελούμενων
της Δράσης, με στόχο την ενημέρωση τους για τις διαδικασίες και
δυνατότητες ένταξής τους στο Πρόγραμμα.

16.

Απολογιστική Εκδήλωση στην Αίγλη Ζαππείου (εκδήλωση παρουσίασης
των αποτελεσμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» για το έτος 2006), με προσκεκλημένους τους
Τελικούς Δικαιούχους του Προγράμματος και άλλους εμπλεκόμενους
φορείς.
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IV. Σχεδιασμός και Κατάρτιση της επόμενης
Προγραμματικής Περιόδου (2007-2013)
Το 2004 αποτέλεσε το έτος έναρξης για το σχεδιασμό των αναπτυξιακών
παρεμβάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης για την επόμενη Προγραμματική
Περίοδο 2007-2013 (σε συνέχεια της 1ης σχετικής εγκυκλίου του υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών). Για το σκοπό αυτό συστάθηκαν Ομάδες
Εργασίας των Γενικών Γραμματειών (αρμόδιες για το σχεδιασμό των
αναπτυξιακών παρεμβάσεων του τομέα ευθύνης τους) και Ομάδα
Σχεδιασμού Προγράμματος, υπεύθυνη για το συνολικό σχεδιασμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης (ΟΣΠ-ΑΝ). Το συντονισμό της όλης διαδικασίας είχε
η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ.
Οι ενέργειες που έγιναν για το σκοπό αυτό, ήταν:
•

Οργάνωση των συνεδριάσεων της ΟΣΠ-ΑΝ. Προετοιμασία των
σχετικών θεμάτων και εισηγήσεων.

•

Ανάθεση εκπόνησης μελετών με αντικείμενο τη διερεύνηση ειδικών
ζητημάτων ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για την προετοιμασία των
παρεμβάσεων της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου (π.χ. δομές
στήριξης των επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητας).

•

Διαμόρφωση των πρώτων και εν συνεχεία ολοκληρωμένων κειμένων
προγραμματικού περιεχομένου σε συνεργασία με τα αρμόδια
στελέχη των εμπλεκομένων φορέων προγραμματισμού, την ΟΣΠΑΝ και το Σύμβουλο Υποστήριξης του Σχεδιασμού, σύμφωνα με το

χρονοδιάγραμμα και τις διαδικασίες του εθνικού σχεδιασμού για την
τέταρτη Προγραμματική Περίοδο.
•

Ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για
τα σχετικά θέματα.

•

Υποβολή του σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» στο υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών σε τρεις φάσεις: Σεπτέμβριος 2006
(α’ σχέδιο), Δεκέμβριος 2006 (β’ σχέδιο) και Μάρτιος 2007 (τελικό
σχέδιο, επίσημη υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή).

•

Συμμετοχή στην προετοιμασία του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου
Αναφοράς (ΕΣΠΑ). Διαμόρφωση και υποβολή προτάσεων σε
συνεργασία με τα αρμόδια στελέχη των εμπλεκομένων φορέων
προγραμματισμού και την ΟΣΠ-ΑΝ.

•

Διαβούλευση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης της ΕΥΔ – ΕΠΑΝ
και διαβούλευση με φορείς εποπτευόμενους από το υπουργείο
Ανάπτυξης για επιμέρους τομείς ή θέματα.

•

Συμμετοχή σε διάφορες διαδικασίες στο πλαίσιο του εθνικού
σχεδιασμού, όπως π.χ. Περιφερειακά Αναπτυξιακά Συνέδρια,
διαβουλεύσεις για τους νέους Κανονισμούς ή νέους Κανόνες
Κρατικών Ενισχύσεων, την πρωτοβουλία για τα χρηματοοικονομικά
εργαλεία (JEREMIE).

•

Συνεχής συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών για όλο το εύρος των θεμάτων
του σχεδιασμού και της κατάρτισης του νέου Επιχειρησιακού
Προγράμματος.

•

Συντονισμός και συνεργασία με την ΕΥΔ του υπουργείου
Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τα θέματα των
Δράσεων του Ανθρώπινου Δυναμικού.

•

Συντονισμός και συνεργασία με την ΕΥΔ του υπουργείου
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τα κριτήρια διαχωρισμού
των παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ με το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Αλιείας.

•

Οργάνωση συναντήσεων (σε τέσσερις φάσεις) με εκπροσώπους
των 5 Περιφερειών Μεταβατικής Στήριξης (Αττική, Στερεά Ελλάδα,
Κεντρική Μακεδονία, Δυτική Μακεδονία, Νότιο Αιγαίο) για τη
διαμόρφωση του περιεχομένου και της χρηματοδοτικής κατανομής
των Δράσεων «Ανταγωνιστικότητας και Επιχειρηματικότητας» στα
αντίστοιχα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

•

Προετοιμασία του έργου της εκ των προτέρων αξιολόγησης του
νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος. Προκήρυξη, αξιολόγηση,
ανάθεση και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου. Υποβλήθηκαν
τα προβλεπόμενα παραδοτέα. Στο σχέδιο του Προγράμματος
περιλαμβάνεται περίληψη των πορισμάτων του έργου.

•

Ανάθεση και παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου της
Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του
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Επιχειρησιακού Προγράμματος της Περιόδου 2007-2013. Στόχος
της μελέτης είναι η εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
από τις παρεμβάσεις. Η μελέτη υποβλήθηκε, παραλήφθηκε
και διαβιβάστηκε στην Ειδική Υπηρεσία Περιβάλλοντος (ΕΥΠΕ)
του ΥΠΕΧΩΔΕ, προκειμένου να διεξαχθεί διαβούλευση με τους
εμπλεκόμενους φορείς (αρμόδιες Αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί
εταίροι, ενδιαφερόμενο κοινό).
Αναπτυξιακή Στρατηγική για την Περίοδο 2007 – 2013
Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013 είναι η βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και
του παραγωγικού συστήματος της Χώρας, με έμφαση στη διάσταση της
καινοτομικότητας.
Οι βασικές αναπτυξιακές προτεραιότητες του υπουργείου Ανάπτυξης για την
επόμενη Προγραμματική Περίοδο (2007-2013) είναι οι εξής :
1.
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Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε
όλους τους κλάδους ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρθρωση
της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία της
γνώσης.

2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας –
Αναβάθμιση του παραγωγικού ιστού της χώρας – Αύξηση των
παραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων και γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους της
ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.
3. Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών
δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη της
επιχειρηματικότητας – Ενδυνάμωση του ανταγωνισμού – Προστασία
του καταναλωτή.
4. Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και ενίσχυση
της αειφορίας.

V. Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και
Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) – Έτη Ανταγωνιστικότητας 2005-2010
1. Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ)
Το υπουργείο Ανάπτυξης, με το Ν. 3279/2004 (ΦΕΚ 205/Α’ Τεύχος/1-11-2004),
θεσμοθέτησε τη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας
και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), αυξάνοντας τον αριθμό των μελών του και ενισχύοντας
ουσιαστικά τις αρμοδιότητές του.
Σύμφωνα με τον ίδιο νόμο, η ευθύνη λειτουργίας του ΕΣΑΑ ανατέθηκε στην
Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, στην οποία συστάθηκε η
Διεύθυνση Προώθησης της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α.), για την υποστήριξη
του έργου του Συμβουλίου.

Οι κυριότερες δράσεις της ΔΙΠΑ της, μέχρι τον Απρίλιο του 2007, ήταν οι
ακόλουθες:
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•

Διοργάνωση των συνεδριάσεων του Ε.Σ.Α.Α. (4 συνεδριάσεις εντός του
2006, 4 συνεδριάσεις εντός 2005 και 1 εντός 2004).

•

Υποστήριξη της λειτουργίας της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του ΕΣΑΑ.

•

Έκδοση της Ετήσιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας 2005.

•

Προετοιμασία της Ετήσιας Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας 2006.

•

Αναθεώρηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Συμβουλίου.

•

Συγκέντρωση στοιχείων για τα Εθνικά Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας
άλλων χωρών και ανάλυση των λειτουργιών τους.

•

Ανανέωση του δικτυακού τόπου του Εθνικού Συμβουλίου με
έμφαση στην παροχή πληροφοριών και δεδομένων για την
ανταγωνιστικότητα της Ελλάδος και τις εργασίες του Συμβουλίου και
της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων (ΕΠ.ΕΜ.).

•

Υποβοήθηση του έργου των Ομάδων Εργασίας της Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση και το Δ’ ΚΠΣ,
για τις επιπτώσεις της Νομοθεσίας στην Ανταγωνιστικότητα

•

Σχεδιασμός των Δράσεων για το 2006 καθώς και για το έτος 2007.

•

Καταγραφή και τήρηση στοιχείων σχετικά με τα υφιστάμενα συστήματα
μέτρησης της ανταγωνιστικότητας σε ευρωπαϊκό (Ιρλανδία, Ολλανδία,
Μ. Βρετανία) και διεθνές επίπεδο (ΗΠΑ, Αυστραλία).

•

Ανασχεδιασμός και επικαιροποίηση των Δεικτών του Εθνικού Συστήματος
Μέτρησης Ανταγωνιστικότητας (ΕΣΜΑ) με σκοπό την κωδικοποίηση
και την ενιαία παρουσίασή τους στις επόμενες Ετήσιες Εκθέσεις
Ανταγωνιστικότητας.

Επιπρόσθετα, ξεκινώντας από το 2005 και συνεχίζοντας κατά τα έτη 2006
και 2007, η ΔΙ.ΠΑ. και η ΕΠ.ΕΜ. του Ε.Σ.Α.Α. προχώρησαν στην αξιολόγηση
των μελετών για την ίδρυση της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας και του
Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ινστιτούτου. Τον Ιούνιο του 2006 ανατέθηκε
η εκπόνηση μελέτης εξειδίκευσης για τη σύσταση και λειτουργία της
Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας. Στις αρχές του 2007 ολοκληρώθηκε το
έργο (διαβούλευση κι ανταλλαγή απόψεων με τους εμπλεκόμενους φορείς)
της συσταθείσας Ομάδας Εργασίας και οριστικοποιήθηκαν το Σχέδιο Νόμου
και το Σχέδιο Καταστατικού της Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας.
Η ΔΙ.ΠΑ. ολοκλήρωσε έρευνα για την ανταγωνιστικότητα και τις ΜΜΕ και
τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής παρουσιάστηκαν στην εκδήλωση που
οργανώθηκε σε συνεργασία με την ΑΔΕΔΥ στην Θεσσαλονίκη στις 16/12/2005.
Παράλληλα, η ΔΙ.ΠΑ. και η ΕΠ.ΕΜ. προχώρησαν στην ενσωμάτωση
του έργου των ΚΕΤΑ (καταγραφή και ανάλυση των υφιστάμενων
Ετήσιων Εκθέσεων Επιχειρηματικότητας σε Περιφερειακό επίπεδο) και
του Παρατηρητηρίου ΜΜΕ στο Ε.Σ.Α.Α., και το 2006 εκδόθηκε μια
συνολική έκθεση για την επιχειρηματικότητα στην Περιφέρεια, η οποία

παρουσιάστηκε κατά τη Συνεδρίαση του Ε.Σ.Α.Α. στα Ιωάννινα (18/12/2006).
Στο πλαίσιο των δράσεων του Ε.Σ.Α.Α., κατά το έτος 2006,
πραγματοποιήθηκαν επαφές με τα Εθνικά Συμβούλια Ανταγωνιστικότητας
των ΗΠΑ και της Ιρλανδίας.
Επιπλέον, εκπονήθηκαν οι εξής μελέτες: «Διερεύνηση των διεθνών
δεικτών Ανταγωνιστικότητας, Εκτίμηση του Κόστους από την έλλειψη
Ανταγωνιστικότητας της Ελληνικής οικονομίας», «Κίνητρα, Οφέλη και
Στρατηγικές Διεθνοποιημένων Ελληνικών Επιχειρήσεων», «Αποτύπωση
και Ανάλυση των Συστημάτων Διαβούλευσης μεταξύ Κυβερνήσεων και
Κοινωνικών Εταίρων για τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας», «Διεύρυνση
και εντοπισμός Έργων – Προτεραιοτήτων σε Νομαρχιακό Επίπεδο για το
Υπουργείο Ανάπτυξης».
2. Έτη Ανταγωνιστικότητας 2005-2010
Παράλληλα με την αναβάθμιση του Ε.Σ.Α.Α., η Ειδική Γραμματεία για την
Ανταγωνιστικότητα, και ιδιαίτερα η ΔΙ.ΠΑ., συντόνισε τον προγραμματισμό
των ενεργειών για την προβολή του Έτους Ανταγωνιστικότητας 2005, ενώ με
απόφαση της Κυβέρνησης τα έτη από το 2005 έως το 2010 ορίστηκαν ως «
Έτη Ανταγωνιστικότητας».
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Προς την κατεύθυνση αυτή, παρέμεινε η ταυτότητα του έτους, η οποία
εξακολουθεί να αποτυπώνεται στις φράσεις «Ελλάδα ανταγωνιστική –
Ποιότητα Παντού» και «2005-2010 Έτη Ανταγωνιστικότητας».
Τέλος, πραγματοποιήθηκαν μέχρι τον Απρίλιο του 2007 17 εκδηλώσεις, οι
οποίες διοργανώθηκαν στο πλαίσιο των Ετών Ανταγωνιστικότητας 20052010, από το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με άλλα υπουργεία,
κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς.
3. Μαθητικός Διαγωνισμός
Στο πλαίσιο του πρώτου Έτους Ανταγωνιστικότητας 2005, διοργανώθηκε
σε συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
μαθητικός διαγωνισμός με τίτλο: «ΙΔΕΑ -> ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ->
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ->ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ». Ο διαγωνισμός απευθύνθηκε
σε μαθητές της Β΄ Τάξης του Ενιαίου Λυκείου και στους μαθητές της Β΄
τάξης του Α’ Κύκλου ΤΕΕ και είχε στόχο την εξοικείωση των μαθητών με τις
έννοιες της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματικότητας.
Στο διαγωνισμό κατετέθησαν 96 αιτήσεις συμμετοχής από ισάριθμα
Λύκεια της Χώρας. Βαθμολογήθηκαν 79 επιχειρηματικά σχέδια μαθητών,
τα οποία εκπονήθηκαν από περίπου 250 μαθητές και 80 Καθηγητές και οι
βραβευόμενες σχολικές ομάδες ήταν:
•

Ενιαίο Λύκειο Βελβενδού Κοζάνης,

•

Ενιαίο Λύκειο Τυχερού,

•

12ο Ενιαίο Λύκειο Λάρισας,

•

2ο Ενιαίο Λύκειο Κηφισιάς,

•

13ο Ενιαίο Λύκειο Πάτρας,

•

Ιδιωτικό σχολείο ΠΛΑΤΩΝ Κατερίνης,

•

Αμερικάνικο Κολλέγιο Ελλάδος, Pierce College,

•

Ενιαίο Λύκειο Μήλου,

•

Ενιαίο Λύκειο Ελεούσας Ιωαννίνων.

Είναι αξιοσημείωτο ότι από τις εννέα βραβευθείσες ομάδες, οι επτά
προέρχονται από την Περιφέρεια.
Τονίζεται, ότι για πρώτη φορά βραβεύτηκαν όχι μόνο οι μαθητές που
συμμετείχαν, αλλά και οι επιβλέποντες καθηγητές, όπως επίσης και οι
εταιρείες που έλαβαν μέρος. Συνολικά τα βραβεία περιελάμβαναν:
4. Βραβεία Μαθητών
α) Τετραήμερο ταξίδι στις Βρυξέλλες για επίσκεψη στο Ευρωπαϊκό
Κοινοβούλιο, από 25 μέχρι 28 Απριλίου 2006 για τις τρεις πρώτες
ομάδες.
β) Τριήμερο ταξίδι στην Αθήνα, για επίσκεψη στο Εθνικό
Αστεροσκοπείο κατά τη διάρκεια της νύχτας, στα Χανιά και στο
Ηράκλειο Κρήτης, για επίσκεψη στο Ίδρυμα Τεχνολογίας & Έρευνας
και στο Θαλασσόκοσμο, για τις επόμενες ομάδες.
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γ) Ένα φορητό υπολογιστή (laptop) για τους μαθητές της πρώτης
νικήτριας ομάδας και μία παιχνιδομηχανή Xbox για τους μαθητές της
δεύτερης ομάδας.
δ) Ένα πακέτο λογισμικού Microsoft Office 2003 Student & Teacher
Edition, ένα πακέτο λογισμικού Microsoft Student 2006 και μία
ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια Microsoft Encarta σε κάθε μέλος όλων
των βραβευμένων ομάδων.
5. Βραβεία Συμβούλων – Καθηγητών
α) Ο σύμβουλος – καθηγητής της πρώτης νικήτριας ομάδας
συμμετείχε σε Ευρωπαϊκό Φόρουμ Πρωτοπόρων Εκπαιδευτικών που
διοργάνωσε η Microsoft στο Τάλιν της Εσθονίας.
β) Οι σύμβουλοι – καθηγητές των υπόλοιπων ομάδων έλαβαν ένα
πακέτο λογισμικού Microsoft Office 2003 Student & Teacher Edition
και ένα πακέτο λογισμικού Microsoft Student 2006.
γ) Οι καθηγητές των τριών πρώτων Ομάδων συνόδευσαν τις Ομάδες
στις Βρυξέλλες και οι καθηγητές των υπολοίπων ομάδων αντίστοιχα
στην Κρήτη.
6. Βραβείο Επιχείρησης (συνεργάστηκε με την 1η νικήτρια ομάδα)
Μαζί με επιλεγμένο συνεργάτη της Microsoft στην Ελλάδα, έγινε
σχεδιασμός της κατάλληλης λύσης πληροφορικής για την επιχείρηση,
καθώς και εγκατάσταση και εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε άμεσα να
αξιοποιηθούν οι δυνατότητες της τεχνολογίας. Σε συνεργασία με τη Microsoft οι μαθητές της ομάδας, ανέλυσαν την κατάσταση στην επιχείρηση πριν

και μετά την εισαγωγή της τεχνολογίας. Επισημαίνεται πως το κόστος των
παραπάνω βραβείων καλύφθηκε εξ ολοκλήρου από τους χορηγούς.

VI. Στρατηγική της Λισσαβώνας – Better Regulation
Η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα συμμετείχε το 2005
και το 2006, εκπροσωπώντας το υπουργείο Ανάπτυξης, στη σύνταξη του
Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων για την εφαρμογή της Στρατηγικής της
Λισσαβώνας.
Επίσης, η Ειδική Γραμματεία προχώρησε τον Ιανουάριο του 2005 στη
σύνταξη και την έκδοση Έκθεσης με τίτλο: «Στρατηγική της Λισσαβώνας:
Στόχοι και πορεία επίτευξής τους», με σκοπό την ενημέρωση και την
ευαισθητοποίηση των πολιτών και των κοινωνικών και παραγωγικών εταίρων
σχετικά με τις προκλήσεις που καλούνται να αντιμετωπίσουν η Χώρα μας και η
Ευρωπαϊκή Ένωση μέχρι το 2010.
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Επιπλέον, κατά το 2005, το 2006 και το 2007 ο ειδικός γραμματέας για
την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος συμμετέχει ενεργά στην
εφαρμογή της Κανονιστικής Μεταρρύθμισης σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ως
Εθνικός Εκπρόσωπος στο High Level Group της Επιτροπής για τη βελτίωση
της νομοθεσίας (Better Regulation) και σε εθνικό επίπεδο, ως Μέλος της
Επιτροπής Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτικής και Αξιολόγησης Ποιότητας
και Αποτελεσματικότητας Νομοθετικών Ρυθμίσεων που συστάθηκε με την
Υ214/12-3-2007 Απόφαση του Πρωθυπουργού.
Στη συγκεκριμένη Επιτροπή συμμετέχουν επίσης ο γενικός γραμματέας της
Κυβέρνησης, γενικοί γραμματείς υπουργείων, καθηγητές Πανεπιστημίων
και σύμβουλοι της Κυβέρνησης. Η Επιτροπή εισηγείται στον Πρωθυπουργό
και διαμορφώνει τις κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή της
κανονιστικής μεταρρύθμισης, είναι αρμόδια για την παρακολούθηση
της εφαρμογής της Υ190/18-7-2007 Εγκυκλίου του Πρωθυπουργού
«Νομοθετική Πολιτική και αξιολόγηση ποιότητας νομοθετικών και
κανονιστικών ρυθμίσεων», καθώς και για την επεξεργασία και την
αξιολόγηση των Εκθέσεων Αξιολόγησης Συνεπειών Ρυθμίσεων που
συνοδεύουν τα σχέδια νόμων και τις διατάξεις νόμων, σύμφωνα με την
προαναφερθείσα Εγκύκλιο.
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1. Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ)
Συνοπτική παρουσίαση
Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού κατά τη χρονική περίοδο Μάρτιος
2004 – Φεβρουάριος 2007 επικεντρώθηκε στην επίτευξη των βασικών
στρατηγικών της στόχων, οι οποίοι είναι:
•

Διατήρηση της ηγετικής θέσης στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας

•

Μείωση του κόστους και βελτίωση της αποδοτικότητας

•

Εξορθολογισμός των επενδύσεων

•

Ανάπτυξη σε νέες αγορές

Η επιχειρησιακή δραστηριότητα της εταιρείας κατά τη διάρκεια των τριών
τελευταίων ετών συνοψίζεται στα παρακάτω:
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•

Ικανοποίησε πλήρως τις αυξημένες ανάγκες σε επίπεδο
ετήσιας κατανάλωσης και ζήτησης αιχμής καθ’ όλη την τριετία.
Επισημαίνεται ότι κατά την τέλεση των Ολυμπιακών Αγώνων δεν
κατέστη αναγκαία η χρήση γεννητριών, για πρώτη φορά στην ιστορία
των αγώνων.

•

Βελτίωσε την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά της.

•

Εξυπηρέτησε με συνέπεια τα 7,2 εκατομμύρια των πελατών της.

•

Πραγματοποίησε αλλαγές στην επιχειρησιακή της νοοτροπία και στις
οργανωτικές της δομές προς την κατεύθυνση της ελεύθερης αγοράς
και του ανταγωνισμού, με επίκεντρο τον πελάτη.

•

Προχώρησε σε νέες σημαντικές επενδύσεις , όσον αφορά στην
κατασκευή νέων σταθμών παραγωγής και στον εκσυγχρονισμό των
υπαρχόντων , στη σημαντική ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς
και των δικτύων Διανομής.

•

Ανταποκρίθηκε πλήρως στις περιβαλλοντικές της υποχρεώσεις και
στις αρχές της Κοινωνικής Εταιρικής της Ευθύνης.

•

Έκανε σημαντικά βήματα για επέκταση σε νέες αγορές στις γειτονικές
χώρες για εξαγορά Σταθμών παραγωγής, Εταιρειών Διανομής και
Ορυχείων, με μεγαλύτερη έμφαση στην Παραγωγή.

Βασικά Οικονομικά Μεγέθη
Σύνολο
Ενεργητικού
(εκατ. Ευρώ)

Κύκλος
εργασιών
(εκατ.Ευρώ)

2004

11.207

4.095

2005

12.662

4.290,9

2006

12.938

4.787,4

Επενδύσεις
(εκατ. Ευρώ)

2.208,1

Δαπάνες
Συντήρησης
(εκατ.Ευρώ)
288,5

Κύριες Δραστηριότητες
Τομέας Παραγωγής
Αύξηση εγκατεστημένης ισχύος 515 MW κυρίως με την ένταξη στο σύστημα
δύο μονάδων του ΑΗΣ Αθερινόλακκου, μίας μονάδας στη Ρόδο και της
πέμπτης μονάδας του ΑΗΣ Λαυρίου. Επίσης, προωθήθηκαν επιτυχώς και
βρίσκονται σε εξέλιξη τα ακόλουθα έργα:
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•

2 μονάδες ατμοηλεκτρικές των 46,5 MW στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

•

ΥΗΕ Μεσοχώρας ισχύος 160 MW

•

ΥΗΕ Ιλαρίωνα 157 MW

•

ΥΗΕ Σμόκοβου 10 MW

•

ΥΗΕ Μετσοβίτικου 30 MW

•

Προωθήθηκαν και βρίσκονται σε φάση προετοιμασίας έναρξης 		
υλοποίησης τα ακόλουθα έργα:

•

Μονάδα 400 MW στο Αλιβέρι

•

Προσθήκη ισχύος 120 MW στη Ρόδο

•

Προμήθεια και εγκατάσταση 25 MW στη Ρόδο για κάλυψη αναγκών
από το θέρος του 2008

•

Προσθήκη ισχύος 100 MW στον ΑΗΣ Αθερινόλακκου

•

Προσθήκη ισχύος 250 MW στη θέση Κορακιά Κρήτης

•

Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου 400 MW στη Μεγαλόπολη

•

Έχουν ολοκληρωθεί τα ακόλουθα σημαντικά περιβαλλοντικά έργα και
έργα αναβάθμισης του υπάρχοντος Παραγωγικού δυναμικού:

•

Πύργοι Ψύξης ΑΗΣ Καρδιάς Ι, Αγ. Δημητρίου Ι, ΙΙ

•

Αντικατάσταση Η/Φ λιγνίτη Μον. ΙΙΙ ΑΗΣ Μεγαλόπολης

•

Αναβάθμιση παλαιών και προσθήκη νέων Η/Φ Αγ. Δημητρίου Μον. Ι, ΙΙ

•

Ανακατασκευή – Αναβάθμιση Η/Φ λιγνίτη και τέφρας Μον. Ι, ΙΙ ΑΗΣ
Μεγαλόπολης

•

Βρίσκονται σε φάση εξέλιξης, τα ακόλουθα περιβαλλοντικά έργα και
έργα αναβάθμισης που ολοκληρώνονται στις αρχές του 2008 :

•

Πύργων Ψύξης Καρδιάς ΙΙ, Μεγαλόπολης ΙΙΙ, Αγ. Δημητρίου ΙΙΙ, ΙV

•

Ατμοστροβίλων Μονάδων ΙΙΙ, ΙV Αγ. Δημητρίου

•

Εγκατάσταση Αποθείωσης Μονάδας ΙΙΙ ΑΗΣ Μεγαλόπολης

•

Διασφαλίστηκαν οι αυξημένες ανάγκες ζήτησης και αιχμής με τη

διατήρηση της διαθεσιμότητας και αξιοπιστίας των Θερμικών Σταθμών,
τη μεγιστοποίηση των υδραυλικών αποθεμάτων, την προσθήκη ισχύος
και την επίτευξη των απαραίτητων για το Σύστημα εισαγωγών.
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•

Βελτιώθηκε η διαχείριση αποθεμάτων με αποτελεσματικότερες 		
αγορές υλικών και εργολαβίες εκμετάλλευσης

•

Ενισχύθηκε η θέση της ΓΔ/Π στο νέο ανταγωνιστικό περιβάλλον:

•

Απόφαση Δ.Σ. για επιπλέον 2 νέες μονάδες 400 MW η κάθε μια
(πέραν των ανωτέρω σε Αλιβέρι και Μεγαλόπολη) στα πλαίσια
αντικατάστασης παλαιών σταθμών ισχύος 1600 MW.

•

Διερεύνηση δυνατότητας κατασκευής μίας νέας μονάδας
τροφοδοτούμενης με εισαγόμενα στερεά καύσιμα ισχύος 600 MW –
650 MW.

•

Συμμετοχή σε Projects εξαγοράς μονάδων παραγωγής στη
Βουλγαρία

•

Ενίσχυση του “trading”.

•

Παρακολούθηση και αναφορά εκπομπών CO2 από 31 υπόχρεες
εγκαταστάσεις για τις περιβαλλοντικές υποχρεώσεις της χώρας για
το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τομέας Ορυχείων
Εξόρυξη Λιγνίτη
•

Παραγωγή Λιγνίτη: 67,79 εκατ. τον., τη περίοδο 01/03/2004 έως
30/04/2007 κατά μέσο ετήσιο όρο (αυξημένη κατά 1,3 % σε σχέση
με τον αντίστοιχο μέσο όρο της τετραετίας 2000-2003).

•

Συνολικές εκσκαφές: 374,75 εκατ. m3 στ., τη περίοδο 01/03/2004 έως
30/04/2007 κατά μέσο ετήσιο όρο (αύξηση κατά 35,7% σε σχέση με
τον αντίστοιχο μέσο όρο της τετραετίας 2000-2003).

Οικονομικά Μεγέθη
•

Μείωση συνολικού κόστους διακίνησης μαζών κατά 9,69% για το
δωδεκάμηνο 2006 σε σχέση με το 2003 (ή 18,50% με σταθερές τιμές
2003) και 14,53% για το τετράμηνο 2007 σε σχέση με το αντίστοιχο
του 2003.

•

Συγκράτηση των τιμών συμβάσεων προμήθειας υλικών στα πλαίσια
του πληθωρισμού παρά τις υπέρογκες αυξήσεις των τιμών των
πρώτων υλών στην παγκόσμια αγορά.

Νέα Έργα
•

Συνέχιση της διάνοιξης του νέου ορυχείου Κλειδιού στο νομό
Φλώρινας.

•

Ανάπτυξη νέου ορυχείου στο Νοτιοδυτικό Λιγνιτικό Πεδίο-επέκταση
ορυχείου Τομέα 6.

•

Υλοποίηση τελικής φάσης διάνοιξης του ορυχείου Μαυροπηγής.

•

Διάνοιξη νέων ορυχείων (Λακκιάς-Κομάνου).

•

Ανάπτυξη ορυχείων Μεγαλόπολης.

•

Μετεγκαταστάσεις οικισμών Κλειδίου, Πτελεώνα, Κομάνου, ΚλείτουΑπαλλοτριώσεις εκτάσεων ορυχείων.

Τομέας Μεταφοράς
Ενίσχυση Συστήματος Μεταφοράς
Το Σύστημα Μεταφοράς ενισχύθηκε σε σημαντικό βαθμό τα τελευταία τρία
χρόνια με τα εξής έργα:
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•

Εγκαταστάθηκαν 9 νέοι αυτομετασχηματιστές 400/150kV.

•

Κατασκευάστηκαν 560 χλμ περίπου γραμμές μεταφοράς 150kV και
24 χλμ. γραμμές 400kV.

•

Κατασκευάστηκε υποβρύχια διασύνδεση Ηγουμενίτσας- Κέρκυρας η
οποία πρόκειται να ηλεκτρισθεί στις αρχές Ιουλίου.

•

Κατασκευάσθηκαν 15 νέοι υποσταθμοί 150/20kV.

•

Κατασκευάζεται η γραμμή μεταφοράς 400kV ΦλώριναBitola,συνολικού μήκους 18 χλμ (αναμένεται να ολοκληρωθεί στα
μέσα Ιουνίου 2007).

•

Κατασκευάζεται η γραμμή μεταφοράς 400kV Φίλιππα - Νέα Σάντα
- Babaeski συνολικού μήκους 210 χλμ για την διασύνδεση των
Συστημάτων Μεταφοράς Ελλάδος-Τουρκίας (το έργο αναμένεται να
ολοκληρωθεί στις αρχές του 2008).

Τα προηγούμενα δυο έργα αυξάνουν τις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας
κατά συνέπεια συμβάλλουν στην εξασφάλιση επάρκειας αλλά και στην
λειτουργία της αγοράς.
Αντιστάθμιση Αέργου Ισχύος
Προχώρησε με γρήγορους ρυθμούς η αντιστάθμιση της αέργου Ισχύος στο
σύστημα μεταφοράς με την εγκατάσταση:
•

11 συστοιχιών πυκνωτών 150kV, 25MVAr

•

60 συστοιχιών πυκνωτών 20kV, 12MVAr

•

Συντήρηση Συστήματος Μεταφοράς

Εντατικοποιήθηκε το πρόγραμμα συντήρησης του εξοπλισμού, παράλληλα
δε με το κυρίως έργο της εκμετάλλευσης, που είναι η επιτήρηση καθώς
και η άρση των βλαβών του Συστήματος Μεταφοράς, έγιναν οι παρακάτω
εργασίες:
•

Αντικατάσταση πεπαλαιωμένου εξοπλισμού ισχύος

•

Εγκατάσταση ψηφιακών συστημάτων ελέγχου.

•

Αναβάθμιση συστήματος καταγραφής συμβάντων σφαλμάτων.

•

Εγκατάσταση εξοπλισμού τηλεπικοινωνιών για τηλεποπτεία και
τηλεχειρισμό.

•

Αντικατάσταση ηλεκτρονόμων με νέους ψηφιακούς.

Τομέας Διανομής
Για την επίτευξη του στόχου της ομαλής ηλεκτροδότησης των Ολυμπιακών
εγκαταστάσεων και των ευρύτερων περιοχών κατά τη διάρκεια των αγώνων
έγιναν οι εξής ενέργειες, οι οποίες είχαν προγραμματιστεί νωρίτερα αλλά οι
σχετικές άδειες δεν είχαν δοθεί. Έκτοτε οι εγκαταστάσεις αυτές αποτελούν
σημαντική υποδομή του Συστήματος:
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•

Έγκαιρη κατασκευή τεσσάρων νέων Κέντρων Διανομής Ελληνικού,
Φαλήρου, Βριλησσίων και Κορυδαλλού.

•

Υπόγειες γραμμές Υψηλής Τάσης 55χλμ.

•

Αντιμετώπιση της αυξημένης ζήτησης ηλεκτροδοτήσεων (450.000
νέες παροχές).

•

Κατασκευή 9.000 χλμ. Δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ.

•

Κατασκευή 6.000 Υποσταθμών Μ.Τ. / Χ.Τ.

•

Εκσυγχρονισμός και ενίσχυση του δικτύου διανομής με την
εγκατάσταση 10 σύγχρονων Κέντρων Ελέγχων Δικτύων, ολοκλήρωση
της εγκατάστασης ηλεκτρονικών μετρητών στους πελάτες Μέσης
Τάσης, ενίσχυση υποβρυχίων διασυνδέσεων κ.λπ.

•

Ανάπτυξη της παραγωγής των νησιών με την εγκατάσταση 41
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών ισχύος 110 MW σε 15 νησιά.

Τομέας Εμπορίας
Η ίδρυση και λειτουργία της Γενικής Διεύθυνσης Εμπορίας υλοποιείται με
βάση τους στόχους του Επιχειρησιακού Σχεδίου της ΔΕΗ Α.Ε., που στοχεύει
στο μετασχηματισμό της σε μια σύγχρονη και δυναμική επιχείρηση
χωρίς να χάσει τον κοινωνικό της χαρακτήρα. Έτσι, θα εξασφαλισθεί η
απαιτούμενη «ευελιξία» που θα επιτρέψει στη ΔΕΗ Α.Ε. - μέσω της νέας Γ.
Δ. Εμπορίας να αντιμετωπίσει τα πολυσύνθετα προβλήματα που γεννάει η
πλήρης απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας για να καταστεί
περισσότερο ανταγωνιστική κερδοφόρα επιχείρηση.
Στρατηγικούς στόχους της νέας Γενικής Διεύθυνσης αποτελούν η ανάπτυξη
ενός σύγχρονου εκτεταμένου δικτύου πωλήσεων, η χρήση σύγχρονων
εργαλείων μάρκετινγκ, η δημιουργία εναλλακτικών διαύλων προώθησης
πωλήσεων, ο εκσυγχρονισμός της υποδομής της σε πληροφοριακά
συστήματα με πελατοκεντρικό προσανατολισμό και βελτίωση των
παρεχομένων υπηρεσιών τον καταναλωτή.

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Η θυγατρική της ΔΕΗ Α.Ε. «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΑΕ» ανέλαβε από το 2006
την αποκλειστική άσκηση όλων των δραστηριοτήτων της ΔΕΗ στο χώρο των
ΑΠΕ.
Τα έργα που ολοκληρώθηκαν στους τελευταίους δώδεκα μήνες είναι τα
ακόλουθα:
•

ΜΥΗΕ Γιτάνης, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία την 04.04.07

•

ΜΥΗΕ Βορεινού, τέθηκε σε ημιεμπορική λειτουργία την 02.05.07

Οι παρούσες κύριες δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν:
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•

Εν λειτουργία: 41 MW αιολικά πάρκα (Α/Π), και 45 MW μικρά
υδροηλεκτρικά (ΜΥΗΣ)

•

Πάρκα υπό ή κοντά σε κατασκευή: 28 MW Α/Π και 31 ΜW ΜΥΗΣ.

•

Έργα με άδειες παραγωγής: 125 MW Α/Π, 8 MW ΜΥΗΣ και 8 MW
γεωθερμία

•

Υποβληθείσες αιτήσεις στη ΡΑΕ: 140 MW Α/Π, 20 MW ΜΥΗΣ και 118
MW φωτοβολταϊκά

Μέτρα για το Περιβάλλον
Η ΔΕΗ έλαβε δραστικά μέτρα για την ελαχιστοποίηση των επεμβάσεων στο
περιβάλλον και της επιβάρυνσης στην ατμόσφαιρα, ιδίως σε περιοχές όπου
αναπτύσσει δραστηριότητες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σε πλήρη
εναρμόνιση με τους νόμους της Πολιτείας και τις Κοινοτικές Οδηγίες. Για το
σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επενδύσεις.
Στο παγκόσμιας εμβέλειας θέμα της κλιματικής αλλαγής η ΔΕΗ
συνεργάστηκε στενά με το υπουργείο Ανάπτυξης και το ΥΠΕΧΩΔΕ στη
διαμόρφωση των ελληνικών θέσεων, και συνέβαλε στην επίτευξη των
εθνικών στόχων και επιλογών. Ταυτόχρονα έλαβε μέτρα για τη μείωση των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τις εγκαταστάσεις παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων και την ασφάλεια
ενεργειακού εφοδιασμού της χώρας. Οι εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής
της ΔΕΗ που συμμετέχουν στο σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου συμμορφώθηκαν πλήρως με τις υποχρεώσεις που η σχετική
νομοθεσία προβλέπει την περίοδο ενδιαφέροντος.
Η περιβαλλοντική πολιτική της ΔΕΗ περιλάμβανε, επίσης, την εκπόνηση
στρατηγικής για το σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων του
Θερμοκηπίου. Μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος με έμφαση στον
περιορισμό εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, ελήφθησαν στα Ορυχεία,
στην Παραγωγή, στη Μεταφορά και στη Διανομή.
Συγκεκριμένα:
Γενική Διεύθυνση Ορυχείων:
•

Έργα αποκατάστασης και αναβάθμισης του περιβάλλοντος

•

Προστασία των υδάτων

•

Αξιοποίηση της καλλιεργήσιμης γης για πειραματικές καλλιέργειες

•

Προστασία της πανίδας

Γενική Διεύθυνση Παραγωγής:
•

Χρησιμοποίηση Βέλτιστων Διαθέσιμων Τεχνικών τόσο στις
υπάρχουσες όσο και στις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής

•

Περιορισμός των εκπομπών ρύπων στο περιβάλλον

•

Αναβάθμιση των υφισταμένων μονάδων και βελτίωση του βαθμού
απόδοσής τους

•

Εφαρμογή των πλέον αποδοτικών τεχνολογιών καύσης λιγνίτη

•

Περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μίγμα της
χώρας

•

Περαιτέρω ανάπτυξη και ορθολογική χρήση του υδροδυναμικού της
χώρας μας

Γενικές Διευθύνσεις Μεταφοράς και Διανομής:
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•

Σχεδιασμός και μελέτη γραμμών και υποσταθμών τηρώντας με
μεγάλα περιθώρια τα επιτρεπόμενα όρια ασφαλείας που ορίζονται
από τα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

•

Ελαχιστοποίηση της αισθητικής επιβάρυνσης στο περιβάλλον με
κατάλληλες επιλογές οδεύσεων και τοποθετήσεις καλωδίων υπόγεια
σε αστικές περιοχές.

•

Αξιοποίηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

•

Εξοικονόμηση και ορθολογική χρήση ενέργειας.

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
Η ΔΕΗ Α.Ε. στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης , εκτός από τα
μέτρα που έλαβε για την προστασία του περιβάλλοντος, προέβη και στις
παρακάτω ενέργειες:
•

Υιοθέτησε πολιτική παροχών Κοινωνικής Προστασίας, όπως:
διευκόλυνση του αγροτικού εξηλεκτρισμού, ειδικά τιμολόγια
παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (πολύτεκνων οικογενειών, αγροτικά,
εφημερίδων, Δημοτικού Φωτισμού) καθώς και ειδικές τιμολογιακές
εκπτώσεις σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού (σεισμοπαθείς).

•

Υλοποίησε πρόγραμμα χορηγιών, σύμφωνα με το οποίο
ικανοποιήθηκαν αιτήματα φορέων δραστηριοτήτων κοινωνικού
ή πολιτιστικού χαρακτήρα, κυρίως στις περιοχές όπου βρίσκονται
μεγάλα έργα της ΔΕΗ Α.Ε. Στο πλαίσιο της χορηγικής της
πολιτικής η ΔΕΗ Α.Ε., ανταποκρινόμενη στην εθνική υπόθεση των
Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, διέθεσε υπέρ των Ολυμπιακών
και Παραολυμπιακών Αγώνων το ποσό των 30.000.000 ευρώ

και ανακηρύχθηκε Μέγας Εθνικός Χορηγός των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων ΑΘΗΝΑ 2004.
•

Ενίσχυσε επίσης οικονομικά εκδηλώσεις επιστημονικού –
εκπαιδευτικού χαρακτήρα (συνέδρια, ημερίδες), στις οποίες
συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα, καθώς και επιλεγμένα κοινωνικά και
πολιτιστικά προγράμματα.

Άλλες Δραστηριότητες
•

Συμμετοχή της ΔΕΗ στο Διαγωνισμό Ιδιωτικοποίησης Σταθμών
Παραγωγής και εταιρειών Διανομής της Βουλγαρίας

•

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ιδιωτικοποίησης Ενεργειακών
Συγκροτημάτων στη Ρουμανία.

•

Συμμετοχή στο Διαγωνισμό Ιδιωτικοποίησης Σταθμού Παραγωγής
και Ορυχείου στο Μαυροβούνιο

•

Επίσης, μέσω της SENCAP, εταιρείας ενεργειακών συμμετοχών
με μετόχους την Contour Global και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), η ΔΕΗ Α.Ε. βρίσκεται ήδη
στον κατάλογο τελικής επιλογής σε δύο σημαντικά έργα:

•

Στο Κόσοβο, όπου η κοινοπραξία SENCAP-ENEL, αποτελεί έναν από
τους τέσσερις συμμετέχοντες στο τελικό στάδιο του διαγωνισμού
για ένα σταθμό ισχύος έως 2100 ΜW και για αποκατάσταση
υφιστάμενων μονάδων 800 MW.

•

Στο Νεγκοτίνο (Σκόπια), όπου η SENCAP έχει ήδη προεπιλεγεί.
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2. Δημόσια Επιχείρηση Αερίου (ΔΕΠΑ)
Η περίοδος αναφοράς, 2004 –α’ εξάμηνο 2007, περιλαμβάνει τις
διαδικασίες αναδιάρθρωσης της εταιρίας και του νομικού διαχωρισμού της.
Συγκεκριμένα:
i. Νομικός Διαχωρισμός ΔΕΠΑ Α.Ε
Με τον Ν.3428/2005/ΦΕΚ/313 της 27ης Δεκεμβρίου του 2005, περί
απελευθέρωσης της αγοράς του Φυσικού Αερίου, ιδρύθηκε νέα εταιρία,
100% θυγατρική της ΔΕΠΑ Α.Ε., από την οποία ασκούνται πλέον οι
δραστηριότητες της μεταφοράς, της αποθήκευσης, της υγροποίησης του
φυσικού αερίου και της αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου εντός
της Ελληνικής Επικράτειας. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 7 παρ.1 του Ν.3428,
η νέα εταιρία έχει την επωνυμία « Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού
Αερίου Α.Ε» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε).
Στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε μεταβιβάσθηκε από τη ΔΕΠΑ Α.Ε, με απόσπαση, ο κλάδος
του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Ε.Σ.Φ.Α). Με τη μεταβίβαση
στο Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε του κλάδου αυτού, ο Δ.Ε.Σ.Φ.Α. απέκτησε πλήρες και
αποκλειστικό δικαίωμα στη λειτουργία, διαχείριση, εκμετάλλευση και
ανάπτυξη του Ε.Σ.Φ.Α.

Στις 26.06.2006 με την υπ’αριθμ. 905/2/26.06.2006 απόφασή του το
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α Α.Ε ενέκρινε την απόσπαση του κλάδου,
συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων καθώς και όλων των περιουσιακών
στοιχείων ως και των εργαζομένων που τον αποτελούν, και την εισφορά
του στη νεοϊδρυθείσα Ανώνυμη Εταιρεία. Ως ημερομηνία σύνταξης της
λογιστικής κατάστασης (Ισολογισμού Μετασχηματισμού) του αποσπώμενου
και εισφερόμενου κλάδου ορίστηκε η 30η Ιουνίου του 2006.
Με το Προεδρικό Διάταγμα 33 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 31/20.02.2007
εγκρίθηκε το καταστατικό της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία
«Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε» (Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε),
όπως αναφέρεται στο Ν.3428/2005 άρθρο 7 παρ.1.
Επίσης με το Προεδρικό Διάταγμα 34 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α
31/20.02.2007 εγκρίθηκαν τα κριτήρια και η διαδικασία για τη μεταφορά και
ένταξη του προσωπικού της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία « ΔΕΠΑ
Α.Ε» στην Ανώνυμη Εταιρία με την επωνυμία «Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε»,(Ν.3428/2005
άρθρο 7 παρ.12).
Με την υπ’αριθμ. Δ13/Β/Φ 9.5.13/6597, κοινή Υπουργική Απόφαση
των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης, η οποία
δημοσιεύτηκε στο υπ’αριθμ.131/28.3.2007 ΦΕΚ, ορίστηκε ο Πρόεδρος
του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Διευθύνων Σύμβουλος και τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου, όπως προβλέπεται στο Ν.3428/2005 άρθρο 7 παρ.5.
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ii. Ενοποίηση ΕΔΑ
Στο Ν. 3428 άρθρο 21 παρ. 2, αναφέρεται ότι οι Εταιρίες Διανομής
Αερίου (Ε.Δ.Α) που είχαν συσταθεί κατά τις διατάξεις του Ν.2364/1995
συγχωνεύονται σε ενιαία Ε.Δ.Α ή θα απορροφώνται από τη Δ.Ε.Π.Α Α.Ε.
Στις 26.05.2006, με την υπ’αριθμ. 901/7/26.05.2006 απόφασή του το
Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Π.Α Α.Ε αποφάσισε τη συγχώνευση των
υφισταμένων Εταιριών Διανομής Αερίου (Ε.Δ.Α Α.Ε ) με απορρόφηση των
Ε.Δ.Α Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας από την Ε.Δ.Α Αττικής Α.Ε.
Στις 18 Δεκεμβρίου του 2006 έγιναν οι Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις των
Ε.Δ.Α Α.Ε, Αττικής, Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας για την έγκριση της
συγχώνευσης με απορρόφηση των Εταιριών Ε.Δ.Α Θεσσαλίας Α.Ε και
Θεσσαλονίκης Α.Ε από την Ε.Δ.Α Αττικής Α.Ε. και ακολούθησαν σχετικώς η
υπ΄αριθμ. 39478/06δις/29.12.2006 απόφαση της Νομαρχίας Αθηνών και η
υπ’αριθμ. Κ2-18211/29.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Με την
τροποποίηση του άρθρου 1 του καταστατικού της εταιρίας Ε.Δ.Α ΑΤΤΙΚΗΣ
Α.Ε η νέα εταιρία φέρει την επωνυμία ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε
και το διακριτικό τίτλο «Ε.Δ.Α Α.Ε». Η όλη διαδικασία ολοκληρώθηκε στις
29.12.2006.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω και μετά:
•

Την ολοκλήρωση της συγχώνευσης των εταιριών ΕΔΑ Θεσσαλονίκης
και Θεσσαλίας από την ΕΔΑ Αττικής Α.Ε.

•

Την ολοκλήρωση της σύστασης του Δ.Ε.Σ.Φ.Α Α.Ε.

•

Την αναμενόμενη σύσταση τριών νέων ΕΠΑ στις περιοχές Στερεά
Ελλάδα, Κεντρική Μακεδονία και Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

η ΔΕΠΑ Α.Ε πλέον καθίσταται ο σύγχρονος και ανταγωνιστικός Όμιλος
εταιριών που συμβάλλει στην ανάπτυξη της Οικονομίας, υλοποιεί έργα
επέκτασης της χρήσης του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, τη
βιομηχανία, το εμπόριο, τα νοικοκυριά και θα επιδιώξει να εκμεταλλευτεί νέες
επιχειρηματικές ευκαιρίες που συνδέονται με την κύρια δραστηριότητα του.
Η ΔΕΠΑ Α.Ε. θα ασκεί την εμπορία του φυσικού αερίου, θα ασκεί τις
διεθνείς δραστηριότητες και θα αναπτύσσει δραστηριότητες που δεν
συνδέονται με εκείνες της εμπορίας του φυσικού αερίου (non gas activities), ενώ ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα εκμεταλλεύεται την υποδομή μεταφοράς και
αποθήκευσης φυσικού αερίου και θα εξασφαλίζει την ισότιμη και χωρίς
διακρίσεις πρόσβαση τρίτων στο Ε.Σ.Φ.Α, ώστε να απελευθερώνεται
σταδιακά η αγορά φυσικού αερίου. Η εν λόγω χωρίς διακρίσεις πρόσβαση
τρίτων στο ΕΣΦΑ θα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της Υπουργικής
Απόφασης για τον ορισμό του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου και
αεριοποίησης υγροποιημένου φυσικού αερίου σε εφαρμογή του νόμου
3428/2005, η οποία υπεγράφη στις 13 Μαρτίου 2006 από τον υπουργό
Ανάπτυξης Δημήτριο Σιούφα.
iii. Εμπορική Δραστηριότητα
Κατά το διάστημα 01/03/04 – 30/04/07, η ΔΕΠΑ σημείωσε σημαντική
βελτίωση των μεγεθών που αφορούν στην εμπορική δραστηριότητα.
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Ο όγκος των πωλήσεων παρουσίασε το διάστημα αυτό αύξηση κατά 40%
ενώ η αξία των πωλήσεων σημείωσε αντίστοιχα μεγαλύτερη αύξηση κατά
περίπου 120%, λόγω και της σημαντικής αύξησης των τιμών του πετρελαίου
που παρατηρήθηκε την ίδια περίοδο. Ο όγκος των πωλήσεων του έτους
2006 διαμορφώθηκε σε 3,1 δις. κ.μ. με την ακόλουθη κατανομή ανά τομέα
κατανάλωσης :
•

Hλεκτροπαραγωγή : 					

70%

•

Xημική χρήση στη βιομηχανία : 				

5%

•

Μεγάλη βιομηχανία & ειδικές εμπορικές χρήσεις :

12%

•

Εταιρίες Παροχής Αερίου (οικιακός, εμπορικός &
μικρός βιομηχανικός τομέας)				

13%

Το διάστημα αυτό υπογράφηκαν 84 νέες συμβάσεις πώλησης αερίου με
βιομηχανικούς πελάτες. Ειδική μνεία γίνεται στη σύμβαση πώλησης που
υπογράφηκε με την ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΕΝΘΕΣ), θυγατρική
εταιρεία των ΕΛΠΕ, για την τροφοδοσία του σταθμού ηλεκτροπαραγωγής
της με φυσικό αέριο.
Κατά το ίδιο διάστημα τροφοδοτήθηκαν από τη ΔΕΠΑ συνολικά 58 νέοι,
κυρίως βιομηχανικοί, καταναλωτές με ειδική αναφορά ως προς την έναρξη
τροφοδοσίας:
•

Tου προαναφερθέντος σταθμού ηλεκτροπαραγωγής της ΕΝΘΕΣ
ισχύος 400 MW. Η μονάδα αυτή απετέλεσε την πρώτη μονάδα
αυτού του μεγέθους που κατασκευάστηκε και λειτούργησε από
ανεξάρτητο ηλεκτροπαραγωγό.

•

Σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ανοιχτού κύκλου της ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ, ισχύος 150 MW για την κάλυψη κυρίως
αιχμιακών φορτίων του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής.

•

Της νέας μονάδας της ΔΕΗ στο Λαύριο (Λαύριο Νο. 5) ισχύος 400
MW.

•

Του εργοστασίου της χαλυβουργίας SOVEL στον Αλμυρό Μαγνησίας.

•

Δεύτερου σταθμού τροφοδοσίας λεωφορείων της ΕΘΕΛ στην
Ανθούσα Αττικής.

•

Της Μονάδας Ξήρανσης Ιλύος του ΥΠΕΧΩΔΕ στην Ψυττάλεια.

Η κάλυψη των αναγκών προμήθειας φυσικού αερίου πραγματοποιήθηκε
μέσω των υφισταμένων συμβάσεων προμήθειας, με την Gazprom Export
Ρωσίας για αέριο αγωγού και Sonatrach Αλγερίας για υγροποιημένο φυσικό
αέριο. Kατά το έτος 2006 η ΔΕΠΑ προμηθεύτηκε 3,1 δις κ.μ. φυσικού
αερίου, με αναλογία 81% περίπου για αέριο αγωγού και 19% για υγροποιημένο
αέριο. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τα έτη 2004 και 2005 ήταν 2,5 και 2,7 δις
κ.μ. φυσικού αερίου. Επιπλέον σημειώνεται ότι υπογράφηκε η Συμφωνία
Λειτουργίας μεταξύ της ΔΕΠΑ και της Τουρκικής BOTAS. Η ανωτέρω
συμφωνία είναι αναπόσπαστο μέρος της εμπορικής συμφωνίας για την
προμήθεια φυσικού αερίου από την BOTAS που υπογράφηκε το Δεκέμβριο
του 2003.
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Ξεχωριστή αναφορά πρέπει να γίνει για τη δραστηριότητα των Εταιριών
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) στις οποίες η ΔΕΠΑ συμμετέχει εμμέσως, διά της ΕΔΑ
ΑΕ, κατά 51%. Η δραστηριότητα των θυγατρικών αυτών εταιριών της ΔΕΠΑ
παρουσίασε σημαντική αύξηση τόσο από άποψη εμπορικής εκμετάλλευσης,
όσο και από την άποψη της ανάπτυξης του αναγκαίου δικτύου διανομής.
Ειδικότερα:
•

Η ΕΠΑ Αττικής τριπλασίασε τον όγκο πωλήσεων (από 60 εκατ. κ.μ. το
έτος 2003 σε περίπου 181 εκατ. κ.μ. το έτος 2006). Πραγματοποίησε
συνδέσεις 27.000 νέων πελατών περίπου και υλοποίησε την
κατασκευή 770 χλμ. δικτύου διανομής. Η ΕΠΑ Αττικής παρουσίασε
το έτος 2005 για πρώτη φορά θετικό λειτουργικό αποτέλεσμα προ
φόρων και αποσβέσεων (περίπου 1,2 εκατ. ευρώ), ενώ με περαιτέρω
βελτίωση κατά το έτος 2006, διαμόρφωσε για πρώτη φορά θετικό
καθαρό αποτέλεσμα (1,8 εκατ. ευρώ), με σχετική καθυστέρηση
σε σχέση με τις άλλες ΕΠΑ, κυρίως λόγω μεταγενέστερης έναρξης
λειτουργίας της.

•

Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης υπερδιπλασίασε τον όγκο πωλήσεών της
(από περίπου 60 εκατ. κ.μ. το έτος 2003 σε 128 εκατ. κ.μ. το έτος
2006). Πραγματοποίησε επίσης εντός της τριετίας, περίπου 47.000
συνδέσεις νέων πελατών και κατασκεύασε 300 χλμ. νέου δικτύου
διανομής. Η ΕΠΑ Θεσσαλονίκης παρουσίασε το 2004 για πρώτη
φορά θετικό αποτέλεσμα (1 εκατ. ευρώ προ φόρων), με αύξηση το
2005 στα 6,6 εκατ. ευρώ (προ φόρων) και περαιτέρω βελτίωση κατά
το 2006, φθάνοντας τα 11,2 εκατ. ευρώ προ φόρων.

•

Η ΕΠΑ Θεσσαλίας επίσης υπερδιπλασίασε τον όγκο πωλήσεών της
(από 33 εκατ. κ.μ. το έτος το 2003 σε 88 εκατ. κ.μ. το έτος 2006).

Εντός της τριετίας πραγματοποίησε περίπου 15.000 νέες συνδέσεις
πελατών και κατασκεύασε νέο δίκτυο διανομής συνολικού μήκους
άνω των 230 χλμ.. Η ΕΠΑ Θεσσαλίας παρουσίασε επίσης για πρώτη
φορά θετικό οικονομικό αποτέλεσμα το έτος 2004 (0,8 εκατ. ευρώ
προ φόρων), με αύξηση το 2005 στα 3 εκατ. ευρώ (προ φόρων) και
περαιτέρω βελτίωση κατά το 2006, φθάνοντας τα 5,5 εκατ. ευρώ προ
φόρων.
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•

Άλλες σημαντικές εξελίξεις της συγκεκριμένης περιόδου ήταν οι
ακόλουθες :

•

Λήφθηκε απόφαση για την ανάπτυξη βασικής υποδομής δικτύων
διανομής, κυρίων για την τροφοδότηση βιομηχανικών πελατών, σε 11
περιφερειακές πόλεις κατά μήκος του κεντρικού αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου. Πιο συγκεκριμένα αποφασίστηκε η κατασκευή
βιομηχανικών δικτύων στις πόλεις Αλεξανδρούπολη, Κομοτηνή,
Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, Κατερίνη, Κιλκίς, Λαμία, Θήβα, Χαλκίδα και
Κόρινθος. Σε αρκετές από τις πόλεις αυτές τα έργα ανάπτυξης του
συγκεκριμένου δικτύου έχουν ήδη ξεκινήσει.

•

Προωθήθηκε η διαδικασία για την προκήρυξη διεθνών διαγωνισμών
για την επιλογή ιδιωτών επενδυτών που θα συμμετάσχουν στην
ίδρυση τριών νέων ΕΠΑ στις περιοχές της Στερεάς Ελλάδας,
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

•

Πραγματοποιήθηκε επικαιροποίηση της πρότασης της ΔΕΠΑ για τα
τιμολόγια χρήσης του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού
Αερίου (ΕΣΦΑ) η οποία αποτέλεσε αντικείμενο επεξεργασίας από
τη ΡΑΕ και το ΥΠΑΝ, για την τελική διαμόρφωση σχετικού σχεδίου
Υπουργικής Απόφασης που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση εντός
του 2005 και υπεγράφη στις 13 Μαρτίου 2006.

iv. Διεθνείς Δραστηριότητες – Θέματα Στρατηγικού Προγραμματισμού
Στον τομέα αυτό πραγματοποιήθηκαν συνοπτικά τα εξής:
•

Μελέτη καθορισμού της διαδρομής του αγωγού Κομοτηνή –
Αλεξανδρούπολη – Κήποι και λήψη σχετικών αδειών.

•

Επαφές ΔΕΠΑ και αντίστοιχης τουρκικής εταιρίας BOTAS.
Αλληλοενημέρωση και συντονισμός εργασιών για τον προσδιορισμό
της τελικής διαμέτρου του αγωγού.

•

Μελέτη λεπτομερούς σχεδιασμού του ως άνω αγωγού. Αντίστοιχες
εργασίες από BOTAS στο τουρκικό τμήμα Caraçabey-Κήποι.

•

Διαγωνισμός για την κατασκευή στο ελληνικό έδαφος του τμήματος
του αγωγού Κήποι-Αλεξανδρούπολη. Κατακύρωση στην εταιρία
Ghizzoni. Υπογραφή σχετικής σύμβασης.

•

Διαγωνισμός για την ανάθεση, κατασκευή και θέση σε λειτουργία
του μετρητικού σταθμού συνόρων του αγωγού διασύνδεσης
συστημάτων φυσικού αερίου Τουρκίας-Ελλάδος. Κατακύρωση σε
ελληνο-ολλανδική κοινοπραξία. Υπογραφή σχετικής σύμβασης.

•

Έναρξη κατασκευής από BOTAS του τμήματος του αγωγού στο

τουρκικό έδαφος.
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•

Εγκαίνια κατασκευής του διασυνδετήριου αγωγού Τουρκίας –
Ελλάδος στις 3 Ιουλίου 2005 από τους Πρωθυπουργούς Ελλάδος και
Τουρκίας.

•

Διεξαγωγή συνομιλιών μεταξύ της ΔΕΠΑ και της ελληνορωσικής
κοινοπραξίας «Προμηθέας Gas», για την απ’ ευθείας ανάθεση
κατασκευής, βάσει των Διακρατικών Συμφωνιών Ελλάδος –Ρωσίας,
του τμήματος του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδος – Τουρκίας
μεταξύ Κομοτηνής – Αλεξανδρούπολης. Ολοκλήρωση συμφωνίας
και υπογραφή σχετικής σύμβασης.

•

Ολοκλήρωση της κατασκευής του Ελληνικού τμήματος του
διασυνδετήριου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδος – Τουρκίας κατά
τη διαδρομή Κομοτηνή – Αλεξανδρούπολη – Ελληνοτουρκικά
σύνορα το θέρος του 2007.

•

Διεξαγωγή διεθνούς διαγωνισμού και ανάθεση λεπτομερούς
τεχνικής μελέτης σκοπιμότητας του έργου διασύνδεσης Ελλάδος –
Ιταλίας σε γερμανο-ιταλική κοινοπραξία.

•

Ανάθεση οικονομικής μελέτης σκοπιμότητας του έργου της
διασύνδεσης Ελλάδος – Ιταλίας στον Χρηματοοικονομικό Σύμβουλο
της Banca Intesa.

•

Υπογραφή μνημονίου μεταξύ ΔΕΠΑ και της ιταλικής εταιρίας EDISON
ως προς το πλαίσιο των ενεργειών και δράσεων, που απαιτούνται
μέχρι τη λήψη της Προκαταρκτικής Απόφασης Επένδυσης για την
κατασκευή του διασυνδετήριου αγωγού Ελλάδος-Ιταλίας.

•

Επαφές με τις Τοπικές Αρχές της Puglia στην Ιταλία και παρουσιάσεις
των πλεονεκτημάτων του ως άνω έργου, έναντι του ανταγωνιστικού
έργου κατασκευής τερματικού σταθμού αποθήκευσης και
αεριοποίησης Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG Terminal) της
British Gas στο Brindisi.

•

Υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος – Ιταλίας για τη στήριξη
του έργου της διασύνδεσης συστημάτων φυσικού αερίου των δύο
χωρών

•

Πραγματοποίηση στενής συνεργασίας με τα αρμόδια Κοινοτικά
Όργανα για την ένταξη και χρηματοδότηση κατά 50% όλων των
τεχνικών μελετών και του βασικού σχεδιασμού του έργου από το
Πρόγραμμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων.

•

Συνέχιση διαβουλεύσεων με χώρες παραγωγούς για την διασφάλιση
των αναγκαίων ποσοτήτων φυσικού αερίου σύμφωνα με το
αντίστοιχο χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του έργου.

•

Πραγματοποίηση επαφών και συνομιλιών με επίσημους
εκπροσώπους γειτονικών χωρών προκειμένου να συμφωνηθεί η
διασύνδεση και τροφοδοσία τους με φυσικό αέριο μέσω Ελλάδος.

•

Διευθετήσεις και Συμφωνίες μεταξύ των Αρχών και των Εταιρειών
των δύο Χωρών Ελλάδος και Ιταλίας προκειμένου να αποφασισθεί το

πλαίσιο Εξαίρεσης από πρόσβαση Τρίτων του θαλάσσιου τμήματος
του αγωγού και να γνωστοποιηθεί αρμοδίως στην Κοινότητα. Αυτό
επισημοποιήθηκε ως γνωστόν, με την υπογραφή Πρωτοκόλλου από
τον Έλληνα Υπουργό Ανάπτυξης και τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικής
Ανάπτυξης στις 31 Ιανουαρίου 2007 στην Αθήνα.

164

•

Έκδοση της Απόφασης της Κοινότητος για την Εξαίρεση του
θαλάσσιου τμήματος του αγωγού από πρόσβαση τρίτων.

•

Διαβουλεύσεις μεταξύ ΔΕΠΑ, Edison, BOTAS σε επίπεδο Εταιρειών
και Εθνικών Αρχών για την κατάρτιση και υπογραφή τριμερούς
Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδος – Ιταλίας – Τουρκίας ως βάσης
συνεργασίας στην διαμετακόμιση του φυσικού αερίου μέσω του
διασυνδετηρίου αγωγού Τουρκία – Ελλάδα – Ιταλία.

•

Υλοποίηση παράλληλων εργασιών Βασικού Σχεδιασμού του
θαλάσσιου τμήματος της διασύνδεσης Ελλάδος – Ιταλίας

•

περιβαλλοντικές μελέτες και διαδικασίες αδειοδοτήσεων από τις
Αρχές των Χωρών

•

χαρτογράφηση της υποθαλάσσιας όδευσης του αγωγού μεταξύ
Ελλάδος – Ιταλίας και επιλογή του προσφορότερου θαλάσσιου
διαδρόμου

•

ειδικές τεχνικές μελέτες (λειτουργίας και ελέγχου του υποθαλάσσιου
συστήματος, Landfall κλπ).

v. Χρηματοδότηση έργων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑν) του Γ΄ ΚΠΣ
Μέχρι σήμερα στο ΕΠΑΝ είναι ενταγμένα 35 Τεχνικά Δελτία Έργων
συνολικού προϋπολογισμού 392 εκατ. ευρώ με αντιστοιχούσα Δημόσια
Δαπάνη 176 εκατ. ευρώ. Την 31 Δεκεμβρίου 2006 είχαν καταχωρηθεί στο
Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΠΣ) του υπουργείου Οικονομίας
και Οικονομικών (ΥΠΟΙΟ) δαπάνες συνολικού ύψους 144 εκατ. ευρώ, στις
οποίες αντιστοιχεί δημόσια δαπάνη ύψους 69,68 εκατ. ευρώ.
vi. Χρηματοδότηση έργων ΤΕΝ
Αφορά μελέτες Διευρωπαϊκών Δικτύων (ΤΕΝ) που συγχρηματοδοτούνται
κατά 50% από την Ε.Ε. Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς :
•

Για τη μελέτη που αφορά στον ελληνο-τουρκικό αγωγό (TEN G82/02)
δόθηκε παράταση ολοκλήρωσης μέχρι τον Ιούνιο 2006, λόγω
καθυστερήσεων από την τουρκική πλευρά. Η τελική οικονομική
αναφορά απεστάλη την 6/11/2006 και τον Δεκέμβριο 2006 έγινε
εκταμίευση ποσού 512.825,21 ευρώ.

•

Για τη μελέτη που αφορά στον ελληνο-ιταλικό αγωγό (TEN G92/03)
πραγματοποιήθηκε οικονομική εκκαθάριση τον Ιανουάριο 2006
όπου και απεστάλη η σχετική αναφορά στην Ε.Ε. Το τελικό ποσό της
εκκαθάρισης ορίσθηκε στο ποσό των 868.650,47 ευρώ.

•

Την 1η Δεκεμβρίου 2005 αποφασίστηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή να χρηματοδοτήσει το έργο που αφορά στη σύνδεση

Ελλάδας – Ιταλίας (FEED Studies) μέσω νέου χερσαίου (Κομοτηνή
– Ν. Μεσημβρία – Σταυρολιμένας) αγωγού φυσικού αερίου (ΤΕΝ
G114/04), αρχικού προϋπολογισμού ευρώ6.450.000,00. Η
υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει μέχρι 30/11/2008.
•

Τον Οκτώβριο του 2005 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το έργο που αφορά στην σύνδεση Ελλάδας – Ιταλίας (FEED Studies) μέσω υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου (TEN G124/05),
αρχικού προϋπολογισμού 11.235.000,00 ευρώ. Η απόφαση της Ε.Ε.
αναμένεται εντός του 2007. Το έργο θα επιδοτηθεί με ποσοστό 30%
από την ΕΕ και θα υλοποιηθεί σε συνεργασία με την ιταλική εταιρία
EDISON.

Δάνεια και Διαχείριση Διαθεσίμων
Κατά την περίοδο αναφοράς συνεχίστηκε η τακτική παρακολούθηση των
ταμειακών ροών και η διαχείριση των χρηματικών διαθεσίμων της Εταιρείας,
σε βάση προθεσμιακών καταθέσεων. Το μέσο ετήσιο επιτόκιο κυμάνθηκε
μεταξύ 2,12%-2,83%.
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Κατά τη διάρκεια του 2005 και μετά την επεξεργασία των οικονομικών
στοιχείων, άρχισαν, για την απρόσκοπτη υλοποίηση των προγραμματισμένων
επενδύσεων, συζητήσεις με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)
για τη δανειοδότηση των έργων της αναβάθμισης της δυναμικότητας
του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου της Ρεβυθούσας και της
κατασκευής του Ελληνικού τμήματος του διασυνδετήριου αγωγού μεταξύ
Ελλάδος-Τουρκίας.
Το Δεκέμβριο του 2005 οι συζητήσεις μεταξύ ΔΕΠΑ και ΕΤΕπ κατέληξαν
στην οριστικοποίηση δύο νέων δανειακών συμβάσεων συνολικού ύψους
45 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση των παραπάνω έργων. Οι συμβάσεις
αυτές, με την κάλυψη του Ελληνικού Δημοσίου, υπεγράφησαν στις 3
Φεβρουαρίου 2006 για ποσά ύψους 23 εκατ. ευρώ και 22 εκατ. ευρώ
αντιστοίχως. Τον Ιούλιο του 2006 πραγματοποιήθηκε η εκταμίευση των
πρώτων δόσεων των ανωτέρω αναφερομένων δανείων ύψους 13 εκατ. ευρώ
και 12 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, ήτοι συνολικά 25 εκατ. ευρώ.
Ασφαλιστικά θέματα
Συνεχίστηκε, κατά την περίοδο αναφοράς, το ασφαλιστικό πρόγραμμα της
Εταιρείας, με το οποίο καλύπτονται:
•

Τα Πάγια Περιουσιακά Στοιχεία της Εταιρείας έναντι όλων των
κινδύνων περιλαμβανομένων και των τρομοκρατικών ενεργειών.

•

Η Αστική Ευθύνη, τόσο από τη χρήση και λειτουργία του
Συστήματος Μεταφοράς και Αποθήκευσης, όσο και από τη θαλάσσια
μεταφορά του υγροποιημένου φυσικού αερίου από λιμένες της
Αλγερίας.

•

Ορισμένες κατηγορίες προσωπικού και επισκεπτών για προσωπικά
ατυχήματα και εγκληματικές ενέργειες.

•

Η ευθύνη των διευθυντών και στελεχών της εταιρίας καθώς και των
Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για πράξεις ή παραλήψεις που
μπορεί να προκύψουν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ix. Οικονομικά αποτελέσματα
Το αποτέλεσμα χρήσης έτους 2004 ανήλθε σε κέρδη ύψους 2,18 εκατ. ευρώ
(προ φόρων), ενώ οι πωλήσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 426,2 εκατ. ευρώ
αντιστοιχούσες σε ποσότητα φυσικού αερίου 2,5 εκατ. m3.
Το αποτέλεσμα της χρήσεως έτους 2005 ανήλθε σε κέρδη ύψους 18,41 εκατ.
ευρώ (προ φόρων), ενώ οι πωλήσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 614,72 εκατ.
ευρώ αντιστοιχούσες σε ποσότητα φυσικού αερίου 2,7 εκατ. m3.
Το αποτέλεσμα της χρήσεως έτους 2006 ανήλθε σε κέρδη ύψους 26,67 εκατ.
ευρώ (προ φόρων), ενώ οι πωλήσεις της χρήσεως ανήλθαν σε 820,15 εκατ.
ευρώ αντιστοιχούσες σε ποσότητα φυσικού αερίου 3,1 εκατ. m3.
Αναφορικά με τα οικονομικά αποτελέσματα του έτους 2006 σημειώνονται τα
εξής:
•

Το μικτό αποτέλεσμα διαμορφώθηκε σε 53,8

•

Τα χρηματοοικονομικά έξοδα (10,4 εκατομμύρια) διαμορφώνουν
θετικό ολικό αποτέλεσμα 25,4 εκατ. ευρώ.

•

Οι αποσβέσεις ανήλθαν σε 20,8 εκατ. ευρώ.

•

Στις προβλέψεις περιλαμβάνεται πρόβλεψη επισφάλειας πελατών
ποσού 15 εκατ. ευρώ.

•

Το EBITDA διαμορφώθηκε σε 5,73%.
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x.Θέματα Ανθρώπινου Δυναμικού
•

Οι προσλήψεις προσωπικού στη ΔΕΠΑ πραγματοποιούνται στο
πλαίσιο του 2190/94/ΑΣΕΠ, όπως ισχύει.

•

Την 31η Δεκεμβρίου 2006 η εταιρεία απασχολούσε 340
εργαζόμενους, μεταξύ των οποίων και 11 δικηγόροι με σύμβαση
έμμισθης εντολής.

•

Την 1η Μαρτίου του 2007 το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε.,
με την υπ’αριθ.949/01.03.2007 Απόφαση του ενέκρινε σύμφωνα με
τις διατάξεις του Ν.3428/2005 (άρθρο 7 παρ.12) και του Προεδρικού
Διατάγματος 34/ΦΕΚ Α 31/202.02.2007 τη μεταφορά προσωπικού
από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. στο ΔΕΣΦΑ ΑΕ.

•

Το Μάιο 2007 το προσωπικό της ΔΕΠΑ Α.Ε. ανέρχεται σε 67 άτομα
από τα οποία πέντε (5) δικηγόροι με σύμβαση έμμισθης εντολής.

•

Στη νέα εταιρεία ΔΕΣΦΑ ΑΕ, το προσωπικό ανέρχεται σε 275 άτομα
από τα οποία έξι (6) δικηγόροι με Σύμβαση έμμισθης εντολής.

3. Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ)
Κατά το διάστημα 1.3.2004 έως 30.4.2007 ο ΔΕΣΜΗΕ ΑΕ συνέχισε την
αναπτυξιακή του πορεία, υλοποίησε τους περισσότερους από τους στόχους
που είχαν τεθεί και ανέπτυξε περαιτέρω Συστήματα και λειτουργικές
διαδικασίες που προβλέπονται από το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη
λειτουργία του και τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Στη
συνέχεια αναφέρονται τα σημαντικότερα αποτελέσματα που επιτεύχθηκαν.
i. Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Συμμετοχή στην προετοιμασία του νέου Νόμου 3426/2005, ο οποίος
δημοσιεύτηκε στο τέλος του 2005. Η εταιρεία συμμετείχε ενεργά στην
επεξεργασία και κατάρτιση των σχεδίων του νέου Κώδικα Διαχείρισης
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και έλαβε μέρος στις
δημόσιες διαβουλεύσεις της ΡΑΕ στο πλαίσιο της κατάρτισης του νέου
Κώδικα. Παράλληλα έγινε μελέτη των επί μέρους υπο–έργων που θα
απαιτηθούν για την ικανοποίηση των διατάξεων του νέου κώδικα.
Υποβλήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης πρώτο σχέδιο νόμου για τα
Πιστοποιητικά Εγγύησης Προέλευσης (ΠΕΠ) και έγινε σχολιασμός του
νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ.
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ii. Εργασίες Βελτίωσης της Υποδομής της Αγοράς
Η εταιρεία ανέπτυξε και έθεσε σε παραγωγική λειτουργία νέο λογισμικό
εκτέλεσης της μηνιαίας εκκαθάρισης της Αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε
περιβάλλον ORACLE. Βελτίωσε τις διαδικασίες ελέγχου και συλλογής των
μετρητικών δεδομένων των μονάδων ΑΠΕ και των μετρητών Μέσης Τάσης,
ενώ αύξησε τον όγκο της αυτόματης λήψης των δεδομένων.
iii. Δραστηριότητες αναφορικά με τη διείσδυση ΑΠΕ
Η συμβολή του ΔΕΣΜΗΕ στην επίτευξη του εθνικού στόχου για μεγάλη
συμμετοχή των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας συνοψίζεται στα
ακόλουθα:
1.

Χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης σε συνεργασία με το Διαχειριστή
Δικτύου για:
• 79 Α/Π συνολικής ισχύος 1.570 MW
• 77 ΜΥΗΣ συνολικής ισχύος 140 MW
• 7 Σ.Η.Θ.Υ.Α. συνολικής ισχύος 52 MW
• 6 Σταθμούς Βιομάζας συνολικής ισχύος 40 MW

2. Σύναψη τριμερών Συμβάσεων Σύνδεσης για 9 Α/Π συνολικής ισχύος 300
MW.
3.

Εκπόνηση Μελετών στατικής ασφάλειας για διάφορα σενάρια
διείσδυσης ΑΠΕ στο ΕΔΣΜ και προσδιορισμού κορεσμένων περιοχών
όσον αφορά τη δυνατότητα διείσδυσης ΑΠΕ στο ΕΔΣΜ.

4. Εκπόνηση μελέτης από το ΕΜΠ «Ανάλυση Ευστάθειας Διασυνδεδεμένου
Συστήματος υπό Μεγάλη Αιολική Διείσδυση και αξιολόγηση
Μεταβατικής Συμπεριφοράς Α/Γ σε βύθιση Τάσεως», για την εκτίμηση
των επιδράσεων μεγάλης αιολικής διείσδυσης στο Σύστημα.
5. Ενεργή Συμμετοχή στο έργο «Ανάλυση της Αξιοπιστίας Λειτουργίας και
της Λειτουργικής Απόδοσης του Ελληνικού Συστήματος Παραγωγής
Ηλεκτρικής Ενέργειες με Αιολική Διείσδυση» που ανετέθη στο Ε.Μ.Π.
από τη ΡΑΕ.
6. Μοντελοποίηση της δυναμικής συμπεριφοράς του ΕΔΣΜ υπό μεγάλη
Αιολική Διείσδυση.
iv. Ενίσχυση Πληροφοριακής Υποδομής
Εγκαταστάθηκε νέος εξοπλισμός και λογισμικό για τα Κεντρικά Συστήματα
του ΔΕΣΜΗΕ που θα καλύψουν τις μεσοπρόθεσμες ανάγκες της Εταιρείας
και τέθηκαν σε παραγωγική λειτουργία νέες εφαρμογές (έκδοση
μηχανογραφικών τιμολογίων, Αναλυτική λογιστική, τήρηση Αποθήκης Η/Ε,
Μισθοδοσία κλπ). Επίσης, αναβαθμίστηκαν τα δίκτυα της εταιρείας σε
θέματα ασφάλειας και διαθεσιμότητας.
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Ανατέθηκε στον ΟΤΕ, η πλήρης κάλυψη όλων των εγκαταστάσεων
του ΔΕΣΜΗΕ με μισθωμένα κυκλώματα, τεχνολογίας Frame Relay.
Στον όλο σχεδιασμό ελήφθη υπόψη και η επικείμενη, εντός του 2007,
μετεγκατάσταση του ΔΕΣΜΗΕ στο νέο κτίριο του Πειραιά.
Εμπλουτίσθηκε η εταιρική ιστοσελίδα με δυναμικό σύστημα ημερολογιακής
εμφάνισης νέων μεγεθών της αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (καθαρή
χωρητικότητα διασυνδέσεων, διαθέσιμη χωρητικότητα διασυνδέσεων κλπ.),
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου (Κώδικας).
Εμπλουτίσθηκε η εταιρική ιστοσελίδα με πλήθος πληροφοριών υποστήριξης
των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες εκχώρησης δικαιωμάτων
διασυνδέσεων, καθώς και δημοσίευσης των αποτελεσμάτων των
δημοπρασιών αυτών.
Αναβαθμίστηκαν οι προσφερόμενες λειτουργίες για την πρόσβαση χρηστών
μέσω GPRS στο σύστημα iso.desmie.gr (on-line στοιχεία διασυνδεδεμένου
συστήματος).
Υλοποιήθηκε σύστημα VPN για την ασφαλή πρόσβαση εξ αποστάσεως
στο εσωτερικό δίκτυο του ΔΕΣΜΗΕ, με σκοπό την αντιμετώπιση εκτάκτων
συμβάντων από το προσωπικό του ΔΕΣΜΗΕ.
v. Διαγωνισμοί Έργων ενταγμένων στο Γ΄ ΚΠΣ
Ολοκληρώθηκαν εγκαίρως και επιτυχώς όλοι οι διαγωνισμοί των έργων που
είναι ενταγμένα στο Γ΄ ΚΠΣ και σε πολλά έχει αρχίσει η υλοποίησή τους. Για
τα έργα αυτά, 16 τον αριθμό και συνολικού προϋπολογισμού 31,5 εκατ. ευρώ,
η συνολική κατακυρωθείσα καθαρή αξία ανήλθε στα 28,2 εκατ. ευρώ.
Τα έργα αυτά είναι:
1.

Κάλυψη κτιριακών αναγκών ΔΕΣΜΗΕ.

2. Υπηρεσίες Συμβούλου Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού
Πληροφοριακού Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ.
3.

Σύστημα αγοράς Η/Ε για την υλοποίηση των μεταβατικών διατάξεων
του Νέου Κώδικα.

4. Κεντρικά υπολογιστικά συστήματα και περιφερειακός εξοπλισμός.
5. Εγκατάσταση συστήματος πυρασφάλειας κτιρίων ΔΕΣΜΗΕ.
6. Σύνταξη εγχειριδίων του Κώδικα αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
και προμήθεια και εγκατάσταση εφαρμογών λογισμικού για την
εκπαίδευση των συμμετεχόντων στην αγορά.
7.

Σύστημα καταγραφής και στατιστικής ανάλυσης ιστορικών στοιχείων
λειτουργίας συστήματος.

8. Αντικατάσταση Μιμικού Διαγράμματος ΠΚΕΕ Θεσσαλονίκης.
9. Σύστημα Ελέγχου Πρόσβασης και Ασφάλειας Κτιριακών
Εγκαταστάσεων ΕΚΕΕ Αγίου Στεφάνου.
10. Συστήματα αδειάλειπτης τροφοδότησης (UPS) του Συστήματος 		
Ελέγχου Ενέργειας.
11. Πρόσθετος ηλεκτρονικός εξοπλισμός προσλήψεων 2005-2006.
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12. Σύστημα Πρόγνωσης Ενεργειακής Παραγωγής από Αιολικά Πάρκα.
13. Σύστημα Οικονομικής Διαχείρισης.
14. Τηλεπικοινωνιακός Εξοπλισμός.
15. Office automation.
16. Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων.
Για τα σημαντικότερα από αυτά, η μέχρι σήμερα πορεία τους έχει ως
ακολούθως:
•

Απόκτηση ιδιόκτητου κτιρίου γραφείων ΔΕΣΜΗΕ
Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός μέσω του οποίου επιλέχθηκε το κτίριο
στον Πειραιά και έγινε και το συμβόλαιο αγοραπωλησίας.

•

Ολοκληρωμένο Επιχειρησιακό Πληροφοριακό Σύστημα (ΟΕΠΣ)
Ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός μέσω του οποίου έχει προσληφθεί
σύμβουλος για τη μελέτη, προδιαγραφή και επίβλεψη της υλοποίησης
ενός Ολοκληρωμένου Επιχειρησιακού Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΕΠΣ)
και υλοποιείται η Α΄ Φάση του Έργου.

•

Υλοποίηση των μεταβατικών διατάξεων του νέου Κώδικα
Ολοκληρώθηκε ο Διαγωνισμός και έχει αρχίσει η υλοποίηση του έργου
με ανάδοχο την εταιρεία AREVA. Το έργο αφορά την προμήθεια του
εξοπλισμού και την ανάπτυξη και προσαρμογή του απαιτούμενου

λογισμικού για:
•

την αυτοματοποίηση του μηχανισμού υποδοχής προσφορών και
δηλώσεων φορτίου και δημοσίευσης αποτελεσμάτων,

•

την επίλυση των προβλημάτων του Ημερήσιου Ενεργειακού
Προγραμματισμού, του Προγράμματος Κατανομής, της Κατανομής
σε πραγματικό χρόνο και του εκ των υστέρων υπολογισμού των
Οριακών Τιμών Αποκλίσεων και

•

τον υπολογισμό της Εκκαθάρισης της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

vi. Διευρωπαϊκή Συνεργασία
Στελέχη του ΔΕΣΜΗΕ συμμετείχαν δραστήρια τόσο σε κεντρικό ευρωπαϊκό
επίπεδο (UCTE, ETSO) όσο και σε περιφερειακό επίπεδο (SUDEL, SETSO,
Φόρουμ ΑΘΗΝΩΝ) σε αντίστοιχες πρωτοβουλίες που αφορούν σε θέματα
αξιοπιστίας, επανασύνδεσης της χώρας με το Ευρωπαϊκό Σύστημα, νέες
διασυνδέσεις (Toυρκία) καθώς και συμμετοχή στο μηχανισμό διασυνοριακού
εμπορίου του ETSO (CBT μηχανισμός) για αμοιβή της χρήσης του Ελληνικού
Συστήματος και των απωλειών αυτού λόγω των διαμετακομίσεων.

170

Αποτέλεσμα διαφόρων σχετικών διεθνών συνεργασιών υπήρξε η
επανασύνδεση με το ευρωπαϊκό σύστημα της UCTE την 10η Οκτωβρίου
2004, που αποκατέστησε την σύνδεση του Ελληνικού Συστήματος με τα
Συστήματα της Δυτικής και Κεντρικής Ευρώπης και γίνεται μελέτη σύνδεσης
της Τουρκίας με το σύστημα της UCTE. Στην εκπόνηση της μελέτης ο
ΔΕΣΜΗΕ συνεργάζεται με τις RWE, EON, RTE, NEK, EKC, HEP και TEIAS.
Ο ΔΕΣΜΗΕ υπέγραψε το Πολυμερές Συμφωνητικό των Διαχειριστών
Συστήματος που είναι μέλη της UCTE. Τέλος ο ΔΕΣΜΗΕ δραστηριοποιήθηκε
στη διαμόρφωση της Περιφερειακής Αγοράς Ενέργειας Νοτιοανατολικής
Ευρώπης.
vii. Θέματα προσωπικού
Ολοκληρώθηκαν δύο κύκλοι προσλήψεων προσωπικού, ενώ είναι σε εξέλιξη
και τρίτος κύκλος. Οι κύκλοι αυτοί αφορούσαν συνολικά την πρόσληψη 78
ατόμων διαφόρων ειδικοτήτων. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η διαδικασία δύο
νέων κύκλων προσλήψεων που αφορούν την πρόσληψη 32 ατόμων διαφόρων
ειδικοτήτων.
Ρυθμίστηκαν θέματα προσωπικού που βρισκόντουσαν σε εκκρεμότητα από
την ίδρυση της εταιρείας και αφορούσαν τις άδειες ασθένειας, μισθολογικά
θέματα και τη χρηματοδότηση συμμετοχής μισθωτών σε προπτυχιακά
και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Ταυτόχρονα εντάθηκε η
συνεχιζόμενη κατάρτιση και επιμόρφωση του προσωπικού. Κατά το χρονικό
διάστημα Μαρτίου 2004 - Απριλίου 2007 το προσωπικό συμμετείχε σε
σεμινάρια και συνέδρια συνολικής διάρκειας 6.300 ωρών.
Τέλος, ολοκληρώνεται η σύνταξη Σχεδίων Κανονισμού Προσωπικού,
Συστήματος Διοίκησης Αμοιβών, Συστήματος Αξιολόγησης Προσωπικού και
Κώδικα Δεοντολογίας.

viii. Έκτακτη προμήθεια νέας ισχύος Εφεδρείας ~150 MW
Η εταιρεία παρακολούθησε και χειρίστηκε τη σύμβαση υλοποίησης της
μονάδας παραγωγής της ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε, παρακολούθησε
τις δοκιμές αυτής και η μονάδα ετέθη σε λειτουργία το Δεκέμβριο του
2004. Επίσης χειρίστηκε το σοβαρότατο θέμα των απαιτήσεων της
εταιρείας κατά του αντισυμβαλλόμενου μέρους και την παραπομπή της
καθυστέρησης έναρξης λειτουργίας σε διαιτησία. Η εταιρεία αξιοποίησε τη
σύμβαση Διαθεσιμότητας ισχύος της μονάδας παραγωγής Η/Ε της ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και επεξέτεινε αυτή μέχρι τις 30.6.2007.
ix. Μελέτη Επάρκειας Ισχύος
Ολοκληρώθηκε η μελέτη μεσοπρόθεσμης επάρκειας ισχύος μέχρι το 2011.
x. Μελέτη Ανάπτυξης Συστήματος Μεταφοράς (ΜΑΣΜ)
Εκπονήθηκε, υποβλήθηκε και εγκρίθηκε αρμοδίως η ΜΑΣΜ περιόδου 20052009, η ΜΑΣΜ περιόδου 2006-2010 και εκπονήθηκε η ΜΑΣΜ της περιόδου
2007-2011, σχέδιο της οποίας έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ για γνωμοδότηση.
Επίσης εκπονήθηκαν μελέτες για θέματα ευστάθειας τάσεως και άεργου
αντιστάθμισης για βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.
xi. Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας
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•

Ετέθη σε εμπορική λειτουργία το έργο της αναβάθμισης του
Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και βελτιώθηκαν η συντήρηση
και τα μέτρα αντιμετώπισης ανωμαλιών σε αυτό με ελαχιστοποίηση
του χρόνου ανταπόκρισης σε βλάβες.

•

Ενεργοποιήθηκε ο διαχωρισμός του ΣΕΕ από το εταιρικό δίκτυο και
από την πλευρά των χρηστών, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια
του ΣΕΕ και των κρίσιμων για τη λειτουργία συστημάτων.

•

Διεξήχθη διαγωνισμός για την ανάθεση του έργου της συντήρησης
(προληπτική και αποκατάσταση βλαβών) και της τεχνικής
υποστήριξης του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας, χρονικής
διάρκειας τριάντα έξι (36) μηνών. Το έργο κατακυρώθηκε στην
εταιρεία AREVA HELLAS Α.Ε.

•

Ολοκληρώθηκε η επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο με τα γειτονικά
συστήματα Ιταλίας και Βουλγαρίας και τέθηκε σε λειτουργία
σύστημα ανίχνευσης ταλαντώσεων στο Διασυνδεδεμένο Ευρωπαϊκό
Σύστημα Μεταφοράς σε συνεργασία με την ETRANS Ελβετίας,
συντονιστή του Νοτίου συστήματος της UCTE.

•

Συνεχίστηκε και εντατικοποιήθηκε το έργο αναβάθμισης εξοπλισμού
και λειτουργιών προστασίας και ελέγχου του συστήματος με
αντικαταστάσεις υποδομών και συσκευών.

•

Έγινε εγκατάσταση νέων RTUs και συστημάτων μεταβολής tap ΑΜΣ.

•

Εφαρμόστηκε νέο πρόγραμμα συστήματος μελετών και ανάλυσης
προστασιών του δικτύου (CAPE) και προγραμματίστηκε καθιέρωση
νέων δραστηριοτήτων ηλεκτρικής προστασίας με σκοπό τη
βελτίωση της ποιότητας ηλεκτρικής προστασίας και αξιοπιστίας

του συστήματος (π.χ. ευστάθεια τάσεως, πρόσθετα κριτήρια
προστασίας, στατιστική ανάλυση συμβάντων, διάχυση και εφαρμογή
οδηγιών UCTE για λειτουργική ασφάλεια, συστηματοποίηση
τήρησης διεθνών κανονισμών κλπ.).
•

Η εταιρεία συνέβαλε στην ομαλή, αξιόπιστη και ασφαλή είσοδο
και σύνδεση στο σύστημα σημαντικών Σταθμών Παραγωγής νέων
χρηστών (ΕΝΘΕΣ, ΗΡΩΝ, νέων ΑΠΕ κλπ.).

•

Σε συνεργασία με το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών πραγματοποιήθηκε
μελέτη των μεταβατικών φαινομένων και προβλημάτων τάσεως από
την απώλεια ταυτοχρόνως των μονάδων παραγωγής ΑΗΣ Λαυρίου 4
και 5 (λόγω πτώσης του διπλού κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Παλλήνης
- ΚΥΤ Λαυρίου) και σχεδίαση συστημάτων αποκοπής φορτίου
για την προστασία των διασυνδέσεων από υπερφορτίσεις και την
αντιμετώπιση αστάθειας τάσεως στην Αττική.

•

Υλοποιήθηκε ο σχεδιασμός, η εγκατάσταση και η θέση σε λειτουργία
του συστήματος απόρριψης φορτίων για αντιμετώπιση απώλειας
των μονάδων Λαυρίου και Μεγαλόπολης και διασυνδέθηκε με το
υπάρχον σύστημα προστασίας των διασυνδέσεων από υπερφόρτιση
το οποίο εκσυγχρονίστηκε.

•

Υλοποιείται η αναβάθμιση της εφαρμογής Αυτομάτου Ελέγχου
Παραγωγής (AGC) και επικοινωνίας του ΣΕΕ με το Σύστημα
Διαχείρισης Αγοράς Ενέργειας για την εφαρμογή των μεταβατικών
διατάξεων του Νέου Κώδικα.
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xii. Διαγωνισμοί Δικαιωμάτων Διασυνδέσεων
Η εταιρεία ολοκλήρωσε την αυτοματοποίηση των διαδικασιών που αφορούν
στους διαγωνισμούς για την εκχώρηση των ετήσιων, μηνιαίων και ημερήσιων
δικαιωμάτων πρόσβασης στις διεθνείς διασυνδέσεις, με ηλεκτρονικό τρόπο.
xiii. Νέες Μηχανογραφικές Εφαρμογές
Η εταιρεία προχώρησε στην υλοποίηση εφαρμογών για:
•

τον υπολογισμό της χρέωσης χρήσης του Συστήματος σύμφωνα με
τις νέες διατάξεις,

•

τον υπολογισμό της υποχρέωσης επάρκειας ισχύος των εκπροσώπων
φορτίου,

•

τον αναλυτικό υπολογισμό των εκκαθαριζόμενων ποσοτήτων των
μονάδων από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας,

•

τον υπολογισμό της μηνιαίας εκκαθάρισης Επικουρικών Υπηρεσιών
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου κώδικα,

•

την παρακολούθηση του Μητρώου ΑΔΙ και του Αποθετηρίου ΣΔΙ,

•

την παρακολούθηση του Μητρώου Συμμετεχόντων και Μονάδων,

•

την ενημέρωση μέσω του διαδικτύου υποψηφίων επενδυτών για

έργα ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. όσο αφορά στη διαδικασία αδειοδότησης
και συμβολαιοποίησης,
•

τον υπολογισμό των χρεώσεων του Μηχανισμού Διασφάλισης
Επαρκούς Ισχύος.

xiv. Διαγωνισμός νέας Μονάδας Παραγωγής ~ 400ΜW
Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επεξεργασίας του τεύχους της Διακήρυξης
και προκηρύχθηκε ο Διαγωνισμός Νο 12/2006 για τη σύναψη Συμβάσεων
Διαθεσιμότητας Ισχύος, νέας Μονάδας Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
όπως προβλέπεται από το Ν. 3175/2003. Ο Διαγωνισμός βρίσκεται στο
στάδιο κατακύρωσης.
xv. Αντιμετώπιση της θερινής αιχμής 2005 - 2006
Με δραστηριοποίηση των αρμοδίων υπηρεσιών του ΔΕΣΜΗΕ, της ΡΑΕ,
της ΔΕΗ και σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης, εξασφαλίστηκε
η απρόσκοπτη αντιμετώπιση της θερινής αιχμής 2005 και 2006, χωρίς
αποκοπές φορτίων.
xvi. Ευέλικτες Αιχμιακές Θερμικές Μονάδες
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Άρχισε η επεξεργασία της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για Ευέλικτες
Αιχμιακές Θερμικές Μονάδες με στόχο την ολοκλήρωση και δημοσίευση του
Διαγωνισμού εντός του θέρους 2007.

4. Ελληνικά Πετρέλαια
i. Εγχώρια Διύλιση, Εφοδιασμός και Εμπορία
• Ολοκληρώθηκαν το Νοέμβριο του 2004 επενδύσεις για την αναβάθμιση
του διυλιστηρίου Ασπροπύργου με αποτέλεσμα την βελτίωση της
κερδοφορίας της διύλισης κατά περίπου 60 εκατομμύρια δολάρια σε
ετήσια βάση.
• Άρχισε από τις αρχές του 2005 η παραγωγή βενζινών και ντήζελ φιλικών
προς το περιβάλλον με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Auto Oil 2005,
σύμφωνα με την υποχρέωση της χώρας.
• Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες της λειτουργικής συγχώνευσης
με Πετρόλα, με διατήρηση μεριδίων αγοράς σε υψηλότερα των
προβλεπόμενων επίπεδα και επίτευξη συνεργιών περίπου 20
εκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση.
• Επιτεύχθηκε ο στόχος για ασφαλή και χωρίς διακοπές εφοδιασμό της
χώρας με καύσιμα σε ανταγωνιστικές τιμές.
• Τηρήθηκαν σε όλη την περίοδο τα σωστά αποθέματα ασφαλείας
προϊόντων πετρελαίου ( τουλάχιστον ίσα με κατανάλωση 90 ημερών ).
• Αποφασίστηκαν και προωθούνται σημαντικές επενδύσεις αναβάθμισης
των διυλιστηρίων Ελευσίνας και Θεσσαλονίκης συνολικού
προϋπολογισμού άνω του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ. Οι επενδύσεις

αυτές περιλαμβάνουν:
α) Tην προσθήκη μονάδων Hydrocracker και Coker στο Διυλιστήριο
Ελευσίνας με κυριότερα αναμενόμενα αποτελέσματα:
β) Την αύξηση της παραγωγής μεσαίων κλασμάτων εις βάρος του 		
μαζούτ
γ) Την βελτίωση του δείκτη συνθετότητας Nelson σε 7,2 από 1,5 και, κατ’
επέκταση, των περιθωρίων διύλισης και της ανταγωνιστικής θέσης
του Ομίλου
δ) Την αύξηση των εναλλακτικών πηγών εφοδιασμού, καθώς οι νέες
μονάδες θα κατεργάζονται σχεδόν όλες τις ποιότητες αργών, και όχι
μόνον αργά χαμηλού θείου
ε) Την προσαρμογή της παραγωγής στις τοπικές και παγκόσμιες τάσεις
της κατανάλωσης
στ) Την αναβάθμιση της μονάδος ατμοσφαιρικής απόσταξης, την 		
προσθήκη νέας μονάδος παραγωγής βενζινών και την αύξηση 		
του δεξαμενισμού στο διυλιστήριο Θεσσαλονίκης με κυριότερα
αναμενόμενα αποτελέσματα:
η) Την αύξηση της κατεργασίας αργού, και
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θ) Την κατά 50% αύξηση της δυναμικότητας παραγωγής βενζινών
ii. Εγχώρια Εμπορία
•

Άρχισε η διάθεση των προϊόντων «Kinitron», φιλικών προς το
περιβάλλον με βελτιωμένες προδιαγραφές

•

Άρχισε η αναβάθμιση, αναδιάρθρωση και ορθολογισμός του
δικτύου λιανικής.

•

Άρχισε περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου ιδιόκτητων πρατηρίων με
αποτέλεσμα την λειτουργία 10 πρατηρίων « Καλυψώ» το 2006.

iii. Διεθνής Διύλιση και Εμπορία
•

Δημιουργήθηκε νέα Γενική Διεύθυνση Διεθνών δραστηριοτήτων και
αναπτύχθηκε νέα στρατηγική ανάπτυξης στην ΝΑ Ευρώπη.

•

Διατηρήθηκε η ηγετική θέση στην Κύπρο, την πΓΔΜ και το
Μαυροβούνιο

•

Επιταχύνθηκε η ανάπτυξη δικτύου πρατηρίων στις πιο ελκυστικές
αγορές της Σερβίας και Βουλγαρίας.

•

Επιτεύχθηκε αύξηση του συνολικού αριθμού πρατηρίων σε 219 στα
τέλη του 2006 από 160 στα τέλη του 2004.

•

Εκδηλώθηκε ενδιαφέρον για την επικείμενη ιδιωτικοποίηση της NIS
στην Σερβία.

•

Υπεγράφη το Μάρτιο του 2007 διακρατική συμφωνία μεταξύ

Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρωσίας σχετικά με τον αγωγό Μπουργκάς
– Αλεξανδρούπολης, ένα σχέδιο που ξεκίνησε πριν 17 χρόνια και
αναβίωσε χάρις σε μεγάλο βαθμό στις πρόσφατες προσπάθειες του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Η Ελληνικά Πετρέλαια σε συνεργασία με
τους υπόλοιπους μετόχους από ελληνικής πλευράς ξεκίνησε επαφές
με τις ρωσικές και βουλγαρικές εταιρείες για την υλοποίηση του
έργου.
iv. Έρευνα και Παραγωγή Υδρογονανθράκων
•

Έγινε αναδιοργάνωση του τομέα και τοποθετήθηκε νέα διοικητική
ομάδα

•

Άρχισε πρόγραμμα γεωτρήσεων στη Λιβύη το 2006, με 2
γεωτρύπανα και 13 γεωτρήσεις συνολικά, εκ των οποίων οι 7 με θετικά
αποτελέσματα.

•

Αποκτήθηκαν δικαιώματα έρευνας στην περιοχή West Obayed της
Δυτικής Ερήμου στην Αίγυπτο με ποσοστό 100%.

•

Αποκτήθηκαν δικαιώματα έρευνας στην περιοχή El Mesaha στην
Αίγυπτο από κοινοπραξία των Ελληνικά Πετρέλαια (30%), Melrose
(40%) και Oil Search (30%).

•

Στελεχώθηκε και άρχισε να λειτουργεί το υποκατάστημα στην
Αίγυπτο.

•

Γίνεται αξιολόγηση επενδυτικών ευκαιριών στην Β. Αφρική και στην
Μέση Ανατολή.
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v. Ηλεκτροπαραγωγή
•

Ολοκληρώθηκε η κατασκευής της μονάδας των 390 MW στην
Βόρειο Ελλάδα εντός του 2005

•

Η μονάδα ξεκίνησε τη λειτουργία της στις 24/12/2005 και το 2006
ήταν ο πρώτος χρόνος πλήρους λειτουργίας της, κατά τον οποίο η
μονάδα συνεισέφερε θετικά στην ασφάλεια του εφοδιασμού της
χώρας, ιδιαίτερα σε περιόδους αιχμής της ζήτησης. Η παραγωγή της
μονάδας το 2006 έφθασε τις 1,9 GWh, που αντιστοιχούν στο 3,5% της
ζήτησης της χώρας.

•

Άρχισε η διασυνοριακή εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας (εξαγωγές
στην Ιταλία) μετά από την εξασφάλιση δυναμικότητας εισαγωγών και
εξαγωγών από τα βόρεια σύνορα και την Ιταλία.

vi. Χημικά
•

Επιτεύχθηκε σημαντική αύξηση της παραγωγής πολυπροπυλενίου

•

Ολοκληρώθηκε η επένδυση και επιτεύχθηκε αύξηση της παραγωγής
metallized BOPP φιλμ για την κάλυψη της αυξανόμενης ζήτησης του
προϊόντος.

vii. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
•

Ιδρύθηκε η εταιρεία «Ελληνικά Πετρέλαια – Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας Α.Ε.» με σκοπό την παραγωγή, διάθεση και εμπορία
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η εταιρεία συμμετέχει με ποσοστό
25% στην εταιρεία ΒΙΟΝΤΗΖΕΛ Α.Ε. η οποία σχεδιάζει την κατασκευή
εργοστασίου δυναμικότητα παραγωγής 100 χιλιάδων τόνων
βιοντήζελ ετησίως

viii. Ασφάλεια, Υγιεινή και Περιβάλλον
•

Επιτεύχθηκε περαιτέρω βελτίωση του δείκτη ατυχημάτων LWIF σε
2,92 το 2006 έναντι 3,5 το 2005 και 4,7 το 2004.

•

Εφαρμόζεται διαρκής παρακολούθηση και εφαρμογή της
νομοθεσίας μέσω εσωτερικών και εξωτερικών επιθεωρήσεων.

•

Επιτεύχθηκε 10% μείωση των εκπομπών διοξειδίου του θείου στο
διάστημα 2004 -2006.

•

Τα διυλιστήρια του Ομίλου συνεισέφεραν μόλις το 2% των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα σε επίπεδο χώρας το 2006.

•

Ο όμιλος ανταποκρίθηκε στην εφαρμογή του Ευρωπαϊκού
συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα και παρέδωσε έγκαιρα τα απαραίτητα δικαιώματα
εκπομπών στο Ελληνικό Μητρώο.
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ix. Αναδιοργάνωση του Ομίλου
•

Ολοκληρώθηκε και τέθηκε σε λειτουργία νέα οργανωτική δομή
του Ομίλου σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Έγινε διαχωρισμός
λειτουργικών μονάδων και υπηρεσιών υποστήριξης.

•

Δημιουργήθηκαν και άρχισαν να λειτουργούν νέα όργανα, όπως η
Εκτελεστική Επιτροπή, το Συμβούλιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, η
Γενική Διεύθυνση Διεθνών Δραστηριοτήτων Εμπορίας και Διύλισης.

•

Ενισχύθηκε ο εσωτερικός έλεγχος και βελτιώθηκαν οι κανόνες
εταιρικής διακυβέρνησης.

•

Δημιουργήθηκε και άρχισε να λειτουργεί νέο χρηματοοικονομικό
κέντρο του Ομίλου, Hellenic Petroleum Finance Plc. Έγινε
αναχρηματοδότηση του υπάρχοντος δανεισμού με νέο
κοινοπρακτικό δάνειο ύψους 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων που
οργανώθηκε στο Λονδίνο μέσω της Hellenic Petroleum Finance Plc.

•

Επιτεύχθηκε μηδενική αύξηση των λειτουργικών δαπανών για τρίτο
συνεχόμενο έτος με επίτευξη συνολικών οικονομιών ύψους 75
εκατομμυρίων ευρώ, σε σχέση με μέσες ετήσιες ιστορικές αυξήσεις
της τάξεως του 6%.

•

Άρχισε η υλοποίηση του προγράμματος BEST 50, με στόχο την
μείωση των δαπανών για προμήθειες αγαθών και υπηρεσιών κατά 50
εκατομμύρια ευρώ μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

•

Έγινε ανανέωση της στελεχιακής δομής με προσλήψεις νέων
στελεχών και εσωτερικές αναδιατάξεις.

•

Εισήχθη σχήμα μεταβλητής αμοιβής στελεχών σύμφωνα με την
απόδοση.

•

Εισήχθησαν και εφαρμόζονται τα διεθνή λογιστικά πρότυπα (IFRS)
στην σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου και
χρησιμοποιείται το σύστημα χρηματοοικονομικής διοίκησης Hyperion.

x. Οικονομικά Αποτελέσματα
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•

Τα οικονομικά αποτελέσματα του Ομίλου ήταν ικανοποιητικά τα έτη
2004, 2005 και 2006, ως αποτέλεσμα του συνδυασμού καλύτερων
συνθηκών για τον κλάδο της διύλισης διεθνώς αλλά και της
καλύτερης διαχείρισης των παγίων του Ομίλου. Τα κυριότερα σημεία
της καλύτερης διαχείρισης εντοπίζονται: α) στην αναβάθμιση και
αριστοποίηση της λειτουργίας των διυλιστηρίων, β) στην επίτευξη
συνεργιών μετά την συγχώνευση με την Πετρόλα, γ) στη χρήση
προηγμένων μεθόδων διαχείρισης κινδύνων από τις μεταβολές
των τιμών, δ) στη σημαντική βελτίωση της απόδοσης των διεθνών
δραστηριοτήτων, ε) στην καλύτερη χρηματοοικονομική διαχείριση
σε επίπεδο Ομίλου καθώς και στ) στον έλεγχο και περιορισμό των
δαπανών.

•

Κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006 τα Καθαρά Κέρδη του Ομίλου
διαμορφώθηκαν στα 128, 334 και 260 εκατομμύρια ευρώ αντίστοιχα,
ενώ τα συγκρίσιμα EBITDA στα 322, 466 και 526 εκατομμύρια ευρώ
αντίστοιχα.

•

Λόγω των καλυτέρων αποτελεσμάτων, τα μερίσματα προς τους
μετόχους τόσο για τη χρήση του 2004 (0,25 ευρώ ανά μετοχή) όσο
και για τις χρήσεις του 2005 και του 2006 (0,43 ευρώ ανά μετοχή),
είναι τα ιστορικά υψηλότερα από της ιδρύσεως της εταιρείας.

•

Κατά τις χρήσεις 2004, 2005 και 2006 ο Όμιλος κατέβαλε συνολικά
στο Ελληνικό Δημόσιο ποσό 373 εκατομμυρίων ευρώ σε μερίσματα
και φόρους εισοδήματος.

5. Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών
(ΙΓΜΕ)
i. Συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενα έργα και μελετητική
δραστηριότητα
Το ΙΓΜΕ εκτελεί έργα στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ, του ΕΠ Κοινωνία της
Πληροφορίας και των ΠΕΠ, ως τελικός δικαιούχος, έργα υπέρ τρίτων, καθώς
και έργα χρηματοδοτούμενα αμιγώς από εθνικούς πόρους.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ"
Το Ι.Γ.Μ.Ε. συμμετέχει στις 3 πρώτες Δράσεις, επί συνόλου 7, του Μέτρου

7.3 "Αξιοποίηση φυσικών πόρων και υποστήριξη τήρησης περιβαλλοντικών
δεσμεύσεων" του Άξονα Προτεραιότητας 7 "Ενέργεια και αειφόρος ανάπτυξη"
του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ".
Η 1η Δράση αναφέρεται στις ορυκτές πρώτες ύλες και στη γεωθερμική
ενέργεια. Υλοποιείται με 10 ενταγμένες Πράξεις (έργα) συνολικού
προϋπολογισμού 14 εκατ. ευρώ.
Η 2η Δράση αναφέρεται στους υδατικούς πόρους. Υλοποιείται με 3
ενταγμένες Πράξεις (έργα) συνολικού προϋπολογισμού 11,9 εκατ. ευρώ.
Η 3η Δράση αποτελείται από έργα υποδομής για την τεχνική υποστήριξη
των 2 προηγούμενων Δράσεων. Υλοποιείται με 4 ενταγμένες Πράξεις (έργα)
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 27,9 εκατ. ευρώ.
Το συνολικό ύψος του προϋπολογισμού των 17 έργων, που έχουν ενταχθεί
στις Δράσεις αυτές, ανέρχεται στα 53,8 εκατ. ευρώ. Στις 3 αυτές Δράσεις, το
Ι.Γ.Μ.Ε. αποτελεί το μοναδικό Τελικό Δικαιούχο. Το πρόγραμμα θα διαρκέσει
μέχρι το τέλος του 2008.
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Τα 12 από τα έργα αυτά έχουν καθαρά ερευνητικό χαρακτήρα με θεματολογία
που περιλαμβάνει γεωθερμική ενέργεια, υδατικούς πόρους, μεταλλικά και
βιομηχανικά ορυκτά, διακοσμητικά πετρώματα, βιομηχανικά απορρίμματα,
νέα προϊόντα, νέες τεχνολογίες, αποκατάσταση μεταλλευτικού
περιβάλλοντος, αστική γεωλογία, γεώτοποι, υπόγεια τεχνικά έργα και
οργανογενείς πρώτες ύλες.
Τα υπόλοιπα 5 έργα έχουν χαρακτήρα υποδομής. Τα έργα υποδομής θα
βελτιώσουν τις υποδομές του Ινστιτούτου και τις προσφερόμενες υπηρεσίες
με αποτέλεσμα την καλύτερη διαχείριση των διαθέσιμων επιστημονικών
δεδομένων και της συσσωρευμένης τεχνογνωσίας.
Σημαντική εξέλιξη στην πορεία των έργων το διάστημα από Μάρτιο 2004
έως τέλος Απριλίου 2007 αποτελεί η επαναξιολόγηση τους (2004 – 2005),
σύμφωνα με τα μέχρι τότε αποτελέσματα, τις ανάγκες τις χώρας και την
έκθεση εμπειρογνώμονα της Ε.Ε. και η αντίστοιχη τροποποίηση των
Τεχνικών τους Δελτίων, καθώς και η έκδοση των αναγκαίων εγκριτικών
Υπουργικών Αποφάσεων. Αποτέλεσμα της επαναξιολόγησης των έργων ήταν
η εξοικονόμηση πόρων που έδωσε τη δυνατότητα ένταξης τεσσάρων επί
πλέον έργων ύψους 3 εκ. ευρώ και αύξησης του προϋπολογισμού για την
προμήθεια εξοπλισμού κατά 3,5 εκ. ευρώ.
Σημαντική, επίσης, εξέλιξη κατά την ίδια περίοδο ήταν η αύξηση της
εγκεκριμένης Δημόσιας Δαπάνης για την ανέγερση του κτιρίου των
Κεντρικών Υπηρεσιών στους Θρακομακεδόνες, από 8 εκ. ευρώ σε 15,5 εκ.
ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στον συνολικό προϋπολογισμό του έργου.
Η συνολική απορρόφηση όλων των ενταγμένων έργων ανήλθε στο 63 % στο
τέλος του Απριλίου 2007, ενώ αναμένεται να υπερβεί το 80 % στο τέλος του
2007. Σημειώνεται ότι, ενώ τον Μάρτιο του 2004 οι δαπάνες ανήρχοντο στο ποσό
των 6,3 εκ. ευρώ, στο τέλος του Απριλίου 2007 ανήλθαν στα 33,9 εκ. ευρώ.
Το Ι.Γ.Μ.Ε. εμπίπτοντας στις κατηγορίες των δυνητικών τελικών δικαιούχων
άλλων δράσεων του Ε.Π.ΑΝ. συμμετείχε στις προσκλήσεις ενδιαφέροντος
με αποτέλεσμα την ένταξη 3 μικρών έργων του με θεματολογία ανάπτυξης
συγκεκριμένων τεχνολογιών σε δράσεις του Άξονα Προτεραιότητας 4, που

χειρίζεται η Γ.Γ.Ε.Τ.
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ "ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ της ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ"
Περιλαμβάνεται το ενταγμένο έργο που έχει ως αντικείμενο την εγκατάσταση
ολοκληρωμένου συστήματος γεωπληροφοριών και ανάπτυξη υποδομής για την
ηλεκτρονική διαχείριση και διάθεσή τους.
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 2,85 εκατ. ευρώ και η
απορρόφηση ανήλθε στο 26,3 % στο τέλος Απριλίου 2007, ενώ αναμένεται να
υπερβεί το 70% στο τέλος του 2007.
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ Γ΄ Κ.Π.Σ.
Το Ι.Γ.Μ.Ε. έχοντας εξασφαλίσει καταρχάς την δυνατότητα συμμετοχής του,
ως δυνητικού τελικού δικαιούχου, σε μερικά Περιφερειακά Επιχειρησιακά
Προγράμματα, έχει αναλάβει την υλοποίηση 2 μικρών έργων στο
Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας, το φυσικό αντικείμενο των οποίων έχει ήδη
ολοκληρωθεί και 1 ακόμη στο Π.Ε.Π. Νοτίου Αιγαίου για την ανάδειξη του
ηφαιστείου της Νισύρου, που ολοκληρώνεται εντός του 2007. Ο συνολικός
προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται περίπου σε 470.000 ευρώ.
ΕΡΓΑ ΥΠΕΡ ΤΡΙΤΩΝ
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Τα Έργα υπέρ τρίτων είναι μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το
ΙΓΜΕ, αφού σχετίζονται με το "άνοιγμα του ΙΓΜΕ στην αγορά" και την
εξασφάλιση "ιδίων πόρων" και ανατίθενται κυρίως από Οργανισμούς Τοπικής
και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, Υπουργεία και Ιδιωτικές Επιχειρήσεις.
Κατά την περίοδο 2004 - 2007 υπογράφηκαν 275 συμβάσεις με συνολικό
προϋπολογισμό 7,7 εκατ. ευρώ.
Αξίζει να σημειωθούν οι συμβάσεις που υπεγράφησαν με το υπουργείο
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης (ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και την
Κ.Ε.Δ.Κ.Ε. για την ανάληψη από το Ι.Γ.Μ.Ε. τεχνικών μελετών, που αφορούν
στην αποκατάσταση χώρων ανεξέλεγκτης διάθεσης αποβλήτων (Χ.Α.Δ.Α.),
προκειμένου να αντιμετωπισθούν προβλήματα 396 Δήμων, προϋπολογισμού
ύψους 993.650 ευρώ και η σύμβαση με την ΔΕΗ για την εκτέλεση 1000 μ.
γεωτρήσεων στο λιγνιτικό κοίτασμα Πτολεμαϊδας, προϋπολογισμού 1,6 εκ.
ευρώ.
Tα μελετητικά πτυχία που κατέχει το Ι.Γ.Μ.Ε. στους τομείς Γεωτεχνικών
Μελετών (κατηγορίας 21 τάξης Ε'), Γεωλογικών Μελετών (κατηγορίας 20
τάξης Γ') και Μεταλλευτικών Μελετών (κατηγορίας 19 τάξης Ε') διευρύνουν
τις δυνατότητες ανάληψης έργων υπέρ τρίτων στους ανωτέρω τομείς.
ΕΡΓΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΑ ΑΠΟ ΑΜΙΓΩΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
Το υπουργείο Ανάπτυξης ενέταξε πέντε έργα στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων ΠΔΕ) συνολικού προϋπολογισμού 1,15 εκ. ευρώ πενταετούς
διάρκειας για την υλοποίηση γεωλογικών και γεωχημικών χαρτογραφήσεων,
γνωμοδοτήσεων, την λειτουργία του γεωμαγνητικού σταθμού και τη
συμμετοχή σε διεθνείς οργανισμούς. Τα έργα χρηματοδοτήθηκαν το 2004
και έκτοτε πραγματοποιήθηκαν δαπάνες 855 χιλ. ευρώ.

ii. ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ Ε.Ε.
Το Ι.Γ.Μ.Ε. συμμετέχει, επίσης, στην εκτέλεση έργων ανταγωνιστικών
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη
Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Στα πλαίσια του 5ου Προγράμματος Πλαισίου το Ι.Γ.Μ.Ε. συμμετέχοντας
σε κοινά σχήματα με ομόλογα ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και ιδιωτικές
εταιρείες ολοκλήρωσε κατά την περίοδο αναφοράς έργα με αντικείμενο
έρευνες σχετιζόμενες με ενέργεια, νέα υλικά ή νέες χρήσεις γνωστών
ορυκτών πρώτων υλών, υποθαλάσσιας γεωλογίας, περιβάλλοντος, κλπ,
αλλά και σε θεματικά δίκτυα διακοσμητικών πετρωμάτων, δομικών υλικών,
μεταλλευτικής βιομηχανίας, διοξειδίου του άνθρακα και αναλύσεων νερών,
συνολικού προϋπολογισμού 2,7 εκ ευρώ.
Στα πλαίσια του 6ου Προγράμματος Πλαισίου (ΠΠ) το ΙΓΜΕ συμμετέχει σε
κοινά σχήματα με ομόλογα ιδρύματα του εξωτερικού αλλά και ιδιωτικές
εταιρείες σε 5 έργα με αντικείμενο έρευνες σχετιζόμενες με περιβάλλον,
βιοτεχνολογία, υποθαλάσσια γεωλογία, βιομηχανικά απόβλητα, σύγχρονα
δομικά υλικά, δομικούς λίθους αρχαίων μνημείων και γεωλογική
αποθήκευση CO2, συνολικού προϋπολογισμού 800.000 ευρώ και διάρκειας
από 36 έως 48 μήνες.
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Στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ, το ΙΓΜΕ έχει υποβάλει μέχρι τώρα τρεις προτάσεις
στον τομέα του περιβάλλοντος (υδατικοί πόροι, έδαφος). Μέσω των
προγραμμάτων αυτών δίνεται η δυνατότητα στο ΙΓΜΕ να συνεργάζεται
με ανάλογα επιστημονικά ινστιτούτα αλλά και επιχειρήσεις από όλες τις
χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να συμβάλει στην ανάπτυξη καινοτόμων
τεχνολογιών ή νέων προϊόντων άμεσα εφαρμόσιμων στην ελληνική
βιομηχανία.
ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ
Το Ι.Γ.Μ.Ε. έχει σε εξέλιξη ερευνητικά έργα στα πλαίσια διακρατικών
συνεργασιών που χρηματοδοτούνται από την Γ.Γ.Ε.Τ. Το αντικείμενο των
συνεργατικών αυτών ερευνών είναι διαχείριση λιγνιτοφοριών, συσχέτιση
γεωλογικών χαρτών, γεωτεχνικές έρευνες, βιοτεχνολογία.
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ
Το Ι.Γ.Μ.Ε. συμμετέχει σε διεθνείς οργανισμούς ανταλλάσσοντας πολύτιμες
εμπειρίες με ομόλογα και άλλα ιδρύματα του εξωτερικού, όπως :
•

Οργανισμός των ΕυρωΓεωλογικώνΥπηρεσιών (EuroGeoSurveys, EGS)

•

Διεθνής Ένωση Γεωλογικών Επιστημών (International Union of Geological Sciences, IUGS)

•

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για τη Διατήρηση της Γεωλογικής Κληρονομιάς
(European Association for the Conservation of Geological Heritage,
ProGeo)

•

Διεθνής Κοινοπραξία για τις Κατολισθήσεις (International Consortium
on Landslides, ICL)

•

Ευρωπαϊκό Δίκτυο Έρευνας στον τομέα της Γεω-Ενέργειας (European
Network for Research in Geo-Energy, EneRG)

•

Διεθνής Ένωση Γεωθερμίας (International Geothermal Association,
IGA)

•

CO2 Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο (CO2 European Thematic Network,
CO2NET).

•

Αναγνώριση της ουσιαστικής παρέμβασης των επιστημόνων του
Ι.Γ.Μ.Ε. σε Ευρωπαϊκό επίπεδο αποτελεί το γεγονός της συμμετοχής
του Ι.Γ.Μ.Ε. κατά το 2004 στην τετραμελή Εκτελεστική Επιτροπή του
Οργανισμού των ΕυρωΓεωλογικώνΥπηρεσιών (EUROGEOSURVEYS),
στην οποία συμμετέχουν οι Γεωλογικές Υπηρεσίες 25 χωρών της
Ευρώπης και της ανάληψης της προεδρίας της κατά το 2005 από τον
Πρόεδρο του Ι.Γ.Μ.Ε.

iii. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Η αναβάθμιση της κατάρτισης του προσωπικού και της εξειδίκευσης σε
νέες τεχνολογίες και μεθόδους αποτελεί διαρκή μέριμνα του Ινστιτούτου.
Για το σκοπό αυτό υλοποιούνται σεμινάρια μετεκπαίδευσης, τόσο του
επιστημονικού, όσο και του λοιπού προσωπικού, μέσω του προγράμματος
ΛΑΕΚ 0,25 του ΟΑΕΔ.
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Κατά την περίοδο αναφοράς πραγματοποιήθηκαν 46 σεμινάρια, σε θέματα
Πληροφορικής, Τεχνικής Γεωλογίας, Ηφαιστειότητας, Ενέργειας, Υδατικών
Πόρων, Περιβάλλοντος, Ξένων Γλωσσών, κλπ.
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1. Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
•

Συνολική προσπάθεια ανασυγκρότησης του οργανισμού οργανωτικά
και οικονομικά: νέα οργάνωση τμημάτων, επανεξέταση συμβάσεων,
είσπραξη παλαιοτέρων οφειλών.

•

Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ για τα εξής αντικείμενα: Εργαστήρια
Πλαστικών και Ελαστικών Σωλήνων, Χαμηλής Τάσεως, Ηλεκτρικών
Καλωδίων, Παιχνιδιών και Παιχνιδότοπων, Πιστοποίηση Ηλιακών
Συλλεκτών και Συστημάτων, αδρανή υλικά, συστήματα Υγιεινής και
Ασφάλειας σε εργασιακούς χώρους.

•

Διαπίστευση από το ΕΣΥΔ ως φορέας επαλήθευσης εκπομπών αερίων
θερμοκηπίου σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ.
Αίτηση στο ΕΣΥΔ για επέκταση της διαπίστευσης σε κονιάματα, χάλυβες
οπλισμού σκυροδέρματος και ηλεκτροσυγκολλημένο δομικό πλέγμα.

•

Επίδειξη εξωστρέφειας και περαιτέρω διεθνοποίηση της εταιρείας (π.χ.
υπογραφή συνεργασίας με Αίγυπτο, Ουκρανία, Ιορδανία – επίκειται
υπογραφή με Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Μαρόκο, Ισραήλ, Κίνα)

•

Αναδιοργάνωση των υπηρεσιών και του συστήματος Τυποποιήσεως.

•

Εκπαίδευση και μετεκπαίδευση του προσωπικού (π.χ. στο σύστημα
πιστοποίησης αερίων εκπομπών) Εξορθολογισμός οικονομικής
λειτουργίας της επιχείρησης.

•

Δραστικός περιορισμός του κόστους των παρεχόμενων από τον ΕΛΟΤ
υπηρεσιών.

•

Πρόσληψη οικονομικού διευθυντή και 15 επιθεωρητών ποιότητας.

•

Εντατικοποίηση των προσπαθειών για αύξηση των ιδίων εσόδων και την
είσπραξη οφειλών από πελάτες.

•

Ολοκλήρωση του έκτακτου διαχειριστικού ελέγχου για τα έτη 2001,
2002, 2003, 2004 από το ΣΟΛ.

•

Σταδιακή προσαρμογή του οργανωτικού - διοικητικού πλαισίου
λειτουργίας της εταιρίας στη βάση ενός σύγχρονου εταιρικού προτύπου
– 1η φάση οργανωτικών αλλαγών.

•

Σύναψη συμφωνιών μεγάλου οικονομικού αντικειμένου και υψηλής
προστιθέμενης αξίας

•

Αύξηση μεριδίων στην αγορά της πιστοποίησης, απονομή νέων
πιστοποιητικών τόσο σε συστήματα όσο και σε προϊόντα.
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α. Διαχείριση ποιότητας (9001)
β. Περιβαλλοντική διαχείριση (14001)
γ. Υγεία και ασφάλεια στην εργασία (1801)
δ. Ασφάλεια τροφίμων (HACCP)

ε. Προϊόντα
στ. Ηλιακά συστήματα και τα αντίστοιχα solar key mark
ζ. Παιδικές χαρές – Παιδότοποι
η. Πλαστικοί σωλήνες
θ. Εκπομπές Αερίων θερμοκηπίων
ι.

Ανελκυστήρες

•

Συντήρηση όλων των συστημάτων διαχείρισης καθώς και των
προϊόντων στα οποία έχει διαπιστευθεί και κοινοποιηθεί ο ΕΛΟΤ.

•

Σύγκληση σε μηνιαία βάση του Συμβουλίου Πιστοποίησης

•

Επέκταση της κοινοποίησης και διαπίστευσης σε έξι νέα προϊόντα
σύμφωνα με την οδηγία 89/106

•

Πώληση μεγάλου αριθμού Προτύπων σε ελληνικού φορείς (π.χ. ΕΣΥΔ)

•

Συμμετοχή των εργαστηρίων στις ενέργειες επιτήρησης της αγορά από
το υπουργείο Ανάπτυξης (ΓΓΒ & ΓΓΚ) σχετικά με: ηλεκτρικές οικιακές
συσκευές, φωτιστικά, ηλεκτρικά καλώδια, παιδικά παιχνίδια Σύναψη
συμφωνίας πώλησης 5.100 Ηλεκτροτεχνικών Προτύπων στον Γαλλικό
Οργανισμό Τυποποίησης (AFNOR). Για πρώτη φορά στην ιστορία του ο
ΕΛΟΤ πουλάει πρότυπα σε ξένο φορέα Τυποποίησης.

•

Ανάληψη της Γραμματείας και της Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Τεχνικής
Επιτροπής CEN/TC 341 “Geotechnical Investigation and Testing” για
δεύτερη φορά στην ιστορία του ΕΛΟΤ.

•

Πρόγραμμα συμμετοχής στην Ευρωπαϊκή και Διεθνή Τυποποίηση σε 33
αποστολές στο εξωτερικό.

•

Πρόγραμμα φιλοξενίας τεσσάρων συνεδριάσεων Ευρωπαϊκών Τεχνικών
Επιτροπών στην Ελλάδα.

•

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ, κατακύρωση οκτώ διαγωνισμών,
συνολικού προϋπολογισμού 3,6 εκατ. ευρώ.
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2. Ελληνικός Οργανισμός Μικρών-Μεσαίων
Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας (ΕΟΜΜΕΧ)
•

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων της Νεανικής
Επιχειρηματικότητας (2.8.1), Α΄ και Β΄ Κύκλου, μ’ εκταμιεύσεις
επιχορηγήσεων ύψους 8.800.000 ευρώ και 11.700.000 ευρώ αντίστοιχα.
Στο πλαίσιο του Γ΄ Κύκλου, υποβλήθηκαν κι αξιολογήθηκαν 1.000
επενδυτικές προτάσεις, εγκρίθηκαν οι 733 με συνολικό ύψος
επιχορήγησης 30.300.000 ευρώ κι εκταμιεύθηκαν επιχορηγήσεις
ύψους 13.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του Δ΄ Κύκλου, υποβλήθηκαν
κι αξιολογήθηκαν 2.548 επενδυτικές προτάσεις, εγκρίθηκαν οι 2.198
με συνολικό ύψος επιχορήγησης 98.800.000 ευρώ κι εκταμιεύθηκαν

επιχορηγήσεις ύψους 32.000.000 ευρώ.
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•

Ολοκληρώθηκε η υλοποίηση των προγραμμάτων της Γυναικείας
Επιχειρηματικότητας (2.8.2), Α΄ και Β΄ Κύκλου, μ’ εκταμιεύσεις
επιχορηγήσεων ύψους 4.000.000 ευρώ και 6.900.000 ευρώ
αντίστοιχα. Στο πλαίσιο του Γ΄ Κύκλου, υποβλήθηκαν κι αξιολογήθηκαν
700 επενδυτικές προτάσεις, εγκρίθηκαν οι 568 με συνολικό ύψος
επιχορήγησης 24.500.000 ευρώ κι εκταμιεύθηκαν επιχορηγήσεις
ύψους 8.500.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του Δ΄ Κύκλου, υποβλήθηκαν
κι αξιολογήθηκαν 1.953 επενδυτικές προτάσεις, εγκρίθηκαν οι 1.656
με συνολικό ύψος επιχορήγησης 74.400.000 ευρώ κι εκταμιεύθηκαν
επιχορηγήσεις ύψους 29.200.000 ευρώ.

•

Για το πρόγραμμα Δικτυωθείτε ΙΙ υποβλήθηκαν 45.976 επενδυτικές
προτάσεις, εγκρίθηκαν οι 42.557 κι εκταμιεύθηκαν επιχορηγήσεις ύψους
35.000.000 ευρώ.

•

Για το πρόγραμμα της Επιχειρηματικότητας ΑΜΕΑ (2.8.3), Β’ Κύκλος,
υποβλήθηκαν κι αξιολογήθηκαν 100 επενδυτικές προτάσεις,
εγκρίθηκαν οι 60 με συνολικό ύψος επιχορήγησης 2.400.000 ευρώ κι
εκταμιεύθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 1.000.000 ευρώ. Στο πλαίσιο του
Γ΄ Κύκλου, υποβλήθηκαν κι αξιολογήθηκαν 188 επενδυτικές προτάσεις,
εγκρίθηκαν οι 167 με συνολικό ύψος επιχορήγησης 8.300.000 ευρώ κι
εκταμιεύθηκαν επιχορηγήσεις ύψους 1.500.000 ευρώ.

•

Για το πρόγραμμα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας (2.7.3) υποβλήθηκαν κι
αξιολογήθηκαν 85 επενδυτικές προτάσεις, εγκρίθηκαν οι 65 με συνολικό
ύψος επιχορήγησης 17.800.000 ευρώ κι εκταμιεύθηκαν επιχορηγήσεις
ύψους 970.000 ευρώ.

•

Στην Κατάρτιση Επιχειρηματιών κι Εργαζομένων σε ΜΜΕ & ΠΜΕ του
εμπορικού τομέα (8.2.6.1) υποβλήθηκαν 1.494 προγράμματα κατάρτισης
από 167 ΚΕΚ κι εγκρίθηκαν 574 προγράμματα κατάρτισης από 137 ΚΕΚ με
συνολικό ύψος επιχορήγησης 12.000.000 ευρώ.

•

Για το πρόγραμμα Ενίσχυσης Επαρχιακού Τύπου (2.7.4) υποβλήθηκαν
κι αξιολογήθηκαν 240 επενδυτικές προτάσεις, εγκρίθηκαν οι 234 με
συνολικό ύψος επιχορήγησης 2.100.000 ευρώ κι εκταμιεύθηκαν
επιχορηγήσεις ύψους 35.000 ευρώ.

•

Ξεκίνησε η υποβολή των επενδυτικών προτάσεων για τα προγράμματα
Ενίσχυσης Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ (2.8.3/3) και Γονέων με Τρία Τέκνα και
Άνω (2.8.3/2) συνολικού προϋπολογισμού 9.000.000 ευρώ το καθένα.

•

Δημιουργία εφαρμογών μέσω των οποίων είναι εφικτή η σύγχρονη κι
αποτελεσματική διαχείριση και παρακολούθηση των προγραμμάτων
κρατικών ενισχύσεων που υλοποιεί ο ΕΟΜΜΕΧ. Η διαχείριση γίνεται με
πλήρως αυτοματοποιημένο τρόπο από την υποβολή της επενδυτικής
πρότασης έως και την ολοκλήρωσή της.

•

Δημιουργία εφαρμογής για τη διασύνδεση του ΕΟΜΜΕΧ με το
Διατραπεζικό σύστημα ΔΙΑΣ για την απ’ ευθείας πληρωμή μέσω των
τραπεζών των δικαιούχων από προγράμματα του ΕΟΜΜΕΧ.

•

Καταβλήθηκαν σε πλημμυροπαθείς αποζημιώσεις ύψους 11.600.000
ευρώ.
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•

Υλοποιούνται 10 Κοινοτικά προγράμματα (INTERREG, EQUAL, LEONARDO, ENLARGEMENT κ.α.) που στοχεύουν στη συμβουλευτική των
επιχειρήσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, συνολικού
προϋπολογισμού 1.473.000 ευρώ.

•

Υλοποιείται πρόγραμμα «Γυναικείας Επιχειρηματικότητας»
για 10 Περιφέρειες από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και
Παρακολούθησης Δράσεων ΕΚΤ του Υπουργείου Απασχόλησης στο
πλαίσιο των ΠΕΠ, Προϋπολογισμού 10.690.000 ευρώ.

•

Υλοποιήθηκαν 2 Κοινοτικά εκπαιδευτικά προγράμματα (ELISHE, @LANGUAGES) κι είναι σ’ εξέλιξη άλλο 1 (E-TEN)με συνολικό για τον ΕΟΜΜΕΧ
570.000 ευρώ.

•

Από το 2004 μέχρι σήμερα το ΚΕΚ ΕΟΜΜΕΧ υλοποίησε πλήθος
εκπαιδευτικών προγραμμάτων συνολικού προϋπολογισμού 1.100.000
ευρώ μέσω των οποίων εκπαιδεύτηκαν συνολικά 436 άτομα μεταξύ των
οποίων 40 άτομα (άνεργοι Παλιννοστούντες, άνεργες μετανάστριες και
ΑΜΕΑ) και 193 στελέχη των ΚΕΤΑ και ΚΥΕ.

•

Από το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜΜΕ σχεδιάστηκαν και
προκηρύχτηκαν 9 διαγωνισμοί ύψους 1.700.000 ευρώ, από τους
οποίους συμβασιοποιήθηκαν και εκτελούνται 4 έργα ύψους 700.000
ευρώ, ολοκληρώθηκαν 2 μελέτες ύψους 200.000 ευρώ.

•

Το Σήμα χειροτεχνικής αξίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΧΕΙΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ», αποδόθηκε σε 5.204 νέα χειροτεχνικά προϊόντα.

•

Εκδόθηκαν 123 πιστοποιήσεις χειροτεχνικής δεξιότητας, σύμφωνα με το
Προεδρικό διάταγμα υπ΄ αριθ. 254/2005.

•

Δόθηκε εξειδικευμένη τεχνική πληροφόρηση σε χειροτεχνικά θέματα
σε 1200 περίπου βιοτέχνες και οργανώθηκαν και υλοποιήθηκαν
προγράμματα κατάρτισης σε 200 ανέργους και αποφοίτους σχετικών
τεχνικών σχολών ετησίως.

•

Υλοποιείται το πρόγραμμα Equal – Αριάδνη με θέμα: «Παραδοσιακή
Χειροτεχνία και Αστική Ανάπτυξη», προϋπολογισμού ΕΟΜΜΕΧ 52.841,12
ευρώ

•

Λειτούργησαν 22 εργαστήρια ταπητουργίας και εργάστηκαν σε αυτά 250
υφάντριες αμειβόμενες με βάση την πραγματοποιηθείσα παραγωγή.

•

Από τις θυγατρικές εταιρείες του ΕΟΜΜΕΧ (ΕΛΚΑ ΑΕ, ΕΛΚΕΑ ΑΕ, ΚΕΓ ΑΕ,
ΕΛΚΕΔΕ ΑΕ) υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται 71 κοινοτικά προγράμματα
(Leonardo, Eureka κλπ) και 4 Αναπτυξιακές Δράσεις συνολικού
προϋπολογισμού 63.316,906 ευρώ που αφορούν:
α) Προβολή – προώθηση των προϊόντων των κλάδων
β) Ποιότητα (δοκιμές,αναλύσεις,πιστοποίηση προϊόντων)
γ) Μόδα & Σχεδιασμός
δ) Έρευνα & Τεχνολογία – Περιβάλλον

ε) Εκπαίδευση & κατάρτιση
στ) Υγιεινή & Ασφάλεια
ζ) Παροχή Τεχνικής Βοήθειας σε Αναπτυσσόμενες και υπό Μετάβαση
χώρες σε θέματα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων – DAC (Hellenic Aid).
•

Ειδικότερα υλοποιήθηκαν 31 Έργα – Προγράμματα που είχαν σαν στόχο :
α) την ανάπτυξη Επιχειρηματικών Ικανοτήτων
β) τη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας κλάδων
γ) τη διασύνδεση των συμμετεχόντων στα Προγράμματα με έλληνες
επιχειρηματίες

•

Από τις αναπτυξιακές παρεμβάσεις του ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. επωφελήθηκαν 13
συνολικά χώρες.

•

Στα ως άνω Προγράμματα, Συνολικού Προϋπολογισμού 2.222.960,48
ευρώ, συμμετείχαν συνολικά 732 άτομα, Ιδιοκτήτες και στελέχη ΜΜΕ,
υψηλόβαθμα στελέχη Υπουργείων και Δημοσίων Οργανισμών κ.λπ.

•

Εφαρμόζεται αποτελεσματική στρατηγική μάρκετινγκ (ημερίδες,
σεμινάρια, κλαδικές εκθέσεις κ.α. ), για την προβολή του έργου του
ΕΟΜΜΕΧ και την ενημέρωση του κοινού

•

Στον ΕΟΜΜΕΧ λειτουργεί Ευρωπαϊκό Κέντρο Πληροφοριών για τις
Επιχειρήσεις (GR 152), η ιστοσελίδα του οποίου ενημερώνεται συνεχώς
με προγράμματα, πολιτικές, νομοθεσία, διαβουλεύσεις, ανακοινώσεις
κ.λπ. της Ε.Ε. Στο πλαίσιο του ενημερωτικού του ρόλου, Απαντήθηκαν
προφορικά ή γραπτά 2.950 ερωτήματα που υποβλήθηκαν από
επιχειρηματίες ή υποψήφιους επιχειρηματίες.

•

EOMMEX λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής Μ.Μ.Ε. στο 6ο Πρόγραμμα
Πλαίσιο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε.Ε. κατ’
εντολή της ΓΓΕΤ/ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣμε στόχο την ενθάρρυνση και
υποστήριξη της συμμετοχής των Ελληνικών ΜΜΕ στο 6ο Π.Π.

•

EOMMEX συμμετέχει στην Κοινοπραξία του “Ελληνικού Κέντρου
Αναδιανομής Καινοτομίας “IRC-Hellenic” της Ε.Ε. που αποτελεί τον Ελληνικό
κόμβο του Ευρωπαϊκού Δικτύου των Innovation Relay Centres με στόχο
την αύξηση της Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ μέσω της προώθησης
της Καινοτομίας και της Μεταφοράς Τεχνολογίας. Οι δραστηριότητες
περιλαμβάνουν την προώθηση της Καινοτομίας και της Μεταφοράς
Τεχνολογίας σε 430 Ελληνικές ΜΜΕ και υπογραφή 4 Διεθνικών
Συμβάσεων Μεταφορά Τεχνολογίας μεταξύ Ελληνικών & Ευρωπαϊκών
ΜΜΕ. Την Αξιοποίηση των Αποτελεσμάτων Ε&ΤΑ που προήλθαν από
Εθνικά και Κοινοτικά Ερευνητικά Έργα από τις ΜΜΕ με Προβολή 58
Ελληνικών Καινοτομικών Τεχνολογιών και την περαιτέρω αξιοποίηση
τους σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο.

•

Συνολικός Προϋπολογισμός του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής
Καινοτομίας: 289.627 ευρώ, Κοινοτική Συνδρομή: 136.392 ευρώ
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3. Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ)
•

Κατά το χρονικό διάστημα των 37 μηνών της Νέας Διακυβέρνησης το
Ε.ΣΥ.Δ. απέκτησε τους τρεις πρώτους μόνιμους υπαλλήλους του καθώς
και, κατόπιν ανοικτής προσκλήσεως, Διευθύνοντα Σύμβουλο.

•

Χορηγήθηκαν, (σύμφωνα με τα ισχύοντα εθνικά, ευρωπαϊκά και
διεθνή πρότυπα και τους κανονισμούς διαπίστευσης) συνολικά 187
πιστοποιητικά διαπίστευσης για διάφορα πεδία σε 73 εργαστήρια
δοκιμών και διακριβώσεων, 20 φορείς ελέγχου, 8 φορείς πιστοποίησης
προϊόντων, 8 φορείς πιστοποίησης προϊόντων για εκπομπές CO2, 8
φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας, 8 φορείς
πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης, 11 φορείς
πιστοποίησης HACCP, 4 φορείς πιστοποίησης επαγγελματιών, καθώς και
σε 47 Ιδιωτικά Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων.

•

Επαναξιολογήθηκαν για τη διατήρηση της διαπίστευσής τους 42
φορείς και 52 εργαστήρια, ενώ ολοκληρώθηκαν 145 τακτικές ετήσιες
επιτηρήσεις φορέων και εργαστηρίων.

•

Οργανώθηκαν και τέθηκαν σε εφαρμογή εννέα νέα σχήματα
διαπίστευσης, σε ανταπόκριση αντίστοιχων αναγκών της Δημόσιας
Διοίκησης και της Αγοράς (ασφάλειας δεδομένων, εκπομπών CΟ2,
διενέργειας προγραμμάτων διεργαστηριακών συγκρίσεων, ελέγχου
οχημάτων οδικής και σιδηροδρομικής μεταφοράς ευπαθών προϊόντωνΑΤΡ-, ασφάλειας τροφίμων, δειγματοληψίας, μετρήσεων αιολικού
δυναμικού, κλινικών εργαστηρίων, ασφάλειας καταδύσεων αναψυχής),
σε συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία (ΠΕΧΩΔΕ, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Υγείας και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Εμπορικής Ναυτιλίας)

•

Οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν 11 επιμορφωτικά σεμινάρια
τόσο για νέους αξιολογητές διαπίστευσης όσο και για παλαιούς.
Εκπαιδεύθηκαν 281 πρόσωπα. Επίσης επελέγησαν 149 πρόσωπα,
προκειμένου να χρησιμοποιηθούν ως εμπειρογνώμονες σε διάφορα
τεχνικά πεδία.

•

Το Ε.ΣΥ.Δ. έγινε αποδεκτό και στις επτά συμφωνίες Αμοιβαίας Ισότιμης
Αναγνώρισης (ΕΑ –ΜLA). Ακόμη, έγινε δεκτό ως πλήρες μέλος στη
Διεθνή Συνεργασία για τη Διαπίστευση Εργαστηρίων (ILAC) και στο
Διεθνές Φόρουμ Διαπίστευσης Φορέων (IAF).Το αποτέλεσμα είναι τα
πιστοποιητικά διαπίστευσης που εκδίδονται από το Ε.ΣΥ.Δ. να γίνονται
παγκοσμίως αποδεκτά ως ισότιμα των άλλων φορέων διαπίστευσης που
συμμετέχουν στις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης της IAF και ILAC.

•

Υπεγράφη πρωτόκολλο συνεργασίας με τον Κυπριακό Φορέα
Διαπίστευσης, ΚΟΠΠ, το οποίο υλοποιήθηκε στα πεδία της εκπαίδευσης
αξιολογητών και της υποστήριξης του συστήματος ποιότητας του
Κυπριακού Φορέα.

•

Το Ε.ΣΥ.Δ. ανταποκρίθηκε σε αιτήματα παροχής υπηρεσιών
διαπίστευσης από την Τουρκία, Ρουμανία, Βουλγαρία και ΠΓΔΜ, καθώς
και εκπαίδευσης επί θεμάτων διαπίστευσης στο φορέα διαπίστευσης
στης Κύπρου και της Αλβανίας.

•

Το Ε.ΣΥ.Δ., με κονδύλια από το Γ ΚΠΣ:
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•

Αγόρασε νεόδμητο σύγχρονο κτίριο γραφείων και ήδη
μετεγκαταστάθηκε σε αυτό, αξίας 1.835.000 ευρώ

•

Προμηθεύτηκε από τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης(ΕΛΟΤ)
σημαντικό αριθμό προτύπων για να καλύψει τις ανάγκες αξιολόγησης
φορέων και εργαστηρίων, αξίας 60.000 ευρώ

•

Εκπαίδευσε στελέχη και συνεργάτες του σε διαδικασίες
διαπίστευσης και σε νέα πρότυπα διαπίστευσης.

•

Οργανώνει το ηλεκτρονικό του σύστημα διαχείρισης δεδομένων

•

Ξεκίνησε την προβολή του έργου του και της προστιθέμενης αξίας
της διαπίστευσης για τους πελάτες του και την Εθνική Οικονομία.

4. Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
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•

Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 100 σε 240 εκατ.
ευρώ.

•

Σταδιακή στελέχωση της εταιρείας με την πρόσληψη δεκατριών (13)
ατόμων.

•

Σχεδιασμός, Ανάπτυξη, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστημάτων
Διοίκησης, Διαχείρισης, Οργάνωσης και ανάπτυξη συστήματος MIS και
βάσης δεδομένων.

•

Δημιουργία, Εγκατάσταση και Λειτουργία συστήματος βαθμολόγησης
αιτημάτων και κινδύνων και σύνταξη εσωτερικού κανονισμού
διαδικασιών και εγκριτικών συμβουλίων εγγυήσεων και εμπλοκών,
καθώς και σύνταξη Κανονισμού Προμηθειών.

•

Σχεδιασμός προδιαγραφών, προσαρμογή, ανάπτυξη και εγκατάσταση
συστήματος, με σκοπό τη διαχείριση της Δράσης 2.10.2 που αφορά στο
κόστος δανεισμού των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων καθώς
και της διαχείρισης των προϊόντων Leasing.

•

Προκηρύχθηκε και υλοποιείται μέσω του ΤΕΜΠΜΕ από το Σεπτέμβριο
του 2006, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, η Δράση 2.10.2 «Επιδότηση
Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων», που αφορά στην επιδότηση κατά 4 ποσοστιαίες
μονάδες του επιτοκίου δανεισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με 0
έως 20 απασχολουμένους και κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. ευρώ. Ήδη
έχουν ενταχθεί 867 επιχειρήσεις, ύψους επιδοτούμενου δανείου 85 εκατ.
ευρώ, με συνολικό ποσό επιδότησης 18,1 εκατ. ευρώ.

•

Αλλαγή στα πέντε (5) αρχικά προγράμματα της ΤΕΜΠΜΕ Α.Ε., με σκοπό
την ένταξη περισσότερων αιτημάτων στο σύστημα εγγυοδοσίας και
δημιουργία νέου, έκτου προγράμματος Leasing.

•

Προώθηση συνεργασιών με το Χρηματοπιστωτικό και
Χρηματοοικονομικό Σύστημα με σκοπό την ταχεία διείσδυση του
θεσμού στη χώρα μας και υπογραφή συμβάσεων συνεργασίας με 20

εμπορικές τράπεζες, 16 συνεταιριστικές τράπεζες και 9 εταιρείες Leasing.
•

Υλοποίηση στρατηγικής μάρκετινγκ (σεμινάρια, ημερίδες,
διαδίκτυο, έκδοση εντύπων, Δημοσιεύσεις στον Τύπο) με σκοπό την
αναγνωρισιμότητα, διάχυση και προώθηση του θεσμού εγγυοδοσίας και
της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ σε όλη την επικράτεια.

•

Σύμβαση συνεργασίας με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων που
αντεγγυάται μεσομακροπρόθεσμα δάνεια της ΤΕΜΠΜΕ κατά 50%.

•

Ανάπτυξη συνεργασιών με Οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
παρεμφερείς φορείς, με σκοπό τη διευκόλυνση της υλοποίησης της
αποστολής της ΤΕΜΠΜΕ και την εισαγωγή ειδικής τεχνογνωσίας στη
χώρας μας.

•

Έως την 30-04-2007 είχαν δοθεί σε 2.802 επιχειρήσεις – κυρίως μικρές και
πολύ μικρές – εγγυήσεις συνολικού ύψους 102,1 εκατ. ευρώ και εγγυημένα
δάνεια ύψους 159 εκατ. ευρώ. Οι θέσεις εργασίας που θα διατηρηθούν ή
θα δημιουργηθούν προβλέπεται να πλησιάσουν τις 6.000.

5. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ (ΕΙΜ)
•

Διαμορφώθηκε μία νέα πολιτική και στρατηγική ανάπτυξης του φορέα
με στόχο τη βελτίωση των υπηρεσιών του, τη διεθνή του αναγνώριση,
τη συμμετοχή του στις ευρωπαϊκές εξελίξεις της μετρολογίας, αλλά
και για την αύξηση των εσόδων του, με στόχο τη μείωση της κρατικής
επιχορήγησης σε ποσοστό 50 % (αύξηση εσόδων τη διετία 2005 – 2006
κατά 120 %).

•

Σχεδιάστηκε και προωθείται ένα πρόγραμμα οργανωτικής και διοικητικής
αναβάθμισης των υπηρεσιών του ΕΙΜ, στη βάση διεθνών προτύπων. Στα
πλαίσια αυτά προωθείται και η πλήρωση των κενών θέσεων του ΕΙΜ από
κατάλληλο προσωπικό για τη διεύρυνση της παραγωγικής του βάσης.

•

Καταρτίστηκαν έξι (6) συνολικά νέες τεχνικές κατευθυντήριες οδηγίες
σε αντίστοιχα θεματικά μετρολογικά πεδία για υποστήριξη του
μετρολογικού συστήματος της χώρας μας. Παράλληλα, μεταφράζονται
στην αγγλική γλώσσα για χρήση τους από τα γειτονικά μετρολογικά
συστήματα (FYROM και Αλβανίας) με στόχο τη διεύρυνση της
μετρολογικής αγοράς του ΕΙΜ.

•

Μέσω των εργαστηριακών του υποδομών, παρέχει τον Εθνικό Χρόνο της
χώρας, ο οποίος προβάλλεται μέσω ηλεκτρονικού, ενημερωτικού πίνακα
που εγκαταστάθηκε στην είσοδο του υπουργείου Ανάπτυξης.

•

Συνεργασία με FYROM : Υλοποιήθηκαν τρείς (3) διακριτές συνεργασίες
με το Εθνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας (BoM) της FYROM για την παροχή
εξειδικευμένων υπηρεσιών εκπαίδευσης, μετρολογικής υποστήριξης και
τεχνογνωσίας, συνολικού ύψους 28.000 ευρώ.

•

Συνεργασία με την Κύπρο : Συνεχίστηκε η διμερής συνεργασία του
ΕΙΜ με το Γενικό Χημείο της Κύπρου για την παροχή υπηρεσιών ύψους
περίπου 7.000 ευρώ/έτος.
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•

Το Νοέμβριο του 2005 δρομολογήθηκε συνεργασία του ΕΙΜ με την
Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) για την παροχή συμβουλευτικών
υπηρεσιών ύψους 22.850 ευρώ.

•

Ολοκληρώθηκαν ένδεκα (11) διεθνείς διεργαστηριακές μετρήσεις του
ΕΙΜ σε αντίστοιχα θεματικά πεδία της μετρολογίας. ( 3 το 2004 και 8
το 2005 ), με εξαιρετικά αποτελέσματα σε ορισμένες περιπτώσεις, που
κατατάσσουν το ΕΙΜ μέσα στα πρώτα πέντε καλύτερα ινστιτούτα της
Ευρώπης.

•

Για τη στήριξη του μετρολογικού συστήματος της χώρας και για τη
βέλτιστη εφαρμογή της πολιτικής ποιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης
το ΕΙΜ έχει δρομολογήσει μία σταθερή συνεργασία με δεκατρία (13)
εργαστήρια διακρίβωσης της χώρας. Επίσης, εντός του έτους 2006
προγραμματίζονται συναντήσεις με ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ και ΕΦΕΤ.

6. ΕΛΚΕΔΕ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Α.Ε.
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•

Στρατηγικός σχεδιασμός και προσαρμογή στις απαιτήσεις του Νόμου
για τις ΔΕΚΟ, ενώ πραγματοποιήθηκε εσωτερική αναδιάρθρωση
και σχεδιάστηκε το νέο Οργανόγραμμα της εταιρείας, ο εσωτερικός
κανονισμός λειτουργίας και η Χάρτα Υποχρεώσεων Καταναλωτή.

•

Εδραίωση ουσιαστικής συνεργασίας και συντονισμός ενεργειών με τον
ΕΟΜΜΕΧ, σε καίρια θέματα σχεδιασμού κλαδικής πολιτικής προς την
ΓΓΒ του ΥΠΟΥΡΓΕΊΟ ΑΝΆΠΤΥΞΗΣόπως το Μέτρο 2.7.5. για τους κλάδους
ΚΕΥΔ και από κοινού συμμετοχής-υλοποίησης Ευρωπαϊκών & Εθνικών
αναπτυξιακών και ερευνητικών προγραμμάτων

•

Ανάπτυξη στενής συνεργασίας του ΕΛΚΕΔΕ με τους κλαδικούς φορείς
και τις επιχειρήσεις για καταγραφή των καίριων προβλημάτων

•

Εδραίωση της εξωστρέφειας και μιας αμφίδρομης σχέσης ανάμεσα
στους κλάδους, την Πολιτεία και το ΕΛΚΕΔΕ, με την ανάπτυξη διαύλων
επικοινωνίας για τη συζήτηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων
της μεταποίησης.

•

Διοργάνωση των Ελληνικών Εβδομάδων Μόδας, που πραγματοποιούνται
στο Ζάππειο τον Οκτώβριο και το Μάρτιο κάθε έτους, υπό την αιγίδα του
Υπουργείου Ανάπτυξης

•

Εξωστρέφεια και προσπάθεια διεύρυνσης των δραστηριοτήτων
του ΕΛΚΕΔΕ σε χώρες του εξωτερικού / Συνεργασίες στους τομείς
της μόδας, της εκπαίδευσης, της ποιότητας και της μεταφοράς
τεχνογνωσίας σε χώρες όπως η Τουρκία, η Αίγυπτος και η Ιορδανία,
μέσα από συμμετοχή σε εκθέσεις, επιχειρηματικές αποστολές,
παρουσιάσεις και απευθείας επαφές με τεχνολογικούς, εκπαιδευτικούς
και επιχειρηματικούς φορείς.

•

Αναβάθμιση των υπηρεσιών που παρείχε το ΕΛΚΕΔΕ προς τη
βιομηχανία, όπως οι υπηρεσίες της Μόδας & του Σχεδιασμού

•

Επαναλειτουργία πιλοτικού αυτοχρηματοδοτούμενου διετούς τμήματος
κατάρτισης στην Υποδηματοποιία

•

Υλοποίηση προγράμματος (σε εξέλιξη) «Κατάρτιση και Μεταφορά
Τεχνογνωσίας σε Θερμοϋδραυλικούς και Τεχνίτες Καυστήρων σε Αέρια
Καύσιμα (Φυσικό Αέριο)», που πραγματοποιείται μέσω του ΕΠΑΝ 20002006, Μέτρο. 8.2.4, ύψους 2,500,000 ευρώ για 2.500 καταρτιζόμενους.

•

Υλοποίηση προγράμματος «Κατάρτιση και μεταφορά τεχνογνωσίας
σε ΜΜΕ και ΠΜΕ μεταποιητικών κλάδων» που ολοκληρώθηκε εντός
του 2006, μέσω του Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 2000-2006, Μέτρο.
8.2.4/2., υλοποιήθηκαν πανελλαδικά 54 σεμινάρια και εκπαιδεύτηκαν
810 εργαζόμενοι από τους κλάδους του δέρματος, υποδήματος,
δερματίνων ειδών, ενδύματος, πλαστικών, ξύλου – επίπλου, ύψους
750,000 Ευρώ.

•

Συμμετοχή και διοργάνωση μεγάλου αριθμού κλαδικών εκθέσεων,
συνεδρίων και ημερίδων σε θέματα μόδας, ποιότητας, έρευνας &
τεχνολογίας, εκπαίδευσης – κατάρτισης.

•

Διαπίστευση του Γραφείου Πιστοποίησης του ΕΛΚΕΔΕ, σύμφωνα
με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 για Μέσα Ατομικής
Προστασίας

•

Ανανέωση της Διαπίστευσης του Εργαστηρίου Δοκιμών του ΕΛΚΕΔΕ,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 για
δοκιμές σε δέρμα, υποδήματα, γάντια, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα,
απόβλητα και έπιπλα.

•

Ανάπτυξη Εργαστηρίου Δοκιμών για Έπιπλα

•

Ξεκίνησε ο σχεδιασμός και η έρευνα για την ανάπτυξη νέων προϊόντων,
όπως τα σήματα ποιότητας στον τομέα του ξύλου επίπλου

•

Υλοποίηση συνεργασιών με Τεχνολογικά Κέντρα που κατέχουν μεγάλη
τεχνογνωσία στο κομμάτι των ερευνητικών προγραμμάτων και της
σύνδεσης τους με τις επιχειρηματικές ανάγκες

•

Πραγματοποίηση σημαντικών τεχνικών και περιβαλλοντικών
Μελετών, για την επίλυση καίριων αναγκών των κλάδων, όπως είναι η
μετεγκατάσταση των βυρσοδεψείων στη ΒΙ.ΠΕ. Θεσσαλονίκης.

•

Συμμετοχή ως μέλος στην ομάδα εργασίας η οποία συγκροτήθηκε
από το υπουργείο Ανάπτυξης και τη ΓΓΒ με σκοπό την διερεύνηση
των δυνατοτήτων μετεγκατάστασης των βυρσοδεψικών μονάδων της
Αττικής.

•

Εδραίωση διακρατικών συνεργασιών με κορυφαία ευρωπαϊκά ινστιτούτα
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7. Ένωση Ελλήνων Χημικών (ΕΕΧ)
•

Συνεχής δραστηριοποίηση σε όλα τα επίπεδα (ΥπΕΠΘ, ΥΠΑΝ, ΥΠΟΙΟ)
για την αναβάθμιση του επαγγέλματος του χημικού και την άμεση
αναβάθμιση του μαθήματος της Χημείας στη δευτεροβάθμια
εκπαίδευση.

•

Προώθηση του οργανισμού λειτουργίας της ΕΕΧ μέσω του ΥΠΑΝ, για να

θεσμοθετηθεί η θέση του διευθυντή
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•

Συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΓΓΒ και ενεργός συνεισφορά στο
διάλογο για τη διαμόρφωση κοινά αποδεκτών θέσεων για τον κανονισμό
της ΕΕ για τα Χημικά (REACH).

•

Εγκρίθηκε η Προκήρυξη διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για
το ΥΠΟΕΡΓΟ 2: "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΚΤΥΑΚΗΣ ΠΥΛΗΣ" της Πράξης:
"ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ" ενταγμένης
στο Μέτρο 3.1 του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Κοινωνία της
Πληροφορίας" 2000-2006. Το έργο είναι συνολικού ύψους 400.000
ευρώ περίπου. Από τη δράση αυτή θα δημιουργηθεί ηλεκτρονική πλατφόρμα
διασύνδεσης και επικοινωνίας όλων των περιφερειακών τμημάτων της ΕΕΧ
με την κεντρική διοίκηση, καθώς και δυνατότητα ισχυρής παρουσίας στο
διαδίκτυο για οργάνωση προγραμμάτων μάθησης εξ αποστάσεως.

•

Διοργάνωση σεμιναρίων υψηλής επαγγελματικής αξίας για την
αντιμετώπιση νέων προκλήσεων που αφορούν τον κλάδο των χημικών
(πχ διαπίστευση εργαστηρίων, εκπαίδευση σε νέες τεχνικές ανάλυσης
κλπ.)

•

Στο πλαίσιο της άμεσης προώθησης σειράς υποστηρικτικών λειτουργιών
και διαδυκτίωσης των χημικών, δημιουργήθηκε στα γραφεία της ΕΕΧ
ηλεκτρονική βιβλιοθήκη.

•

Προώθηση για νομοθετική ρύθμιση του αναθεωρημένου Ιδρυτικού
Νόμου της ΕΕΧ.
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ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣTOΜΕΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
IIΙ. Τομέας Εμπορίου
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1. Πανελλήνια Έκθεση Λαμίας (ΠΕΛ)
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2. Οργανισμός Κεντρικής Αγοράς
Αθηνών (ΟΚΑΑ)
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3. Οργανισμός Λαϊκών Αγορών
Αθηνών-Πειραιώς (ΟΛΑΑΠ)
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4. Κεντρική Αγορά Θεσσαλονίκης
(ΚΑΘ)

204

5. Οργανισμός Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης (ΟΛΑΘ)
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1. ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΛΑΜΙΑΣ (ΠΕΛ)
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•

Πραγματοποιήθηκε η 38η εκθεσιακή περίοδος της Πανελλήνιας Έκθεσης
Λαμίας από 9/5-17/5/04.

•

Φιλοξενήθηκε η διοργάνωση του 50ου Ράλλυ Ακρόπολις για δύο
εβδομάδες.

•

Πραγματοποιήθηκε η 2η έκθεση σύγχρονης κατοικίας από 9/11-14/11/04.

•

Πραγματοποιήθηκε η 39η εκθεσιακή περίοδος της Πανελλήνιας Έκθεσης
Λαμίας από 28/5-5/6/05.

•

Φιλοξενήθηκε η διοργάνωση του 51ου Ράλλυ Ακρόπολις για δύο
εβδομάδες.

•

Φιλοξενήθηκε η διοργάνωση αγώνων Supermoto από 1/7-3/7/05.

•

Συνδιοργανώθηκε με το Δήμο Λαμιέων μουσική συναυλία στις 1/9/05.

•

Πραγματοποιήθηκε η 3η έκθεση σύγχρονης κατοικίας από 5/1-13/1/05.

•

Πραγματοποιήθηκε η 40η εκθεσιακή περίοδος της ΠΕΛ κατά το χρονικό
διάστημα 27/5-4/6/2006

•

Πραγματοποιήθηκε η 4η έκθεση κατοικίας από 4/11 - 12/11/06.

2. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΘΗΝΩΝ
Η Κεντρική Αγορά Αθηνών (Κ.A.Α.) είναι βασικός κόμβος χονδρικής
διακίνησης φρέσκων προϊόντων οπωροκηπευτικών και κρεάτων για το
Ν. Αττικής, τα νησιά και τα μεγάλα αστικά κέντρα Στερεάς Ελλάδας και
Πελοποννήσου. Ο Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε. για την περίοδο 2004-2007 έχει προβεί στις πιο
κάτω ενέργειες:
i. ΓΕΝΙΚΑ:
•

Συνετάχθη το νέο Στρατηγικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο 2005 – 2007 το
οποίο αναθεώρησε το έως τότε ισχύον, ύστερα από σχετικές οδηγίες
του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Το σχέδιο
αυτό εγκρίθηκε από το Δ.Σ. του Ο.Κ.Α.Α. και απεστάλη στα αρμόδια
Υπουργεία όπου έλαβε και την τελική έγκριση με την Αρ. 23876/ΔΕΚΟ
800 (ΦΕΚ 909/Β/4-7-2005).

•

Κατ’ επιταγή του Ν. 3429/2005 «Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμοί»
τροποποιήθηκε το καταστατικό της εταιρείας, το οποίο εγκρίθηκε από
την έκτακτη Γενική Συνέλευση της 10ης Ιανουαρίου 2007.

•

Με το Π.Δ. περί τροποποίησης των όρων και περιορισμών δόμησης
στην Κ.Α.Α. εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου
Αγ. Ι. Ρέντη (ΦΕΚ 1192/Δ/21-12-2004) και σε συνέχεια της εισήγησης της
εκτελεστικής επιτροπής του ΟΡΣΑ προσδιορίσθηκαν οι όροι δόμησης
της Κ.Α.Α. Στο ως άνω Π.Δ. ορίζεται ως συνολική έκταση του οικοπέδου
της Κ.Α.Α. 260.922,00 τ.μ.

•

Επιλύθηκαν προβλήματα σε σχέση με το έργο της Νέας Αγοράς Κρέατος
Αθηνών όπως:
•

Ένταξη στο Κτηματολόγιο.

•

Έκδοση νόμιμης άδειας ανοικοδόμησης της Νέας Αγοράς Κρέατος
(25/08/2005).

•

Έναρξη Εργασιών Κατασκευής (01/11/2005). Ολοκλήρωση του πρώτου
κτηρίου αποτελούμενου εκ 13 καταστημάτων. (Εγκαίνια 18/01/2007) και
μεταστέγαση επιχειρήσεων πώλησης κρέατος σε αυτά.

•

Έχει εγκριθεί ποσοστό επιδότησης από το Γ' ΚΠΣ του έργου της Α'
Φάσης της Νέας Κρεαταγοράς και βρίσκονται σε εξέλιξη ενέργειες για
την επιδότηση και της Β’ φάσης του έργου «Ολοκλήρωση της νέας
Κρεαταγοράς Αθηνών»

•

Κεντρική Πύλη: Διαμόρφωση υφιστάμενων κατασκευών και προσθήκη
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Το έργο βρίσκεται στη φάση της
ολοκλήρωσης – αποπεράτωσης. Με την ολοκλήρωση του θα επιτευχθεί
ο πλήρης έλεγχος και η καταγραφή των εισερχομένων στο χώρο της
Κεντρικής Αγοράς.

•

Κατασκευή χώρων Parking, για τη στάθμευση συναλλασσομένων,
ούτως ώστε να αποσυμφορηθούν η Κ.Α.Α. και παράλληλα στο
απώτερο μέλλον να δημιουργηθούν έσοδα από την εκμετάλλευση
του χώρων αυτού.

•

Αναφορικά με το Ο.Π.Σ. (Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα),
Βρίσκεται σε φάση ολοκλήρωσης. Έχει ήδη ξεκινήσει η Τμηματική
λειτουργία του Συστήματος.

•

Υλοποιείται το επιδοτούμενο έργο «Παροχή Υπηρεσιών & Προμήθεια
Εξοπλισμού για την Εγκατάσταση Κλαδικού Portal Παροχής
Επιχειρηματικών Πληροφοριών και Υπηρεσιών Ηλεκτρονικού
Εμπορίου σε Μ.Μ.Ε.». Το ανωτέρω έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό
Σχέδιο ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ. Έχει ήδη υποβληθεί η μελέτη
στη Διαχειριστική Αρχή, ενώ εντός του πρώτου εξαμήνου του 2007
αναμένεται και η λειτουργία του νέου Portal.

•

Ολοκληρώθηκε η περίφραξη των χώρων της Ο.Κ.Α.Α. Α.Ε.

•

Αξιοποίηση χώρων κτηρίου Διοίκησης (Ταχυδρομείο, νέος χώρος
Συμβούλων, γραφείο ΕΦΕΤ, διαμόρφωση / κατασκευή νέων χώρων
συνεργείων καθαρισμού και αποδυτήρια).

•

Νέες κατασκευές για την καλύτερη λειτουργία της Κ.Α.Α., ΟΤΕ - •
μίκτονόμιση - νέες συνδέσεις, συγκρότημα τουαλετών, ράμπα
αναπήρων και χώρος στάθμευσης, στέγαστρα, μονώσεις κτηρίων,
ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, δημιουργία χώρου κενών υλικών
συσκευασίας.

•

Δημιουργία κατασκευών για τη βέλτιστη απόδοση των καταστημάτων
κρέατος, όπως ηλεκτρομηχανικοί βραχίονες φόρτωσης, χώροι γραφείων
κλπ.
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•

Δημιουργία Computer Room, εντός του χώρου των γραφείων, με
την απαραίτητη ομογενοποίηση και βελτίωση του δικτύου των
υπολογιστών του Οργανισμού και προσαρμογή τους στα νέα
ηλεκτρονικά δεδομένα.

•

Ανακαίνιση Κεντρικών Γραφείων για τη συνεχή βελτίωση των
συνθηκών εργασίας του προσωπικού μας, καλύπτοντας θέματα
φωτισμού, κλιματισμού, ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων,
βαψιμάτων, εγκατάστασης τηλεφωνικού κέντρου, εξοπλισμού
γραφείων.

•

Αναβάθμιση Φωτισμού όλων των κυρίως χώρων της Κ.Α.Α.

•

Συνολικά για επενδύσεις ο Οργανισμός δαπάνησε, εντός του 2006,
το ποσό των 7.825.727,84 ευρώ.

•

Πραγματοποιήθηκε η σύνταξη «Κανονισμού Προμηθειών».

•

Πρόγραμμα αξιοποίησης χώρων για περαιτέρω έσοδα του
οργανισμού (νέα μισθωτική πολιτική, πρατήριο υγρών καυσίμων,
εκθέσεις, διαφημιστικές πινακίδες, νέες διαγωνιστικές διαδικασίες
μίσθωσης.

•

Γίνεται προσπάθεια περιορισμού λειτουργικών εξόδων. Μεταξύ άλλων, με
τον περιορισμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και εγκατάσταση
πυκνωτών, αντικατάστασης πετρελαίου με φυσικό αέριο,
κατάργησης εξωτερικών τηλεφωνικών γραμμών και καλύτερης
οργάνωσης με αξιοποίηση προσωπικού. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν και
επαναδιαπραγματεύσεις εργολαβιών.

•

Συντήρηση των εγκαταστάσεων και του Η/Μ εξοπλισμού της Νέας
Κρεαταγοράς Αθηνών, επί 24ώρου βάσεως.
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ii. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
•

Έχει δοθεί έμφαση στη ρύθμιση των σχέσεων του προσωπικού καθώς
και στη θέσπιση και διατήρηση κανόνων λειτουργίας εντός του Ο.Κ.Α.Α.

•

Σύσταση οργανικών θέσεων

•

Υλοποίηση Γενικού Κανονισμού Προσωπικού (ΚΕΟΛ)

•

Υλοποίηση Κανονισμού Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας.

•

Ορισμός διευθυντών & προϊσταμένων τμημάτων, σε εφαρμογή του
εσωτερικού κανονισμού και με απόφαση του Δ. Σ.

•

Εκπαιδευτικά προγράμματα προσωπικού.

•

Εφαρμογή νέου καθηκοντολογίου διοικητικών στελεχών.

iii. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ & ΘΕΣΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Ο Ο.Κ.Α.Α., σε συνεργασία με εμπλεκόμενους φορείς προσπάθησε να
δημιουργήσει πλαίσια λειτουργίας στον ευρύτερο χώρο της Αγοράς,
προσπαθώντας να δημιουργήσει υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τους
πελάτες της.

•

Επαφές με Αρχές (υπουργεία, Νομαρχία, Δήμο Ρέντη, Αστυνομία, ΕΦΕΤ κ.λπ.)

•

Νέο λογότυπο και εταιρική ταυτότητα.

•

Σύνταξη νέου Κανονισμού Λειτουργίας της Αγοράς.

•

Η εφαρμογή νέου ωραρίου λειτουργίας πελατών οπωροκηπευτικών.

•

Η απόσυρση παλαιών οχημάτων.

•

Η αναβάθμιση υπηρεσιών φύλαξης.

•

Η αναβάθμιση υπηρεσιών καθαριότητας και υγιεινής των εγκαταστάσεων.

•

Εγκατάσταση χημικών τουαλετών.

•

Νέα οργάνωση και λειτουργία εναλλακτικών πυλών εξόδου, για
αποσυμφόρηση κυκλοφορίας και έλεγχο κίνησης οχημάτων.

•

Αναβάθμιση εξοπλισμού πυρασφάλειας.

•

Νομιμοποίηση των υφιστάμενων εγκαταστάσεων

•

Ενεργός συμμετοχή στη Διεθνή Οργάνωση WUWM

•

Δράσεις για περιορισμό παραεμπορίου και αύξηση εισκομιζομένων
ποσοτήτων, με ταυτόχρονη προσέλκυση νέων επιχειρήσεων εμπορίας
στην Κ.Α.Α.

•

Ολοκληρώνεται (βρίσκεται στο στάδιο υπογραφής) η διαδικασία
δανεισμού 5.000.000 ευρώ με την έγκριση του Ελληνικού Δημοσίου,
από την Αγροτική Τράπεζα, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί το
επενδυτικό πρόγραμμα του Οργανισμού. Σημειώνεται ότι το Στρατηγικό
και Επιχειρησιακό Σχέδιο του Οργανισμού προέβλεπε για τα έτη 20052007, το δανεισμό 15.000.000 ευρώ, όμως η χρηματοοικονομική
κατάσταση του, του επέτρεψε την πραγματοποίηση των επενδύσεων με
ίδια κεφάλαια.
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iv. ΕΣΟΔΑ
Μισθώματα
Παρουσιάζουν αύξηση σε όλη τη διάρκεια των τριών προηγουμένων ετών.
Δικαιώματα εισόδου και κατάληψης κοινοχρήστων χώρων.
Τα δικαιώματα κατάληψης κοινοχρήστων χώρων παρουσιάζουν αύξηση. Η
βελτίωση των αποτελεσμάτων οφείλεται κυρίως στις αρτιότερες υπηρεσίες
φύλαξης, στην αποτελεσματικότερη λειτουργία του συστήματος εισπράξεων.
Εκμετάλλευση διαφημιστικών χώρων
Προέκυψε νέα πηγή εσόδων από την εκμετάλλευση χώρων που διατίθενται
για διαφήμιση έναντι αμοιβής.
Επίσης επετεύχθη συμφωνία με την Αγροτική Τράπεζα για την χορηγία των
καρτών για το σύστημα ηλεκτρονικής πρόσβασης της πύλης εισόδου στην Κ.Α.Α

3. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ
(ΟΛΑΑ-Π)
Από το Μάρτιο του 2004 μέχρι και τις 30 Απριλίου 2007, ισχύουν τα
ακόλουθα:
1.

Μεταφορά του ΟΛΑΑ-Π από τον 3ο όροφο του κτιρίου της οδού
Ζωοδ. Πηγής 2-4, Αθήνα (το οποίο ήταν εντελώς ακατάλληλο για
στέγαση δημόσιας υπηρεσίας), στον 5ο όροφο του κτιρίου της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου στην πλατεία Κάνιγγος, ικανοποιώντας πάγιο
αίτημα των υπαλλήλων του Οργανισμού για καλύτερες συνθήκες
εργασίας αφενός και αφετέρου αναβαθμίστηκαν οι προσφερόμενες
υπηρεσίες προς 8.000 περίπου πωλητές επαγγελματίες και παραγωγούς.

2. Κάλυψη της θέσης του διευθυντή και πέντε Τμημάτων του Οργανισμού
με Προϊσταμένους Τμημάτων.
3.
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Λειτουργία Υπηρεσιακού Συμβουλίου.

4. Εφαρμογή προγράμματος τριετούς εξυγίανσης των οικονομικών του
Οργανισμού, για να πάψει να είναι ελλειμματικός. Δραστική μείωση
των δαπανών του στις απολύτως απαραίτητες και περιορισμός του
ελλείμματός του. Η σημερινή διοίκηση, που ανέλαβε στα μέσα του
2004, παρέλαβε ένα έλλειμμα χρήσης, που ανερχόταν το 2003, στα
2.141.000 ευρώ.
•

Το 2004 το περιόρισε στα 480.000 ευρώ.

•

Το 2005 για πρώτη φορά το μηδένισε και

•

Το 2006 προβλέπεται να υπάρχει πλεόνασμα περίπου 100.000 ευρώ.

5. Η ενιαία αντιμετώπιση της πολιτείας προς τους πωλητές, είτε ως προς
την εξυπηρέτηση τους, είτε ως προς την επιβολή διοικητικής ποινής ή
προστίμων.
6. Μηχανογραφική αναβάθμιση του ΟΛΑΑΠ, τόσο σε software, όσο και σε
hardware.
•

Απόκτηση ιστοσελίδας στον διαδικτυακό κόμβο www.olaap.gr.

•

Ηλεκτρονική χαρτογράφηση των οδών που λειτουργούν οι λαϊκές
αγορές και ηλεκτρονική απεικόνιση όλων των πωλητών επάνω σ’
αυτούς.

•

Πλήρης αναδιάρθρωση του Τμήματος εσόδων του Οργανισμού,
με επακόλουθο την καλύτερη παρακολούθηση της είσπραξης
των εσόδων του, το συστηματικό έλεγχο της αυτοπρόσωπης
προσέλευσης των πωλητών στις λαϊκές αγορές, της διαγραφής όσων
εκμεταλλεύονται (ενοικιάζουν) τις άδειες τους ή εργάζονται σε άλλες
εργασίες και πληρώνουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές μέσω του
Οργανισμού στο Ι.Κ.Α.

•

Με την ένταξη της Πράξης στο μέτρο 3.1 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» και την έγκριση
χρηματοδότησης για τη δημιουργία πλήρους μηχανογραφικού

συστήματος απαραίτητου για τον εκσυγχρονισμό του ΟΛΑΑΠ, έχει
σταλεί προσχέδιο διακήρυξης διαγωνισμού, για διαβούλευση στην
Κοινωνία της Πληροφορίας.
7.

Εφαρμογή τριπλοτύπου δελτίου αποστολής για τη διακίνηση των
προϊόντων στις λαϊκές αγορές. Μηχανογραφική επεξεργασία αυτού
και εκτεταμένοι έλεγχοι για την πάταξη του παρεμπορίου και των
ψευτοπαραγωγών με θετικά αποτελέσματα, παραπομπή των παραβατών
στις υπηρεσίες των Υπουργείων Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης
και Οργανισμού μας, για την επιβολή κυρώσεων.

8. Αναβάθμιση του χώρου και της λειτουργίας των λαϊκών αγορών,
σύμφωνα με τις οδηγίες και τους κανονισμούς της Ε.Ε., με πρώτο στάδιο
εφαρμογής την αντικατάσταση των πάγκων των πωλητών των λαϊκών
αγορών. Στις 11-5-2007 οριστικοποιείται η βασική σχεδίαση του πάγκου
των πωλητών λαϊκών αγορών.
9. Το Διοικητικό Συμβούλιο, στο πλαίσιο της εύρυθμης λειτουργίας
των λαϊκών αγορών, αποφάσισε τη χορήγηση των κενών θέσεων με
αξιοκρατικά κριτήρια.
10. Ανάληψη εκ μέρους του ΟΛΑΑΠ της διαχείρισης των κινητών τουαλετών
που θα εξυπηρετούν τους πωλητές των Λαϊκών Αγορών. Προκηρύχθηκε
ο σχετικός διαγωνισμός με ημερομηνία διενέργειας την 11-5-2007.
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11. Σε 8 Λαϊκές Αγορές (α΄ φάση) έχουν εγκατασταθεί ζυγιστικοί
σταθμοί ελέγχου, όπου οι καταναλωτές μπορούν να ελέγχουν σε
πιστοποιημένους ζυγούς το βάρος των προϊόντων που αγοράζουν.
Το μέτρο αυτό συμβάλλει στην αύξηση της αξιοπιστίας των Λαϊκών
Αγορών.
12. Ο ΟΛΑΑΠ θα αναλάβει τη σήμανση των Λαϊκών Αγορών, στην
κατεύθυνση δε αναβάθμισης των Λαϊκών Αγορών θα προχωρήσει
άμεσα στην πραγματοποίηση ερευνών και μελετών, των οποίων
τα αποτελέσματα θα υλοποιούνται άμεσα. Οι σχετικοί διαγωνισμοί
αναμένεται να προκηρυχθούν άμεσα.

4. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
i. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΟΜΕA
α. Ισολογισμός 2006
1.

Δημοσιεύθηκε σε τρεις εφημερίδες την 4η-5-2007.

2. Εστάλη την 4η-5-2007 στην υπηρεσία Ανωνύμων Εταιριών για
δημοσίευση στο ΦΕΚ Ανωνύμων Εταιριών.
3.

Εστάλη στην αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομίας και
Οικονομικών (Εκπρόσωπος Μετόχου).

4. Εστάλη η πρόσκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης για την 6η
Ιουνίου 2007 σε όλες τις αρμόδιες υπηρεσίες.

β. Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα
1.

Καταρτίσθηκε αναλογιστική μελέτη.

2. Ανατέθηκε η μελέτη για την εκτίμηση των παγίων περιουσιακών
στοιχείων της εταιρίας η οποία εντός 10 έως 15 ημερών θα παραδοθεί
στην Κ.Α.Θ Α.Ε.
3.

Ανατέθηκε στην εταιρία ΣΟΛ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ με την υπ’ αριθμ.
204/5/4-4-2007 απόφαση, η σύνταξη των ισολογισμών 2006 και
2007 σύμφωνα με τα Δ.Λ.Π.

γ. Εστάλη πρόσκληση ενδιαφέροντος σε διάφορες εταιρίες για να
στείλουν στην Κ.Α.Θ. Α.Ε οικονομικές προσφορές σχετικά με τη
σύνταξη του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδίου της εξαετίας
2008-2013.
ii. ΛΟΙΠΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
α. Έργα
1.
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Συντήρηση και επισκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων της
Λαχαναγοράς: Το έργο ευρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένεται πως τον
Αύγουστο του τρέχοντος έτους θα έχει αποπερατωθεί.

2. Έργο ενταγμένο στο Γ΄ ΚΠΣ μέτρο 2.1:
Για το έργο αυτό ήδη έχει υπογραφεί, το Μάρτιο του 2007,
Προγραμματική Σύμβαση με τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
της Νομαρχίας Θεσσαλονίκης (Νομάρχης). Η εν λόγω υπηρεσία
ανέλαβε, σύμφωνα με τη σύμβαση, την εκπόνηση των μελετών, τη
δημοπράτηση του έργου και την παρακολούθηση της εκτέλεσής
του. Ήδη μετά από αλλεπάλληλες συσκέψεις άρχισε η εκπόνηση
των μελετών. Παραμένει σε εκκρεμότητα η αύξηση του μετοχικού
κεφαλαίου της εταιρίας κατά 1.300.000 Ευρώ με την οποία θα
καλυφθεί η συμμετοχή της Κ.Α.Θ Α.Ε ως δικαιούχοι του έργου
συνολικού ύψους 2.500.000 ευρώ. Το θέμα αυτό ετέθη υπόψη της
Τακτικής Γενικής Συνέλευσης.
β. Κανονισμοί (σύμφωνα με το Ν 3429/05)
1.

Καταστατικό της εταιρείας: Εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική
Συνέλευση στις 14-6-2006 και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 6708/5-7-2006
Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.

2. Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας: Εγκρίθηκε με την 197/5/25-12007 απόφαση του ΔΣ και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 1394/26-2-2007
Τεύχος ΑΕ και ΕΠΕ.
3.

Χ.Υ.Κ.: Εγκρίθηκε με την 13628/ΕΓΔΕΚΟ/1657/26-3-2007 Κ.Υ.Α.

4. Κανονισμός λειτουργίας Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρίας:
Συνετάγη και θα συζητηθεί για έγκριση στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της
14ης-5-2007.
5. Γενικός Κανονισμός Προσωπικού και κώδικας δεοντολογίας

επιχειρηματικής συμπεριφοράς: Εστάλη στην ΕΓΔΕΚΟ με το 340/272-2007 έγγραφο της Κ.Α.Θ Α.Ε για έγκριση.
γ. Ειδικός κανονισμός λειτουργίας της αγοράς (αφορά την εν γένει
λειτουργία της αγοράς):
Συνετάγη και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 205/2/17-4-2007 απόφαση του
ΔΣ της εταιρείας.
δ. Έκθεση DETROP: η Κ.Α.Θ Α.Ε συμμετείχε στην έκθεση με περίπτερο η
οποία πραγματοποιήθηκε στο χρονικό διάστημα 9-12 Μαρτίου 2007.
ε. Συλλογική Σύμβαση Εργασίας
Εγκρίθηκε από το Δ.Σ. με την 174/5/17-4-2006 απόφασή του και
υπεγράφη με το σύλλογο των εργαζομένων στις 15-6-2006.
Η εν λόγω απόφαση είναι σύμφωνη με την εισοδηματική πολιτική και
αφορά τα έτη 2006 και 2007.
στ. Γενικώς, η χρήση του 2006 ήταν μια εποικοδομητική χρονιά διότι το
οικονομικό της αποτέλεσμα ήταν αρκούντως θετικό. Πράγματι αφού
καλύφθηκε ένα ποσό για αποσβέσεις των τάξεων των 924.010,42 ευρώ,
πραγματοποιήθηκε ένα κέρδος 744.446,79 ευρώ. Το κέρδος αυτό
επέτρεψε στην Κ.Α.Θ Α.Ε να συμψηφίσει μια ζημία 645.299,58 ευρώ
του έτους 2004, η οποία εμφανιζόταν στον ισολογισμό του 2005 ως
ζημία εις νέον.
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5. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΑΪΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ο Οργανισμός Λαϊκών Αγορών Θεσσαλονίκης ιδρύθηκε σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3190/2003 (άρθρο 8). Λειτουργεί από τις αρχές του έτους
2005 και η στελέχωση των υπηρεσιών του έγινε σταδιακά μέχρι το τέλος
του 2005 με επτά (7) αποσπασμένους υπαλλήλους από τη Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Θεσσαλονίκης.
Κατά το ανωτέρω χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες
διατάξεις, έγιναν τα κατωτέρω:
•

Θεωρήσεις - ανανεώσεις επαγγελματικών και παραγωγικών αδειών για τα
έτη 2005, 2006 και 2007 (περίπου 2.500 άδειες συνολικά κατά έτος).

•

Χορηγήσεις 104 αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών σε παραγωγούς.

•

Μεταβιβάσεις 69 επαγγελματικών αδειών πωλητή Λαϊκών Αγορών.

•

Χορηγήσεις 150 νέων επαγγελματικών αδειών Λαϊκών Αγορών (με την αρ.
1828/23-5-2006 Προκήρυξη), το έτος 2006.

•

Λειτουργία των Επιτροπών ελέγχου πωλητών επαγγελματιών και
παραγωγών Λαϊκών Αγορών, αρμοδιότητας Οργανισμού Λαϊκών Αγορών
Θεσσαλονίκης άρθρου 9 και άρθρου 10 του Π.Δ. 51/06 (τελευταίο
τρίμηνο 2006 μέχρι σήμερα).
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ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣTOΜΕΑ
ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ
ΑΡΧΕΣ
IV. Τομέας Έρευνας και Τεχνολογίας

209 10. Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας & Ανάπτυξης
Θεσσαλίας (ΚΕΤΕΑΘ)
227
228
1.Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά»
211 11. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)
12. Ελληνικό Ινστιτούτο ΠΑΣΤΕΡ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ) 230
2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών
Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»
211 13. Εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης 231
3. Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής
Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ)
Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)
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5. Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (ΕΙΕ)
217 Ένδυσης & Ινών (ΕΤΑΚΕΙ)
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6. Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) 219 16. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
7. Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων
Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
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Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)
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1. Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’ – Ερευνητικό Κέντρο
Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορικής, των
Επικοινωνιών και της Γνώσης
Το Ερευνητικό Κέντρο ‘Αθηνά’ προήλθε από μετονομασία και ανασχεδιασμό
του πρώην ΚΕΤΕΠ (Κέντρο Εφαρμογών των Τεχνολογιών Επικοινωνίας &
Πληροφορικής).
Το Ε.Κ. ‘Αθηνά’ είναι το μοναδικό Κέντρο αμιγώς πληροφορικής στην χώρα.
Έχει εξελιχθεί σε Κέντρο με έντονο Βιομηχανικό Προσανατολισμό (Βασική
έρευνα, Συλλογές περιεχομένου/πόρων, Ανάπτυξη τεχνολογιών πυρήνα,
Γραμμή παραγωγής/προϊόντα, Υπηρεσίες).
Πρόσφατα :
• Έγινε η λογιστική ενοποίηση των παλαιότερων Ινστιτούτων. Από το
2007 χάρη στο νέο μηχανογραφικό σύστημα το Κέντρο λειτουργεί
ενοποιημένα.
• Δημιουργήθηκαν και λειτουργούν τρεις μονάδες στην Γενική Διεύθυνση:
• Η μονάδα Ανάπτυξης Τεχνολογικών Συνεργατικών Σχηματισμών ‘clusters’
(ΜΟΔΑΤΕΚ), την οποία εγκαινίασε ο υπουργός Ανάπτυξης τον Ιανουάριο
του 2007.
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• Η μονάδα Διαστημικών Προγραμμάτων (ΜΟΔΙΑΠ).
• Η μονάδα ‘ψηφιακής επιμέλειας’ (ΜΟΨΕ).
• Περατώθηκε το επιχειρησιακό σχέδιο για την δημιουργία νέου
Ινστιτούτου Βιοϊατρικών Τεχνολογιών της Πληροφορίας (ΙΒΙΤΕΠ).
• Είναι υπό εξέλιξη η διαδικασία για την ανέγερση κτιρίου του Ι.Π.Ε.Τ.
(Ινστιτούτο Πολιτιστικής και Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας) καθώς και η
διαδικασία για την αναπαλαίωση του Παραρτήματος Θράκης του ΙΕΛ.
• Προχωρεί η σύνταξη του νέου Π.Δ. του Κέντρου το οποίο θα συνθέτει
όλες τις νομοθετικές μεταβολές που έχουν γίνει τα τρία τελευταία χρόνια.
• Προχωρεί η σύνταξη του εσωτερικού κανονισμού που θα ρυθμίζει τα
οργανωτικά και διοικητικά θέματα του Κέντρου.

2. Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών
(ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος»
Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών (ΕΚΕΦΕ) «Δημόκριτος» είναι
ένα πολυκλαδικό ερευνητικό κέντρο επικεντρωμένο στην προώθηση των
θετικών επιστημών.
Η κύρια αποστολή του εντοπίζεται:
• Βασική και εφαρμοσμένη έρευνα υψηλού επιπέδου

• Δημιουργία τεχνογνωσίας, που οδηγεί στην κοινωνική και οικονομική
ανάπτυξη της ελληνικής κοινωνίας.
• Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών υψηλής τεχνολογίας σε ιδιωτικούς και
δημόσιους φορείς με στόχο την εξυπηρέτηση του πολίτη.
• Εκπαίδευση νέων επιστημόνων, σε προηγμένες τεχνολογίες και
ερευνητικούς τομείς.
Ο ερευνητικός προσανατολισμός του κέντρου επικεντρώνεται στους τομείς
των τομέων Φυσικής, Βιολογίας, Χημείας, Περιβάλλοντος, Πυρηνικής
Τεχνολογίας, Ακτινοπροστασίας, Μικροηλεκτρονικής, Πληροφορικής,
Επιστήμης των Υλικών, κλπ.
Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η χρονολογική εξέλιξη για το 2004-2006.

Επιστημονικά Αποτελέσματα
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2004 - 2006

Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές

1450

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

1213

Ετεροαναφορές

18493

Διδακτορικά/Masters που ολοκληρώθηκαν

89/125
316

Τεχνικές Αναφορές
Πατέντες (+Αιτήσεις)

53

Οι εξωτερικές χρηματοδοτήσεις και τα έσοδα που προσελκύουν οι
ερευνητές του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» αντιστοιχούν περίπου στο ποσό του
τακτικού προϋπολογισμού του Κέντρου.
Αναλυτικότερα στοιχεία στον παρακάτω πίνακα:
Έσοδα (ευρώ)

2004

2005

2006

Τακτική Επιχορήγηση

15.794.560

18.770.000

18.150.000

Εισροές από προγράμματα ΕΕ

4.025.651

4.331.782

2.448.399

Εισροές από Εθνικά
προγράμματα, ΠΔΕ

6.446.969

7.064.654

5.850.972

Εισροές από πωλήσεις
προϊόντων έρευνας & παροχή
υπηρεσιών

3.339.807

3.019.200

3.383.198

Άλλα

2.043.859

1.571.159

115.118

ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΡΟΩΝ

31.650.846

34.756.795

29.947.687

Κατά την τελευταία τριετία το Κέντρο έχει λάβει σημαντικές διακρίσεις
μερικές από τις οποιες παρουσιάζονται στη συνέχεια:
• Το Κέντρο έχει καταταγεί σε εξαιρετική ψηλή θέση ως προς δημοσιεύσεις
πανευρωπαϊκά ως προς ποιότητα δημοσιεύσεων σύμφωνα με το 3ο European Report

• Ευρωπαϊκό βραβείο DESCARTES που απενεμήθη σε ερευνητική ομάδα
του Ινστ. Επιστήμης Υλικών, για έρευνα στο αντικείμενο «Μαγνητικά
μέσα εγγραφής υπερυψηλής πυκνότητας» (ΙΕΥ)
• Επίτευξη της μεγαλύτερης βαθμολογίας αξιολόγησης της ερευνητικής
πρότασης BOEMIE προϋπολογισμού 5.15 εκατ. ευρώ, που συντονίζει το
ΙΠ&Τ
• 1ο Βραβείο επιχειρηματικού σχεδίου, σε ερευνητές του ΙΜΕΛ για το
επιχειρηματικό σχέδιο της υπό ίδρυση εταιρείας MEMs Hellas, 6ο Διεθνές
Φόρουμ επιχειρηματικών κεφαλαίων, Αθήνα, Ιούνιος 2005
• Διάκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας στο Προσωπικό
Λειτουργίας του Κέντρου Πυρηνικού Αντιδραστήρα για την επιτυχή
εξαγωγή στις Η.Π.Α. των στοιχείων εξαντλημένου πυρηνικού καυσίμου
του Αντιδραστήρα
• Τιμητική Διάκριση Ποιότητας Κλάδου Εργαστηρίων (ΕCO-Q) του
Εργαστηρίου Ηλιακών & Άλλων Ενεργειακών Συστημάτων
Ο Δημόκριτος κατά την τελεταία τριετία έχει επιτύχει σημαντικά επιτεύματα
με κοινωνική απήχηση:
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Παροχή Ιστικών Μοσχευμάτων για σε νοσοκομεία για ορθοπαιδικές και
γναθοχειρουργικές επεμβάσεις-επανορθωτική ιατρική (μοναδικότητα για
την ελληνική επικράτεια: καλύπτει το 5% των αναγκών της Ελλάδας)
• Ο Δημόκριτος αποτελεί το κέντρο για το ραδιολογικό έλεγχο της χώρας
σε 24-ωρη βάση
• Ο Δημόκριτος αποτελεί σημείο αναφοράς για έλεγχο διοξινών στην
τροφική αλυσίδα
• Ο Δημόκριτος αποτελεί σημείο αναφοράς για τον έλεγχο του αμιάντου
σε κτίρια
• Καταγραφή δεδομένων της συγκέντρωσης μεταλλικών ιχνοστοιχείων
στον γενικό πληθυσμό και σε ειδικές ομάδες ασθενών (π.χ. σε ασθενείς
με ηπατίτιδα)
• Προσδιορισμός χημικών ουσιών με αντικαρκινική, αντι-οξειδωτική/
αντιγηραντική και αντιφλεγμονώδη δράση για θεραπευτική χρήση.
• Ανάπτυξη καινοτόμων διαγνωστικών νεφροπαθειών και διαβητικών
επιπλοκών
• Ανάπτυξη συστήματος για την παρεμπόδιση σχηματισμού πλακών της •
νόσου Alzheimer στο κεντρικό νευρικό σύστημα
Εμπορική Αξιοποίηση Αποτελεσμάτων Έρευνας (2004 – 2006)
Εταιρείες Έντασης Γνώσης
• Εταιρία έντασης γνώσης (spin-off) με τίτλο ‘I-sieve technologies’ για να
αξιοποιήσει εμπορικά στην ελληνική και διεθνή αγορά την τεχνολογία
για «άμεση ανάλυση και κατηγοριοποίηση/ διήθηση περιεχομένου

πολυμεσικών εγγράφων
• Δημιουργία δυο εταιρειών Spin off με συμμετοχή ερευνητών ΙΕΥ: Advanced Industrial Technologies (A.I.T. S.A.) και Consulting and research
in Asbestos management (Plinious S.A.)
• Δημιουργία Εταιρείας spin-off BioGenomica S.A., Κέντρο Γενετικών
Ερευνών και Αναλύσεων
• Ίδρυση Εταιρείας Έντασης Micro2Gen, από τη συνεργασία των
ινστιτούτων, ΙΡΡΠ και ΙΜΕΛ
• Δημιουργία δυο εταιρειών Spin off, με συμμετοχή ερευνητών του ΙΕΥ:
Development of Nano Bio and Eco Materials (NABIECO TECH), Conversion of Sun light to electricity (ERGOSUN)
• Ίδρυση Εταιρείας ENDTECH (IEY)
• Ίδρυση Εταιρείας BIOPHYLAXIS (IB)
• Έγκριση ίδρυσης Εταιρείας BIOLOGISTICS
• Ίδρυση Εταιρείας Ελληνικά Ραδιοφάρμακα (ΙΡΡΠ)
• Ίδρυση Εταιρείας DENDRIGEN (ΙΦΧ)
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Διπλώματα ευρεσιτεχνίας
Την τριετία 2004-7 το Κέντρο έλαβε 34 διπλώματα ευρεσιτεχνίας ενώ
εκκρεμούν 19 ακόμη αιτήσεις.

3. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ - Ε.Κ.Ε.Τ.Α
Στο ΕΚΕΤΑ λειτουργούν σήμερα πέντε ερευνητικά Ινστιτούτα και σύντομα
αναμένεται η ίδρυση και λειτουργία στο ΕΚΕΤΑ του νέου Ινστιτούτου
Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών.
Κατά την πρόσφατη αξιολόγηση του ΕΚΕΤΑ, που έγινε υπό την αιγίδα της
ΓΓΕΤ τον Ιούλιο του 2005 από διεθνείς επιτροπές κριτών, το ΙΤΧΗΔ κατέλαβε
τη πρώτη θέση ανάμεσα στα 52 Ινστιτούτα της Ελλάδας. Είναι σημαντικό να
τονιστεί ότι τα υπόλοιπα Ινστιτούτα του ΕΚΕΤΑ (ΙΝΑ, ΙΤΕΣΚ, ΙΠΤΗΛ, ΙΜΕΤ),
αξιολογήθηκαν ως επιστημονικά κέντρα αριστείας, καταλαμβάνοντας
θέσεις 7 έως 19 αντίστοιχα στο συγκεντρωτικό πίνακα κατάταξης όλων των
Ινστιτούτων της Ελλάδας.
Η Συνοπτική εικόνα ΕΚΕΤΑ για την περίοδο 2004-2006 παρουσιάζεται στον
παρακάτω πίνακα:

ΕΚΕΤΑ

2004

2005

2006

Προσωπικό (πλήρους ή μερικής
απασχόλησης)

384

390

470

Εκτελούμενα Προγράμματα

237

260

275

Δημοσιεύσεις σε έγκριτα περιοδικά με
κριτές (SCI)

114

111

123

Αναφορές στο δημοσιευμένο έργο (excluding self-citations)

869

1025

1157

i. Ανάπτυξη υποδομών
Οι κτιριακές εγκαταστάσεις του ΕΚΕΤΑ, συνολικής επιφάνειας 20.000 τ.μ.,
βρίσκονται στη Θέρμη Θεσσαλονίκης, ενώ διαθέτει παραρτήματα στην
Αθήνα και στην Πτολεμαΐδα.
Εγκαταστάσεις Θέρμης
Ολοκλήρωση εντός του 2007 των νέων κτιρίων των Ινστιτούτων του ΕΚΕΤΑ
με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας.

215

•

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ)

•

Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

•

Ινστιτούτο Αγροβιοτεχνολογίας (ΙΝΑ)

Παράλληλα ολοκληρώθηκαν σημαντικές εργασίες υποδομών:
•

Ανακατασκευή μεγάλου αμφιθεάτρου

•

Δημιουργία αίθουσας υποδοχής – συνεστίασης

•

Διαμόρφωση μικρού αμφιθεάτρου (αίθουσα ‘ΑΙΟΛΟΣ’)

•

Νέα γραφεία ΙΤΕΣΚ στη Θέρμη / Διαμόρφωση των γραφείων

•

Εγκατάσταση ασύρματου δικτύου (Wi-Fi) στους χώρους του
Συνεδριακού Κέντρου

•

Σύνδεση ΕΚΕΤΑ με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης

Εγκαταστάσεις Πτολεμαϊδας
Χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Δυτικής Μακεδονίας για την κατασκευή κτιρίου
για το Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ).
Εγκαταστάσεις Αθήνας
Δημιουργία παραρτήματος ΕΚΕΤΑ στην Αθήνα. Εγκατάσταση σε γραφεία
συνολικής έκτασης (440 τ.μ.) των εξής Ινστιτούτων:
•

Ινστιτούτο Τεχνολογίας & Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ)

•

Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεματικής (ΙΠΤΗΛ)

•

Ινστιτούτο Μεταφορών (ΙΜΕΤ)

ii. Δράσεις EKETA
Το ΕΚΕΤΑ συμμετέχει και συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Σημείων Επαφής για
το Ειδικό Πρόγραμμα «ΑΝΘΡΩΠΟΙ». Το ΕΚΕΤΑ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής
του Προγράμματος «ΑΝΘΡΩΠΟΙ», προτίθεται να διοργανώσει ημερίδες και
workshops για τις ευκαιρίες που παρέχονται στους Έλληνες ερευνητές.
Ένας από τους κύριους στόχους του ΕΚΕΤΑ είναι η διάχυση της γνώσης και
της καινοτομίας που παράγεται μέσα στα ερευνητικά εργαστήρια του ΕΚΕΤΑ
προς τις επιχειρήσεις, με σκοπό την εμπορική αξιοποίηση τους. Για το λόγω
αυτό το ΕΚΕΤΑ διοργανώνει ποικίλες εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας
και καινοτομίας, ενώ παράλληλα υλοποιεί ένα σημαντικό αριθμό οριζόντιων
προγραμμάτων και δράσεων, όπως:
•

Συμμετοχή του ΕΚΕΤΑ στον Πόλο Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας

•

Διοργάνωση εκδηλώσεων τεχνομεσιτείας

•

Συνεργασία του ΕΚΕΤΑ με παραγωγικούς, ακαδημαϊκούς, τεχνολογικούς,
ερευνητικούς φορείς και επιμελητήρια

•

Εκπαιδευτικές επισκέψεις σχολείων στους χώρους του ΕΚΕΤΑ
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4. Kέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ)
Επιτεύγματα & Δραστηριότητες του ΚΑΠΕ κατά τα έτη 2004 - 2007
Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (KAΠE) έχει καταξιωθεί σε δύο
κύρια επίπεδα δράσεων:
• ως Εθνικό Κέντρο Ενέργειας, όπου αφενός μελετά τα θέματα ενεργειακού
σχεδιασμού και πολιτικής για τις ΑΠΕ., την ΟΧΕ και την ΕΞΕ, πάντα
σε συμφωνία με την πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης, αφετέρου
αναπτύσσει την απαραίτητη υποδομή για την υλοποίηση της πολιτικής
του υπουργείου και των επενδυτικών προγραμμάτων ΑΠΕκαι ΟΧΕ/ΕΞΕ,
• ως Ερευνητικό και Τεχνολογικό Κέντρο για τις ΑΠΕ και ΟΧΕ/ΕΞΕ, όπου
αναπτύσσει την εφαρμοσμένη έρευνα για τις νέες ενεργειακές
τεχνολογίες, και παράλληλα υποστηρίζει τεχνικά την αγορά για τη
διείσδυση και εφαρμογή των νέων ενεργειακών τεχνολογιών.
Τα τρία τελευταία έτη το Κέντρο συμμετέχει στο νεοσυσταθέν Συμβούλιο
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, ενώ με το νέο νόμο για τις ΑΠΕ διεύρυνε
τις αρμοδιότητες του. Παράλληλα, ολοκλήρωσε μια σειρά σημαντικών
δράσεων.
Ενδεικτικά αναφέρονται η μελέτη για την κατάρτιση του «Ειδικού
Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού & Αειφόρου Ανάπτυξης έργων ΑΠΕ»
για το ΥΠΕΧΩΔΕ, η μελέτη για την «Εκτίμηση του Εθνικού δυναμικού της
Συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας στην Ελλάδα» για το Υπουργείο
Ανάπτυξης (ΥΠΑΝ), κ.ά.. Μέσα στο 2006 το ΚΑΠΕ προέβη στην ίδρυση του
ΚΑΠΕ-ETS (Emissions Trading Scheme), το οποίο διαπιστεύτηκε από το

Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης ΕΣΥΔ και λειτουργεί ως Σχήμα Επαλήθευσης
εκθέσεων για τις εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου. Επιπρόσθετα,
ενίσχυσε τις υποδομές του θέτοντας σε λειτουργία τη μεγαλύτερη κυψέλη
καυσίμου (fuel cell) στην Ελλάδα, εξασφαλίζοντας ένα τεχνολογικό σύστημα
αιχμής (LIDAR) για τη μέτρηση της ταχύτητας του ανέμου σε μεγάλα ύψη,
αλλά και προχωρώντας στην κατασκευή του Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής.
Κατά την τριετία 2004-2007, το ΚΑΠΕ υλοποίησε 107 έργα με συνολικό
προϋπολογισμό 20 εκ. ευρώ και 143 ιδιωτικά συμφωνητικά ύψους περίπου
6 εκ. ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των έργων (89 έργα με συνολικό
προϋπολογισμό 14,5 εκ. ευρώ) υλοποιήθηκε στο πλαίσιο ευρωπαϊκών
προγραμμάτων, ενώ το υπόλοιπο αφορούσε σε εθνικά έργα.

5. ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΙΕ)
Στο ΕΙΕ λειτουργούν σήμερα έξι ερευνητικά Ινστιτούτα και το Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) :
• Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών (ΙΝΕ)
• Ινστιτούτο Βυζαντινών Ερευνών (ΙΒΕ)
• Ινστιτούτο Ελληνικής & Ρωμαϊκής Αρχαιότητας (ΙΕΡΑ)
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• Ινστιτούτο Βιολογικών Ερευνών & Βιοτεχνολογίας (ΙΒΕΒ)
• Ινστιτούτο Θεωρητικής & Φυσικής Χημείας (ΙΘΦΧ)
• Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας (ΙΟΦΧ)
Αξιολόγηση
Τα Ινστιτούτα του ΕΙΕ αξιολογήθηκαν το 2005 από επιτροπές κριτών
επιστημόνων διεθνούς κύρους υπό την αιγίδα της ΓΓΕΤ, καταλαμβάνοντας
τρείς από τις δέκα πρώτες θέσεις (4η, 6η, 10η) επί συνόλου 52 αξιολογηθέντων
Ινστιτούτων Ερευνητικών Κέντρων της χώρας. Ήτοι, τρία από τα έξι
Ινστιτούτα το ΙΕΡΑ το ΙΒΕ, και το ΙΒΕΒ αναγνωρίστηκαν ως κέντρα ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ
με διεθνή εμβέλεια ενώ δύο από τα υπόλοιπα Ινστιτούτα του ΕΙΕ το ΙΘΦΧ και
το ΙΟΦΧ βαθμολογήθηκαν με λίαν καλώς. Για την αναγνώριση αυτή το ΕΙΕ
χρηματοδοτείται συνολικά από το πρόγραμμα «Αριστεία» με το ποσό των 3
εκατ. ευρώ.
Αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων
Το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, αξιοποιώντας τη τεχνογνωσία που διαθέτει
σε συνάρτηση με το υψηλής εκπαίδευσης ερευνητικό του προσωπικό,
κατέθεσε την τελευταία τριετία 21 Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας σε διεθνές και
ευρωπαϊκό επίπεδο.
Επίσης, ιδρύθηκαν τρεις εταιρείες με στόχο τη παραγωγή και προώθηση
βιοτεχνολογικών προϊόντων:
• ΤΡΑΠΕΖΑ ΒΛΑΣΤΟΚΥΤΤΑΡΩΝ ΕΙΕ Α.Ε.

• ΝΕΟΒΙ Α.Ε. Βιοτεχνολογικών εφαρμογών (2005)
• RESCO SA (Research Cosmetics S.A.) (2004)
Παροχή Ερευνητικών Υπηρεσιών / Σύνδεση με τη Βιομηχανία
Τα Ινστιτούτα θετικών επιστημών παρέχουν υπηρεσίες Έρευνας & Ανάπτυξης
προς βιομηχανικούς και άλλους φορείς-χρήστες μέσω των Εργαστηρίων
όπως:
• Εργαστήριο Μοριακής Ανάλυσης
• Εργαστήριο Φασματοσκοπικών Εφαρμογών
• Εργαστήριο Παροχής Υπηρεσιών Φωτονικής & Εφαρμογών
• Εργαστήριο Ορμονικών Υποδοχέων & Μονάδα Βιοϊατρικών Εφαρμογών
Τα τελευταία έτη εκτελούνται τέσσερα συμβόλαια εφαρμοσμένης έρευνας,
που έχουν συναφθεί απευθείας με βιομηχανικούς φορείς της χώρας και
ανέρχονται περίπου σε 0,5 εκατ. ευρώ, καθώς και ένα έργο ΑΚΜΩΝ με
προϋπολογισμό 392 χιλ. ευρώ.
Δημοσιεύσεις
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Το ΕΙΕ την ανωτέρω τριετία έχει προβεί δια των ερευνητικών του Ινστιτούτων
σε πάνω από 708 δημοσιεύματα με απήχηση πάνω από 1800 ετεροαναφορές
κατ’ έτος.
Ερευνητικά Προγράμματα
Κατά τα έτη 2004-2007 το ΕΙΕ συνεχίζει να υλοποιεί, με αυξανόμενο
ρυθμό, ανταγωνιστικά ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε., του Γ’ ΚΠΣ και
Παροχής Υπηρεσιών στη βιομηχανία και άλλους χρηματοδότες. Αριθμός
προγραμμάτων 226, ύψος χρηματοδότησης 23 εκατ. ευρώ. Ενδεικτικά
αναφέρουμε ότι μόνο στο Ινστιτούτο Οργανικής & Φαρμακευτικής Χημείας
εκτελούνται περισσότερα από 60 έργα εξωτερικής χρηματοδότησης, με
συνολικές εισροές που υπερβαίνουν τα 5.000.000 ευρώ.
Σημειώνεται επίσης ότι για την ίδια περίοδο η τακτική επιχορήγηση του ΕΙΕ
ανήλθε σε 25 εκατ. ευρώ καλύπτοντας αποκλειστικά δαπάνες μισθοδοσίας,
ενώ τα έσοδα από Ε.Π., παροχή υπηρεσιών και τα ίδια έσοδα του ΕΙΕ
αθροίζουν 26 εκατ. ευρώ.
Διεθνείς Συνεργασίες
Το ΕΙΕ εκπροσωπεί τη χώρας μας στο Ευρωπαϊκό επιστημονικό Ίδρυμα (ESF)
και στην Ένωση των Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Οργανισμών (EUROHORCS)
και συμμετέχει ενεργά στη διοίκηση και στις ερευνητικές πρωτοβουλίες
και δραστηριότητές τους. (βραβείο EURYI, ερευνητικά προγράμματα,
στρατηγικοί σχεδιασμοί κ.α.). Επίσης το ΕΙΕ δια του αντιπροέδρου του
εκπροσωπεί τη χώρα μας στην Ευρωπαϊκή Συμβουλευτική Επιτροπή για την
Έρευνα & Τεχνολογία της Ε.Ε. (EURAB).
Έργα Υποδομής της τελευταίας 3ετίας 2004-2007
• Το Δεκέμβριο του 2005 ολοκληρώθηκε το καινούργιο Εργαστήριο

Φωτονικής και Νανοεφαρμογών (ΕΦΝ).
• Στο πλαίσιο συνεργασίας με την ΕΔΕΤ Α.Ε. φιλοξενείται από το 2006
στις εγκαταστάσεις του Ιδρύματος ο σημαντικότερος, από πλευράς
υπολογιστικής ισχύος, κόμβος του HELLASGRID. Αυτός περιλαμβάνει
128 επεξεργαστές διπλού πυρήνα, αποθηκευτικό χώρο 4TB για άμεση
αποθήκευση δεδομένων και 80TB με δυνατότητα έμμεσης πρόσβασης
καθώς και ανεξάρτητη διασύνδεση στο διασυνδεση,υψηλής ταχύτητας,
με το ΕΔΕΤ 1Gbps.
• Κατά τα έτη 2006-2007 πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια προγράμματος
χρηματοδοτούμενου από τη ΓΓΕΤ ο εκσυγχρονισμός και επέκταση της
υλικοτεχνικής υποδομής του ΙΟΦΧ και η ανακαίνιση των εργαστηριακών
του χώρων.
• Παράλληλα, ανακαινίσθηκαν πλήρως εργαστηριακοί χώροι συνολικής
επιφάνειας 150τ.μ. ύψος δαπάνης 110 χιλ. ευρώ. Το έργο αναμένεται να
ολοκληρωθεί το Μάϊο του 2007.
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• Στα πλαίσια του έργου «Πρόγραμμα ΠΡΟΣΟΨΗ» του Δήμου Αθηναίων
στο οποίο συμμετέχει το ΕΙΕ, ξεκίνησε και προβλέπεται να ολοκληρωθεί
εντός του Μαΐου 2007 η αποξήλωση κλιματιστικών μονάδων από τις
όψεις του κτιρίου και η μεταφορά τους στον 6ο όροφο του κτιρίου και η
τοποθέτηση νέων μηχανημάτων τελευταίας τεχνολογίας, καθώς και η
δημοπράτηση της στερέωσης και καθαρισμού της ορθομαρμάρωσης
των όψεων του κτιρίου.

6. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ (ΕΚΚΕ)
Το ΕΚΚΕ απαρτίζεται από τρία ενεργά Ερευνητικά Ινστιτούτα:
• Ινστιτούτο Αστικής και Αγροτικής Κοινωνιολογίας (ΙΑΑΚ)
• Ινστιτούτο Κοινωνικής Πολιτικής (ΙΝΚΠΟ)
• Ινστιτούτο Πολιτικής Κοινωνιολογίας (ΙΠΟΚΟΙΝΩ)
Το προσωπικό του ΕΚΚΕ ανέρχεται σε 101 άτομα, από τα οποία τα 44 είναι
διοικητικό και τα 57 είναι ερευνητικό προσωπικό με επιστήμονες διαφόρων
ειδικοτήτων: Το ΕΚΚΕ επιδιώκει γόνιμη επαφή των ερευνητών του με το
σύνολο της επιστημονικής κοινότητας, ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ στην
Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στρατηγικοί άξονες του ΕΚΚΕ για την περίοδο 2004-2007
Η ερευνητική στρατηγική του ΕΚΚΕ επικεντρώνεται στις παρακάτω
δραστηριότητες:
• Η συστηματική έρευνα και καταγραφή των κοινωνικών δεδομένων για
την κριτική κατανόηση της ελληνικής και της ευρωπαϊκής κοινωνίας.
• Η σύνδεση της επιστημονικής έρευνας με τη χάραξη, τεκμηρίωση και
άσκηση δημόσιας πολιτικής.

• Η ανάπτυξη θέσεων και τεχνογνωσίας για κρατικές πολιτικές και
καινοτόμες δράσεις σε νευραλγικούς για την ελληνική κοινωνία τομείς
(όπως ανάπτυξη, απασχόληση, καταπολέμηση της φτώχειας και της
ανεργίας, ασφαλιστικό, δημογραφικό, μετανάστευση κλπ).
• Η συμβολή στη διαμόρφωση εθνικών οδηγιών και επιχειρησιακών
σχεδίων σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την
ανάπτυξη, το σχεδιασμό και τη χάραξη πολιτικής.
• Η καταγραφή και παρακολούθηση των ερευνητικών πεδίων της
οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης με την ανάπτυξη επιστημονικών
«παρατηρητηρίων», «κόμβων» και τραπεζών δεδομένων
• Η προώθηση και διάχυση των μεθόδων και αποτελεσμάτων της έρευνας
στην Ελλάδα και το εξωτερικό με την έκδοση επιστημονικών μελετών,
την οργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων κλπ
Ερευνητική δραστηριότητα
Αιχμή της ερευνητικής δραστηριότητας της περιόδου 2004-2007
θεωρούνται τα ακόλουθα ερευνητικά προγράμματα:
• Αριστεία στα ερευνητικά πεδία Φτώχεια, Αποκλεισμός και Κοινωνικές
Ανισότητες
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• Κόμβος Δευτερογενούς Επεξεργασίας Κοινωνικών Δεδομένων
• Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα (European Social Survey – ESS)
• «Ψυχαργώς»
• Γήρανση του Ελληνικού Πληθυσμού και Υγεία
• Μεγαλώνοντας στην Αθήνα – Ποιότητα Ζωής Παιδιών και Εφήβων
• Ανάπτυξη Υποδομών για τη δημιουργία Πόλου Κοινωνικών Δεδομένων
στα θέματα της Κοινωνικής Ανισότητας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού
• Κοινωνική - Αλληλέγγυα Οικονομία και Επιχειρηματικότητα - Τοπική
Κοινωνία: Ολοκληρωμένη Υποστήριξη Α.Σ. «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ»
• Τάσεις κοινωνικού μετασχηματισμού στον αστικό χώρο: κοινωνική
αναπαραγωγή, κοινωνικές ανισότητες και κοινωνική συνοχή στην Αθήνα
του 21ου αιώνα
• Χωρική διάρθρωση της προσφοράς γης και πολεοδομικού χώρου στο
ΡΣΑ, σχέσεις με την προσφορά και ζήτηση κατοικίας και επιπτώσεις στις
τιμές γης και ακινήτων
Επιπλέον ερευνητική δραστηριότητα
Πέραν των αναφερομένων ερευνητικών προγραμμάτων στην παραπάνω
ενότητα σημειώνεται ότι εκπονούνται ή ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο
2004-2007 τριάντα πέντε ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτούμενα
κυρίως από εθνικούς και κοινοτικούς φορείς.

Συνεργασίες με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων
• Το ΕΚΚΕ συνεργάσθηκε με την Επιτροπή των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων και ανέλαβε την αξιολόγηση της υποβληθείσας
έκθεσης για την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού
αποκλεισμού:“Assessment of implementation of the Greek NAPincl”
http://forum.europa.eu.int.
• Επίσης ανέλαβε την αξιολόγηση των γραφείων ευρέσεως εργασίας για
αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, European Employment
Observatory Review, Spring 2005 http://www.eu-employment-observatory.net/resources/reviews/spring_rvw_05_en.pdf
Επιστημονικές Δημοσιεύσεις
Οι επιστημονικές δημοσιεύσεις του Ερευνητικού δυναμικού του ΕΚΚΕ για
την περίοδο 2004 -2007 ανέρχονται σε:
• 243 άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά
• 25 βιβλία – μονογραφίες
• 11 τεύχη της Επιθεώρησης Κοινωνικών Ερευνών
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Παράλληλα, οι ερευνητές του ΕΚΚΕ συμμετείχαν σε δεκάδες εθνικών και
διεθνών συνεδρίων, σε συναντήσεις ερευνητικών δικτύων και σε πολλές
άλλες παρεμφερείς δραστηριότητες.

7. ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
(ΕΛΚΕΘΕ)
Επιτεύματα
• Η αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και των επιχειρησιακών σχεδίων
των Ινστιτούτων του ΕΛΚΕΘΕ από διεθνή επιτροπή που ορίστηκε από τη
ΓΓΕΤ ήταν εξαιρετικά θετική και επέτρεψε την ένταξη των Ινστιτούτων
στην πράξη ‘ΑΡΙΣΤΕΙΑ σε Ερευνητικά Ινστιτούτα της ΓΓΕΤ - Μέτρο 3.3 του
ΕΠΑΝ’ που συνοδεύτηκε από συνολική χρηματοδότηση 1.900.000ευρώ.
• Ανάληψη του προγράμματος ΠΟΣΕΙΔΩΝ-ΙΙ με προϋπολογισμό
9.9Μευρώ. Βελτιστοποίηση των προϊόντων υδροδυναμικής και
κυματικής πρόγνωσης.
• Ανάληψη συντονισμού του Integrated Project της Ευρωπαϊκής Ένωσης
SESAME (Southern European Seas: Assessing and modelling ecosystem changes (SubPriority 3: Global change and Ecosystems), με
προϋπολογισμό 10Μευρώ, συμμετοχή 62 Ινστιτούτων από 47 Κέντρα και
Πανεπιστήμια από 23 χώρες.
• Χρήση για πρώτη φορά παγκοσμίως αυτόνομου υποθαλάσσιου
οχήματος (AUV) για τη φωτογραμμική αποτύπωση αρχαίου ναυαγίου
του 4ου αιώνα π.Χ. σε βάθος 70 μέτρων στη περιοχή μεταξύ Χίου και
Οινουσσών, από επιστήμονες του ΕΛΚΕΘΕ, της Εφορείας Εναλίων
Αρχαιοτήτων και του Woods Hole Oceanographic Institution.

• Ανακάλυψη και δειγματοληψία ‘κοιτασμάτων’ ενυδατωμένων
υδρογονανθράκων (gas hydrates) σε βάθη μεταξύ 1500-2000 μέτρων
στη θαλάσσια περιοχή των υποθαλάσσιων ορέων ‘Αναξίμανδρος’
μεταξύ του Καστελόριζου και της Κύπρου στην Ανατολική Μεσόγειο.
Η ανακάλυψη και δειγματοληψία έγινε από το Ω/Κ ΑΙΓΑΙΟ στα πλαίσια
ερευνητικού πλόα του ευρωπαϊκού προγράμματος ‘Anaximander’.
Πρόκειται για την μοναδική θέση στη Μεσόγειο στην οποία έχουν
ανακαλυφθεί ενυδατωμένοι υδρογονάνθρακες.
• Ανακάλυψη του ενεργού γεωθερμικού πεδίου στον κρατήρα του
υποθαλάσσιου ηφαιστείου Κολούμπο, ανατολικά από την Σαντορίνη
και η ανακάλυψη περισσότερων ηφαιστειακών κώνων στην ευρύτερη
περιοχή του Κολούμπο.
• Παρουσίαση και δοκιμαστική πόντιση (15-11 έως 27-11-2005) στο κέντρο
Ατομικής Ενέργειας στο Μονακό, του πρώτου θαλάσσιου αισθητήρα
μέτρησης ραδιενέργειας KA-TE-RINA που κατασκευάστηκε στο ΕΛΚΕΘΕ
και έχει κατατεθεί αίτηση για την απόκτηση πατέντας.
• Εκτίμηση επικινδυνότητας (Risk Assessment) και προληπτική
προσέγγιση της Ελληνικής αλιείας.
• Μελέτη των αλιευτικών αποθεμάτων των βαθιών νερών των Ελληνικών
Θαλασσών, εντοπισμός σημαντικών (essential) και ευαίσθητων (sensitive) ενδιαιτημάτων και διερεύνηση της σχέσης τους με τα αποθέματα.
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• Ενεργός συμμετοχή στα δύο πιο σημαντικά Ευρωπαϊκά Δίκτυα Αριστείας
του 6ου ΠΠ της ΕΕ, στον τομέα της θαλάσσιας βιοποικιλότητας και
γενετικής, το MARBEF (Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning)
και το MGE (Marine Genomics Europe).
• Πρωταγωνιστικός ρόλος σε Ευρωπαϊκό επίπεδο για τη εισαγωγή
μεθόδων γονιδιωματικής στα καλλιεργούμενα μεσογειακά είδη ψαριών
(τσιπούρα- λαβράκι).
• Το ΕΛΚΕΘΕ έχει υπογράψει προγραμματικές συμφωνίες με τη μορφή
Memorandum of Understanding (MOU) με όλες σχεδόν τις παραΕυξείνιες χώρες, με πανεπιστήμια/ερευνητικά κέντρα των ΗΠΑ (MIT,
Rhode Island, Woods Ηole Oceanographic Institution) και με το Ιράν.
4. Εμπορική αξιοποίηση αποτελεσμάτων έρευνας και παροχή
υπηρεσιών προς τρίτους
• Μελέτες πόντισης καλωδίων τηλεπικοινωνιών, μεταφοράς ρεύματος,
αγωγών φυσικού αερίου στον πυθμένα
• Σχεδίαση και παραγωγή σε βιομηχανικό επίπεδο ενός κυματογράφου
για χρήση σε λιμένες για την μέτρηση της κυματικής κατάστασης,
προσαρμοσμένου στις κυματικές συνθήκες των Ελληνικών θαλασσών
• Παροχή υπηρεσιών στην κυβέρνηση της Λιβύης, μέσω αλιευτικών και
περιβαλλοντικών ερευνών.
• Παροχή υπηρεσιών σε τουριστικές εγκαταστάσεις (ποιότητα νερών •
κολύμβησης).

• Μεταφορά τεχνολογίας και κατάρτιση προσωπικού μονάδων
ιχθυοκαλλιεργειών και φοιτητών εσωτερικού και εξωτερικού.
• Παροχή υπηρεσιών σε εταιρείες ιχθυοκαλλιεργειών

Αλλες δραστηριότητες
• Έναρξη λειτουργίας του ενυδρείου Κρήτης ‘CretAquariumΘαλασσόκοσμος’ με 321.500 επισκέπτες και έσοδα 2.225.000 ευρώ κατά
το πρώτο έτος λειτουργίας 2006.
• Ολοκλήρωση κτιριακών εγκαταστάσεων ‘Aqualabs’ του Ινστιτούτου
Υδατοκαλλιεργειών στο Πάρκο Θαλασσόκοσμος στην Κρήτη και
αναβάθμιση του συνόλου των εγκαταστάσεων.
• Διαπίστευση μονάδων αναλύσεων του Βιογεωχημικού Εργαστηρίου από
το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ
EN ISO/IEC 17025.

8. Απολογισμός του ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ»
223

Το Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ»,
ειδικεύεται αποκλειστικά στις Βιοϊατρικές Επιστήμες ταμέα με το μεγαλύτερο
ενδιαφέρον ανάπτυξης στην παγκόσμια, αλλά και την ελληνική οικονομία.
Το ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ» έχει στελεχωθεί με ερευνητές ιδιαίτερα υψηλού
επιπέδου και για το λόγο αυτό έχει αποκτήσει διεθνή αναγνώριση για την
τεχνογνωσία του στην κυτταρική ανοσολογία, τη μεταφραστική ρύθμιση
της έκφρασης των γονιδίων, τη λειτουργική γονιδιωματική, την επιγενετική
και τη βιολογία των βλαστικών κυττάρων. Για το λόγο αυτό αναδείχτηκε σαν
ένα από τα Κέντρα Αριστείας κατά την αξιολόγηση με διεθνείς κριτές που
ανατέθηκε από τη ΓΓΕΤ το 2005.
Αν και οι ερευνητικές του δραστηριότητες κινούνται στο χώρο της
Βασικής Έρευνας αναγνωρίζει τη σημασία της εμπορικής αξιοποίησης των
ερευνητικών αποτελεσμάτων σαν κύριο μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής
οικονομίας και για το λόγο αυτό από το 2005 έχει ξεκινήσει η λειτουργία ενός
γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας. Παράλληλα έχουν αναληφθεί μια σειρά από
προσπάθειες για την εκπαίδευση, αλλά και την ενημέρωση του ευρύτερου
κοινού.
Ανάπτυξη του ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ»
Το ΕΚΕΒΕ «Αλ. Φλέμιγκ» παρουσιάζει σε όλα τα μεγέθη σταθερούς ρυθμούς
ανάπτυξης. Το 2006 ξεκίνησε επίσημα τη λειτουργία του το τρίτο Ινστιτούτο
(Ινστιτούτο Μοριακής Ογκολογίας) Επίσης, κατά το 2ο εξάμηνο του 2006 και
τους πρώτους μήνες του 2007 έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν τρία νέα
εργαστήρια με επικεφαλής ερευνητές διεθνούς κύρους, ενώ ετοιμάζεται
η λειτουργία άλλων τριών μέχρι το τέλος του χρόνου. Η Μέση Ετήσια
Μεταβολή του προσωπικού του Κέντρου για την τριετία Μαρτίου 2004 –
Απριλίου 2007 είναι 20%.

Το 2004 οι πηγές εσόδων ήταν ισομερώς κατανεμημένες ανάμεσα στα
Ευρωπαϊκά Προγράμματα, τα Εθνικά Προγράμματα και τα έσοδα από τη
βιομηχανία είτε με τη μορφή συμβολαίων έρευνας είτε με την πώληση
προϊόντων και υπηρεσιών. Το 2006 παρουσιάζεται μια σαφής άνοδος των
εσόδων από Εθνικά Ανταγωνιστικά Προγράμματα που πια αποτελούν το
40% των εσόδων. Στο σύνολο των εσόδων ο Τακτικός Προϋπολογισμός
αντιστοιχεί σε σταθερό σχεδόν ποσοστό, ενώ ενδιαφέρον στοιχείο αποτελεί
η Μέση Ετήσια Μεταβολή των Εσόδων του Κέντρου, η οποία ανέρχεται σε
46% και η οποία, αν συγκριθεί με το Μέσο Ρυθμό Αύξησης του Προσωπικού
(20%), αποδεικνύει την αύξηση της αποδοτικότητας των ερευνητών.
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Μέσα στο 2006 ιδρύθηκε και η πρώτη Spin off εταιρεία του Φλέμιγκ, η BioMedCode Hellas ΑΕ, εταιρία η οποία έχει ως σκοπό την εμπορική εκμετάλλευση
μοντέλων ανθρώπινων ασθενειών σε ποντίκια που έχουν αναπτυχθεί από
ερευνητές του Κέντρου, αλλά και την περαιτέρω ανάπτυξη εμπορικών
εφαρμογών αυτής της τεχνολογίας.
Επιτεύγματα/Διακρίσεις
Τα κύρια επιτεύγματα του Φλέμιγκ κατά την τελευταία τριετία είναι:
• Επιστημονικές δημοσιεύσεις υψηλής απήχησης (στο τέλος του 2006
οι ερευνητές του Φλέμιγκ συγκεντρωτικά είχαν 394 δημοσιεύσεις, στις
οποίες αντιστοιχούσαν 26.500 ετεροαναφορές)
• Διεθνείς βραβεύσεις των ερευνητών του από οργανισμούς όπως το
Ίδρυμα Μποδοσάκη, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Μοριακής Βιολογίας
(ΕΜΒΟ) και Leukemia & Lymphoma Society
• Υψηλοί Ρυθμοί αύξησης των εκτελούμενων ερευνητικών προγραμμάτων
(το 2005 υπήρχαν σε υλοποίηση 59 προγράμματα συνολικού
προϋπολογισμού 13,3 εκατ. ευρώ και το 2006, 72 προγράμματα συνολικού
προϋπολογισμού 15,6 εκατ. ευρώ ενώ για το 2007 ο προϋπολογισμός των
τρεχόντων προγραμμάτων είναι 16,6 εκατ. ευρώ)
• Ο συντονισμός του Ευρωπαϊκού Δικτύου Αριστείας MUGEN (Network of
Excellence) στον τομέα της λειτουργικής γονιδιωματικής ανάλυσης
μοντέλων ασθενειών του ανοσοποιητικού μας συστήματος το οποίο θα
διαχειριστεί 11 εκατ. ευρώ από το 2005 μέχρι το 2009
• Η υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το KRIBB (Κορεατικό Ερευνητικό
Κέντρο Βιοεπιστημών & Βιοτεχνολογίας)
• Η συμμετοχή του Φλέμιγκ στην πρόταση INFRAFRONTIER για τη δημιουργία
μεγάλων Ευρωπαϊκών Ερευνητικών Υποδομών (ESFRI), η μοναδική ελληνική
συμμετοχή στον Τομέα των Επιστημών της Ζωής (Life Sciences)

9. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΙΤΕ)
Δημοσιεύσεις
Αριθμός δημοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 		

1548

Αριθμός αυτόνομων επιστημονικών βιβλίων: 				

48

Αριθμός κεφαλαίων σε συλλογικά βιβλία: 					

126

Αριθμός δημοσιεύσεων σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με κριτές:

1024

Αριθμός Invited Lectures:							

584

Ερευνητικά Έργα από Προγράμματα
Ανταγωνιστικά έργα

2004-2006

275 έργα

108 εκ. ευρώ

Εθνικά έργα

2004-2006

171 έργα

31 εκ. ευρώ

Διεθνή έργα

2004-2006

30 έργα

3 εκ. ευρώ

ΣΥΝΟΛΑ

476 έργα

142 εκ. ευρώ

Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας
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Αριθμός Ελληνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας: 22
Αριθμός Διεθνών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας:

21

Σημαντικότερα Επιστημονικά και Τεχνολογικά Επιτεύγματα
• Λειτουργία δυο Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Κέντρων σε Τεχνολογίας
Αιχμής.
• Μελέτες μηχανισμού της γήρανσης (δημοσίευση στο Nature).
• Μηχανισμοί απέκκρισης βακτηρίων – Νέα Αντιβιοτικά.
• Πρώτη παρατήρηση και μέτρηση φωτεινών παλμών διάρκειας attosecond και Χημική Δυναμική (Λέιζερ).
• Πρώτη παρατήρηση μορφής μαγνητικού άνθρακα-carbon foams (Υλικά).
• Ο καθαρισμός με λέιζερ του Παρθενώνα, στα πλαίσια προγράμματος
συνεργασίας μεταξύ του ΙΗΔΛ και της Επιτροπής για τη Συντήρηση των
Μνημείων της Ακρόπολης.
• Διεθνής πρωτοπορία στη θαλάσσια ακουστική: Ανάπτυξη μαθηματικών
μεθόδων για την ακουστική παρακολούθηση της κλιματικής αλλαγής
στη Μεσόγειο και τον Βόρειο Ατλαντικό.
• Συνεργασία με το Πολεμικό Ναυτικό στην υποβρύχια ακουστική:
Ανάπτυξη και παράδοση ολοκληρωμένου συστήματος πρόβλεψηςανάλυσης ακουστικής ανίχνευσης στο θαλάσσιο περιβάλλον.

• Συμμετοχή σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Research Training Networks
και σε 1 Early Stage Training Marie Curie project για την εκπαίδευση
μεταδιδακτορικών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Ολοκλήρωση του πρώτου μεγάλου προγράμματος ερευνητικής
συνεργασίας Ε.Ε.-Κίνας (Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων για
πλημμύρες ποταμών. Συντονιστής: ΙΥΜ).
• Ανάπτυξη καινοτόμων μαθηματικών, πειραματικών και υπολογιστικών
μεθόδων για την μελέτη και απεικόνιση της δομής και λειτουργίας του
εγκεφάλου και της αγγειογένεσης και δημιουργίας καρκίνων.
• Συμμετοχή σε τέσσερα Ευρωπαϊκά Δίκτυα Research Training Networks
και σε 1 Early Stage Training Marie Curie project για την εκπαίδευση
μεταδιδακτορικών και μεταπτυχιακών φοιτητών.
• Σύσταση της εταιρείας τεχνοβλαστού Nanochronous Logic, Inc.(2006), η
οποία θα παράσχει προϊόντα ασύγχρονης στην παγκόσμια αγορά ΕDA.
• Συντονισμός της μεγαλύτερης πλατφόρμας για εποπτεία δικτύων (passive network monitoring) στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει
περισσοτέρους από 32 μετρητές σε 9 χώρες, καλύπτει περισσότερες
από 2 εκατομμύρια διευθύνσεις IP, και εποπτεύει δίκτυα συνολικής
χωρητικότητας 35 Gibabits/sec.
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• Δημιουργία εργαστηριακού χώρου και σχεδιασμός ενός κτηρίου
«Διάχυτης Νοημοσύνης», έκτασης 2000 Μ2, που θα δημιουργηθεί στις
εγκαταστάσεις του ΙΤΕ για τον πειραματισμό με ποικίλες τεχνολογίες
Διάχυτης Νοημοσύνης.
• Δημιουργία NANOTHINX & ADVENT (Spin off εταιρείες)
Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και Κέντρο Διάχυσης Τεχνολογίας HELP-FORWARD
• Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μία δραστηριότητα της Κεντρικής Διεύθυνσης
του ΙΤΕ, η οποία λειτουργεί σε συνεργασία με το Σύνδεσμο Ελληνικών
Βιομηχανιών και το Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος και έχει
ως στόχο την προώθηση της ανταγωνιστικότητας των Ελληνικών
επιχειρήσεων και εργαστηρίων μέσω συμφωνιών επιχειρηματικής,
τεχνολογικής και ερευνητικής συνεργασίας. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί
ως Γραφείο Διαμεσολάβησης του ΙΤΕ (από το 2004), ως ένα από τα
71 Innovation Relay Centres της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (στο πλαίσιο
ευρωπαϊκού έργου κάτω από το πρόγραμμα INNOVATION) (από το 1995)
και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο ορισμένο
από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (από το 1998).
• Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικής υποστήριξης,
διαμεσολάβησης και πληροφόρησης προς ελληνικές επιχειρήσεις (κατά
κανόνα μικρές και μεσαίες) και εργαστήρια (συμπεριλαμβανομένων
αυτών του ΙΤΕ) για την επίτευξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών και
ερευνητικών συνεργασιών.
• Από την 1 Μαρτίου 2004 έως 30 Απριλίου 2007, το ΠΡΑΞΗ παρείχε
υπηρεσίες για την επίτευξη συμβάσεων μεταφοράς τεχνολογίας μεταξύ
ελληνικών και ξένων οργανισμών (ως αποτέλεσμα 60 περιπτώσεων
διαπραγματεύσεων που ξεκίνησαν με την υποστήριξη του ΠΡΑΞΗ) και

για τη δημιουργία μίας επιχείρησης τεχνοβλαστού (εταιρεία Nanothinx
του ΙΤΕ). Επίσης, πέτυχε τη συμμετοχή μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε
προτάσεις προς ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα.
• Η λειτουργία του ΠΡΑΞΗ βασίζεται οικονομικά στη συμμετοχή σε
χρηματοδοτούμενα έργα και σε πωλήσεις υπηρεσιών (οι οποίες
εκπροσωπούν περί το 8% των εσόδων του) Αυτή τη στιγμή το ΠΡΑΞΗ
έχει σε εξέλιξη 12 ευρωπαϊκά και 1 εθνικό έργο (συγχρηματοδοτούμενα
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη ΓΓΕΤ αντίστοιχα) με συνολικό
προϋπολογισμό για το ΙΤΕ (για όλη τη διάρκειά τους) ύψους 3 850 000
ευρώ.
Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης
Το ΕΤΕΠ Κρήτης λειτουργεί ως «θερμοκοιτίδα» επιχειρήσεων και υποστηρίζει
περί τις 20 εγκατεστημένες επιχειρήσεις σ’αυτό. Πέρα των παρεχόμενων
υπηρεσιών υλοποιεί εννέα αναπτυξιακά έργα ως «ανάδοχος» και ως
«εταίρος» για καινοτόμες ενέργειες στην Περιφέρεια Κρήτης, συνολικού
προϋπολογισμού 1.000.000 ευρώ και παίζει σημαντικό ρόλο στην
υλοποίηση του έργου «Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Κρήτης».
Συνοπτικά Οικονομικά Στοιχεία (σε ευρώ)
ΕΣΟΔΑ
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2004

2005

2006

2007*

Τακτικός Προϋπολογισμός

7.575.000

7.770.000

8.219.000

9.815.000

Εθνικές
Συγχρηματοδοτήσεις
Ανταγωνιστικών Έργων
ΙΤΕ και Χρηματοδοτήσεις
έργων του Γ ΚΠΣ

10.629.241

12.435.996

13.864.793

23.500.000

Έσοδα από Ευρωπαϊκή
Ένωση

9.235.559

11.722.771

11.953.181

11.300.000

Ιδιωτικά Έσοδα ΙΤΕ

7.811.449

7.351.874

19.813.033

7.840.000

ΣΥΝΟΛΟ

35.251.250

39.280.642

53.850.008

52.455.000

* Τα οικονομικά στοιχεία του έτους 2007 είναι προϋπολογιστικά

10. Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης
Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.)
Το κέντρο λειτουργεί ουσιαστικά εδώ και 12 μήνες.
Κτηριακές Υποδομές / Προσωπικό
• Βόλος
Η Κεντρική Διοίκηση (ΚΔ), το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής (ΙΜΤΡΟΝΙΚΣ)
και το Παράρτημα του Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης
Αγροοικοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ) στο Βόλο στεγάζονται σε χώρο περίπου 300
τ.μ. που ενοικιάζεται από το Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας. Η δικτυακή
και τηλεπικοινωνιακή υποδομή των παραπάνω μονάδων έχει ολοκληρωθεί.

Οι εγκαταστάσεις του ΚΕΤΕΑΘ στο Βόλο συνδέονται δικτυακά με το
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας με ασύρματη ευρυζωνική τεχνολογία.
Στην ΚΔ και στα Ινστιτούτα απασχολούνται συνολικά 7 άτομα, 3 από τους
οποίους είναι ερευνητές.
• Λάρισα
Το ΚΕΤΕΑΘ μίσθωσε παλαιά κλινική έκτασης 800 τ.μ. στο κέντρο της
Λάρισας για την εγκατάσταση του Ινστιτούτου Βιοϊατρικής Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΙΒΕΤ). Η προσαρμογή του χώρου για στις ανάγκες του ΙΒΕΤ
έχουν ήδη ολοκληρωθεί και σύντομα θα διατεθεί σε λειτουργία. Έχουν
εγκατασταθεί τηλεφωνικές γραμμές και σύστημα τοπικού ασύρματου
δικτύου, ενώ ο δήμος Λάρισας παρεχώρησε στο ΚΕΤΕΑΘ έκταση 50
στρέμματα για τις μελλοντικές εγκαταστάσεις του ΙΒΕΤ αντικειμενικής αξίας
650,000 ευρώ.
Στη Λάρισα απασχολούνται 3 άτομα, 2 από τα οποία είναι ερευνητές.
• Καρδίτσα

228

Η Διεύθυνση και μέρος των Εργαστηρίων του Ινστιτούτου Τεχνολογίας
και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων (ΙΤΕΔΑ) στεγάζονται δωρεάν στο
νέο κτήριο του «Περιφερειακού Κέντρου Ποιοτικού Ελέγχου, Ταξινόμησης
& Τυποποίησης Βαμβακιού Θεσσαλίας». Έχει ήδη γίνει η εγκατάσταση
επίπλων και έχουν διαμορφωθεί χώρος συναντήσεων και χώρος εργασίας
μεταπτυχιακών φοιτητών.
To ΙΤΕΔΑ στην Καρδίτσα απασχολεί 4 άτομα, 3 από τα οποία είναι ερευνητές.
• Τρίκαλα
Για τις ανάγκες στέγασης του Ινστιτούτου Σωματικής Απόδοσης &
Αποκατάστασης (ΙΣΑΑ) έχει ενοικιαστεί από καταλληλος χώρος στο κέντρο
της πόλης των Τρικάλων, ενώ το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας παραχώρησε χώρο
στα Τρίκαλα για την κατασκευή μονίμων εγκαταστάσεων του Ινστιτούτου
ΙΣΑΑ δίπλα στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ).
To ΙΣΑΑ στην Καρδίτσα απασχολεί 2 άτομα, ένα από τα οποία είναι ερευνητής.
Ερευνητικό Έργο
Το ΚΕΤΕΑΘ συμμετέχει ήδη σε πολλά ανταγωνιστικά ερευνητικά
προγράμματα συνολικού προυπολογισμού 1,432,450 ευρώ. Αναλυτικότερα,
το κέντρο συμμετέχει σε 18 προτάσεις του προγράμματος FP7 και σε 8
προτάσεις τύπου global grants.

11. Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (E.A.A.)
Tο Ε.Α.Α. λειτουργεί από το 1846 ανελλιπώς και διαθέτει σήμερα πέντε
Ινστιτούτα:
• Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής (Ι.Α.Α.),

• Ινστιτούτο Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Ι.Ε.Π.Β.Α.),
• Γεωδυναμικό Ινστιτούτο (Γ.Ι.),
• Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπισης Ι.Δ.Ε.Τ.) και
• Ινστιτούτο Αστροσωματιδιακής Φυσικής (Ι.Α.Φ.) «ΝΕΣΤΩΡ»
Δραστηριότητα
• Κατά το χρονικό διάστημα 2004-2007 οι σημαντικότερες
δραστηριότητες του ΕΑΑ ήταν οι εξής:
• Περισσότερες από 320 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με κριτές.
• Εκπονήθηκαν και εκπονούνται περισσότερα από 100 ερευνητικά
προγράμματα, συνολικού προϋπολογισμού 21 εκατομμύρια ευρώ
περίπου,από τα οποία το 30% είναι κοινοτικά προγράμματα,
προϋπολογισμού 8 εκατ.ευρώ περίπου και το 70% εθνικά ανταγωνιστικά
προγράμματα, προϋπολογισμού 13 εκατ. ευρώ περίπου.
• Το ΕΑΑ ανέλαβε το συντονισμό Ευρωπαϊκού Δικτύου Ιονοσφαιρικών
Σταθμών.
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• Το ΕΑΑ συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά Ερευνητικά Προγράμματα έγκαιρης
προειδοποίησης Tsunamis και σε Ευρωπαϊκά Σεισμολογικά Δίκτυα.
• Συντονίστηκε η δράση COST-724 για το διαστημικό καιρό όπου
συμμετέχουν 24 χώρες.
• Αναπτύχθηκε νέο σύστημα επεξεργασίας δορυφορικών δεδομένων για
την παρακολούθηση της συγκεντρώσεις αιωρουμένων σωματιδίων και
την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη βλάστηση.
• Το ΕΑΑ συμμετέχει στο μοναδικό Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αριστείας με
γνωστικό αντικείμενο τις Δορυφορικές Τηλεπικοινωνίες (SatNEx).
• Αναπτύχθηκαν αξιόπιστες βάσεις δεδομένων και βρίσκεται σε
εξέλιξη προσπάθεια ανάκτησης όλου του ιστορικού αρχείου του
Αστεροσκοπείου.
• Αναπτύχθηκαν βάσεις δεδομένων για την εκτίμηση των εκπομπών των
αερίων του θερμοκηπίου και μεθοδολογικών εργαλείων, με στόχο τον
καλύτερο σχεδιασμό της ενεργειακής και περιβαλλοντικής πολιτικής για
την αντιμετώπιση των κλιματικών μεταβολών (IPCC).
• Το ΕΑΑ απέκτησε επιπλέον χώρους επί της οδού Σταδίου αξίας
μεγαλύτερης των 3.000.000 ευρώ, μετά από ενέργειες που έγιναν από
το υπουργείο Ανάπτυξης και την ΚΕΔ.
• Επισκευάσθηκε η στέγη του κτιρίου Διοικήσεως και τελειώνει η μελέτη
συντήρησης υποστυλωμάτων και η αποκατάσταση των οροφογραφιών
στο κτίριο Σίνα. Ήδη εκπονούνται διάφορες κτιριακές μελέτες.
• Σχεδιάστηκε από ομάδα αρχιτεκτόνων ο Αστρογεωφυσικός Περίπατος
και ξεκίνησε πλήρης απογραφή όλων των ιστορικών οργάνων του ΕΑΑ
για τη δημιουργία Εθνικού Αστρογεωφυσικού Μουσείου στο ΕΑΑ. Ο

Αστρογεωφυσικός Περίπατος θα ενταχθεί στο γενικότερο πλαίσιο των
Αρχαιολογικών Περιπάτων και προβλέπεται να αποδώσει πόρους στο
Αστεροσκοπείο Αθηνών.
• Από το 2006 άρχισε να λειτουργεί ανελλιπώς το γραφείο GEOSS (Global
Earth Observation System of Systems), του οποίου τον συντονισμό
ανέθεσε η Γ.Γ.Ε.Τ. στο Ε.Α.Α. Το EAA/ΙΕΠΒΑ συμμετέχει σε 14 θεματικές
ενότητες του GEOSS, αναλαμβάνοντας συνολικά 16 δραστηριότητες
σχετικές με την υγεία, το κλίμα, την ενέργεια, τις φυσικές καταστροφές,
το νερό, τον καιρό, τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και
δραστηριότητες οι οποίες αναφέρονται στη διαχείριση δεδομένων, στην
προώθηση δραστηριοτήτων σχετικές με το GEO και στη δημιουργία
εργαλείων διασποράς δεδομένων όπως το GEO Webportal και το GEOSS
Clearinghouse.
• Από το 2006 υπεγράφη συμφωνία με την UNESCO, μετά από επιτυχή
κρίση σχετικής πρότασης του Προέδρου του ΕΑΑ, με την οποία ορίσθηκε
το Ε.Α.Α. να φιλοξενήσει την Εδρα UNESCO για φυσικές καταστροφές.
• Περατώθηκαν οι εργασίες του Μουσείου Αστρογεωφυσικής.

12. Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ
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Το Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ κατά την τελευταία τριετία πραγματοποίησε
τις εξής δραστηριότητες :
• Αύξηση του αριθμού του διοικητικού/επιστημονικού προσωπικού
• Τροποποίηση κανονισμού προμηθειών Ε.Ι.Π.
• Δημιουργία Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
• Δημιουργία Γραφείου Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων
• Σύνταξη και εφαρμογή του «Κανονισμού Παρακολούθησης και
Διαχείρισης Ερευνητικών Προγραμμάτων».
• Μηχανογράφηση Οικονομικής Υπηρεσίας & Μονάδας Εμβολίων
• Συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για
τη συνεχή αποθήκευση εμβολίων, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν σε
περιπτώσεις εξάρσεων ή και επιδημιών στη χώρα μας.
Υποδομές
• Δημιουργία νέων Εργαστηρίων Δημόσιας Υγείας τα οποία διαθέτουν
ειδικούς διαμορφωμένους χώρους βιοασφάλειας επιπέδου 2 και 3
σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές, τα οποία ανταποκρίνονται στην
αντιμετώπιση διαφόρων εξάρσεων ή επιδημιών που οφείλονται σε πολύ
παθογόνους μικροοργανισμούς για τον άνθρωπο. Η δημιουργία αυτών
των εργαστηρίων έγινε με τη χρηματοδότηση του Υπουργείου Ανάπτυξης
• Ανακαίνιση και διαμόρφωση χώρων Εργαστηρίου Βιοχημείας

• Μετακίνηση Εργαστηρίων στο Νέο Κτήριο και διαμόρφωση χώρων στο
παλαιό κτήριο για την στέγαση των Διοικητικών Υπηρεσιών
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η συντήρηση του παλαιού κτηρίου του Ε.Ι.Π. η
οποία χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης
Επιστημονικά επιτεύματα
• Δημοσιεύσεις πρωτότυπων εργασιών σε διεθνή περιοδικά και αναφορές
την τελευταία τριετία : Δημοσιεύσεις : 178, Αναφορές: 3.343
• Aξιολόγηση του ΕΙΠ το έτος 2005 από διεθνή επιτροπή κριτών, υπό την
αιγίδα της ΓΓΕΤ, η οποία αναγνώρισε την ύπαρξη άριστων ερευνητικών
ομάδων και στους τρεις τομείς στους οποίους επιδίδεται και ανέδειξε τη
δυνατότητα του ΕΙΠ να εξελιχθεί σε διεθνές κέντρο Αριστείας
• Είναι σε ισχύ και υλοποιούνται:
- 38 χρηματοδοτούμενα Εθνικά Ανταγωνιστικά Προγράμματα
- 12 χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
• Διπλώματα ευρεσιτεχνίας (πατέντες ) : 5 προς διεκπεραίωση
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• Συμμετοχή του Ε.Ι.Π. σε διάφορες δράσεις για ευαισθητοποίηση του
κοινού σε νέες τεχνολογίες

13. Εταιρεία Έρευνας & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης Βιομηχανίας Τροφίμων (ΕΤΑΤ)
Από τον Μάρτιο του 2004 έως και σήμερα, η ΕΤΑΤ Α.Ε. συνέχισε την
αναπτυξιακή πορεία της και ισχυροποίησε τη θέση της και τον βαθμό
διείσδυσης της στον κλάδο των Τροφίμων και Ποτών, εμφανίζοντας
παράλληλα αναπτυσσόμενη και υγιή οικονομική θέση.
Οι κύριοι τομείς δραστηριότητας της ΕΤΑΤ Α.Ε. παρουσιάζονται συνοπτικά
ως ακολούθως:
• Εργαστηριακός Τομέας.
• Τομέας Βιομηχανικής Πληροφόρησης και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών.
• Ερευνητικές δραστηριότητες, σε συνεργασία με επιχειρήσεις και
ερευνητικούς φορείς.
Από τα τέλη του 2004, η ΕΤΑΤ έδωσε έμφαση στην επίτευξη των ακόλουθων
στρατηγικών στόχων:
• Βελτίωση των υπηρεσιών της ΕΤΑΤ και μεγιστοποίηση του μεριδίου της
στις αγορές που ήδη δραστηριοποιείται (εργαστηριακές υπηρεσίες και
θέματα ποιότητας)
• Ανάπτυξη προς κατευθύνσεις που θα στηρίζουν την τεχνολογική
αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό των μικρο-μεσαίων επιχειρήσεων

του κλάδου
• Επέκταση των δραστηριοτήτων της ΕΤΑΤ σε όλη την Ελλάδα
• Αναγνώριση και εδραίωση της ΕΤΑΤ στην παροχή τεχνολογικών
υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις του κλάδου τροφίμων και ποτών.
Με στόχο την επίτευξη των παραπάνω στρατηγικών στόχων, και με βάση το
επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της ΕΤΑΤ για την τριετία 2007-2009, η εταιρεία
έχει ήδη δρομολογήσει τις ακόλουθες επιμέρους ενέργειες:
• Δημιουργία εργαστηρίου Οργανοληπτικών Δοκιμών.
• Δημιουργία εργαστηρίου Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής Μηχανικής.
• Περαιτέρω ανάπτυξη και εκσυγχρονισμός των υφιστάμενων
εργαστηρίων Χημικών και Μικροβιολογικών Δοκιμών.
• Βελτίωση των προσφερόμενων Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς
τις επιχειρήσεις και ανάπτυξη νέων υπηρεσιών, σε πεδία συναφή και
συμπληρωματικά με τις υφιστάμενες υπηρεσίες – δραστηριότητες.
Στο επιχειρησιακό σχέδιο δράσης της ΕΤΑΤ, για την τριετία 2007-2009,
προβλέπονται επίσης οι ακόλουθες ενέργειες:
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• Ενίσχυση του Τμήματος Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνολογικών
Εφαρμογών και δημιουργία Τμήματος Συστημάτων και Τεχνολογιών
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Αποβλήτων .
• Περαιτέρω δραστηριοποίηση στην παροχή υπηρεσιών επιμόρφωσης και
επαγγελματικής κατάρτισης.
• Ανάπτυξη τεχνογνωσίας επί των τάσεων της αγοράς.
• Αναδιοργάνωση του Τομέα Βιομηχανικής Πληροφόρησης, ως μία νέα
λειτουργική μονάδα που θα αναλάβει τη Διαχείριση των Πληροφοριών
και του Δικτύου των Συνεργατών της εταιρείας.
• Δημιουργία Ομάδας Διαχείρισης Διατροφικών Κρίσεων.
Δεδομένης της επέκτασης των εργασιών και των δραστηριοτήτων της, η
ΕΤΑΤ προχώρησε στην ενοικίαση νέων χώρων για την εγκατάσταση των
γραφείων και των εργαστηρίων της, συνολικής επιφάνειας 900 τ.μ. περίπου,
σε νεόκτιστο κτίριο γραφείων στη Δάφνη. Η μετεγκατάσταση της εταιρείας
στα νέα γραφεία θα πραγματοποιηθεί εντός του Ιουνίου του 2007, όταν θα
έχουν ολοκληρωθεί τα έργα διαμόρφωσης των νέων εγκαταστάσεων.
Μεγάλο τμήμα των απαιτούμενων για την μετεγκατάσταση πόρων θα
καλυφθεί από τo έργο με τίτλο: «Ανάπτυξη των υποδομών της ΕΤΑΤ Α.Ε. και
δημιουργία Παρατηρητηρίου για τις τεχνολογικές εξελίξεις, την καινοτομία
και τις τάσεις της αγοράς στον τομέα των τροφίμων», που χρηματοδοτείται
από το ΕΠΑΝ.

14. Επιστημονικό Πάρκο Πατρών (ΕΠΠ)
Σήμερα το ΕΠΠ έχει ξεφύγει από την αφάνεια και προσπαθεί δυναμικά να
γίνει ένας ισχυρός οργανισμός αντάξιος των απαιτήσεων της ευρύτερης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Αναφορικά με την πληρότητα των χώρων του ΕΠΠ, επετεύχθη πληρότητα
κατά 100%.
Γενικα
i. Εκσυγχρονισμός και καλλωπισμός του ΕΠΠ Α.Ε. που περιλαμβάνει τις
κάτωθι δράσεις:
• Καθαρισμό περιβάλλοντος χώρου – πρασίνου & δενδροφύτευση.
• Διαμόρφωση εξωτερικού χώρου.
• Αναβάθμιση τηλεφωνικού κέντρου με νέους τηλεφωνικούς αριθμούς σε
μία εβδομάδα (Οι παλιοί αριθμοί θα λειτουργούν για 3 μήνες).
• Ανακαίνιση της εξωτερικής πόρτας του ΕΠΠ Α.Ε. ανακαινίσθηκε με
μηχανισμό για αυτόματη λειτουργία & εγκατάσταση αυτόματων
προβολών με φωτοκύτταρα και κάμερες στις πέντε εισόδους του ΕΠΠ
Α.Ε.
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ii. Τον Απρίλιο 2006 τέθηκε σε εφαρμογή το «Επιχειρηματικό Σχέδιο του ΕΠΠ
Α.Ε.», Επετεύχθησαν τα κάτωθι:
• Ευρεία προβολή του ΕΠΠ Α.Ε. μέσα από το πρόγραμμα «Ερμής-Ανοιχτές
Θύρες».
• Στελέχωση του ΕΠΠ Α.Ε. & πρόσληψη Λογιστή με έδρα το ΕΠΠ Α.Ε.
• Πληρότητα του ΕΠΠ Α.Ε. κατά 100% στο τέλος του 2006 και αξιοποίηση
των κοινών χώρων.
iii. Ανάθεση εργασιών για την αποπεράτωση του Ισογείου του ΕΠΠ.
iv. Προετοιμασία οργανογράμματος για την εύρυθμη λειτουργία του ΕΠΠ
Α.Ε.
Σημαντικότερα Ερευνητικά και Αναπτυξιακά έργα
• Ελληνικό έργο «Το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών σε ρόλο Φάρου
Γνώσης για την Έρευνα και την Τεχνολογία στην Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας» στα πλαίσια του προγράμματος «Ανοικτές Θύρες- 2ος κύκλος»,
Δράση 4.4.5 “EΡΜΗΣ”, Μέτρο 4.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ’’ (Ε.Π.Α.Ν), ΚΠΣ 2000-2006. (Διάρκεια:
01/12/2005 – 30/05/2007/Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 80.000,00 ευρώ)
• Ευρωπαϊκό έργο στα πλαίσια του 5th FP ERIC G7RT-CT-2002-05114
«Setting up of a European Research Virtual Institute for composite»
(Διάρκεια: 01/02/2003 – 31/3/2006/Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 21.600
ευρώ)

• Συστήματα Ασύρμαρης Ευρυζωνικής Πρόσβασης Επιστημονικού
Πάρκου Πατρών - "WI-FI" (Διάρκεια: 01/09/2005 – 31/08/2007/
Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 21.698,00 ευρώ)
• Έργο «Human Resources and Development Planning on both sides of
Ionian Sea» στα πλαίσια του προγράμματος INTERREG III B ARCHIMED
(Διάρκεια: 01/06/2006 – 31/12/2007/Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 569.591,00
ευρώ)
• Διερεύνηση Ανάπτυξης Προηγμένων Υλικών Υψηλής Προστιθέμενης
Αξίας από Τέφρα Φλοιών Ρυζιού - "PYRICE" (Διάρκεια: 04/07/2006 –
31/12/2007/Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 13.500,00 ευρώ)
• Μοντέλο μόνιμης ιταλο-ελληνικής συνεργασίας πάνω στην έρευνα
και την καινοτομία - "NET ITEL" (Διάρκεια: 01/10/2006 – 31/10/2008/
Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 170.000,00 ευρώ)
• Ολοκληρωμενες δρασεις για τη μεταφορα καινοτομιας στους κοινους
στρατηγικους τομεις - "INNOVA" (Διάρκεια: 01/12/2006 – 31/06/2008/
Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 199.000,00 ευρώ)
• Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών για Αποτελεσματική Πρόληψη και
Διαχείριση Φυσικών Καταστροφών - "ΣΦΙΝΞ" (Διάρκεια: 01/12/2006 –
31/06/2008/ Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 215.565,00 ευρώ)
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• Συνεργασία για την Έρευνα, την Ανάπτυξη, τη Μεταφορά Τεχνογνωσίας
και την Ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων στη διαδικασία της βιολογικής
γεωργίας και της παραγωγής και προώθησης βιολογικών αγροτικών
προϊόντων. ( Διάρκεια: 01/01/2007 – 31/06/2008/Προϋπολογισμός ΕΠΠ:
157.288,67 ευρώ)
• Ο ρόλος της Μητέρας μέσα στην Ιστορία (Διάρκεια: 01/01/2007 –
30/04/2008/Προϋπολογισμός ΕΠΠ: 93.600,00 ευρώ)
Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας
Η ΕΠΠ Α.Ε. τελεί ως κεντρικός   διαχειριστής του προγράμματος
«ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ», στα πλαίσια του οποίου
συντονίζει μια ομάδα 50 φορέων, όπου συμπεριλαμβάνονται το
Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Πατρών, το ΕΑΠ, το ΙΝΒΙΣ, το ΕΑΙΤΥ, το ΠΤΑΠΔΕ, το BIC Πάτρας και πολλοί άλλοι φορείς. Το πρόγραμμα αυτό έχει
διάρκεια 1/11/06-31/10/08 και συνολικό προϋπολογισμό 4.392.662,57 Ευρώ.
Κύκλος Εργασιών
Ο κύκλος εργασιών της κλειόμενης χρήσεως (2006) ανήλθε σε 276.108,62
ευρώ έναντι 159.841,50 ευρώ της προηγουμένης χρήσεως (2005) δηλαδή
σημείωσε αύξηση κατά 116.267,12 ευρώ ή σε ποσοστό 72,7%. Επίσης
τα καθαρά αποτελέσματα (ζημία) ανήλθαν σε 69.136,70 ευρώ έναντι
προηγουμένης χρήσεως 60.418,48 ευρώ δηλαδή σημείωσαν αύξηση ζημιών
κατά 8.718,22 ευρώ ή σε ποσοστό 14,43%.
Τα βραχυπρόθεσμα μελλοντικά σχέδια της Διοίκησης του ΕΠΠ είναι:
1ον Η ανάθεση εκπόνησης μελέτης ΣΧΟΑΠ για τον Δήμο Ρίου και για την
περιοχή από την νέα Εθνική οδό έως το ΕΠΠ Α.Ε.

2ον Η ένταξη στο Δ΄ ΚΠΣ έργου επέκτασης του ΕΠΠ Α.Ε. κατά 5.000 τ.μ.
(υπάρχει η πλήρης μελέτη της συγκεκριμένης επέκτασης). Εκτιμώμενο
κόστος 7,5 εκ. ευρώ.

15. Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κλωστοϋφαντουργίας Ένδυσης & Ινών (ΕΤΑΚΕΙ)
Κατά το έτος 2006 ανεκόπη και ανεστράφη η πτωτική πορεία στην οποία
ευρέθη η Εταιρία από τις αρχές του 2005 λόγω της κρίσης του κλάδου
κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης, με την θετική πορεία να συνεχίζεται και
κατά το τρέχον έτος 2007.
Στο πλαίσιο του σχεδιασμού ενεργειών ανάπτυξης της εταιρείας,
εκπονήθηκε και υπεβλήθη στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
το Επιχειρησιακό Σχέδιο Ανάπτυξης της ΕΤΑΚΕΙ για την τετραετία 2007 –
2010.
Επενδύσεις – Συνεργασία με ΕΘΙΑΓΕ
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Κατά το 2006 η ΕΤΑΚΕΙ προχώρησε στην υλοποίηση δύο επενδυτικών έργων
στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»,
συνολικού προϋπολογισμού 1.280.450 ευρώ, τα οποία θα δώσουν στην
εταιρεία αναπτυξιακή ώθηση μέσα από τον εκσυγχρονισμό και τη βελτίωση
της εργαστηριακής της υποδομής, τη διεύρυνση των παρεχομένων
υπηρεσιών της και τη δραστηριοποίησή της σε νέους τομείς, όπως τα technical textiles.
Μέρος των επενδύσεων υλοποιείται σε χώρους του Ινστιτούτου Βάμβακος
και Βιομηχανικών Φυτών του ΕΘΙΑΓΕ, ώστε να διευρυνθεί η συνεργασία
ΕΤΑΚΕΙ – ΕΘΙΑΓΕ στον κρίσιμο τομέα της εφαρμοσμένης έρευνας για το
βαμβάκι και της τεχνολογικής στήριξης αυτού του σημαντικού για την
εθνική οικονομία προϊόντος.
ΠΕΛΑΤΕΣ
Περισσότεροι από 300 ενεργοί πελάτες μεταξύ των οποίων διεθνείς εταιρίες
(CARREFUR, METRO GROUP, UNILEVER, PROCTER & GAMBLE, HENKEL
ECOLAB κλπ), οι μεγαλύτερες ελληνικές εξαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου
(ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ, ΟΜΙΛΟΣ ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ, ΟΜΙΛΟΣ
ΚΛΩΝΑΤΕΧ, BLUEPOINT κλπ) και φορείς και ιδρύματα κοινής ωφελείας
(Πολεμική Αεροπορία, ΕΚΟ, ΕΛΤΑ, κλπ).
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Ελεγχος ποιότητας: Το Εργαστήριο της ΕΤΑΚΕΙ είναι ένα από τα πέντε πρώτα
διαπιστευμένα ελληνικά Εργαστήρια δοκιμών και ελέγχων. Κατά τη χρονική
περίοδο 2004 έως σήμερα πραγματοποιήθηκαν:
• 25.000 εργαστηριακές δοκιμές ελέγχου ποιότητας
• τεχνικές μελέτες πάνω σε τεχνικά προβλήματα παραγωγής και ποιότητος
Πιστοποίηση προϊόντων: Η ΕΤΑΚΕΙ διαθέτει σήμερα το μοναδικό Εργαστήριο
στην Ελλάδα με τη δυνατότητα πιστοποίησης κλωστοϋφαντουργικών

προϊόντων και προϊόντων ένδυσης σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Οικολογικό
Σήμα και Oeko Tex Standard 100 καθώς επίσης και σύμφωνα με τα σήματα
CE για τα Μέσα Ατομικής Προστασίας.
Κατά τη χρονική περίοδο 2004 έως σήμερα έχουν χορηγηθεί περίπου 140
πιστοποιητικά οικολογικής πιστοποίησης κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων
και ενδυμάτων καθώς και σημάτων CE.
Οι υπηρεσίες αυτές προς τις επιχειρήσεις δημιουργούν μόχλευση εξαγωγών
ελληνικών προϊόντων κλωστοϋφαντουργίας και ένδυσης αξίας, η οποία
υπερβαίνει το ποσόν των 200 εκ. ΕΥΡΩ ετησίως.
ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΕΡΕΥΝΑ
Στο επίκεντρο των εξελίξεων, οι ερευνητικές δραστηριότητες της ΕΤΑΚΕΙ
ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα, προωθούν και υποστηρίζουν την
καινοτομία και την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών στις ελληνικές
επιχειρήσεις. Την περίοδο 2004 έως σήμερα:
• Υλοποίηση 26 ερευνητικών έργων ( 12 ευρωπαϊκών και 14 εθνικών)
συνολικού προϋπολογισμού για την ΕΤΑΚΕΙ 3.000.000 ευρώ, ο οποίος
κατανέμεται στην πενταετία 2004 – 2008.
• Συντονισμός υλοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου σε 2
ευρωπαϊκά και 2 εθνικά έργα.
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• Συνεργασία με 100 ερευνητικά κέντρα και 76 επιχειρήσεις.
• Ιδιωτική συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων αξίας 1.500.000 ευρώ.
• Συμμετοχή στις δράσεις του Περιφερειακού Πόλου Τεχνολογικής
Καινοτομίας» της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στο πλαίσιο των δράσεων του Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας ξεκίνησε τον
Απρίλιο του 2007 και η δημιουργία της Τεχνολογικής Πλατφόρμας για την
κλωστοϋφαντουργία στην Ελλάδα.
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
• Μέλος του Ελληνικού Κέντρου Αναδιανομής Καινοτομίας – HIRC
• Μέλος των διεθνών δικτύων TEXTRANET και OEKO – TEX
• Συμμετοχή στις εργασίες της Ευρωπαϊκής Τεχνολογικής Πλατφόρμας
για την κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση και προετοιμασία της
αντίστοιχης ελληνικής.
• Συμμετοχή στις εργασίες του Ευρωμεσογειακού Διαλόγου για την
κλωστοϋφαντουργία και την ένδυση.

16. Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ)
• Λειτουργία DWDM-based WAN το οποίο περνώντας από Αθήνα-ΛάρισαΘεσσαλονίκη-Ιωάννινα-Πάτρα-Σύρος-Ηράκλειο-Ρέθυμνο-Χανιά καλύπτει

με υπερυψηλές ταχύτητες τα Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της
χώρας (Νοέμβριος 2004)
• Λειτουργία 1ου κόμβου GRID (Izabella) με 64CPUs και 10 Terabytes Storage στην Ελλάδα (Δεκέμβριος 2004)
• Λειτουργία περιφερειακού κέντρου διαχείρισης & συντονισμού
υποδομών GRID για την Νοτιοανατολική Ευρώπη (Απρίλιος 2005)
• Διασφάλιση διασύνδεσης 46 ΑΕΙ, ΤΕΙ και Ερευνητικών Κέντρων στο
δίκτυο κορμού ΕΔΕΤ με υπερυψηλές ταχύτητες 1 Gbps (Οκτώβριος 2005)
• Λειτουργία 6 κόμβων GRID σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα, Κρήτη
(800 CPUs, 35 Terabytes storage) και διασύνδεση με την Πανευρωπαϊκή
Υποδομή Πλέγματος EGEE στο πλαίσιο του έργου Hellasgrid (Οκτώβριος
2005)
• Λειτουργία των Η’ (5 ομάδων εργασίας) και Θ’ κύκλων (4 ομάδων
εργασίας) στο πλαίσιο του έργου ebusinessforum. Η επισκεψιμότητα
του Δικτυακού τόπου ανέρχεται σε 11,000 επισκέπτες σε μηνιαία βάση.
Παράλληλα έκδοση πολλών πρακτικών οδηγών για ειδικά θέματα σχετικά
με τις νέες τεχνολογίες (Δεκέμβριος 2005)
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• Λειτουργία Βαλκανικού Δικτύου Κορμού SEEREN2 το οποίο θα καλύψει
τις χώρες Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία, Μαυροβούνιο, ΒοσνίαΕρζεγοβίνη (Ιανουάριος 2006)
• Σχεδιασμός και κατάθεσης πρότασης στο πρόγραμμα ΕΣΟΑΒ του
υπουργείου Εξωτερικών για τη δημιουργία δικτύου κορμού σκοτεινών
ινών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (Αλβανία, ΠΓΔΜ, Βουλγαρία, Σερβία,
Μαυροβούνιο, Βοσνία-Ερζεγοβίνη) (Φεβρουάριος 2006)
• Υλοποίηση & λειτουργία φοιτητικού DSL – Πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ παροχής
ευρυζωνικών υπηρεσιών Internet χαμηλού κόστους στους φοιτητές
(Μάρτιος 2006)
• Σχεδιασμός & Ένταξη νέου δικτύου κορμού ΕΔΕΤ3 βασισμένο σε
σκοτεινές οπτικές ίνες (Μάρτιος 2006)
• Αναβάθμιση της διεθνούς διασύνδεσης του ΕΔΕΤ από 2 χ 2,5 Gbps στα 2
χ 10 Gbps με το πανευρωπαϊκό ερευνητικό δίκτυο GEANT. Ο κόμβος της
Αθήνας εξυπηρετεί παράλληλα τα ερευνητικά δίκτυα Τουρκίας, Κύπρου
και Ισραήλ (Ιούνιος 2006)
• Υπογραφή με ΟΤΕ Α.Ε. συμβάσεων για την υλοποίηση οπτικού
μεταγώμενου δικτύου 6.000Km υπερυψηλών ταχυτήτων (ΕΔΕΤ3) που
θα καλύψει όλη την Ελλάδα και θα εξυπηρετήσει όλα τα ΑΕΙ, ΤΕΙ και
Ερευνητικά Κέντρα της χώρας (Ιούλιος 2006)
• Ξεκίνησε η υλοποίηση του έργου VNOC-3 το οποίο περιλαμβάνει
6 συμβάσεις με αντικείμενο τη διαχείριση του δικτύου και των
προηγμένων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, όπως ενδεικτικά
υπηρεσίες καταγραφής κίνησης, διαθεσιμότητας και ποιότητας
υπηρεσιών δικτύου, υπηρεσίες τηλεδιασκέψεων και video on demand,
υπηρεσίες φωνητικής τηλεφωνίας πάνω από IP, υπηρεσίες καταλόγου και
διαχείρισης ταυτότητας (AAI), υπηρεσίες πιστοποίησης και ασφάλειας

(PKI, CERT), υπηρεσίες Web, υπηρεσίες Helpdesk και υποστήριξης,
διαχείριση υπολογιστικών συστημάτων και λειτουργικών συστημάτων
και ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης προηγμένων υπηρεσιών δικτύου
(QoS, VPNs, κλπ.). Περισσότερα για το VNOC-3 υπάρχουν στην σελίδα
http://vnoc.grnet.gr/ .
• Στο πλαίσιο του έργου ΕΔΕΤ2-Β’ Φάση λειτούργησαν κυκλώματα gigabit
Ethernet πάνω από σκοτεινές ίνες στις διαδρομές Θεσσαλονίκη-Ξάνθη
και Σύρος-Σάμος.για την εξυπηρέτηση των ακαδημαϊκών κοινοτήτων
στην Ξάνθη και Σάμο με υπερυψηλές ταχύτητες (Δεκέμβριος 2006)
• Το VNOC οργάνωσε τη διημερίδα GRNET-TECH με συμμετοχή περίπου
120 τεχνικών, στην οποία έγιναν τεχνικές παρουσιάσεις, επιδείξεις και
εκπαιδεύσεις. Λεπτομέρειες υπάρχουν για το VNOC στη σελίδα http://
vnoc.grnet.gr και για την GRNET-TECH στη σελίδα http://www.grnet.
gr/g-tech/ (Δεκέμβριος 2006)
• Επαναπροκηρύχθηκε η διεθνής σύνδεση του ΕΔΕΤ με το Πανευρωπαϊκό
Ερευνητικό Δίκτυο GEANT με στόχο την περαιτέρω αναβάθμιση των δύο
κυκλωμάτων των 10Gbps (Φεβρουάριος 2007)
• Προετοιμασία της περαιτέρω επέκτασης του έργου Hellasgrid με
αναβάθμιση των υπολογιστικών κόμβων και ευρύτερη χρήση της
υποδομής μέσω της εκπαίδευσης και της καθοδήγησης περισσοτέρων
τελικών χρηστών (Μάρτιος 2007)
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• Εκπαίδευση 29.800 ΜΜΕ στο πλαίσιο του έργου «Εκπαιδευτική
Στήριξη Προγράμματος “Δικτυωθείτε”» από 2.100 ενεργούς συνεργάτες
υποστήριξης & καθοδήγησης με παράλληλη διενέργεια πλήθους
ενημερωτικών εκδηλώσεων (Απρίλιος 2007)
• Στο πλαίσιο της Ψηφιακής Στρατηγικής 2006-2013 και με τη συνδρομή
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα δοθεί σε δικαιούχους πρωτοετείς φοιτητές
μέσω της δράσης «Δες την ψηφιακά» http://www.destinpsifiaka.gr,
δικαίωμα επιδότησης του 80% του κόστους απόκτησης νέου φορητού
προσωπικού υπολογιστή, με μέγιστη επιδότηση ευρώ500. Δικαιούχοι
είναι 12.584 πρωτοετείς φοιτητές από όλες τις σχολές των ΑΕΙ και ΤΕΙ, που
επελέγησαν με βάση τον βαθμό των εισαγωγικών εξετάσεων του 2006
(Απρίλιος 2007)
• Υλοποίηση πλήθους ερευνητικών εθνικών και ευρωπαϊκών έργων:
ΕΔΕΤ2, ΕΔΕΤ3, Δράσεις προώθησης ευρυζωνικότητας, Hellasgrid, EGEE,
GN2, EUMEDCONNECT, SEEGRID, SEEREN, Action, Mindport, Elisa,
Eumedgrid, Euchinagrid, κλπ.
• Εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνείς οργανισμούς: TERENA, INSME,
GEANT, CEEnet, eIRG, Internet2, Canarie κλπ.

17. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Ο Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας είναι ο αποκλειστικά αρμόδιος
φορέας στην Ελλάδα για την κατοχύρωση των εφευρέσεων και των
βιομηχανικών σχεδίων & υποδειγμάτων καθώς επίσης για θέματα
τεχνολογικής πληροφόρησης και μεταφοράς τεχνολογίας.

Δράσεις ΟΒΙ
• Ο ΟΒΙ συμμετέχει με επιτυχία σε κοινοτικά και συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα (ΕΠΑΝ):
• «Ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και εξοικείωση σε θέματα Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας» (ΕΠΑΝ). Το έργο έχει ξεκινήσει από το 2002 και θα
ολοκληρωθεί το 2007. Η μέχρι σήμερα ανάλωση του προϋπολογισμού
είναι 53% και η αναμενόμενη τελική ανάλωση βάση νομικών δεσμεύσεων
είναι 83%.
• «Διαδικτυακός Τόπος και Διάχυση Τεχνολογικής Πληροφόρησης
από Τίτλους Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας» (ΕΠΑΝ). Το έργο εκτελείται
από τον Οργανισμό ήδη από το 2003. Η μέχρι σήμερα ανάλωση του
προϋπολογισμού είναι 47% και η αναμενόμενη ανάλωση στο τέλος του
2007 βάση νομικών δεσμεύσεων είναι 83%.
• «Διαμόρφωση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στο κτίριο του ΟΒΙ»
(ΕΠΑΝ). Το έργο ολοκληρώθηκε το 2004, προσφέροντας στον
Οργανισμό ένα χώρο εκδηλώσεων υψηλής λειτουργικότητας,
διευκολύνοντας τη συντονισμένη προσπάθεια του Οργανισμού
για προσέγγιση των χρηστών του συστήματος της Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.
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• Το Δεκέμβριο του 2004 ολοκληρώθηκε το χρηματοδοτούμενο κατά 80%
από την Κοινότητα πρόγραμμα LIIP (Linking Innovation and Industrial
Property-Σύνδεση Καινοτομίας και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας), στο οποίο
συμμετείχαν 5 χώρες- Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Λουξεμβούργο.
Το έργο του ΟΒΙ από τον Απρίλιο του 2004 μέχρι σήμερα
• Ο ΟΒΙ τα τελευταία 3 χρόνια έχει πραγματοποιήσει το σύνολο των στόχων
που έχει θέσει με τους ετήσιους προγραμματισμούς του. Συγκεκριμένα
αναφέρουμε τα εξής:
• Ο ΟΒΙ χορηγεί Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (ΔΕ), Πιστοποιητικά
Υποδείγματος Χρησιμότητας (ΠΥΧ) και άλλους τίτλους προστασίας.
• Ο ΟΒΙ διέθεσε 2 εκ. Ευρώ από το αποθεματικό του προς το Υπουργείο
Ανάπτυξης – Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας για επενδύσεις
σε ΄Ερευνα και Τεχνολογία.
• Πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου 2004 η βράβευση των άξιων
εφευρετών στην Ελλάδα και απονεμήθηκαν από τον Υπουργό Ανάπτυξης,
σε ειδική τελετή, βραβεία για πέντε διακεκριμένες εφευρέσεις και
τιμητικοί έπαινοι για άλλες τρεις εφευρέσεις. Η επιλογή των άξιων αυτών
εφευρετών έγινε μετά από αξιολόγηση από ανεξάρτητη επιτροπή με την
συμμετοχή ελλήνων επιστημόνων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
• Στον ΟΒΙ λειτουργεί νέα τηλεφωνική γραμμή δωρεάν κλήσης για το κοινό
(γραμμή 800) από την οποία παρέχονται πληροφορίες για όλους τους
τίτλους προστασίας βιομηχανικής ιδιοκτησίας της αρμοδιότητας του
ΟΒΙ, καθώς και για όλες τις σχετικές διαδικασίες.
• Ενεκρίθη από τον υπουργό Ανάπτυξης ο νέος Κανονισμός Οργανωτικής
Διάρθρωσης του ΟΒΙ

• Στελέχωση του Οργανισμού και την ενίσχυση των δραστηριοτήτων του
σύμφωνα και με το νέο οργανωτικό σχήμα. ΟΒΙ απασχολεί σήμερα 90
συνεργάτες.
• Από το 2006 ο Οργανισμός εφαρμόζει τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα για
την αναφορά των οικονομικών του μεγεθών.
• Ο ΟΒΙ εγκαινίασε νέο γραφείο για την Περιφερειακή Ηλεκτρονική
Βιβλιοθήκη του Οργανισμού στη Θεσσαλονίκη η οποία από 14/12/2005
μεταφέρθηκε και λειτουργεί στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.
• Κυρώθηκε με νόμο από την Βουλή των Ελλήνων «Η πράξη Αναθεώρησης
της Σύμβασης για τη χορήγηση των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων
Ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου 2000» (Νόμος 3396/ΦΕΚ Α’ 246,
6/10/2005) και κατατέθηκε ήδη το σχετικό έγγραφο επικύρωσης στην
Γερμανία. Με την κύρωση αυτή έληξε μία εκκρεμότητα τεσσάρων ετών,
αφού η χώρα μας είχε υπογράψει την Πράξη αναθεώρησης από το 2000
αλλά δεν την είχε κυρώσει. Η αναθεωρημένη Σύμβαση για τη χορήγηση
των Ευρωπαϊκών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας απλουστεύει τις διαδικασίες
χορήγησης ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και υιοθετεί τις
διεθνείς εξελίξεις στο δίκαιο των ευρεσιτεχνιών.
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• Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»,
έχουν οργανωθεί από το 2004 μέχρι σήμερα 29 ημερίδες και 38
επισκέψεις.
• O OBI μείωσε δύο φορές μέσα στα 2 χρόνια αυτά λειτουργίας του τα τέλη
που εισπράττει από τις υπηρεσίες του, με στόχο να ενθαρρύνει και να
στηρίξει την καινοτομία στην Ελλάδα.
Χαρακτηριστικά στοιχεία της πορείας παραγωγής και
παραγωγικότητας του ΟΒΙ 2004 – 2006
1.

Αύξηση των χορηγήσεων Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας, από 4987 το 2004
σε 5320 το 2006

2. Ραγδαία αύξηση των προστατευόμενων τίτλων, σπό 6387 το 2004 σε 7378
το 2006
3.

Σταθερή αύξηση των καταθέσεων εθνικών Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας,
από 514 (2004) σε 709 (2006). Αύξηση του συνόλου των καταθέσεων
Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας από 5163 (2004) σε 5252 (2006)

18. ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Η ΕΒΕΤΑΜ έχει πλέον καθιερωθεί στην αγορά των επιθεωρήσεων
πιστοποιήσεων ως ένας μεγάλος αξιόπιστος οργανισμός καταλαμβάνοντας
τις πρώτες θέσεις στους ελέγχους ανελκυστήρων - ανυψωτικών
μηχανημάτων, πυροσβεστήρων και στους ελέγχους βυτίων μεταφοράς
επικίνδυνων φορτίων.

Έτος 2004
To 2004 αποτέλεσε έτος ρεκόρ εσόδων από την ίδρυση της εταιρείας
φθάνοντας το ύψος των 3.480.900 ευρώ.
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων όπως:
• Αναγνώριση εγκαταστάσεων ADR σε Θεσσαλονίκη και Ασπρόπυργο
• Επέκταση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 σε μηχανές - πριονοκορδέλες και
συσκευές αερολυμάτων
• Επέκταση κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45012 σε προιόντα ξύλου
Έτος 2005
Το 2005 υπήρξε το πρώτο μετα-ολυμπιακό έτος και συνοδεύτηκε από
σχετική πτώση στη ζήτηση υπηρεσιών πιστοποίησης και ελέγχου ποιότητας.
Αποτέλεσμα αυτού ήταν να σημειωθεί σημαντική μείωση του κύκλου
εργασιών της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. Παρά τις δυσμενείς συγκυρίες η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
κατάφερε να κλείσει με θετικό αποτέλεσμα. Το γενικό σύνολο εσόδων 2005,
βάσει ισολογισμού, ανήλθε σε 3.067.482,61 ευρώ.
Παράλληλα, η ΕΒΕΤΑΜ επέκτεινε τα πεδία διαπίστευσής της και στους
ακόλουθους νέους τομείς:
241

• Διαπίστευση στην πιστοποίηση προσωπικού κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISΟ/IEC
17024. Ήδη, με το τέλος του 2005, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. είχε προβεί στη
πιστοποίηση 350 ατόμων, ως Αρμοδίων Ατόμων για τον περιοδικό
έλεγχο, συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων.
• Διαπίστευση για την έγκριση των Κανονισμών Λειτουργίας και την
εποπτεία των Αναγνωρισμένων Εταιρειών για τον περιοδικό έλεγχο,
συντήρηση και αναγόμωση πυροσβεστήρων, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17020. Ήδη 150 εταιρείες έχουν πιστοποιηθεί και εποπτεύονται από την
ΕΒΕΤΑΜ.
• Επέκταση πεδίου διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45011 για πυράντοχες
πόρτες και διαπίστευση για εξοπλισμούς πλοίων (πυροσβεστήρες),
σύμφωνα με την οδηγία 96/98/ΕΚ.
• Επέκταση πεδίου διαπίστευσης κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 45012 που αφορά
πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας στους τομείς
Γεωργίας, Εμπορίου, Παροχής Υπηρεσιών, Ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
Υγειονομικών Υπηρεσιών, Ελαστικών και Πλαστικών Προϊόντων, Χημικής
Βιομηχανίας
Έτος 2006
Το έτος 2006 υπήρξε μία ιδιαιτέρως θετική περίοδος για την ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε.
Έτσι, παρουσιάσθηκε σημαντική βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων
και δεικτών της Εταιρείας, ως αποτέλεσμα της αύξησης των πωλήσεών της.
Το Γενικό Σύνολο Εσόδων 2006, βάσει ισολογισμού, ανήλθε σε 3.257.732,26
ευρώ.
Η Εταιρεία κατέβαλε σημαντικές προσπάθειες για την προώθηση του

εθνικού ρόλου της ως του σημαντικότερου φορέα πιστοποίησης
βιομηχανικών προϊόντων της χώρας που ανήκει στον ευρύτερο δημόσιο
τομέα, διεκδικώντας ρόλο και συμμετοχή σε έργα εθνικής εμβέλειας και
σημασίας που υλοποιούνται από το ελληνικό δημόσιο και τις ΔΕΚΟ.
Στα πλαίσια αυτά, η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. εξασφάλισε σημαντική συμμετοχή σε έργα
που υλοποιούνται από την ΕΠΑ Αττικής, ΕΠΑ Θεσσαλίας, ΔΕΠΑ κ.λ.π., ενώ
συνεχώς αναβαθμίζει το ρόλο της, ως συμβούλου της Πολιτείας, σε θέματα
πιστοποίησης και περιοδικού ελέγχου προϊόντων.
Προκειμένου να αναβαθμίσει το ρόλο της και την παρουσία της σε θέματα
τεχνολογικής ανάπτυξης και έρευνας η ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. προχώρησε στη ίδρυση
και στελέχωση τμήματος Έρευνας και Ανάπτυξης, το οποίο αποτελείται από
τέσσερις διδάκτορες μηχανικούς. Ο αριθμός των μηχανικών της Εταιρείας
που κατέχουν διδακτορικό δίπλωμα ανέρχεται πλέον σε επτά άτομα.
Κατά το έτος 2006 η Εταιρεία προχώρησε στην εκπόνηση ενός νέου
Επιχειρηματικού Σχεδίου, στο οποίο αναλύονται η στρατηγική και οι στόχοι
της ΕΒΕΤΑΜ Α.Ε. για την τριετία 2007 –2009. Στα πλαίσια του σχεδιασμού
αυτού προδιαγράφονται και οι στόχοι για τη συμμετοχή της Εταιρείας στο
4ο ΚΠΣ. Η Διοίκηση της Εταιρείας δίδει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συμμετοχή
αυτή, προκειμένου να αναπτυχθούν οι απαραίτητες συμπληρωματικές
υποδομές και να ανανεωθεί και ο διατιθέμενος εξοπλισμός, μετά μάλιστα
από την αδυναμία της Εταιρείας να συμμετάξει σε προγράμματα του 3ου
ΚΠΣ.
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Έτος 2007
Κατά το τρίμηνο 01.01.2007 – 31.03.2007 πραγματοποιήθηκαν έσοδα
συνολικού ύψους 701.093,60 ευρώ.
Οι βασικοί στόχοι της επιχείρησης την επόμενη τριετία (2007-2009), είναι οι
ακόλουθοι:
1.

Να επεκτείνει τις δραστηριότητές της στους τομείς των υπηρεσιών
ποιότητας, των εργαστηριακών δοκιμών όσο και των ελέγχων και
πιστοποιήσεων.

2. Να προωθήσει τη συνεργασία με το ευρύτερο Δημόσιο Τομέα
ενισχύοντας το ρόλο της ως «Εθνικού Φορέα Πιστοποιήσεων και
Ελέγχων»
3.

Να ενισχύσει τον Ερευνητικό και Τεχνολογικό χαρακτήρα της.

4. Να στηρίξει με κάθε μέσο την ίδρυση του ΚΕΤΕΑΘ και να προωθήσει
την συνεργασία της με τα νέα ινστιτούτα που θα δημιουργηθούν, το
Τεχνολογικό Πάρκο Θεσσαλίας και το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ως
Περιφερειακό Πόλο Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

19. Ανώνυμη Εταιρεία Τεχνολογικής Ανάπτυξης
Κεραμικών & Πυρίμαχων (ΕΚΕΠΥ)
Πιστοποίηση και Ποιοτικός Έλεγχος
Δραστηριοποίηση σε παροχή εργαστηριακών υπηρεσιών πιστοποίησης και
ποιοτικού ελέγχου, με έμφαση στο χώρο των κεραμικών και δομικών υλικών.
Τα εργαστήριά της εταιρείας είναι διαπιστευμένα από το ΕΣΥΔ. Ο αριθμός
των διαπιστευμένων δοκιμών της ΕΚΕΠΥ διευρύνθηκε πρόσφατα και έφτασε
τις 28 ενώ εκκρεμεί διαπίστευση 12 νέων δοκιμών.
Βιομηχανική Έρευνα
Η εταιρεία συμμετέχει ενεργά ως υπεργολάβος ελληνικών ή ευρωπαϊκών
βιομηχανικών φορέων σε πλήθος δραστηριοτήτων βιομηχανικής έρευνας.
Κατά την τελευταία 3ετία συμμετείχε σε 3 προγράμματα ΠΑΒΕΤ, 1 πρόγραμμα
ΔΣ ΒΕΣΠΡΟ, 1 πρόγραμμα CRAFT και 2 προγράμματα EUREKA, ενώ
συνεργάζεται σε διμερή βάση με πλήθος ελληνικών βιομηχανιών καθώς και
ερευνητικών ινστιτούτων.
Οι εξαγωγές των υπηρεσιών της σε διμερή βάση ανήλθαν σε 209.173 ευρώ για
το 2004, σε 204.347 ευρώ για το 2005 και 194.138 ευρώ για το 2006.
Εφαρμοσμένη Έρευνα
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Η ΕΚΕΠΥ συμμετέχει ως ισότιμος εταίρος σε πλήθος εθνικών και ευρωπαϊκών
ερευνητικών προγραμμάτων. Κατά την τελευταία 3ετία η εταιρεία συμμετείχε
σε 1 πρόγραμμα ΗΡΩΝ, 1 πρόγραμμα ΕΠΑΝ, 3 προγράμματα ΠΕΝΕΔ,
2 προγράμματα GROWTH, 1 πρόγραμμα RFCS και σε 2 προγράμματα
Διακρατικών Συνεργασιών. Μέσω των συνεργασιών αυτών αναπτύσσεται
σημαντική τεχνογνωσία σε τεχνολογίες αιχμής.
Σημαντικότερες τεχνολογίες δραστηριοποίησης της ΕΚΕΠΥ κατά την
τελευταία 3ετία είναι: νανοτεχνολογία, τεχνολογία κεραμικών φίλτρων
και μεμβρανών, τεχνολογία κόνεων, τεχνολογίες θερμικών επικαλύψεων,
τεχνολογίες περιβάλλοντος.
Προώθηση Καινοτομίας
Η ΕΚΕΠΥ προωθεί την καινοτομία είτε σαν παραγωγός τεχνολογίας ή σαν
διαμεσολαβητής μεταξύ της βιομηχανίας και των ερευνητικών φορέων.
Συνεργάζεται με τα γνωστότερα εθνικά και ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς
τεχνολογίας.
Κατά την τελευταία τριετία η ΕΚΕΠΥ πρωταγωνιστεί σε καινοτόμες δράσεις
με στόχο την ενίσχυση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας.
Τεχνολογική Επιμόρφωση
Η εταιρεία δρα σαν κέντρο επιμόρφωσης νέων επιστημόνων δημιουργώντας
έτσι ένα «επιστημονικό φυτώριο»για την κάλυψη των αναγκών της ελληνικής
βιομηχανίας. Κατά την τελευταία τριετία στην ΕΚΕΠΥ ολοκληρώθηκε 1
διδακτορική διατριβή ενώ εκπονούνται ακόμη δυο διδακτορικές διατριβές
ενώ ολοκληρώθηκαν 6 διπλωματικές εργασίες.
Συμμετέχει στην διοργάνωση πλήθους ημερίδων και σεμιναρίων. Κατά

την τελευταία τριετία η εταιρεία διοργάνωσε εννέα ημερίδες, ενώ είχε
πρωταγωνιστικό ρόλο στη διοργάνωση του τετάρτου Πανελλήνιου
Συνεδρίου Κεραμικών (Αθήνα, 12 και 13 Δεκεμβρίου 2005).

Επενδύσεις
Η ΕΚΕΠΥ υλοποιεί επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2.037.361,00 ευρώ.
Πρόκειται για αγορά νέου εξοπλισμού με στόχο τη δημιουργία εργαστηρίου
περιβαλλοντικών μετρήσεων και ανανέωση του ερευνητικού εξοπλισμού.
Η εταιρεία στοχεύει στη δημιουργία ανεξάρτητης υπηρεσίας Διαχείρισης
Βιομηχανικών Αποβλήτων ενώ παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο στο τεχνολογικό
γίγνεσθαι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Δημοσιεύσεις – Ανακοινώσεις – Πατέντες
Κατά την τελευταία 3ετία η ΕΚΕΠΥ έλαβε μέρος σε 31 δημοσιεύσεις και
ανακοινώσεις σε συνέδρια.
Κατά την ίδια περίοδο η τεχνολογία της ΕΚΕΠΥ κατοχυρώθηκε με 4
Ευρωπαϊκά Διπλώματα Ευρεσιτεχνίας (έχουν κατατεθεί αιτήσεις για
κατοχύρωση σε παγκόσμιο επίπεδο), 1 Ελληνικό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας (έχει
κατατεθεί αίτηση για κατοχύρωσή του σε ευρωπαϊκό επίπεδο).
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ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣTOΜΕΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
V. Τομέας Καταναλωτή
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1.Ενιαίος Φορέας Ελέγχου
Τροφίμων (ΕΦΕΤ)
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Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ)

1. Ολυμπιακοί/ Παραολυμπιακοί αγώνες
Η δράση του ΕΦΕΤ κατά τη διάρκεια του 2004 σφραγίστηκε από τη συμβολή του
στη διασφάλιση της υγιεινής των τροφίμων κατά τη διάρκεια των Ολυμπιακών και
Παραολυμπιακών Αγώνων.
Ο ΕΦΕΤ ανέλαβε το δύσκολο έργο της ασφάλειας των τροφίμων τα οποία
θα διατίθεντο στους αγωνιστικούς χώρους. Εφαρμόστηκε ένα προληπτικό
πρόγραμμα που προέβλεπε την προετοιμασία 200 περίπου επιχειρήσεων
τροφίμων (των προμηθευτών),την προετοιμασία των πέντε Ολυμπιακών
πόλεων, την προετοιμασία των catering που τροφοδότησαν τους
αγωνιστικούς χώρους και τέλος τη συνεχή επιτήρηση 530 σημείων σίτισης
κατά τη διάρκεια των αγώνων, δημιουργώντας όλες εκείνες τις συνθήκες
που δεν θα άφηναν να εκδηλωθεί κανένα τροφιμογενές νόσημα. Κατά τη
διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων πραγματοποιήθηκαν περισσότεροι
από 2000 έλεγχοι επιχειρήσεων που εμπλέκονταν άμεσα ή έμμεσα με την
τροφοδοσία των Ολυμπιακών Αγώνων.

2. Ελεγκτικό έργο
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Έτος 2004
• Πραγματοποιήθηκαν 10.315 έλεγχοι από τους οποίους διαπιστώθηκαν 825
παραβάσεις, ποσοστό 9%, 58 πράξεις κατασχέσεων που αφορούσαν 410
τόνους τροφίμων και 904 καταγγελίες.
• Ο ΕΦΕΤ υλοποίησε 16 Προγράμματα Παρακολούθησης Διατροφικών
Κινδύνων (δειγματοληψία και ανάλυση) με στόχο στη διασφάλιση της
υγιεινής των τροφίμων στα πλαίσια των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών
Αγώνων και 4 Προγράμματα με γνώμονα τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής.
• Διενεργήθηκαν περισσότεροι από 3000 έλεγχοι (δειγματοληψία &
ανάλυση) με ποσοστό παραβάσεων της τάξης του 6%.
• Επιβολή προστίμων σε 6 παραβαίνουσες τη νομοθεσία επιχειρήσεις
τροφίμων συνολικού ύψους 113.000 ευρώ.
Έτος 2005
• Πραγματοποιήθηκαν 8.449 έλεγχοι από τους οποίους διαπιστώθηκαν 750
παραβάσεις, ποσοστό 9%, 176 πράξεις κατασχέσεων που αφορούσαν 93
τόνους τροφίμων και 2240 καταγγελίες.
• Ο ΕΦΕΤ υλοποίησε 24 Προγράμματα Παρακολούθησης Διατροφικών
Κινδύνων (δειγματοληψία και ανάλυση) και 6 προγράμματα με γνώμονα
τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Διενεργήθηκαν περισσότεροι από 2500 έλεγχοι (δειγματοληψία &
ανάλυση), με ποσοστό παραβατικότητας της τάξης του 7%.
• Υλοποιήθηκαν Προγράμματα Ελέγχου της Επισήμανσης που αφορούσαν

το ελαιόλαδο και γαλακτοκομικά προϊόντα.
• Επιβολή προστίμων σε 80 παραβαίνουσες τη νομοθεσία επιχειρήσεις
τροφίμων συνολικού ύψους 1.137.900 ευρώ.
Έτος 2006
Πραγματοποιήθηκαν 9.520 έλεγχοι από τους οποίους διαπιστώθηκαν 854
παραβάσεις, ποσοστό 9%, 296 πράξεις κατασχέσεων που αφορούσαν 420
τόνους και 2411 καταγγελίες.
Ο ΕΦΕΤ υλοποίησε 13 Εθνικά Προγράμματα Παρακολούθησης Διατροφικών
Κινδύνων (δειγματοληψία και ανάλυση) και 1 Κοινοτικό Συντονισμένο
Πρόγραμμα με γνώμονα τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Διενεργήθηκαν περισσότεροι από 2000 έλεγχοι (δειγματοληψία & ανάλυση).
Το πρόγραμμα έχει επεκταθεί και το πρώτο τρίμηνο του 2007. Κατά την
υλοποίηση των προγραμμάτων παρατηρήθηκαν παραβάσεις της κείμενης
νομοθεσίας σε ποσοστό της τάξης του 7%.
Στα πλαίσια διεξαγωγής διαγωνισμού τραγουδιού της EUROVISION
πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 έλεγχοι.
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Επιβολή προστίμων σε 186 παραβαίνουσες τη νομοθεσία επιχειρήσεις
τροφίμων συνολικού ύψους 2.189.000 ευρώ. Για το πρώτο τετράμηνο 2007
τα στοιχεία διαμορφώνονται ως εξής : επιβολή πρόστιμων σε 114 επιχειρήσεις
συνολικού ύψους 1.106.000 ευρώ.

3. Διαχείριση εκτάκτων καταστάσεων
Έτος 2004
• Διαχείριση 34 σημάτων μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης
Τροφίμων (RASFF)
• Συντονισμός των εκτάκτων ελέγχων (δειγματοληψία & ανάλυση)
για τη διαπίστωση των επιπέδων διοξινών σε προϊόντα Ολλανδικής
προέλευσης.
• Διαχείριση σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους και
συντονισμό των εμπλεκομένων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση του
προβλήματος επιμόλυνσης του νερού των μεταλλικών ψυκτών με
κάδμιο.
Έτος 2005
• Διαχείριση 77 σημάτων μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης
Τροφίμων (RASFF).
• Διαχείριση της έκτακτης κατάστασης που ενέσκηψε με την επιμόλυνση
του μελιού με την ουσία π- διχλωροβενζόλιο.

Έτος 2006
• Διαχείριση 165 σημάτων μέσω του Συστήματος Έγκαιρης
Προειδοποίησης Τροφίμων (RASFF).
• Έκτακτος έλεγχος για διερεύνηση ύπαρξης βενζολίου σε αναψυκτικά
σε συνεργασία με το Γενικό Χημείο του Κράτους , μετά από σχετική
συζήτηση σε Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
• Διαχείριση περιστατικού έκτακτης ανάγκης σχετικά με το ρύζι LL Rice
601, σύμφωνα με αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2006/601/ΕΚ,
2006/754/ΕΚ, 2006/578/ΕΚ).

4. Νομοθετικές ρυθμίσεις
Έτος 2004
• ΚΥΑ 052/11-5-04 (ΦΕΚ 687Β) «Συνεργασία του ΕΦΕΤ με τις Δημόσιες
Αρχές και Υπηρεσίες συμπεριλαμβανομένων των Αρχών πρωτοβάθμιας
και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου
ή Ιδιωτικού Δικαίου».
Έτος 2005
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• ΚΥΑ 349/2005 (ΦΕΚ 183 Β) «Ορισμός σημείου επαφής για την Επιτροπή
του Κώδικα Τροφίμων».
• ΚΥΑ 18386/2005 (ΦΕΚ 1745 Β) «Συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή
του άρθρου 50 του Καν. (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουαρίου 2002, για τον καθορισμό των
γενικών αρχών και απαιτήσεων της νομοθεσίας για τα τρόφιμα, για την
ίδρυση της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων και τον
καθορισμό διαδικασιών σε θέματα ασφάλειας των τροφίμων».
Έτος 2006
• Συγκρότηση ΕΣΠΕΤ, ΥΑ 3863/24.02.2006 (ΦΕΚ 285/Β’/10.03.2006)
• Ορισμός Κεντρικών Αρμόδιων Αρχών για την οργάνωση επίσημων
ελέγχων κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της ΚΥΑ. 088/13.02.2006 (ΦΕΚ
175/Β’/13.02.2006)
• Άρθρο 11 του Ν.3438/14.02.2006 (ΦΕΚ 33/Α’/14.02.2006)
-

Παρ. 1 Σύσταση Μητρώου Εκπαιδευτών

-

Παρ.4 Σύσταση Μικτών Κλιμακίων Ελέγχου

-

Παρ.5. Αύξηση προστίμων από 20.000 ευρώ σε 1.000.000 ευρώ

-

Παρ.7 Μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων ΙΔΑΧ

• Έγκριση ανασυγκρότησης του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου
Τροφίμων ΕΣΕΤ ΥΑ 1915/01.02.2006 (ΦΕΚ 171/Β’/13.02.2006)

• Εξουσιοδότηση ΔΣ ΕΦΕΤ περί επιβολής χρηματικών προστίμων, ΚΥΑ
10755/05.06.2006 (ΦΕΚ 727/Β’/15.06.2006)
• Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας του ΕΦΕΤ με την ΥΑ 12932/10.07.2006
(ΦΕΚ 1037/Β’/01.08.2006)
• Ρύθμιση θεμάτων για την οργάνωση και λειτουργία των Μικτών
Κλιμακίων Ελέγχου του ΕΦΕΤ κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 11 του
Ν.3438/2006, ΥΑ 1Ζ933/10.07.2006 (ΦΕΚ 1103/Β’/11.08.2006)
• Αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών (ΕΚ) με
αριθμ. 178/02, 852/04, 853/04, 8954/04 και 882/04 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου, ΚΥΑ 15523/30.08.2006 (ΦΕΚ 1187/Β’/31.08.2006)

5. Εκπαιδευτική δραστηριότητα
Έτος 2004
• Υλοποιήθηκε ένα πρόγραμμα κατάρτισης των ελεγκτών του ΕΦΕΤ & των
συναρμόδιων φορέων όπου εκπαιδεύτηκαν 18 άτομα.
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• Υλοποιήθηκαν 152 προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των
επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας όπου
εκπαιδεύτηκαν 3.320 άτομα.
Έτος 2005
• Υλοποιήθηκαν 12 προγράμματα κατάρτισης των ελεγκτών του ΕΦΕΤ &
των συναρμόδιων φορέων όπου εκπαιδεύτηκαν 249 άτομα.
• Υλοποιήθηκαν 643 προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των
επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας όπου
εκπαιδεύτηκαν 14.789 άτομα.
Έτος 2006
• Υλοποιήθηκαν 26 προγράμματα κατάρτισης των ελεγκτών του ΕΦΕΤ &
των συναρμόδιων φορέων όπου εκπαιδεύτηκαν 685 άτομα.
• Υλοποιήθηκαν 950 προγράμματα κατάρτισης του προσωπικού των
επιχειρήσεων τροφίμων σε θέματα Υγιεινής & Ασφάλειας όπου
εκπαιδεύτηκαν 30.100 άτομα.

6. Αναπτυξιακό πρόγραμμα του ΕΦΕΤ
Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του
Υπουργείου Ανάπτυξης, ο ΕΦΕΤ υλοποιεί για το διάστημα 2004-2007 τις
δράσεις:
α) Ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού
β) Ενίσχυση της υλικοτεχνικής υποδομής του ΕΦΕΤ

γ)Ενημέρωση, Πληροφόρηση και εξυπηρέτηση του πολίτη
προϋπολογισμού 10.681.757 ευρώ.

συνολικού

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΕΦΕΤ (ΕΠΑΝ/ΕΚΤ)
ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
1.Αυτοκίνητα μετ΄ ειδικού
εξοπλισμού
Α΄ ΦΑΣΗ

2. Όργανα Εργαστηρίων

3. Εξοπλισμός & λογισμικό
Πληροφορικής
1.Αγορά Κτιρίου στο Νομό
Αττικής
Β΄ ΦΑΣΗ
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Γ΄ ΦΑΣΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΕΦΕΤ

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ
ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΤΟΥ
ΕΦΕΤ

2.Αγορά Κτιρίου στο Νομό
Θεσσαλονίκης

1.Ολοκληρωμένο
Πληροφοριακό
Σύστημα Διαχείρισης
της Πληροφόρησης &
Επικοινωνίας
2.Συνοδευτικές
δράσεις ενημέρωσης
& ευαισθητοποίησης
πολιτών & επιχειρήσεων
1.Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης του ΕΦΕΤ
2. Σύμβουλος Τεχνικής
Υποστήριξης του ΕΦΕΤΥπηρεσιών Πληροφορικής
& Υπηρεσιών Μηχανικού
1.Προγράμματα
κατάρτισης στελεχών του
ΕΦΕΤ & συναρμόδιων
φορέων
2.Παραγωγή
Εκπαιδευτικού Υλικού

ΣΤΑΔΙΟ
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Αγοράστηκαν &
παρελήφθησαν 85
αυτοκίνητα
Αναμένεται η
υπογραφή των
συμβάσεων
Έχει ολοκληρωθεί
Ο διαγωνισμός
επαναπροκηρύσσεται την 1-062007.
Ο διαγωνισμός
επαναπροκηρύσσεται την 1-062007.
Το έργο υλοποιείται
από 7/2/2007

Π/Υ-ΔΑΠΑΝΗ (ευρώ)
2.029.600 - 1.316.361

1.912.836
1.231.920 – 779.333

3.016.000

1.712.000

979.000 - 671.752

Προετοιμάζεται η
σχετική διακήρυξη.

Διαγωνισμός
σε εξέλιξη (από
27/03/2007)
Ολοκληρώθηκε

73.048

100.000

42.840,00
Για το 2007 έχουν
προγραμματιστεί
30 σεμινάρια και
30 σεμινάρια για το
2008.
Το έργο υλοποιείται
από 7/2/2007

1.173.880 - 350.000

188.020

1.Επικοινωνιακή πολιτική
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ &
ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ

2.Υλοποίηση Ημερίδων
Ενημέρωσης
3.Παραγωγή σε έντυπη
& ηλεκτρονική μορφή
Υλικού Διάχυσης

Αναμένεται η
υπογραφή της
σύμβασης.
Αναμένεται η
υπογραφή της
σύμβασης.
Αναμένεται η
υπογραφή της
σύμβασης.

40.000,00

40.000 - 39.270

40.000 - 38.675

7. Οδηγοί Υγιεινής
Έτος 2004
• Κατά το έτος 2004 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης από τον
ΕΦΕΤ τριών «Οδηγών Υγιεινής».
Έτος 2005
• Κατά το έτος 2005 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αναγνώρισης από τον
ΕΦΕΤ τριών «Οδηγών Υγιεινής».

8. Διάδοση και καθιέρωση του σήματος ελληνικής
κουζίνας
Στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνική Κουζίνα» που εντάσσεται
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ‘Ανταγωνιστικότητα’ και το οποίο
πραγματοποιήθηκε κατά τα έτη 2002-2006, αιτήθηκαν την ένταξή τους
συνολικά 1066 επιχειρήσεις μαζικής εστίασης, διενεργήθηκαν συνολικά 1339
έλεγχοι και επανέλεγχοι και χορηγήθηκαν 814 τελικές βεβαιώσεις .
Αναλυτικά:
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Έτος 2004
• Στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνικής Κουζίνας» διενεργήθηκαν
έλεγχοι σε 245 επιχειρήσεις μαζικής εστίασης και χορηγήθηκαν 220
τελικές βεβαιώσεις.
Έτος 2005
• Στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνικής Κουζίνας» διενεργήθηκαν
έλεγχοι σε 453 εστιατόρια και χορηγήθηκαν 412 τελικές βεβαιώσεις.
Έτος 2006
• Στα πλαίσια του προγράμματος «Ελληνικής Κουζίνας» διενεργήθηκαν
έλεγχοι σε 84 εστιατόρια και χορηγήθηκαν 60 τελικές βεβαιώσεις.

9. Κοινοτικοί Έλεγχοι
Έτος 2004
• Ο ΕΦΕΤ ανταποκρίθηκε με επιτυχία στην οργάνωση της αποστολής του
FVO στην Ελλάδα που αφορούσε επιθεώρηση σε ζώντα δίθυρα μαλάκια
και προϊόντα αλιείας στον τομέα αρμοδιότητας του.
• Υποστήριξε επιπρόσθετα δύο κοινοτικούς ελέγχους, την ευθύνη
οργάνωσης των οποίων είχαν υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων, σχετικά με το πρόγραμμα ελέγχου και εκρίζωσης
της Βρουκέλλωσης αιγών και προβάτων και το σύστημα ελέγχου των
φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Έτος 2005
• Υποστηρίχθηκε με επιτυχία πολυθεματικός έλεγχος Κοινοτικών
εμπειρογνωμόνων του FVO για την διαμόρφωση του προφίλ της χώρας.
Έτος 2006
• Υποστηρίχθηκαν με επιτυχία οι έλεγχοι των Κοινοτικών εμπειρογνωμόνων
του FVO σχετικά με τους ελέγχους:
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-

Στην εισαγωγή τροφίμων μη ζωικής προέλευσης και

-

Στην υγιεινή των τροφίμων ζωικής προέλευσης.
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ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΕΠΟΠΤΕΥΟΜΕΝΟΙ
ΦΟΡΕΙΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΑΡΧΕΣ
1. Συνήγορος του Καταναλωτή
2. Επιτροπή Ανταγωνισμού
3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
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1. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συστάθηκε το 2004 ως Ανεξάρτητη Αρχή με
κύριο ρόλο τη διαμεσολάβηση για ένα φιλικό διακανονισμό των διαφορών
που προκύπτουν μεταξύ των προμηθευτών και καταναλωτών ή και των
αντίστοιχων ενώσεών τους. Πρόκειται για ένα νέο θεσμό που λειτουργεί
ως «εξωδικαστικό όργανο» συναινετικής επίλυσης και ρύθμισης των
καταναλωτικών διαφορών, τόσο έναντι του ιδιωτικού, όσο και του δημόσιου
τομέα.
Στόχος του Συνηγόρου του Καταναλωτή είναι να συμβάλει στην προστασία
τόσο του πολίτη-καταναλωτή όσο και των επιχειρήσεων, επιδιώκοντας την
εξεύρεση γρήγορων και αποτελεσματικών λύσεων στις εκάστοτε διαφορές
κατά τρόπο ικανοποιητικό και για τα δύο ενδιαφερόμενα μέρη.
Η δημιουργία του Συνηγόρου αποτελεί μια θεσμική τομή τόσο για την
ελληνική διοίκηση, αφού εναρμονίζεται προς τα διεθνώς καθορισμένα
πρότυπα, όσο και για τον ίδιο τον πολίτη, αφού με το κύρος της Ανεξάρτητης
Αρχής διασφαλίζει τις διαδικασίες εκείνες που του επιτρέπουν να διεκδικήσει
τα δικαιώματά του.
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Ο διαμεσολαβιτικός ρόλος του Συνηγόρου του Καταναλωτή στηρίζεται
στην τήρηση των θεμελιωδών αρχών της ανεξαρτησίας και της διαφάνειας,
της νομιμότητας και της ελευθερίας, της εκατέρωθεν ακρόασης και της
αποτελεσματικότητας. Αρχές που ενισχύουν την εμπιστοσύνη των πολιτώνκαταναλωτών, αλλά και των επιχειρήσεων διασφαλίζοντας τη δίκαιη και
αμερόληπτη αντιμετώπιση των υποθέσεών τους.
Αρμοδιότητες
Με την υποστήριξη ικανού στελεχιακού δυναμικού, 25 ειδικών επιστημόνων
υπό την εποπτεία του Συνηγόρου του Καταναλωτή και των δύο βοηθών
Συνηγόρων, ο θεσμός του Συνηγόρου του Καταναλωτή αναλαμβάνει :
• Τη δωρεάν διαμεσολάβηση για τη φιλική διευθέτηση διαφορών των
καταναλωτών ή των ενώσεών τους με προμηθευτές του δημόσιου
ή του ιδιωτικού τομέα. Η ανάληψη μιας υπόθεσης από το Συνήγορο
του Καταναλωτή μπορεί να γίνει αυτεπαγγέλτως ή κατόπιν σχετικού
αιτήματος – αναφοράς ενός τουλάχιστον από τα ενδιαφερόμενα μέρη,
αρκεί η υπόθεση αυτή να μην εκκρεμεί στη δικαιοσύνη.
• Τη δυνατότητα να προβαίνει σε συστάσεις και υποδείξεις προς τους
προμηθευτές, όταν από την επιχειρηματική τους συμπεριφορά θίγεται
μεγάλος αριθμός καταναλωτών.
• Τη σύνταξη πορισμάτων επί των υποθέσεων που χειρίζεται αλλά και τη
δημόσια κοινοποίηση μέρους αυτών, όταν αυτό κρίνεται σκόπιμο για το
συμφέρον των πολιτών και την ομαλή λειτουργία της αγοράς.
• Τη δυνατότητα παραπομπής στον Εισαγγελέα, εάν προκύπτουν
επαρκείς ενδείξεις για την τέλεση αξιόποινης πράξεις από ένα εκ των
ενδιαφερομένων μερών.
• Την εποπτεία των επιτροπών φιλικού διακανονισμού για την εξώδικη
επίλυση καταναλωτικών διαφορών που λειτουργούν στις κατά τόπους
Νομαρχίες της χώρας.

• Τη σύνταξη και δημοσίευση ετήσιας έκθεσης προς τον Πρωθυπουργό,
τη Βουλή των Ελλήνων και τον Υπουργό Ανάπτυξης. Στην έκθεση
παρουσιάζεται συνολικά το έργο της Αρχής, υποστηριζόμενο από τις
απαραίτητες εισηγήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, καθώς
και από συγκεκριμένες προτάσεις για νομοθετικές παρεμβάσεις.
• Τη σύνταξη ειδικών εκθέσεων που εστιάζουν σε κατηγορίες θεμάτων
που κρίνονται επείγουσες, προκειμένου να προταθούν οι απαραίτητες
νομοθετικές ρυθμίσεις.
• Την προώθηση του προβληματισμού και την ενίσχυση του διαλόγου με
τους εκπροσώπους των καταναλωτικών, εμπορικών και επιχειρηματικών
ενώσεων, καθώς και άλλων κοινωνικών εταίρων, προκειμένου ο
παρεμβατικός του ρόλος να διασφαλίζει τα συμφέροντα του πολίτη –
καταναλωτή και να προστατεύσει την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς.
Δράσεις & Ενέργειες
1.

Κώδικας Καταναλωτικής Δεοντολογίας: Ενόψει της νομοθετικής
πρόβλεψης του άρθρου 7 του ιδρυτικού της Αρχής νόμου 3297/2004,
ο Συνήγορος του Καταναλωτή προέβη στην εκπόνηση του Κώδικα
Καταναλωτικής Δεοντολογίας, ενός κειμένου νομικού χαρακτήρα με
δεσμευτικές διατάξεις για τους αποδέκτες του που συνιστά πλαίσιο
αρχών συναλλακτικής συμπεριφοράς, σε συνδυασμό με τις ειδικές
ρυθμίσεις της νομοθεσίας για την προστασία του καταναλωτή και τις
αποφάσεις των αρμόδιων κανονιστικών αρχών ανά τομέα εμπορικής
δραστηριότητας. Μέσω του Κώδικα θεσπίζονται γενικοί κανόνες που
ισχύουν για όλους ανεξαιρέτως τους προμηθευτές και εφαρμόζονται
σε όλο το φάσμα των συναλλαγών με αντικείμενο αγαθά και υπηρεσίες
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, κατά το προσυμβατικό
στάδιο όσο και μετά την κατάρτιση και λήξη της σύμβασης.

2.

Ροή καταγγελιών που υποβάλλουν οι πολίτες-καταναλωτές: Κατά τον
δεύτερο χρόνο λειτουργίας του Συνηγόρου του Καταναλωτή (διάστημα
από 01-06-2006 έως 31-05-2007) υποβλήθηκαν συνολικά 800
καταγγελίες από καταναλωτές σε σχέση με τις 111 αναφορές του πρώτου
χρόνου, δηλαδή η ροή των καταγγελιών σημείωσε αύξηση 620%.

3.

Ενίσχυση ανθρώπινου δυναμικού του Συνηγόρου του Καταναλωτή με την
πρόσληψη κατάλληλου επιστημονικού προσωπικού

4.

Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συμμετείχε
για πρώτη φορά με δικό του περίπτερο στην 71η Διεθνή Έκθεση
Θεσσαλονίκης, όπου με έντυπο υλικό στο οποίο αναφέρονταν όλες οι
δράσεις και οι ενέργειές του ενημέρωσε τους επισκέπτες-καταναλωτές
για το τι θα πρέπει να προσέχουν και τι να αποφεύγουν στις συναλλαγές
τους με προμηθευτές.

5.

Διαβουλεύσεις: Ο Συνήγορος του Καταναλωτή συμμετείχε, είτε με
τη βούλησή του είτε ύστερα από πρόσκληση, ως διαβουλευόμενο
μέρος σε τρεις δημόσιες συζητήσεις Σχεδίων Νόμων (Υπουργείο
Ανάπτυξης, Προσχέδιο Νόμου για την «Προστασία του Καταναλωτή»
και Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Σχέδιο Νόμου για τα «Δικαιώματα
και τις Υποχρεώσεις Επιβατών και Μεταφορέων στις Επιβατικές Τακτικές
Θαλάσσιες Μεταφορές») και του Πλαισίου Αρχών για την «Κοινωνική
Υπευθυνότητα των Εταιρειών» που συνέταξε ο μη κερδοσκοπικός
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οργανισμός Qualitynet Foundation.
6.

Δημόσιες εκδηλώσεις:
α) εγκαίνια Συνηγόρου του Καταναλωτή: Η Ανεξάρτητη Αρχή «Συνήγορος
του Καταναλωτή» πραγματοποίησε τα εγκαίνια των γραφείων της στη Λ.
Αλεξάνδρας 144 την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου 2007
β) «Προστασία του Ανήλικου Καταναλωτή στο Διαδίκτυο» (σε συνεργασία με
τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών): Πέμπτη 22 Μαρτίου 2007

7.

Συστάσεις-πορίσματα-αναφορές: Ενόψει της νομοθετικής πρόβλεψης
του άρθρου 3 του ιδρυτικού της Αρχής νόμου 3297/2004, ο Συνήγορος
του Καταναλωτή συνέταξε και απέστειλε πέντε (5) αναφορές στον
Εισαγγελέα που αφορούν ινστιτούτα αδυνατίσματος και επιχειρήσεις
γυμναστηρίων, κατόπιν της διαπίστωσής του με αφορμή τη διερεύνηση
σχετικών καταγγελιών που υπέβαλαν πολίτες-καταναλωτές ότι οι εν λόγω
εταιρείες λειτουργούσαν παρανόμως χωρίς άδεια.
Επίσης, διαπιστώνοντας φαινόμενα αθέμιτης συμπεριφοράς ορισμένων
προμηθευτών, συνέταξε και δημοσιοποίησε τέσσερις (4) συστάσεις που
είχαν ως θέματα:
α) τα DVD με άσεμνο και επιβλαβές για τους ανηλίκους περιεχόμενο,
β) την αγορά αυτοκινήτου και τα πραγματικά ελαττώματα/
συνομολογημένες ιδιότητες/ευθύνη πωλητή,
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γ) τη χορήγηση δανείων σταθερού επιτοκίου με επιβάρυνση
καταναλωτών για πρόωρη αποπληρωμή, και
δ) την καταβολή λειτουργικών εξόδων συντήρησης των χρονομεριδίων
σε συμβάσεις χρονομεριστικής μίσθωσης.

2. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Ι. ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
•

Η υπ. αριθμ. 284/IV/2005, την 05/07/2005 απόφαση, με την οποία η
Επιτροπή Ανταγωνισμού
1)  	 Επέβαλε κατά πλειοψηφία στο ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΣΕΣΜΕ) πρόστιμο ύψους δεκαπέντε
εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ,
2) 	 επέβαλε ομόφωνα στις εταιρείες πρόστιμο ύψους :
-

ΑΤΛΑΝΤΙΚ ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ:
τετρακοσίων τριάντα χιλιάδων ογδόντα (430.080) ευρώ

-

ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΕΡΟΠΟΥΛΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΕ : πεντακοσίων χιλιάδων επτακοσίων
δεκατριών (500.713) ευρώ

-

Διαμαντής Μασούτης Α.Ε. ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ : τριακοσίων σαράντα
επτά χιλιάδων επτακοσίων ογδόντα τεσσάρων (347.784) ευρώ

-

ΜΕΤΡΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ
ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΕ: τριακοσίων τριάντα οκτώ
χιλιάδων διακοσίων ενός (338.201) ευρώ

-

Ι. & Σ. ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Α.Ε.Ε. :
εξακοσίων έντεκα χιλιάδων οκτακοσίων σαράντα τεσσάρων (611.844)
ευρώ

-

ΤΡΟΦΙΝΟ Α.Β.Ε. Ε. ΑΝΩΝΥΜΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΔΩΝ SUPER MARKETS: έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ

-

ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ SUPER MARKETS Α.Ε.: επτακοσίων
είκοσι μιας χιλιάδων διακοσίων σαράντα (721.240) ευρώ,

3) Σε περίπτωση επανάληψης των αναφερομένων στο διατακτικό
παραβάσεων μπορούν να επιβληθούν : α) κατά πλειοψηφία,
πρόστιμο ύψους τριάντα εκατομμυρίων (30.000.000) ευρώ σε
βάρος ως άνω Συνδέσμου και β) ομόφωνα πρόστιμο ύψους τριών
εκατομμυρίων (3.000.000) ευρώ σε βάρος καθεμίας από τις
παραπάνω εταιρίες.
•
262

Η υπ. αριθμ. 288/IV/2005, την 20/07/2005 απόφαση, σχετικά με τις
εταιρίες:
1) ΧΙΟΥΝΤΑΙ ΕΛΛΑΣ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ
ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ ΕΛΛΑΣ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ & ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
2) ΑΟΥΤΟΝΤΗΛ ΕΛΛΑΣ Π & Ρ ΔΑΒΑΡΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ &
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (πρόστιμο ύψους 190.533 ευρώ)

•

Η υπ. αριθμ. 292/IV/2005, την 29/07/2005 σχετικά με τους
i. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, ii. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΠΕΙΡΑΙΩΣ, iii. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΧΑΪΑΣ, iv. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, v.ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, vi. ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ και    vii.
ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΕΡΡΩΝ.

•

Η υπ. αριθμ. 309/V/2006, την 13/06/2006 απόφαση σχετικά με την
εταιρία η Coca-Cola Ελληνική Εταιρία Εμφιάλωσης Α.Ε.

•

Η υπ. αριθμ. 325/V/2007, την 11/01/2007 απόφαση, σχετικά με τις
εταιρίες «ΜΚΒ Υπηρεσίες Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής
Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.» δτ. “Μ.Κ.Β. Security Services A.E.” (υπό
εκκαθάριση), πρώην «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε.» και «WACKENHUT
Α.Ε.» που επέβαλε πρόστιμο ύψους επτακοσίων δώδεκα χιλιάδων
πεντακοσίων εξήντα επτά (712.567) ευρώ στην εταιρία «WACKENHUT
Α.Ε.» και διακοσίων ογδόντα οκτώ χιλιάδων μηδέν είκοσι ένα (288.021)
Ευρώ στην εταιρία «ΜΚΒ Υπηρεσίες Ασφαλείας Ιδιωτική Επιχείρηση
Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε.» δτ. “Μ.Κ.Β. Security Services A..E.”
(υπό εκκαθάριση), πρώην «GROUP 4 SECURITAS Α.Ε».

•

Η υπ. αριθμ. 327/V/2007, την 05/02/2007 απόφαση σχετικά με τις

εταιρίες ΕΛ.ΠΕ. και ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ που επέβαλε στην εταιρία ΕΛ.ΠΕ.
πρόστιμο ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων οκτακοσίων ενενήντα
χιλιάδων και εξακοσίων εννέα ευρώ (4.890.609 ευρώ), καθώς και
πρόστιμο ύψους δύο εκατομμυρίων τετρακοσίων πενήντα τριών
χιλιάδων και οκτακοσίων δώδεκα ευρώ (2.453.812 ευρώ) στην ΠΕΤΡΟΛΑ,
της οποίας τα ΕΛ.ΠΕ. αποτελούν λειτουργικό και οικονομικό διάδοχο,
ήτοι συνολικά ποσό επτά εκατομμυρίων τριακοσίων σαράντα τεσσάρων
χιλιάδων και τετρακοσίων είκοσι ένα ευρώ (7.344.421 ευρώ). Επίσης,
επιβλήθει Επέβαλε στην εταιρία ΜΟΤΟΡ ΟΪΛ πρόστιμο ύψους ενός
εκατομμυρίου πεντακοσίων ενενήντα μία χιλιάδων και διακοσίων
δεκαεννέα ευρώ (1.591.219 ευρώ).
•

Η υπ. αριθμ. 332/V/2007, την 08/03/2007 απόφαση, σχετικά με την
εταιρεία MAVA ΕΜΠΟΡΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Ε, που επέβαλε πρόστιμο
στην ως άνω εταιρεία ύψους ποσού 12.692.895 ευρώ.

•

Η υπ. αριθμ. 334/V/2007, την 20/03/2007 απόφαση, σχετικά με τις
εταιρίες «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ Α.Ε.» και «MOΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ)
ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε.»

ΙΙ. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ
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Κατά τα έτη 2005 και 2006, η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε επίσης
γνωστοποιηθείσες, σύμφωνα με το άρθρο 4β, συγκεντρώσεις εταιριών,
όπως:
•

275/IV/2005 : URSUS VODKA HOLDING N.V., DIAGEO BRANDS HOLDING
B.V

•

276/IV/2005: «ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε.» «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», «BLUSCO HOLDINGS LIMITED» και «FELTEX
HOLDING LIMITED

•

278/IV/2005: Banco Commercial PortuguesS.A., NovaBank A.E.

•

279/IV/2005: Procter & Gamble Company, Carpentras Corporation.

•

280/IV/2005 : ΑΦΟΙ ΧΑΪΤΟΓΛΟΥ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική
Εταιρία, ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΖΑΧΑΡΟΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΜΥΛΟΕΙΔΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρία.

•

281/IV/2005: «Seminis incorporated», «Monsanto Company».

•

285/IV/2005: Procter & Gamble International Operations SA και ROLCO
ΒΙΑΝΙΛ Ανώνυμος Εταιρία Βιομηχανιών και Σαπώνων

•

286/ΙV/2005: εξαγορά του 42,32% του μετοχικού κεφαλαίου της
ΕΛΤΡΕΚΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΙΔΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΙΔΩΝ από την εταιρεία AUTOHELLAS ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

•

287/IV/2005: εξαγορά της εταιρείας The Nuance Group Ελλάς Γενική
Εμπορική Α.Ε. από την εταιρεία ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ

ΕΙΔΩΝ Α.Ε.
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•

290/IV/2005: εξαγορά από την εταιρεία Logstor Ror Holding A/S του •
μετοχικού κεφαλαίου και περιουσιακών στοιχείων εταιριών του ομίλου
Alstom.

•

291/IV/2005: εξαγορά από την εταιρεία ΚΑΡΦΟΥΡ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΩΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗΣ
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ του συνόλου των μετοχών της
εταιρείας ΣΟΥΠΕΡ ΜΑΡΚΕΤ ΞΥΝΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

•

293/IV/2005: συγκέντρωση επιχειρήσεων, και συγκεκριμένα της
μετατροπής του κοινού ελέγχου της εταιρίας PETROVENTURE HOLDINGS LIMITED, σε αποκλειστικό έλεγχο, με την εξαγορά του υπολοίπου
50% του Μετοχικού της Κεφαλαίου, από την εταιρεία MOTOR OIL
HOLDINGS S.A.

•

294/IV/2005: συμφωνία των εταιριών ANTENNA TV Α.Ε. και GRUNER
+ JAHR AG & CO KG για την απόκτηση από την τελευταία του 50% του
μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Antenna Publications Limited.

•

295/IV/2005: απόκτηση από την εταιρεία COSMOTELCO
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε. του αποκλειστικού ελέγχου της
εταιρείας ΙΝΤΕΡΤΕΚ Α.Ε. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ.

•

296/IV/2005: εξαγορά της εταιρείας Multicontainer Μεταφορική,
Ναυτιλιακή και Εμπορική Α.Ε.. από την Danzas Ελλάς Α.Ε. Μεταφορών
και Αποθηκεύσεων

•

300/V/2006: εξαγορά της εταιρίας ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε.
από την εταιρία Nestlé Ελλάς Α.Ε.

•

335/V/2007: συγκέντρωση που αφορά την απόκτηση ποσοστού 51%
του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της
εταιρείας με την επωνυμία “FBB – ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” από την εταιρεία “ASPIS BANK ATE”.

•

337/V/2007: συγκέντρωση των επιχειρήσεων INFO-QUEST A.E.B.E. και
UNISYSTEMS A.E.E. με δημόσια πρόταση/

•

339/V/2007: συγκέντρωση των επιχειρήσεων IBERDROLA ENERGIAS
RENOVABLES S.A.U. και Χ.ΡΟΚΑΣ Α.Ε.

ΙΙΙ. ΕΛΕΓΧΟΙ
Για το διάστημα 2004-2005
Ενόψει της αυξημένης τουριστικής κίνησης που αναμενόταν στην περιοχή
της Αττικής, σε νησιά και σε άλλες τουριστικές περιοχές λόγω των
Ολυμπιακών Αγώνων (2004), η Γραμματεία διενήργησε (επιτόπιες) έρευνες και
ελέγχους, κατά τη θερινή περίοδο:
(α) στις καφετέριες, εστιατόρια, καντίνες και κυλικεία του Διεθνούς

Αερολιμένα Αθηνών ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ,
(β) σε κυλικεία που λειτουργούσαν:
ι) σε χώρους Ολυμπιακών εγκαταστάσεων εντός του Ν. Αττικής και
πλησίον αυτών,
ιι) σε αρχαιολογικούς χώρους και μουσεία,
(γ) σε κυλικεία επιβατηγών και οχηματαγωγών πλοίων και ταχύπλοων με
αφετηρία του λιμάνι του Πειραιά και προορισμό νησιά με υψηλή τουριστική
κίνηση.
Επίσης, διενεργήθηκαν (επιτόπιοι) έλεγχοι:
• στην Ελληνική Οδοντιατρική Ομοσπονδία και στους Οδοντιατρικούς
Συλλόγους Αττικής, Πειραιώς, Αχαΐας και Ηρακλείου
• στα καφεστιατόρια της περιοχής Θησείου
• στο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΣΕΣΜΕ)
• στα γραφεία της ξενοδοχειακής εταιρείας Αεροδρομίου Αθηνών «SOFITEL»
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• σε καταστήματα (περίπτερα, κυλικεία καφεστιατόρια και πρατήρια
άρτου) στην ευρύτερη περιοχή των Αθηνών, τον Πειραιά και τη
Θεσσαλονίκη,
Για το διάστημα 2005- 2006 διενεργήθηκαν (επιτόπιοι) έλεγχοι:
• σε έξι (6) δημοπρατήρια και επτά (7) εταιρείες εμπορίας τομάτας στις
περιοχές Ιεράπετρας, Τυμπακίου και Χανίων Κρήτης και σε δύο (2)
εταιρείες εμπορίας τομάτας στην Κεντρική Λαχαναγορά Αθηνών
• σε Επιχειρήσεις - Ειδικοί Συνεργάτες - Εναποθέτες εταιρείας που
δραστηριοποιούνται στον Κλάδο των Κατεψυγμένων Τροφίμων
• σε πέντε (5) επιχειρήσεις - ειδικούς συνεργάτες - εναποθέτες εταιρείας
που δραστηριοποιείται στον κλάδο των κατεψυγμένων τροφίμων στις
περιοχές Λουτράκι, Παιανία, Πάτρα, Ηράκλειο Κρήτης και Καβάλας.
• στις εμπορικές επιχειρήσεις σιτηρών στις περιοχές Νεάπολης και
Τσοτυλίου Κοζάνης, Ελασσόνας και Καλαμπάκας,
• σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αγορά ιδιωτικών
υπηρεσιών ασφαλείας,
• σε δέκα (10) εισαγωγείς / αντιπροσωπείες αυτοκινήτων
• στις εννέα (9) μεγαλύτερες επιχειρήσεις του κλάδου Προϊόντων
Φυτοπροστασίας,
• στην Ένωση Κονσερβοποιών Μεταποιητών Αγροτικών Προϊόντων
Ελλάδος (Ε.Κ.Ε.) στο Κοπανό Δήμου Ανθεμίων του νομού Ημαθίας,
• σε έξι (6) καφεστιατόρια σε Αθήνα, Πειραιά, Γλυφάδα και Π. Φάληρο και

σε δύο (2) επιχειρήσεις ταχείας εστίασης.
• σε δύο (2) βιομηχανίες και έντεκα (11) τελικά σημεία πώλησης
αναψυκτικών τύπου cola στις περιοχές Αθηνών των Πατρών
• στις εγκαταστάσεις της εταιρίας επιχειρηματικής πληροφόρησης
• σε πρατήρια καυσίμων ανά την Ελλάδα (Κρήτη, Δωδεκάνησα,
Κεφαλληνία, Θεσπρωτία, Σαλαμίνα, Εθνικές Οδοί (ΠΑΘΕ), Μαρκόπουλο)
καθώς και επιτόπιοι έλεγχοι στα Διυλιστήρια και σε εταιρίες
εμπορίας πετρελαιοειδών. Επίσης έγιναν δύο έλεγχοι στο Σύνδεσμο
Διαμεταφορέων και στην Ένωση Επιχειρήσεων Εμπορίας Πετρελαιοειδών
Τέθηκαν στο αρχείο της Υπηρεσίας τέσσερις (4) αυτεπάγγελτες έρευνες που
διενήργησε η Γ.Δ.Α. στους κλάδους: (α) της προμήθειας αδρανών υλικών
στην περιοχή Ηρακλείου Κρήτης και Χίου, (β) των χρυσοχόων στην περιοχή
Σερρών και (γ) του χονδρεμπορίου προϊόντων καπνού στην περιοχή των
Αθηνών καθώς από την έρευνα δεν προέκυψαν στοιχεία σχετικά με τις τρεις
(3) των καταγγελιών ενώ με τις ενέργειες της Υπηρεσίας διευθετήθηκε το
θέμα μίας (1) καταγγελίας, χωρίς να απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες.
Παράλληλα, εκπονούνται μελέτες για τις κατωτέρω αγορές που ανήκουν
στην ομάδα αγαθών και υπηρεσιών:
• Γαλακτοκομικά προϊόντα
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• Ελαιόλαδο
• Εμφιαλωμένο νερό και Αναψυκτικά
• Τραπεζικές εργασίες
Έρευνες κατά το Xρονικό Διάστημα Maίου 2005 – Απριλίου 2006
• Αυτεπάγγελτη έρευνα στον κλάδο της διανομής τύπου κατόπιν
δημοσιεύματος στον τύπο. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Σε Νοσοκομειακό Υλικό, κατόπιν δημοσιευμάτων στον τύπο. H έρευνα
βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Σε αντιπροσωπείες Αυτοκινήτων. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Στην καπνοβιομηχανία. Η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Σε τράπεζες. Η αυτεπάγγελτη έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
• Στον κλάδο των απορρυπαντικών που είχε ξεκινήσει το προηγούμενο
έτος.
• Ολοκληρώθηκε η αυτεπάγγελτη έρευνα στο κλάδο των αλεύρων.
• Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της αυτεπάγγελτης έρευνας στο κλάδο
του ζύθου.

IV. ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
Για το διάστημα 2004-2007 η Επιτροπή Ανταγωνισμού συμμετείχε στις
ακόλουθες συναντήσεις:
• Συναντήσεις Ολομέλειας (ECN Plenary)
• Μεταβατικά Ζητήματα από τη Θέση σε Ισχύ του Κανονισμού 1/2003
• Κατάχρηση Δεσπόζουσας Θέσης
• Ne bis in idem
• Ομάδα Εργασίας Επιείκειας (Leniency)
• Chief Competition Economist
• Yπο-ομάδα Λιανικής Τραπεζικής Αγοράς
• Υπο-ομάδα Σιδηροδρόμων
• Υπο-ομάδα Πληροφορίας και Επικοινωνίας
• Υπο-ομάδα Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης
267

• Υπο-ομάδα Eνέργειας
• Υπο-ομάδα Ελευθέρων Επαγγελμάτων
• Υπο-ομάδα Φαρμακευτικών Προϊόντων
• Υπο-ομάδα Τηλεπικοινωνιών
• ECA Air Traffic Working Group
• ECA Yπο-ομάδα Εργασίας για Έλεγχο Συγκεντρώσεων

3. Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
Ι. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)
Θεσμικό πλαίσιο για τις ΑΠΕ
• Ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 27.06.2006)
• Νομική υποστήριξη στην κατάρτιση, από τα συναρμόδια Υπουργεία (ΕΣΔΔΑ,
Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ), δύο κανονιστικών ρυθμίσεων του παραπάνω νόμου.
Συγκεκριμένα, εκδόθηκαν οι υπ’ αριθμ.:
-

Οικ. 104247/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/26.5.2006 «Διαδικασία
Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης
(Π.Π.Ε.Α.) και Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», και

-

Οικ.104248/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ/26.5.2006 «Περιεχόμενο,
δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία των Προμελετών Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (Π.Π.Ε.), των Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
(Μ.Π.Ε.), καθώς και συναφών μελετών περιβάλλοντος, έργων
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)»

• Απόφαση ΡΑΕ για τη χορήγηση στοιχείων από τη ΔΕΗ Α.Ε. για την ανάπτυξη
υβριδικών σταθμών στα νησιά (απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 213/2006)
• Γνωμοδότηση της ΡΑΕ για την έγκριση της πρότυπης Σύμβασης Πώλησης για
ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ στο διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα μη διασυνδεδεμένα
νησιά (ΦΕΚ Β’ 1442/2006 & 148/2007).
• Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ
(ΦΕΚ Β’ 448/03.04.07)
• «Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών» (απόφαση ΡΑΕ υπ’
αριθμ. 75/2007). Η ΡΑΕ εκπόνησε την 1η Φάση του Προγράμματος
Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Σταθμών για την ελληνική επικράτεια, που
αφορά στην περίοδο 2006-2020. Το Πρόγραμμα, που εγκρίθηκε με την
Απόφαση Δ6/Φ1/οικ.8684 του υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β’ 694/2007),
προβλέπει την ανάπτυξη φ/β σταθμών, συνολικής ισχύος τουλάχιστον
500 MWp για το διασυνδεδεμένο Σύστημα, και τουλάχιστον 200 MWp
στα μη Διασυνδεδεμένα Νησιά.
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• Περιθώρια Ανάπτυξης σταθμών ΑΠΕ σε Κορεσμένα Δίκτυα (απόφαση ΡΑΕ υπ’
αριθμ 85/25.4.2007)
• Αδειοδοτική διαδικασία για Φ/Β σταθμούς και μικρές Α/Γ στα Μη
Διασυνδεδεμένα Νησιά (απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 96/2007).
Αδειοδότηση έργων ΑΠΕ
Κατά την περίοδο 3/2004 – 4/2007, οι σχετικές δραστηριότητες της ΡΑΕ,
συνοψίζονται στους Πίνακες 1 και 2.

Πίνακας 1: Συνοπτικά στοιχεία σχετικά με την έκδοση αποφάσεων και
γνωμοδοτήσεων της ΡΑΕ για την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ.
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

ΕΞΑΙΡΕΣΗ

ΕΤΟΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΘΕΩΡΗΣΗ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

0

0

91

1325.4

83

98

2005

0

0

444

6078.3

123

117

2006

220

23.4

422

6953.5

97

173

2007 (ως
30/4)

1321

140.1

121

1134.2

47

48

ΣΥΝΟΛΟ

1541

163.4

1078

15491.4

350

436

2004
(από
1/3)

1

0.009

101

1003.19

65

98

2005

1

0.52

145

2007.72

97

117

2004
(από
1/3)
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ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

2006

116

11.26

197

3298.74

99

173

και

2007 (ως
30/4)

352

38.08

104

363.8

20

48

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ

470

49.87

547

6673.45

281

436

Πίνακας 2: Γνωμοδοτήσεις ΡΑΕ για χορήγηση άδειας παραγωγής ανά τεχνολογία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΑΙΟΛΙΚΑ

ΜΥΗΕ

ΓΕΩΘΕΡΜΙΑ
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ΒΙΟΜΑΖΑ

Φ/Β

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΕΤΟΣ

ΘΕΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΕΩΝ

ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

ΠΛΗΘΟΣ

ΙΣΧΥΣ
(MW)

2004

70

1284.8

37

408.0

22

357.5

59

765.5

2005

282

5884.9

60

1071.5

32

829.0

92

1900.5

2006

264

6333.9

82

1715.5

75

1491.5

157

3207.0

2007

11

758.4

3

98.0

2

23.0

5

121.0

ΣΥΝΟΛΟ

627

14262.0

182

3293.1

131

2701

313

5994.1

2004

20

38.9

19

43.4

20

59.6

39

103.0

2005

86

163.4

38

79.8

11

23.6

49

103.4

2006

100

431.8

21

33.0

18

32.6

39

65.5

2007

28

87.8

0

0.0

49

214.7

49

214.7

ΣΥΝΟΛΟ

234

721.9

78

156.2

98

330.4

176

486.6

2004

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2005

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2006

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2007

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

ΣΥΝΟΛΟ

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2004

1

1.7

2

6.2

0

0.0

2

6.2

2005

3

3.5

4

3.7

0

0.0

4

3.7

2006

2

28.7

1

26.2

0

0.0

1

26.2

2007

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

ΣΥΝΟΛΟ

6

33.9

7

36.1

0

0.0

7

36.1

2004

0

0.0

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2005

73

26.5

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2006

56

159.1

0

0.0

0

0.0

0

0.0

2007

82

288.0

11

11.0

39

17.0

50

28.0

ΣΥΝΟΛΟ

211

473.6

11

11.0

39

17.0

50

28.0

Λαμβάνοντας υπόψη το μέγεθος της αδειοδοτημένης ισχύος αιολικών έργων
(6.146 MW στο τέλος του 2006), δρομολογήθηκε σε συνεργασία μεταξύ ΡΑΕ και
ΔΕΣΜΗΕ, η εκπόνηση λεπτομερών μελετών από το ΚΑΠΕ και το ΕΜΠ σχετικά
με τις επιπτώσεις της αυξανόμενης διείσδυσης ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο
Σύστημα. Η μελέτη αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Οκτώβριο 2007.
Στον Πίνακα που ακολουθεί παρατίθενται στοιχεία για την εν λειτουργία ισχύ
έργων ΑΠΕ στο σύνολο της χώρας και την παραγόμενη ενέργεια, καθώς και
προβλέψεις για τα έτη 2007 - 2010.
Έτος

Ισχύς έργων ΑΠΕ σε
λειτουργία (ΜW)

Παραγωγή
(GWh)

Διείσδυση ΑΠΕ στην
ηλεκτροπαραγωγή

2006

750

2.015

3,73%

2007

950

2.500

4,50%

2008

1.200

3.080

5,40%

2009

1.500

3.610

6,15%

2010

1.850

4.230

7,05%

ΙΙ. Τομέας Hλεκτρισμού
Οι κυριότερες ενέργειες της ΡΑΕ στον τομέα του Ηλεκτρισμού κατά την
περίοδο 2004-2007 έχουν ως εξής:
• Επεξεργασία του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργεια και τροποποιήσεις αυτού
• Επεξεργασία Γνωμοδοτήσεων και Αποφάσεων της ΡΑΕ στο πλαίσιο
εφαρμογής των Κωδίκων
• Συμβολή στην επεξεργασία της τροποποίησης του βασικού νόμου
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ν. 2773/1999
(ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2003/54)
• Συμμετοχή στη διαμόρφωση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2004/8 σχετικά με τη συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και
θερμότητας
• Συμμετοχή στη διαμόρφωση σχεδίου νόμου για την ενσωμάτωση της
Οδηγίας 2006/89 σχετικά με τη ασφάλεια εφοδιασμού
• Σύνταξη προσχεδίου Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου και θέση τμήματος
αυτού που αφορά στην ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών στους
χρήστες του Δικτύου σε Δημόσια Διαβούλευση τον Οκτώβριο του 2006
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• Σχετικά με την απελευθέρωση της προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
στη Μέση και Χαμηλή Τάση, η ΡΑΕ συνέταξε Εγχειρίδιο διαχείρισης
μετρήσεων και περιοδικής εκκαθάρισης προμηθευτών Δικτύου
• Σε σχέση με τον Λογιστικό Διαχωρισμό της Ολοκληρωμένης Επιχείρησης
ΔΕΗ Α.Ε., η ΡΑΕ συμμετείχε στην κατάρτιση των Αρχών και Κανόνων
Κατανομής του Ενεργητικού και Παθητικού και των Δαπανών και Εσόδων
για την κατάρτιση χωριστών λογαριασμών των δραστηριοτήτων της
Άδειες παραγωγής για μεγάλες θερμικές μονάδες
Υποβλήθηκαν συνολικά 8 αιτήσεις για χορήγηση άδειας παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικής ισχύος 3272 MW. Η ΡΑΕ γνωμοδότησε
θετικά και ο υπουργός Ανάπτυξης εξέδωσε άδειες παραγωγής για 4 μονάδες
ισχύος 1162 ΜW: στον ΑΗΣ ΑΘΕΡΙΝΟΛΑΚΚΟ της Νήσου Κρήτης, στη
θέση «Κορακιά» της Νήσου Κρήτης, στον ΑΗΣ Αλιβερίου, στη θέση «Αγιος
Νικόλαος».
Περιβάλλον, θέματα ΑΠΕ, τεχνολογιών ηλεκτροπαραγωγής και
εξοικονόμηση ενέργειας
Η ΡΑΕ συμμετείχε στη διαβούλευση για τα εξής θέματα:
• Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του
Θερμοκηπίου της 1ης περιόδου (2008-2012)
• Εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά (Ν. 3423/2005)
• Πράσινη Βίβλος για την ενεργειακή απόδοση (Οκτώβριος 2005)

• Θεσμικό πλαίσιο για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την
πιστοποίηση κτιρίων (Οδηγία 2002/91/ΕΚ)
• Έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού σχετικά με τις συνθήκες
ανταγωνισμού στον κλάδο αγοράς και εμπορίας πετρελαιοειδών
• Παρακολούθηση των Ευρωπαϊκών και γενικότερα των διεθνών εξελίξεων
σε θέματα περιβάλλοντος και περιορισμού αερίων ρύπων, βιοκαυσίμων,
θερμικής ηλεκτροπαραγωγής, αντιρρυπαντικών τεχνολογίών, νέων
τεχνολογιών, συμπαραγωγής κ.α.
Υλοποίηση έργων, ερευνητικά προγράμματα, λοιπά θέματα
Η ΡΑΕ εκπόνησε προδιαγραφές και ανέθεσε, μέσω διεθνών διαγωνισμών τα
εξής έργα:
• Strategic study of natural gas supply to the island of Crete for power generation (Νοέμβριος 2003 - Νοέμβριος 2004).
• Engineering and economic assessment of clean coal technologies with specific application to the Greek electricity market (10/2005 – 4/2007).
• Αποτύπωση της ποιότητας της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στους
καταναλωτές (υπό εξέλιξη, αναμένεται η ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο
του 2008).
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• Προσομοίωση της Ημερήσιας Αγοράς και του Ανταγωνισμού στον Ηλεκτρικό
Τομέα και διερεύνηση αλληλεπιδράσεων με το Σύστημα του Φυσικού Αερίου
(σε εξέλιξη, αναμένεται η ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο του 2008)
• Εκτίμηση συνιστωσών του μεσο-μακροχρόνιου οριακού κόστους για την
παραγωγή, μεταφορά, διανομή στη μέση και χαμηλή τάση και προμήθεια
ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα. Αφορά στην κατάρτιση αναλυτικών
αποτελεσματικών δομών τιμολογίων για τα ανταγωνιστικά και
μονοπωλιακά τμήματα του διασυνδεδεμένου ελληνικού ηλεκτρικού
συστήματος (σε εξέλιξη, αναμένεται η ολοκλήρωσή του τον Απρίλιο του
2008)
• Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (σε
εξέλιξη, αναμένεται η ολοκλήρωσή του τον Δεκέμβριο του 2007)
• Επίσης, η ΡΑΕ συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα όπως EU-DEEP
(σχετικά με διεσπαρμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας), ETRES (για
μηχανισμούς εμπορίας ρύπων και στήριξης των ΑΠΕ).

ΙΙΙ. Τομέας Φυσικού Αερίου και Πετρελαιοειδών
Οι κυριότερες ενέργειες της ΡΑΕ στον τομείς του Φυσικού Αερίου και των
Πετρελαιοειδών κατά την περίοδο 2004-2007 έχουν ως εξής:
Αγορά φυσικού αερίου
Προετοιμασία ολοκληρωμένης πρότασης της ΡΑΕ για την απελευθέρωση της
αγοράς φυσικού αερίου, η οποία περιλάμβανε σχεδιασμό της αγοράς, σχέδιο

νόμου και σχέδια κανονιστικών κειμένων ρύθμισης της αγοράς.
Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ)
• Αντιμετώπιση θεμάτων τιμολογιακής πολιτικής και έλεγχο εφαρμογής
των τιμολογίων των ΕΠΑ
• Έλεγχο επίτευξης των στόχων των Προγραμμάτων Ανάπτυξης των ΕΠΑ
• Αντιμετώπιση θεμάτων καταναλωτών (τιμολογιακή πολιτική, συνδέσεις
με το δίκτυο κλπ)
Πετρελαιοειδή
• Κατάρτιση σχεδίου Κανονισμού Αδειών Πετρελαιοειδών. Ο Κανονισμός
τέθηκε σε εφαρμογή την 16.09.2005 (ΦΕΚ Β 1306)
• Επεξεργασία σχεδίου Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων Ασφαλείας
• Αξιολόγηση της πορείας εφαρμογής της υπ’ αριθμ.Δ1/11144 απόφασης
του Υπουργού Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β 995/05.07.2004) περί «γνωστοποίησης
τιμών πετρελαιοειδών» στην ελληνική επικράτεια.
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IV. Διεθνείς και Εσωτερικές Σχέσεις
• Ευρωπαϊκή Ομάδα Ρυθμιστών Ηλεκτρικής Ενέργειας και Φυσικού Αερίου
(ERGEG)
• Συμβούλιο Ευρωπαϊκών Ρυθμιστικών Αρχών (CEER)
• Περιφερειακή Αγορά Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης - Συνθήκη για
την Ενεργειακή Κοινότητα
• Forum των Αθηνών
• Ρυθμιστικό Συμβούλιο της Ενεργειακής Κοινότητας (ECRB)
• Ρυθμιστική Ομάδα για το Φυσικό Αέριο (GRG)
Σχέσεις με Καταναλωτές
• Ανάπτυξη συνεργασίας και διαλόγου με αρμόδιους Φορείς και Ενώσεις
καταναλωτών προκειμένου να λάβει γνώση η Αρχή για το πλήθος και την
φύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι Έλληνες καταναλωτές
στο χώρο της ενέργειας και να συμβάλλει στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
της στην επίλυση αυτών.
• Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την ανάθεση της εκπόνησης του
έργου «Στρατηγική και υλοποίηση επικοινωνιακής πολιτικής της ΡΑΕ για
την ενημέρωση των καταναλωτών ενέργειας» στο πλαίσιο της επιδίωξης
της ΡΑΕ για τη δημιουργία συμμετοχικών καταναλωτών στον χώρο της
ενέργειας. Το έργο αναμένεται να εξελιχθεί εντός του 2007.
• Διαχείριση παραπόνων, διαμαρτυριών και καταγγελιών επαγγελματικών
και οικιακών καταναλωτών που κατατέθηκαν στη ΡΑΕ. Υποβλήθηκαν

συνολικά ογδόντα πέντε (85) αναφορές από τις οποίες το 44%
αφορούσαν στον ηλεκτρισμό και στη ΔΕΗ Α.Ε. και το 56% στο φυσικό
αέριο και στις ΕΠΑ. Από αυτές, οι 83 κρίθηκαν βάσιμες και 71 επιλύθηκαν
είτε με την επίτευξη συμβιβαστικής λύσης, είτε κατόπιν συστάσεων
προς τις εταιρίες, είτε με την επιβολή προστίμου είτε με την παροχή
συμβουλευτικών υπηρεσιών στον καταναλωτή.

V.Έργα Υποδομής και εκπόνηση μελετών - Γ’ ΚΠΣ
Κατά την περίοδο Μάρτιος 2004 – Απρίλιος 2007, η ΡΑΕ κατάρτισε
συμβάσεις και ολοκλήρωσε μια σειρά έργων υποδομής, μελετών και
υποστηρικτικών υπηρεσιών στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), που χρηματοδοτούνται από το Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης (ΚΠΣ), συνολικής αξίας 3.238.892 ευρώ.
Επίσης, κατά το ως άνω διάστημα, η ΡΑΕ προέβη στην κατάρτιση συμβάσεων
για έργα που δεν είχαν ακόμη ολοκληρωθεί ως τον Απρίλιο 2007, συνολικού
τιμήματος 6.948.186 ευρώ. Παράλληλα, προκήρυξε, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ
και του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας» (ΚτΠ),
έργα τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο της διαγωνιστικής διαδικασίας
(κατακύρωση), συνολικού προϋπολογισμού 19.419.600 ευρώ. Σε αυτά,
περιλαμβάνονται:
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• Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Οργάνωσης και Διοίκησης της ΡΑΕ (υπό
εξέλιξη, αναμένεται η ολοκλήρωσή του τον Σεπτέμβριο 2007).
• Συγκρότηση Ολοκληρωμένου Ενεργειακού Πληροφοριακού Συστήματος
(υπό εξέλιξη, αναμένεται η ολοκλήρωσή του τον Ιούλιο 2008).

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΕΞΕΛΙΞΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ
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49+1 Μέτρα για την Ενίσχυση των
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
1ο: Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ)
με στόχο τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτικής για τις ΜμΕ και τη
χειροτεχνία με την ενεργό συμμετοχή της επιχειρηματικής κοινότητας,
καθώς και το συντονισμό των σχετικών πολιτικών που εφαρμόζονται από
διάφορα Υπουργεία και φορείς στήριξης.
2ο: Θέσπιση και εφαρμογή ενός νέου αποτελεσματικού Αναπτυξιακού Νόμου,
συμβατού με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
Στο νέο αναπτυξιακό νόμο προβλέπονται:
•

Ειδική πρόσθετη ενίσχυση των ΜμΕ μέχρι και 20 ποσοστιαίες
μονάδες, δυνατότητα που δεν έκανε χρήση η προηγούμενη
κυβέρνηση από το 2000 με προφανείς συνέπειες για την έγκαιρη
στήριξη τους.

•

Έντονη περιφερειακή διάσταση του αναπτυξιακού νόμου που ευνοεί
τις επιχειρήσεις της Περιφέρειας.

•

Το συνολικό ποσοστό ενίσχυσης δύναται να ανέλθει στο 60% για
μικρές επιχειρήσεων σε πολλές περιοχές της χώρας
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3ο: Μείωση (μέσα στην τριετία) του συντελεστή φορολογίας των αδιανέμητων
κερδών για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ στο 25%, και για τις ΟΕ και ΕΕ στο 20%.
4ο: Απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων,
ιδιαίτερα δε των ΜμΕ:
•

Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης των
μεταποιητικών επιχειρήσεων (ν. 3325/2005) και τη δημιουργία στις
νομαρχιακές αυτοδιοικήσεις των κατάλληλων υποδομών τύπου
υπηρεσίας μιας στάσης (Διεύθυνσης Ανάπτυξης).

•

Υπογραφή Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με αριθμό ΦΕΚ 246/2602-2007, για την απλούστευση των διαδικασιών αδειοδότησης των
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και των διαδικασιών
μεταβίβασης της άδειας αυτών.

•

Προώθηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης ή νομοθετικής ρύθμισης
για την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης εμπορικών εταιρειών
και τη μείωση της γραφειοκρατίας έναρξης νέων επιχειρήσεων.
Η ρύθμιση αυτή αποσκοπεί στην δημιουργία μιας γρήγορης και
ευέλικτης διαδικασίας ίδρυσης επιχειρήσεων.

5ο: Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ στα διάφορα προγράμματα
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.)
με την απλούστευση των διαδικασιών υποβολής της αίτησης για
χρηματοδότηση, αξιολόγησης και ένταξής της στο Πρόγραμμα, την
αύξηση των διαθέσιμων για τις ΜμΕ κονδυλίων, καθώς και την αύξηση
του ποσοστού χρηματοδότησης από 40% σε 60%.

Επιτάχυνση της εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων
που χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης
(ΚΠΣ) και σημαντική βελτίωση της απορροφητικότητας των σχετικών
κοινοτικών πόρων.
Σημειώνεται ότι η απορρόφηση του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
από το 14,7% που ήταν το Μάρτιο του 2004 έχει ξεπεράσει το 66%. Έχουν
ενταχθεί σε αυτό, περίπου, 30.000 επιχειρήσεις με επιχειρηματικά σχέδια άνω
των 6,3 δις, Ευρώ.
Τα προγράμματα του ΕΠΑΝ από τα οποία επωφελούνται οι ΜΜΕ,
αναφέρονται συγκεντρωτικά στη συνέχεια του Παραρτήματος.
6ο: Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε κεφάλαια, μέσω της πλήρους
ενεργοποίησης του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ), το οποίο αναλαμβάνει ένα μεγάλο μέρος
της εγγυοδοσίας των δανειακών αναγκών των επιχειρήσεων, χωρίς να
υποθηκεύεται η πρώτη κατοικία του ιδιοκτήτη της επιχείρησης.
Παράλληλα:
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•

Υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας του ΤΕΜΠΜΕ με το Ευρωπαϊκό
Ταμείο Επενδύσεων για την παροχή αντεγγυήσεων για εγγυήσεις του
ΤΕΜΠΜΕ, που θα χορηγηθούν σε ελληνικές επιχειρήσεις.

•

Υπογραφή Σύμβασης Συνεργασίας του ΤΕΜΠΜΕ με τις 16
συνεταιριστικές τράπεζες της Χώρας (Συνεταιριστική Τράπεζα
Χανίων, Δράμας, Ιωαννίνων, Ν. Τρικάλων, Ν. Κοζάνης, Έβρου,
Ν. Πιερίας, Δωδεκανήσου, Σερρών, Λέσβου - Λήμνου, Λαμίας,
Ευβοίας, Κορινθίας, Καρδίτσας, Αχαϊκή και Παγκρήτια
Συνεταιριστική Τράπεζα) με 20 εμπορικές τράπεζες και με 9 εταιρίες
χρηματοδοτικών μισθώσεων.

•

Μείωση του ποσοστού προμήθειας του ΤΕΜΠΜΕ (έως και 0,68%),
ώστε να διευκολύνεται η προσφυγή των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στον τραπεζικό δανεισμό με την εγγύηση του ΤΕΜΠΜΕ.

7ο: Ενίσχυση εμπορικών ΜμΕ
α. Ένταξη για πρώτη φορά στο Γ΄ ΚΠΣ και ειδικότερα στο Ε.Π.ΑΝ. των
εμπορικών δραστηριοτήτων. Το νέο μέτρο του Ε.Π.ΑΝ. στοχεύει στην
ενίσχυση υφιστάμενων επιχειρήσεων του τριτογενούς τομέα για τον
εκσυγχρονισμό τους και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους, και
αφορά επενδύσεις σε φυσικό κεφάλαιο, στην επιχορήγηση υπηρεσιών
συμβούλων, στην αγορά τεχνολογίας κ.ά.
β. Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία των τραπεζών ως φορέων
υποστήριξης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την υποδομή και τις
εξειδικευμένες δυνατότητες που διαθέτουν, το Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε
στον επανασχεδιασμό των δράσεων ενίσχυσης των εμπορικών ΜΜΕ μέσω
των ΠΕΠ. Τα πιστωτικά ιδρύματα θα έχουν την ευθύνη της υποδοχής
και αξιολόγησης των επενδυτικών σχεδίων, της παρακολούθησης της
υλοποίησης τους και της καταβολής των ενισχύσεων στους δικαιούχους
επενδυτές. Περιορίζεται ο ρόλος του Δημοσίου τομέα, ο οποίος θα έχει

μόνο τον γενικό συντονισμό των δράσεων.
8ο: Ενίσχυση ΜμΕ Παροχής Υπηρεσιών
α. Ένταξη για πρώτη φορά στο Ε.Π.ΑΝ. υφιστάμενων επιχειρήσεων
Παροχής Υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προβλέπεται η ενίσχυσή τους για την
υλοποίηση ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων που αποσκοπούν
στην αναβάθμιση-ανακαίνιση του χώρου που ασκείται η δραστηριότητα
της επιχείρησης, καθώς και ο τεχνολογικός και οργανωτικός
εκσυγχρονισμός τους.
β. Με βάση την αποκτηθείσα εμπειρία των τραπεζών ως φορέων
υποστήριξης, σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία, την υποδομή και τις
εξειδικευμένες δυνατότητες που διαθέτουν, το Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης προχώρησε
στον επανασχεδιασμό των δράσεων ενίσχυσης των ΜμΕ Παροχής
Υπηρεσιών μέσω των ΠΕΠ.
9ο: Διαμόρφωση ειδικού προγράμματος του Ε.Π.ΑΝ. για την ενίσχυση
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων μεσαίων μεταποιητικών
επιχειρήσεων 50 - 249 ατόμων, κατ’ αντιστοιχία υφιστάμενου
προγράμματος για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις (μέχρι 49
άτομα).
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10ο: Διαμόρφωση του Θεσμικού Πλαιαίου παραγωγής και διάθεσης
προϊόντων αρτοποιίας (Ν.3526/07)
11ο: Αναβάθμιση του ρόλου του ΕΟΜΜΕΧ με την αναδιοργάνωση των
υπηρεσιών του και την ανάθεση σε αυτόν από το Υπουργείο Ανάπτυξης
πρόσθετων προγραμμάτων ενίσχυσης των ΜμΕ.
12ο: Αναβάθμιση των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΚΕΤΑ) και ενεργοποίηση των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ),
σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση τα επαγγελματικά
επιμελητήρια και τον ΕΟΜΜΕΧ, με την προοπτική συμμετοχής τους
σε ένα πανελλήνιο δίκτυο για την παροχή αποτελεσματικών και
ολοκληρωμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ΜμΕ σε τοπικό
επίπεδο. Ενσωμάτωση των ΚΥΕ στις κατά τόπους Διευθύνσεις Ανάπτυξης
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και λειτουργία της οριζόντιας δομής
για τον συντονισμό των ΚΕΤΑ.
13ο: Ορθολογική ανάπτυξη των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών
(ΒΕΠΕ) και ίδρυσή τους σε περιοχές της χώρας όπου υπάρχει πραγματική
ζήτηση, για την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των
ΜμΕ, οι οποίες εγκλωβισμένες στον αστικό ιστό αντιμετωπίζουν πολλά
προβλήματα εγκατάστασης και λειτουργίας.
Συγκεκριμένα υλοποιούνται τα παρακάτω:
•

Πλήρης ενεργοποίηση των δράσεων του ΕΠΑΝ και των ΠΕΠ για τις
Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ).

•

Η ΓΓΒ ανέλαβε ως Τελικός Δικαιούχος τη διαχείριση των δράσεων
Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων για τις ΒΕΠΕ τοπικής
εμβέλειας, οι οποίες μέχρι το 2004 είχαν παραμείνει στάσιμες.

•

Δημιουργία 20 νέων και εκσυγχρονισμός 32 υφισταμένων ΒΕΠΕ
συνολικού προϋπολογισμού 230 εκατ. ευρώ.

•

Δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση
επιχειρήσεων σε πάνω από 20.000 στρέμματα.

•

Οι ωφελούμενες επιχειρήσεις σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας
εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις 10.000.

•

Αναβάθμιση του νομοθετικού πλαισίου με το νομοσχέδιο για
τα «Επιχειρηματικά Πάρκα», το οποίο μετά από μακρά περίοδο
διαβούλευσης θα κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.

14ο: Ανάληψη από την Ελλάδα ηγετικού ρόλου, στην πρωτοβουλία του
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την
εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
στις διεθνείς αγορές.
Στο πλαίσιο αυτό, ο ρόλος της Ελλάδας, συγκεκριμένα του Υπουργείου
Ανάπτυξης και του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών, συνίσταται
στην εκπόνηση διεθνούς μελέτης του ΟΟΣΑ, καθώς και την επιτυχημένη
διοργάνωση στην Ελλάδα το 2006 διεθνούς Διάσκεψης υψηλού
επιπέδου με θέμα την εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.
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15ο: Προώθηση της Ευρωμεσογειακής Βιομηχανικής Συνεργασίας, με
τη διοργάνωση στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο του 2006, της 6ης
Ευρωμεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης για τη Βιομηχανία, από κοινού
με τη Φινλανδία, η κατείχε εκείνη την περίοδο την Προεδρία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση.
16ο: Συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης για την ευρύτερη δυνατή πληροφόρηση των πολιτών
και των επιχειρηματιών για το Ε.Π.ΑΝ. μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης
Πολιτών (ΚΕΠ).
17ο: Έχουν ιδρυθεί 5 Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας στις Περιφέρειες
Δυτικής Ελλάδος, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας
και Κρήτης, με στόχο την ενίσχυση των δραστηριοτήτων Έρευνας και
Τεχνολογίας, την αξιοποίηση και προώθηση της καινοτομικότητας
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση της Περιφερειακής
Ανταγωνιστικότητας.
18ο: Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου με τον νόμο 3419/2005,
ώστε να διευκολυνθεί η δημοσιότητα και η διαφάνεια σε σχέση
με τις επιχειρήσεις, να ενισχυθεί η ασφάλεια των συναλλαγών, να
απλοποιηθούν οι διαδικασίες ίδρυσης των εμπορικών επιχειρήσεων και
να περιοριστεί η γραφειοκρατία. Ο σχετικός διαγωνισμός βρίσκεται στο
στάδιο της τελικής κατακύρωσης.

19ο: Εκσυγχρονισμός της επιμελητηριακής νομοθεσίας με τον νόμο
3419/2005 και η δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης, για την καλύτερη
εξυπηρέτηση των ΜμΕ.

20ο: Κωδικοποίηση όλων των αγορανομικών διατάξεων, με στόχο να
διευκολυνθεί η επιχειρηματική και εμπορική δραστηριότητα και να
γνωρίζουν οι επιχειρήσεις με ακρίβεια τις διατάξεις που ισχύουν.
Συγκεκριμένα, καταργήθηκαν ή εκσυγχρονίστηκαν 154 άρθρα της
Αγορανομική Διάταξης 14/89, που περιλαμβάνει 467 άρθρα, δηλαδή, το
33% του συνόλου των άρθρων.
21ο: Αναβάθμιση και ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού σε μέσα,
αρμοδιότητες και προσωπικό, για να ασκεί αποτελεσματικό έλεγχο
στην αγορά και να αντιμετωπίζει έγκαιρα φαινόμενα που οδηγούν στην
κατάχρηση της δεσπόζουσας θέσης των μεγάλων επιχειρήσεων σε
βάρος των μικρών.
Με το άρθρο 1 του Ν. 3373/2005 επαναφέραμε το άρθρο 2 του Ν. 703/77
(νόμος περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού) που αφορά στην απαγόρευση καταχρηστικής
εκμετάλλευσης σχέσης οικονομικής εξάρτησης, μέτρο για τη στήριξη
των ΜμΕ που είχε καταργήσει το ΠΑΣΟΚ με τον Ν. 2837/2000.
22ο: Ενεργοποίηση της κείμενης νομοθεσίας για ελέγχους και προστασία
από το παραεμπόριο. Συγκροτήθηκαν μικτά συνεργεία και έχουν ήδη
υπερδεκαπλασιαστεί οι έλεγχοι για την πάταξη του παραεμπορίου, για
την προστασία της νόμιμης μικρής επιχείρησης και του καταναλωτή.
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23ο: Επεξεργασία μέτρων πολιτικής για τη διευκόλυνση της μεταβίβασης των
ΜμΕ.
24ο: Στον τομέα της Ποιότητας:
Ενεργοποίηση και αναβάθμιση του Εθνικού Συμβουλίου Ποιότητας
για την Ανάπτυξη (ΕΣΠΑ) με την πρόβλεψη ειδικής δράσης για την
υποβοήθηση των ΜμΕ στην εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων για την
ποιότητα.
•

Ενίσχυση της λειτουργίας του ΕΛΟΤ όσον αφορά τις δραστηριότητες
πιστοποίησης των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, της
ασφάλειας των προϊόντων, των συστημάτων περιβαλλοντικής
διαχείρισης και των συστημάτων διαχείρισης της υγείας και
ασφάλειας των εργαζομένων.

•

Ενίσχυση του ΕΣΥΔ για την διαπίστευση φορέων πιστοποίησης και
εργαστηρίων.

•

Προκήρυξη έργου ύψους 2,1 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη και
λειτουργία ολοκληρωμένου συστήματος επιτήρησης της αγοράς
που με την έναρξη της λειτουργίας του θα ωφελήσει μεσοπρόθεσμα
τις εγχώριες ΜΜΕ. O σχετικός διεθνής διαγωνισμός βρίσκεται στο
στάδιο της τελικής κατακύρωσης.

25ο: α. Ανακήρυξη του έτους 2005, αλλά και των επόμενων ετών έως το
2010, ως Ετών Ανταγωνιστικότητας, και οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων
με κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.
β. Ανακήρυξη του έτους 2007, αλλά και των επόμενων ετών έως το
2010, ως Ετών Καινοτομίας, και οργάνωση σχετικών εκδηλώσεων με
κεντρικό στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ.

γ. Ανακήρυξη του έτους 2006 ως έτους Ελιάς και Ελαιολάδου. Ανακαίνιση
του Εργαστηρίου Ελαιολάδου του υπουργείου Ανάπτυξης και ενίσχυσή
του με εξελιγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό. Ιδρύονται, επίσης, μετά από
διαγωνισμό, τρία νέα εργαστήρια ελαιολάδου, στη Καλαμάτα (Αριθ.
Διακήρυξης 227/2007), στα Χανιά (Αριθ. Διακήρυξης 340/2007) και στη
Μυτιλήνη (Αριθ. Διακήρυξης 39/2007).
26ο: Ιδιαίτερη μέριμνα για την ενίσχυση των ΜμΕ στο σχεδιασμό του
Δ΄ ΚΠΣ για την περίοδο 2007-2013, με την ένταξη ειδικών μέτρων
προσαρμοσμένων στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Επίσης, ανάλογη μέριμνα λαμβάνεται για την υποστήριξη των ΜΜΕ
με κατάλληλα μέτρα και στο Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων για τη
Στρατηγική της Λισσαβόνας (2005-2008), που εκπονείται στο πλαίσιο
εφαρμογής των στόχων της Λισσαβόνας.
27ο: Επίσκεψη κλιμακίων του υπουργείου Ανάπτυξης σε περιφέρειες της
Χώρας με αντικείμενο τη συστηματική ενημέρωση των επιχειρήσεων
της Περιφέρειας για τις δυνατότητες χρηματοδότησής τους από τα
προγράμματα του Ε.Π.ΑΝ., την εξέταση των ιδιαίτερων προβλημάτων
που αντιμετωπίζουν και την εξεύρεση λύσεων.

285

28ο: Προώθηση της εφαρμογής στην Ελλάδα των κατευθυντήριων γραμμών
του Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις από τα διάφορα
εμπλεκόμενα υπουργεία και φορείς, με την πραγματοποίηση ειδικών
συναντήσεων στο υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο εκπόνησης της
εθνικής ετήσιας έκθεσης εφαρμογής του εν λόγω Χάρτη.
29ο: Προώθηση της δράσης του Ε.Π.ΑΝ. για την επιχειρηματική αριστεία, που
στοχεύει στη βελτίωση της ποιότητας των προϊόντων ή των υπηρεσιών
των επιχειρήσεων, ιδιαίτερα των ΜμΕ.
30ο: Ενεργοποίηση της δράσης του Ε.Π.ΑΝ. για την ενίσχυση
ολοκληρωμένων επιχειρηματικών σχεδίων Μικρών και Μεσαίων
Μεταλλευτικών και Λατομικών Επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της ανάπτυξης
και προώθησης νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων χρήσεων των
Ορυκτών Πρώτων Υλών.
31ο: Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τη λειτουργία του εμπορίου
με το νόμο 3377/2005, ο οποίος λαμβάνει δραστικά μέτρα για τον
εκσυγχρονισμό και τη στήριξη του εμπορίου, και αίρει τις αγκυλώσεις
πολλών δεκαετιών.
Με το νόμο αυτό, μεταξύ άλλων, προσαρμόστηκε το ωράριο
λειτουργίας των καταστημάτων στα πρότυπα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, διασαφηνίσθηκαν οι όροι ίδρυσης μεγάλων καταστημάτων
στην επικράτεια της χώρας και γενικεύτηκε η απαγόρευση πώλησης
σε τιμές κάτω του κόστους, ώστε να αφορά σε όλες τις επιχειρήσεις
και όχι μόνο σε αυτές που ασκούν λιανική πώληση. Καθιερώθηκε το
νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Λαϊκών Αγορών. Επιτράπηκε η
λειτουργία των κεντρικών αγορών τις αργίες και τις Κυριακές, με σκοπό
την καλύτερη τροφοδοσία της αγοράς και διασφαλίστηκε το θεσμικό
πλαίσιο λειτουργίας του υπαίθριου εμπορίου, που έχει σαν αποτέλεσμα
την κατάργηση των πάσης φύσεως ιδιωτικών παζαριών και παραλαϊκών
αγορών, ρυθμίζεται πλέον με σαφή τρόπο τη χρονική περίοδο των
εκπτώσεων και ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν.

Κεντρικό στοιχείο όλων των ρυθμίσεων είναι η ενίσχυση των
Μικρομεσαίων εμπορικών επιχειρήσεων.
32ο: Πρόγραμμα «Μετέχω» της Κοινωνίας της Πληροφορίας
Υλοποίηση του προγράμματος «Μικρές Επιχειρήσεις & Τεχνολογική
Ώθηση» (ΜΕΤΕΧΩ) από κοινού με το υπουργείο Εσωτερικών,
Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Το εν λόγω πρόγραμμα έχει
ως στόχο να ενθαρρύνει και να ενισχύσει τις επενδύσεις επιχειρήσεων
που απασχολούν έως 10 άτομα προσωπικό για την προμήθεια
και εγκατάσταση εξοπλισμού και εφαρμογών πληροφορικής.
Το Πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης την προμήθεια συναφών
υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας για την πρόσβαση των επιχειρήσεων
στην «Κοινωνία της Πληροφορίας». Το πρόγραμμα υλοποιείται σε
2 κύκλους (Α’ & Β’) και η παρεχόμενη επιχορήγηση είναι ίση με το
50% του εγκεκριμένου προϋπολογισμού κάθε έργου. Ο συνολικός
προϋπολογισμός του Α’ κύκλου ανέρχεται στα 26 εκατ. ευρώ, ενώ του Β'
Κύκλου 15 εκατ. ευρώ.
33ο: Προγράμματα επιδότησης μερικής απασχόλησης μικρών επιχειρήσεων του
εμπορίου
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α. Πρωτοποριακό πρόγραμμα επιδότησης της μερικής απασχόλησης,
για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. Το Συνδυασμένο
Πρόγραμμα Απόκτησης Εργασιακής Εμπειρίας (Stage) και επιδότησης
της μερικής απασχόλησης, ανέργων αφορά πολύ μικρές επιχειρήσεις του
λιανικού εμπορίου, που απασχολούν 0 - 3 άτομα. Μέσω του προγράμματος
επιδότησης της μερικής απασχόλησης για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις,
θα διατεθούν κεφάλαια προερχόμενα από τον ΛΑΕΚ, συνολικού ύψους
48,2 εκατ. ευρώ (τριετία 2005 - 2007), για την επιδότηση 10.000 θέσεων
εργασίας, τετράωρης απασχόλησης σε πενθήμερη βάση. Στο πρόγραμμα
μπορούν να ενταχθούν άνεργοι ηλικίας 50 ετών, τις προβλεπόμενες
θέσεις θα καλύψουν κατά 60% γυναίκες, ενώ κάθε επιχείρηση θα
μπορεί να επιδοτηθεί για μόνο για μία θέση εργασίας. Επίσης, το 67%
των θέσεων θα καλυφθεί από ανέργους, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι
στα μητρώα ανέργων των υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι έξι μήνες, όσοι
είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και μέχρι 12 μήνες όσοι είναι ηλικίας 25 ετών
και άνω. Το 33% των θέσεων θα καλυφθεί από ανέργους, οι οποίοι είναι
εγγεγραμμένοι από έξι μήνες και άνω, όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών και
από 12 μήνες και άνω και όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω. Κάθε θέση
θα επιδοτείται έως το 40% του συνολικού εργοδοτικού κόστους, ενώ
το πρόγραμμα θα έχει συνολική διάρκεια 20 μηνών και στη λήξη του οι
εργοδότες δεν θα είναι υποχρεωμένοι να κρατήσουν τον εργαζόμενο.
β. Πρόγραμμα στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου. Το
πρόγραμμα έχει σκοπό την υποστήριξη των πολύ μικρών επιχειρήσεων
(0-3 άτομα προσωπικό), με έμφαση σε αυτές του εμπορικού τομέα,
παρέχοντάς τους τη δυνατότητα να απασχολήσουν έναν άνεργο
με μερική απασχόληση. Επιπλέον το πρόγραμμα αποβλέπει στη
διευκόλυνση της εισόδου στην αγορά εργασίας, ατόμων που θέλουν
να συνδυάσουν τις επαγγελματικές με άλλες (π.χ. οικογενειακές)
υποχρεώσεις, όπως οι μητέρες, οι νέοι κ.λ.π. Δικαιούχοι του
προγράμματος είναι συνολικά 5.520 άνεργοι ανεξαρτήτως εκπαιδευτικού
επιπέδου, ηλικίας μέχρι 50 ετών, εκ των οποίων ποσοστό τουλάχιστον
60% πρέπει να είναι γυναίκες. Στο πρόγραμμα εντάσσονται ιδιωτικές

επιχειρήσεις που απασχολούν από 0–3 άτομα προσωπικό, καθώς και
ιδιωτικές επιχειρήσεις που απασχολούν 0-3 άτομα ανά κατάστημα. Το
συνολικό κόστος του προγράμματος ανέρχεται στα 37.2 εκατ. ευρώ και
χρηματοδοτείται από το ΛΑΕΚ του ΟΑΕΔ
34ο: Νέα Δράση 2.7.3. του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), για Ενίσχυση ΜΜΕ του τομέα της
Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.
Το πρόγραμμα αυτό αποσκοπεί στη στήριξη της ανταγωνιστικότητας
των υφιστάμενων μεταποιητικών ΜμΕ που δραστηριοποιούνται
αποκλειστικά ή κυρίως με τη Βιομηχανική Υπεργολαβία (ΜΜΕ-ΒΥ),
ώστε αυτές να αναβαθμιστούν σε ισχυρά ανταγωνιστικές επιχειρήσεις
υψηλής εξειδίκευσης και τεχνολογίας. Στη δράση αυτή εντάχθηκαν
65 επιχειρήσεις για έργα συνολικού προυπολογισμού 35,4 εκατ. ευρώ
(δημόσια δαπάνη 17,8 εκατ. ευρώ) με ποσοστό επιχορήγησης έως 55%.
35ο: Υλοποίηση νέου πρόγραμματος του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα», το οποίο επιδοτεί με 4 εκατοστιαίες μονάδες το
επιτόκιο των δανείων προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).
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Με το πρόγραμμα αυτό, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα
στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να έχουν πρόσβαση στη φθηνή
χρηματοδότηση. Όλα τα δάνεια και οι χρηματοδοτικές μισθώσεις
που θα λάβουν την επιδότηση αυτή, πρέπει να λάβουν συγχρόνως
και την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ).Κάθε επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί για
περισσότερα του ενός εγγυημένα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις,
υπό την προϋπόθεση ότι αφορούν διαφορετικό φυσικό αντικείμενο
επένδυσης. Το κατώτατο και ανώτατο όριο δανείων και χρηματοδοτικών
μισθώσεων είναι αντίστοιχα 10.000 ευρώ και 400.000 ευρώ. Το ανώτατο
όριο δύναται να αυξηθεί κατά τη διάρκεια του προγράμματος με
απόφαση του Δ.Σ. της ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.
Η υποβολή των αιτήσεων για την επιδότηση του κόστους δανεισμού
ή χρηματοδοτικής μίσθωσης γίνεται στην τράπεζα ή την εταιρεία
χρηματοδοτικής μίσθωσης της επιλογής της επιχείρησης και πρέπει να
συνοδεύονται από αίτημα παροχής εγγύησης από το ΤΕΜΠΕ ΑΕ υπέρ
της επιχείρησης για το συγκεκριμένο δάνειο ή σύμβαση χρηματοδοτικής
μίσθωσης.
36ο: Νέα δράση με τίτλο «Επιχειρηματικά Σχέδια για την αύξηση της
Εξωστρέφειας Υφισταμένων Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης & δέρματος (ΚΕΥΔ)» στο
πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». Οι
δαπάνες οι οποίες χρηματοδοτήθηκαν, είναι στο πλαίσιο των ειδικών
προγραμμάτων, τα καλούμενα «de minimis», που το μέγιστο μέρος του
προϋπολογισμού του Επιχειρηματικού Σχεδίου που χρηματοδοτείται
του είναι 180.000 ευρώ και το ελάχιστο 30.000 ευρώ. Οι επιχειρήσεις
οι οποίες στηρίζονται είναι οι πολύ μικρές, οι μικρές και οι μεσαίες
επιχειρήσεις με αριθμό απασχολουμένων μέχρι και 250 άτομα και
συνολικό κύκλο εργασιών τα 50 εκατ. ευρώ.
Με το πρόγραμμα ενισχύεται η ανάπτυξη, η ανταγωνιστικότητα, αλλά και
η επιχειρηματικότητα των συγκεκριμένων κλάδων στην κατεύθυνση της
ποιότητας, της έρευνας, της τεχνολογίας.

Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού εγκρίθηκε η χρηματοδότηση
366 Επενδυτικών Προτάσεων από τις 384 που υποβλήθηκαν για ένταξη
(ποσοστό 95% αυτών επί του συνόλου των προτάσεων), συνολικού
προϋπολογισμού 42.911.403,03 ευρώ και συνολικής δημόσιας δαπάνης
23.601.271,67 ευρώ. Από αυτές 154 αφορούν την Περιφέρεια Αττικής και
212 την υπόλοιπη χώρα.
37ο: Με την αναθεώρηση του Π.Δ. 394 / 1996 (Κανονισμός Κρατικών
Προμηθειών) περιορίζεται η γραφειοκρατία απλουστεύονται οι
διαδικασίες ενισχύεται η διαφάνεια και μειώνεται το έμμεσο κόστος
συμμετοχής σε διαγωνισμούς.
Αυτό επιτυγχάνεται κυρίως μέσω της μείωσης των απαιτούμενων
δικαιολογητικών που έχει ως άμεσο αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση
του κόστους συμμετοχής σε διαγωνισμούς του δημοσίου, κάτι που
ευνοεί τη συμμετοχή των ΜμΕ.
Παράλληλα, ενσωματώνονται στην εθνική νομοθεσία οι Κοινοτικές
Οδηγίες (2004/ 17/ΕΚ & 2004//18/ΕΚ) για τις κρατικές προμήθειες με
την υπογραφή των Π.Δ. 59 & 60/2007.
38ο: Σχεδιάστηκε το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων
(ΣΩΣΜΕ) ως νέα δομή στήριξης των ΜΜΕ. Το σχέδιο νόμου έχει
ολοκληρωθεί και αναμένεται να κατατεθεί σύντομα στη Βουλή.
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Αποτελεί έναν μηχανισμό βοήθειας, ευέλικτο, αξιόπιστο, πρακτικό, ο
οποίος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης, τον ΕΟΜΜΕΧ και
τους λοιπούς αρμοδίους κυβερνητικούς και επαγγελματικούς φορείς
θα συμβάλει στην κατανόηση και επίλυση κρίσιμων προβλημάτων των
μικρών επιχειρήσεων με την δωρεάν παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών.
39ο: Εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας για τη δημιουργία «Ινστιτούτου Πολύ
Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων».
40ο :Προκήρυξη προγράμματος για την ανάπτυξη, υποστήριξη και
προώθηση της Επιχειρηματικότητας των ΡΟΜ πληθυσμών για τη
δημιουργία νέων και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τον
εκσυγχρονισμό ή την επέκταση υφισταμένων επιχειρήσεων στους τομείς
της μεταποίησης του εμπορίου και των υπηρεσιών με έμφαση στις
περιοχές των τόπων συγκέντρωσης και διαμονής των.
41Ο : Προκήρυξη προγράμματος για την ανάπτυξη, υποστήριξη και προώθηση
της Επιχειρηματικότητας των γονέων οικογενειών (άνδρες - γυναίκες) με τρία
τέκνα και άνω, μέσω χρηματοδοτικών ενισχύσεων για τη δημιουργία νέων
και βιώσιμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης
του εμπορίου και των υπηρεσιών με έμφαση στην περιφερειακή
ανάπτυξη και στην τοπική οικονομία
42o: Κατάρτιση του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα
Επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του Δ’ ΚΠΣ. Σημειώνεται ότι το 82%
των πόρων της Τέταρτης Προγραμματικής Περιόδου (20,1 δις ευρώ) θα
κατευθυνθεί προς στην Περιφέρεια.
43o: Σχεδιασμός του Εθνικού Παρατηρητηρίου Εμπορίου. Η προκήρυξη
του αντίστοιχου διαγωνισμού βρίσκεται στο στάδιο της τεχνικής
αξιολόγησης.

44o: Προώθηση της ψήφισης του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, σε συνεργασία
με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, που περιλαμβάνει ένα απλουστευμένο,
σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό σύστημα ρυθμίσεων, με βάση
τη δεύτερη ευκαιρία, θα προσφέρει σημαντικά οφέλη στην υγιή
επιχειρηματική δράση, ιδίως των μικρομεσαίων μονάδων και, κατ’
επέκταση, στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση και στην κοινωνία.
45o: Δημιουργία νέου θεσμικού πλαισίου για τις ΑΕ, με την αναμόρφωση
και τον εκσυγχρονισμό του Ν. 2190/1920. Οι προτεινόμενες επεμβάσεις
προέκυψαν μετά από εκτενή διαβούλευση με φορείς της αγοράς και
αποσκοπούν, μεταξύ άλλων, στον περιορισμό της γραφειοκρατίας σε
όλα τα στάδια λειτουργίας των επιχειρήσεων και στην ενίσχυση των
δικαιωμάτων μειοψηφίας.
46o: Ενσωμάτωση στην Εθνική Νομοθεσία (Ν.3412/2005) της οδηγίας για τη
δημιουργία Ευρωπαϊκής Εταιρείας.
47o: Kατάρτιση νέου νόμου για τον ανταγωνισμό (Ν. 3373/2005, ΦΕΚ188Α΄),
ο οποίος ενσωμάτωσε επί το αυστηρότερο όλες τις κοινοτικές οδηγίες
για την αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς, με σκοπό την προστασία
του υγιούς ανταγωνισμού. Ενεργοποιήθηκε και ισχυροποιήθηκε η
Επιτροπή Ανταγωνισμού. Έχουν ήδη πολλαπλασιασθεί οι έλεγχοι και έχουν
επιβληθεί δέκα φορές υψηλότερα πρόστιμα την περίοδο 2005-2006, σε
σύγκριση με την περίοδο 1995-2004.
289

48o: Eντατικοποίηση των ελέγχων εκ μέρους όλων των ελεγκτικών
μηχανισμών και, συγκεκριμένα, του ΕΦΕΤ, όλων των Διευθύνσεων της
ΓΓΕ, καθώς και των αρμοδίων υπηρεσιών των Νομαρχιών. Παράλληλα,
ενισχύθηκε θεσμικά και οργανωτικά ο συντονισμός μεταξύ των φορέων.
49o: Προώθηση σχεδίου νόμου, που θα προβλέπει την ενοποίηση των
προστίμων, που σήμερα ρυθμίζονται από διάφορες διατάξεις, ώστε να
γνωρίζει ο ελεγχόμενος με σαφήνεια τις κυρώσεις και να καταστούν
αποτελεσματικότεροι οι έλεγχοι των αρμόδιων φορέων.
50o: Το υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε υπό την αιγίδα του και συνείσφερε
καθοριστικά στην επιτυχή διοργάνωση του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην
Αθήνα στις 18-19 Μαΐου 2007.

Συγκεντρωτικός Πίνακας των κυριότερων εθνικών δράσεων
του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (Ε.Π.ΑΝ.),
από τις οποίες επωφελούνται οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

•

Ολοκληρωμένα Επιχειρηματικά Σχέδια Μικρών και Πολύ Μικρών
Επιχειρήσεων.

•

Δικτύωση των ΜμΕ.

•

Τεχνολογικός Εκσυγχρονισμός των Επιχειρήσεων.

•

Πιστοποίηση Επιχειρήσεων.

•

Νεανική Επιχειρηματικότητα.

•

Γυναικεία Επιχειρηματικότητα.

•

Επιχειρηματικότητα ατόμων με Αναπηρίες.

•

Επιχειρηματικότητα των ΡΟΜ πληθυσμών.

•

Επιχειρηματικότητας των γονέων οικογενειών (άνδρες - γυναίκες) με τρία
τέκνα και άνω.

•

Επιχειρηματικά Σχέδια Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων
κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης & δέρματος (ΚΕΥΔ).

•

Ενίσχυση ΜΜΕ του τομέα της Βιομηχανικής Υπεργολαβίας.

•

Περιβαλλοντικά Σχέδια και σχετικές Συνεργασίες.

•

Ηλεκτρονικό Επιχειρείν (Πρόγραμμα κοινωνία της πληροφορίας).

•

Κατάρτιση των ΜμΕ.

•

Επιχειρηματικά σχέδια για το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες.

•

Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών & Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ).

•

Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής Μίσθωσης Μικρών
και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων.

•

Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Υποδομές.

•

Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ).

•

Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

•

Κέντρα Υποδοχής Επενδυτών (ΚΥΕ).

•

Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης ( ΕΣΑΑ).

•

Αξιοποίηση Ερευνητικών Προγραμμάτων για τη δημιουργία νέων
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επιχειρήσεων.
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•

Ενίσχυση Θερμοκοιτίδων και Επιστημονικών και Τεχνολογικών Πάρκων.

•

Ανάπτυξη της Βιομηχανικής Έρευνας και της Τεχνολογίας.

•

Ανάπτυξης της βιομηχανικής έρευνας κα τεχνολογίας σε νέες
επιχειρήσεις.

•

Προώθηση έργων επίδειξης και καινοτομίας.

•

Διεθνή συνεργασία σε βιομηχανική έρευνα και προανταγωνιστική δράση.

•

Κοινοπραξίες έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης σε τομείς εθνικής
προτεραιότητας.

•

Απασχόληση νέου ερευνητικού προσωπικού σε επιχειρήσεις.

•

Διάδοση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας .

•

Ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων
χρήσεων των Ορυκτών Πρώτων Υλών.

•

Εφαρμογή επιδεικτικών έργων καινοτόμων τεχνολογιών.

•

Προσδιορισμός αξιοπιστίας και απόδοσης ενεργειακού εξοπλισμού και
ενεργειακών προϊόντων.

•

Έργα προώθησης καινοτόμων λύσεων στον τομέα της ενέργειας.

•

Ανάπτυξη και προώθηση νέων υλικών, νέων τεχνολογιών και νέων
χρήσεων και Ορυκτών Πρώτων Υλών.

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΝΕΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
(Ν. 3377/2005)

Α/Α

ΣΗΜΕΙΑ ΠΟΥ

ΤΙ ΑΛΛΑΖΕΙ ΜΕ

ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ

ΤΟΝ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΝΟΜΟ

ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ
1.

Υπαίθριο και
πλανόδιο εμπόριο
- Λαϊκές Αγορές Παζάρια

Με το νέο νόμο για το υπαίθριο εμπόριο
(πλανόδιο & στάσιμο):
• ξεκαθαρίζουν οι αρμοδιότητες των
ελεγκτικών μηχανισμών ώστε να μην
υπάρχουν αλληλοκαλύψεις μεταξύ τους,
• καταργούνται τα πάσης φύσεως
ιδιωτικά παζάρια, όπως επίσης και η
δυνατότητα των δήμων να εκχωρούν την
αρμοδιότητα λειτουργίας παζαριών σε
ιδιώτες.

292

• Μπαίνει τάξη στην ανεξέλεγκτη ίδρυση
κυριακάτικών παζαριών, με τη μεταφορά
της σχετικής αρμοδιότητας στη
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση
• Δίνεται η δυνατότητα να καταστρέφονται
τα κατασχεθέντα εμπορεύματα και οι
απομιμήσεις, αντί να φυλάγονται σε
αποθήκες και μετά, μέσω πλειστηριασμού,
να ξαναμπαίνουν, νόμιμα μάλιστα, στην
αγορά
Επιπλέον αποκλείεται κάθε δυνατότητα
κομματικής παρέμβασης στην χορήγηση
αδειών, καθώς :
• οι άδειες χορηγούνται πλέον με
αντικειμενικά και κοινωνικά κριτήρια ,
• και με τη διαδικασία της κλήρωσης.
Σε ό,τι αφορά τις άδειες του υπαιθρίου εμπορίου
χορηγούνται άδειες με κοινωνικά κριτήρια και
στις παρακάτω κατηγορίες :
• μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), σε πολύτεκνους και τα παιδιά
αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία
παιδιά.
• μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό 5%,
σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες

και γονείς που προστατεύουν άτομα
με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης.
Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με κλήρωση, η
οποία διενεργείται μεταξύ των ενδιαφερομένων
από το νομαρχιακό, το δημοτικό ή κοινοτικό
συμβούλιο, κατά περίπτωση.
Ανάλογες ρυθμίσεις γίνονται για τις άδειες
των πωλητών λαϊκών αγορών οι οποίες θα
χορηγούνται και στις παρακάτω κατηγορίες
ως εξής :
• μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%),
σε γονείς παιδιών με ειδικές ανάγκες
και γονείς που προστατεύουν άτομα
με νοητική υστέρηση, αυτισμό, βαριές
αναπηρίες και πολλαπλές ανάγκες
εξάρτησης,
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• μέχρι ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό
(15%), σε πολύτεκνους και τα παιδιά
αυτών, καθώς και σε γονείς με τρία
παιδιά,
• μέχρι ποσοστό πέντε τοις εκατό
(5%), σε άτομα απεξαρτημένα από τα
ναρκωτικά και το αλκοόλ,
• μέχρι ποσοστό τρία τοις εκατό (3%), σε
πρόσωπα τα οποία ασκούσαν εμπορία
κατά κύριο επάγγελμα και αδυνατούν να
συνεχίσουν την άσκησή της, για λόγους
νομικούς και οικονομικούς, εφόσον
έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έτος
της ηλικίας.
Οι υπόλοιπες άδειες χορηγούνται με κλήρωση
στην οποία μετέχουν όσοι έχουν υποβάλει
αίτηση και είναι άνεργοι. Ειδικότερα για τη
διενέργεια κληρώσεων προβλέπονται τα εξής:
• Κλήρωση διενεργείται όταν ο αριθμός
των προσώπων τα οποία έχουν
προτεραιότητα, κατά κατηγορία,
υπερβαίνει τον αριθμό των αδειών που
αναλογεί σε κάθε κατηγορία προσώπων.
• Αν ο αριθμός των αιτήσεων είναι
μικρότερος από τον αριθμό των
προς χορήγηση αδειών, οι επί πλέον
άδειες χορηγούνται μόνο ύστερα
από νέα προκήρυξη και τήρηση της

προβλεπόμενης διαδικασίας.
• Όλες οι κληρώσεις διενεργούνται
δημοσίως, την ίδια ημέρα.
Καταργείται η ανεξέλεγκτη δραστηριότητα
μικροπωλητών στις παρυφές των λαϊκών
αγορών (παραλαϊκές), καθώς οι θέσεις
άσκησης υπαίθριου στάσιμου εμπορίου
πρέπει να βρίσκονται εκτός των δημοτικών
και λαϊκών αγορών, αλλά και των περιοχών
που γειτνιάζουν ή ευρίσκονται σε μικρή
απόσταση από οργανωμένες ξενοδοχειακές
μονάδες και εισόδους αρχαιολογικών χώρων,
μουσείων, μνημείων και εκκλησιών και
μπροστά από εμπορικά καταστήματα.
• Η απόσταση των θέσεων άσκησης
υπαίθριου στάσιμου εμπορίου από τα
άκρα των δημοτικών και λαϊκών αγορών
δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη των
τριακοσίων (300) μέτρων στους δήμους
του λεκανοπεδίου Αττικής και σε δήμους
με πληθυσμό πάνω από εκατό χιλιάδες
(100.000) κατοίκους.
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• Σε κάθε άλλη περίπτωση, η ανωτέρω
απόσταση δεν επιτρέπεται να είναι
μικρότερη των εκατόν πενήντα (150)
μέτρων.
• Προβλέπεται η δυνατότητα απόκτησης
άδειας πωλητή λαϊκών αγορών όσων
μικροπωλητών υπαιθρίου εμπορίου
διέθεταν άδεια στις λαϊκές αγορές, εφ΄
όσον πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.
2.

Εκπτώσεις και
προσφορές

Ο νέος νόμος ρυθμίζει πλέον με τρόπο σαφή
τη χρονική περίοδο των εκπτώσεων:
• Οι χειμερινές εκπτώσεις θα ξεκινάνε την
πρώτη Δευτέρα μετά την 20η Ιανουαρίου
κάθε έτους και θα διαρκούν πέντε (5)
εβδομάδες.
• Οι θερινές εκπτώσεις θα ξεκινάνε την
πρώτη Δευτέρα μετά την 15η Ιουλίου κάθε
έτους και θα διαρκούν έξι (6) εβδομάδες.
• Τριάντα ημέρες πριν από την έναρξη των
εκπτώσεων, απαγορεύεται στα εμπορικά
καταστήματα να ανακοινώνουν προς
το κοινό εκπτώσεις ή προσφορές με
οποιοδήποτε τρόπο, ιδίως με διαφήμιση,
επιστολές ή ανάρτηση διαφημιστικών

πινακίδων.
Επιπλέον, για όσους παραβαίνουν τις
διατάξεις και κάνουν πρόωρες εκπτώσεις
στο διάστημα των 30 ημερών πριν από
την έναρξη των επίσημων εκπτώσεων,
προβλέπονται, εκτός από τις ποινικές
κυρώσεις και διοικητικές :
• πρόστιμο μέχρι ποσού ίσου με το 0,5%
του ετησίου κύκλου εργασιών που
πραγματοποιούν
• σε περίπτωση υποτροπής, μπορεί το
πρόστιμο να αυξάνεται μέχρι το 3%
του ετησίου κύκλου εργασιών της
συγκεκριμένης επιχείρησης.
Επιπλέον, αν οι εκπτώσεις είναι ανακριβείς ή
πλασματικές, προβλέπονται, εκτός από τις
ποινικές κυρώσεις και διοικητικές με:
• πρόστιμο χίλια (1.000) μέχρι εκατό
χιλιάδες (100.000) ευρώ.
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Αναμορφώνεται το καθεστώς προσφορών
ώστε και τα συμφέροντα των καταναλωτών
να προστατεύονται και συνθήκες αθέμιτου
ανταγωνισμού εις βάρος των μικρών
επιχειρήσεων να μη δημιουργούνται
Επίσης, αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή
παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης
των τιμών, προβλέπονται όπως άλλωστε
είχαν ζητήσει όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι
και ειδικά οι μικρομεσαίες εμπορικές
επιχειρήσεις της χώρας, εκτός από τις
ποινικές κυρώσεις και διοικητικές με:
• πρόστιμο πεντακόσια (500) μέχρι πενήντα
χιλιάδες (50.000) ευρώ.
3.

Πωλήσεις κάτω
του τιμολογιακού
κόστους

Ρυθμίζονται σε όφελος του καταναλωτή οι
πωλήσεις κάτω του τιμολογιακού κόστους,
ώστε μέρος ή το σύνολο των εκπτώσεων
που δίνονται με πιστωτικά σημειώματα
από τους προμηθευτές και τις βιομηχανίες
να μπορούν να περνάνε στον καταναλωτή.
Επίσης ορίζεται ότι απαγορεύεται η πώληση
εμπορευμάτων σε τιμές κάτω του κόστους.
• Ως κόστος αγοράς θεωρείται η
τιμή μονάδας του προϊόντος, που
αναγράφεται στο τιμολόγιο του
προμηθευτή, αφαιρουμένων των

εκπτώσεων που αναφέρονται στο
τιμολόγιο ή αποδεικνύονται με
πιστωτικά σημειώματα, ανεξάρτητα αν
οι εκπτώσεις είναι βασικές ή εξαρτώνται
από τον κύκλο εργασιών ή αναφέρονται
σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα,
συνυπολογιζομένων στο κόστος του
Φ.Π.Α. και των λοιπών δασμών και
φόρων, που τυχόν επιβάλλονται, καθώς
και των μεταφορικών, εφόσον δεν
εμπεριέχονται στην τιμολογιακή τιμή.
4.
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Ρυθμίσεις
για τα μεγάλα
καταστήματα

Με το νέο νόμο εφαρμόζονται
συγκεκριμένες ρυθμίσεις, με αυστηρούς
όρους και συγκεκριμένα κριτήρια για την
χορήγηση άδειας λειτουργίας από τη
νομαρχιακή αυτοδιοίκηση στα μεγάλα
καταστήματα. Απαιτείται άδεια για τη
λειτουργία καταστήματος:
• πάνω από 1500 τ.μ. στα νησιά Ρόδος και
Κέρκυρα, ανεξάρτητα από την απόσταση
του καταστήματος από δήμο ή κοινότητα
και στην Κρήτη, εφόσον το κατάστημα
βρίσκεται σε απόσταση μέχρι είκοσι (20)
χιλιόμετρα από το πολεοδομικό κέντρο
της πρωτεύουσας κάθε νομού
• πάνω από 500 τ.μ, στα νησιά Χίος, Κως,
Λέσβος, Λήμνος, Σάμος, Σύρος, Ζάκυνθος,
Κεφαλλονιά και Λευκάδα,
• πάνω από 200 τ.μ., στα υπόλοιπα νησιά
της χώρας,
• πάνω από 2500 τ.μ. σε δήμους με
πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους,
εφόσον το κατάστημα βρίσκεται σε
απόσταση μέχρι είκοσι (20) χιλιόμετρα
από το κέντρο των δήμων,
• πάνω από 1500 τ.μ., σε δήμους με
πληθυσμό από 20.000 μέχρι 100.000
κατοίκους, εφόσον το κατάστημα
βρίσκεται μέχρι 20 χλμ από το κέντρο των
δήμων,.
Στόχος του νέου νόμου είναι οι μικρές
εμπορικές επιχειρήσεις να διατηρήσουν
το πλεονέκτημα που διαθέτουν να είναι
κοντύτερα στον καταναλωτή, ενώ τα μεγάλα
καταστήματα να επιτρέπεται να λειτουργούν
μακριά από τα κέντρα των πόλεων της
περιφέρειας.

5.

Ενιαίο εθνικό
ωράριο λειτουρ
γίας των εμπορικών
καταστημάτων

Ορίζεται ενιαίο εθνικό πλαίσιο λειτουργίας
των καταστημάτων για όλη τη χώρα ως εξής:
• από τις 05:00 μέχρι τις 21:00 Δευτέρα Παρασκευή και από 05:00 μέχρι τις 20:00
το Σάββατο.
• Θέμα λειτουργίας των καταστημάτων
την Κυριακή δεν τίθεται.
• Το ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας μπορεί να
διευρυνθεί από τον Νομάρχη , μετά από
τη σύμφωνη γνώμη των φορέων της
περιοχής του.
• Κάθε εμπορικός σύλλογος μπορεί να
καθορίσει το ωράριο των μελών του, χωρίς
όμως το ωράριο να είναι δεσμευτικό.
• Εντός του ενιαίου πλαισίου λειτουργίας
των καταστημάτων, κάθε έμπορος
μπορεί να λειτουργεί το κατάστημά του,
όπως αυτός επιθυμεί.
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6.

Επιβολή
διοικητικών
προστίμων

Αποσαφηνίζεται και γίνεται αυστηρότερο
το σύστημα επιβολής προστίμων, τόσο
στις Λαϊκές Αγορές, όσο και στο Υπαίθριο
Εμπόριο αφού:
• θεσπίζονται διοικητικά πρόστιμα για
πρώτη φορά (300 ευρώ έως 5.000 ευρώ
ανάλογα με την παράβαση), τα οποία
επιβάλλονται άμεσα και επιτόπου,
• και σε περιπτώσεις όπου πάνω
από τρεις φορές οι παραβάτες δεν
συμμορφώνονται με τη νομοθεσία, τότε
τα πρόστιμα διπλασιάζονται και υπάρχει
η δυνατότητα προσωρινής ή μόνιμης
ανάκλησης της άδειας.

7.

Διαγωνισμοί για τα
κυλικεία

Εξασφαλίζεται ο καταναλωτής από
φαινόμενα επιδίωξης υπερβολικού κέρδους
σε χώρους περιορισμένης πρόσβασης,
όπως οι αρχαιολογικοί χώροι, οι τουριστικοί
και άλλοι, όπου επικρατεί η μονοπωλιακή
εκμετάλλευση και ελλείπουν παντελώς
οι συνθήκες του ανταγωνισμού στην
προσφορά ορισμένων βασικών προϊόντων,
καθώς :
• Προβλέπονται ανώτατες τιμές λιανικής
πώλησης σε βασικά είδη.
• Οι τιμές αυτές εισάγονται στους όρους

των διαγωνισμών εκμετάλλευσης
κυλικείων που βρίσκονται στους
ανωτέρω χώρους, ως ουσιώδεις όροι
αυτών, ώστε ο κάθε ενδιαφερόμενος
επιχειρηματίας να γνωρίζει εκ των
προτέρων τις τιμές πώλησης των
προϊόντων του. Κατά τον τρόπο
αυτό επιτυγχάνεται η προστασία του
καταναλωτή και εισάγεται ένα πάγιο
σύστημα διαφανούς εκμετάλλευσης
χώρων με ιδιαίτερη σημασία για τον
οικείο φορέα και τον καταναλωτή.
• Εισάγεται νέο σύστημα επιβολής
διοικητικών κυρώσεων επί τόπου στους
παραβάτες.
8.

Εκθέσεις Βιβλίων

Με το νέο νόμο μπαίνει τάξη στις εκθέσεις
βιβλίων, όπου πλέον:
• Απαγορεύεται η λιανική πώληση βιβλίων
κατά τη διάρκεια εκθέσεων βιβλίου,
μέσα στον εκθεσιακό χώρο. Εξαιρούνται
οι εκθέσεις βιβλίου, που διοργανώνονται
από συνδικαλιστικούς φορείς του
τομέα έκδοσης και εμπορίας βιβλίου.
Η εξαίρεση ισχύει για μία μόνο έκθεση
βιβλίου, ανά συνδικαλιστικό φορέα κατ’
έτος.
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• Όταν οι εκθέσεις βιβλίου διοργανώνονται
από πανελλήνιους δευτεροβάθμιους
συνδικαλιστικούς φορείς, η εξαίρεση
ισχύει για μία έκθεση, ανά νομό.
• Επιτρέπεται η πώληση βιβλίων σε
εκθέσεις ή εκδηλώσεις, εφόσον το
αντικείμενό τους είναι συναφές με το
περιεχόμενο των βιβλίων.
• Επιτρέπεται η πώληση παλαιών βιβλίων
σε υπαίθριους χώρους, από φορείς
εκδοτών ή βιβλιοπωλών με την εποπτεία
του Εθνικού Κέντρου Βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ).
9.

Ηλεκτρονικό
εμπόριο

Με το νέο νόμο:
• ιδρύεται Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικώς
Επιχειρείν, και
• προετοιμάζονται σχετικές δράσεις σ’
αυτόν τον κρίσιμο τομέα.
Σκοπός του Εθνικού Συμβουλίου
Ηλεκτρονικού Εμπορίου είναι:

• Η υποβολή προτάσεων για τον
σχεδιασμό της εθνικής στρατηγικής στον
τομέα του ηλεκτρονικώς επιχειρείν,
• η τεχνολογική ανάπτυξη των ελληνικών
επιχειρήσεων στον τομέα αυτό και η
αύξηση της ανταγωνιστικότητάς τους,
• η εμπέδωση πνεύματος εμπιστοσύνης
του καταναλωτή κατά τις συναλλαγές
του ηλεκτρονικού εμπορίου,
• η δημιουργία και ενημέρωση ενός
πλαισίου ηλεκτρονικών συναλλαγών
και υπηρεσιών της κοινωνίας της
πληροφορίας
• η παρακολούθηση της εξέλιξης της
σχετικής ευρωπαϊκής νομοθεσίας και
• η υποβολή προτάσεων στην Διεύθυνση
Ηλεκτρονικού Εμπορίου της Γενικής
Γραμματείας Εμπορίου για την
προώθηση απ΄ αυτήν των απαιτουμένων
εκτελεστικών μέτρων εφαρμογής αυτής.
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10.

11.

Υποχρεωτική
προθεσμία
καταβολής
χρημάτων από
τις ασφαλιστικές
εταιρείες για
πρόωρη ή
κανονική εξαγορά
συμβολαίων ζωής

Ορίζεται ότι, στην περίπτωση κατά την οποία
μια ασφαλιστική εταιρεία δεν καταβάλει
στους ασφαλισμένους της τα ποσά των
συμβολαίων ζωής, εφόσον υπάρχει πρόωρη
ή κανονική εξαγορά συμβολαίων ζωής, στο
χρονικό διάστημα των 30 ημερών, σύμφωνα
με τη νομοθεσία, τότε :

Κρατικές
Προμήθειες

Θεσπίζεται παράβολο για την υποβολή
ένστασης στους διαγωνισμούς των κρατικών
προμηθειών, καθώς η μέχρι σήμερα εμπειρία
απέδειξε, ότι μεγάλος αριθμός ενστάσεων
υποβάλλεται άσκοπα και χωρίς βάσιμους
λόγους, με στόχο την καθυστέρηση ή την
ματαίωση δημόσιων διαγωνισμών. Το ύψος
του παραβόλου καθορίζεται στο 0,10% του
προϋπολογισμού του διαγωνισμού και δεν
μπορεί να είναι:

• επιβάλλεται πρόστιμο στην ασφαλιστική
εταιρεία από 3.000 ευρώ έως 60.000
ευρώ.

• μικρότερο από 1.000 ευρώ
• μεγαλύτερο από 5.000 ευρώ

