


* Από το κοινωνικό μήνυμα των
Υπουργείων Ανάπτυξης και Μεταφο-
ρών & Επικοινωνιών, για την εξοικο-
νόμηση ενέργειας από τη χρήση των
Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.



Το βιβλίο αυτό αφιερώνεται στους συνεργάτες μου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης, τους Υφυπουργούς, τους Γενικούς
Γραμματείς, τον Ειδικό Γραμματέα, τους Επικεφαλής των
Ανεξάρτητων Αρχών, τις Διοικήσεις των εποπτευομένων
Οργανισμών και το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου
και των εποπτευόμενων Οργανισμών.

Σε όλους τους συνεργάτες μου 2004-2007.
Με αγάπη και ευγνωμοσύνη για την δουλειά τους, ατε-

λείωτες ώρες με συνέπεια, ήθος και υψηλή παραγωγικό-
τητα και αποτελεσματικότητα.

Το έργο μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης είναι πρωτί-
στως δικό τους.
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ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ

Το Σάββατο 6 Μαρτίου του 2004, στις 7:00 το απόγευμα ο Κώστας
Καραμανλής, μου τηλεφωνεί στην Καρδίτσα όπου βρισκόμουν για τις
εκλογές. Με ενημερώνει ότι όλα δείχνουν ότι κερδίζουμε τις εκλογές και
μου ζητά να βρίσκομαι την επομένη, στις 10:00 το πρωί στην οδό Πλου-
τάρχου στο γραφείο του. Μας συνέδεαν ήδη σχέσεις φιλίας, στενής συ-
νεργασίας και εμπιστοσύνης. Με απόφασή του άλλωστε είχα οριστεί
πρώτος Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας τον Απρί-
λιο του 1997, ενώ από το 2000 ύστερα από εισήγησή του είχα εκλεγεί Γε-
νικός Γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματός μας.

Στις 7:00 το πρωί της 7ης Μαρτίου 2004, ψήφισα στο χωριό μου,
τον Ελληνόπυργο Καρδίτσας και στις 10:00 το πρωί ανταποκρινόμε-
νος στο κάλεσμα του Κ. Καραμανλή, βρισκόμουν στο γραφείο του.
Μαζί του μόνο η συνεργάτιδα του, Αλεξάνδρα Αγγέλου. Αφού ανταλ-
λάξαμε απόψεις για την ημέρα των εκλογών και την πορεία της ψη-
φοφορίας, ξεκίνησε η συζήτηση για τις ευθύνες που έρχονταν και για
τα βήματα από το βράδυ και μετά.

Κύριο θέμα η συγκρότηση της Κυβέρνησης. Ζήτησε τις απόψεις
μου για τη σύνθεση της κυβέρνησης και μετά από περίπου δυόμιση
ώρες η συζήτηση έβαινε προς το τέλος. Μέσα μου ήμουν ευτυχής,
γιατί δεν μου είχε μιλήσει καθόλου για δική μου συμμετοχή. Και αι-
σθανόμουν ευτυχής γιατί είχα την πεποίθηση ότι θα μπορούσα να
είμαι χρήσιμος δίχως την ευθύνη ενός υπουργικού χαρτοφυλακίου.
Τότε μου λέει, «γιατί δεν με ρωτάς, μ’ εσένα τί θα κάνω»; 
- Πρόεδρε οι επιλογές των συνεργατών σου είναι δικό σου θέμα.

Γιατί να ρωτήσω; 
Η απάντησή του ήταν «δεν πρόσεξες ότι δεν μιλήσαμε για ένα
Υπουργείο; Εσύ θα αναλάβεις το Υπουργείο Ανάπτυξης».

- Πρόεδρε, σ’ ευχαριστώ, ο ίδιος δεν είμαι οικονομολόγος. Έχω θη-
τεύσει ως Υπουργός Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Υπουργός Υγείας,
δεν έχω κανένα πρόβλημα να μην είμαι Υπουργός. 

- Αυτό το Υπουργείο είναι για τα δικά σου μέτρα. Στην πολιτική δεν
χρειάζεται εξειδίκευση. Ο Υπουργός είναι για να παίρνει σωστές
αποφάσεις, να τις πραγματοποιεί, να δρομολογεί το Κυβερνητικό
πρόγραμμα και να εποπτεύει την εφαρμογή του. Έχεις την από-
λυτη εμπιστοσύνη μου. 

- Πρόεδρε προτιμώ να μείνω κοντά σου χωρίς αξίωμα, για να έχεις
δίπλα σου την ίδια υποστήριξη που είχες όσο ήμουν Κοινοβου-
λευτικός Εκπρόσωπος και Γενικός Γραμματέας της Κοινοβουλευ-
τικής Ομάδας. 

- Αυτή είναι η απόφασή μου.
- Πρόεδρε, προτιμώ να είμαι δίπλα σου, και αφού με θέλεις δίπλα

σου, Υπουργός Επικρατείας, στη μία από τις δύο θέσεις, αφού
την άλλη θα την πάρει ο Θόδωρος Ρουσόπουλος, νέος πολιτικός,



αλλά με ιδέες, ικανότητες και ήθος.
- Μήτσο, αυτό το Υπουργείο θέλω να το αναλάβεις εσύ. Θέλω να

έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Είναι το πλέον σύνθετο Υπουργικό χαρ-
τοφυλάκιο και θέλω εκεί ένα στέλεχος της απολύτου εμπιστοσύ-
νης μου, των διοικητικών ικανοτήτων σου, της υπουργικής πείρας
και του ήθους σου».
Η συζήτηση τελείωσε εκεί. Η απόφασή του σεβαστή από μένα. Βρε-

θήκαμε πάλι το απόγευμα της ίδιας μέρας στα γραφεία της οδού Ρηγίλ-
λης, για τα αποτελέσματα και την προετοιμασία των δηλώσεων που θα
έκανε το βράδυ στο Ζάππειο, μετά το αποτέλεσμα των εκλογών.

Οφείλω να ομολογήσω ότι αισθάνθηκα βαριά την ευθύνη, καθώς
αναλάμβανα ένα πολυυπουργείο που κάλυπτε όλο το φάσμα της οικο-
νομικής δραστηριότητας. Από την ενέργεια και τη βιομηχανία έως το εμ-
πόριο, την προστασία του καταναλωτή, την έρευνα και την τεχνολογία.

Από την πρώτη ημέρα, μαζί με όλους τους συνεργάτες μου, τους
υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς, τον ειδικό γραμματέα για την
ανταγωνιστικότητα και τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης εργασθή-
καμε ως ομάδα. Όλοι είχαν ρόλο, ευθύνη, αρμοδιότητες και συμβολή. 

Τους ενθάρρυνα να παίρνουν πρωτοβουλίες, αλλά την τελική ευ-
θύνη την είχα εγώ. Και από την αρχή καθόρισα ότι κάθε Δευτέρα το
πρωί στις 8:00, όλοι μαζί για δύο ώρες τουλάχιστον θα συζητούσαμε
διεξοδικά για τον απολογισμό των προηγούμενων και τον προγραμ-
ματισμό των επόμενων ημερών. Ακόμη και σήμερα κάποιοι από αυ-
τούς μου περιγράφουν τα δευτεριάτικα πρωινά ως βασανιστήριο.

Ασφαλώς δεν ήταν αυτός ο στόχος μου. Ωστόσο, ο υπουργός
οφείλει να θέτει στόχους και αυστηρά χρονοδιαγράμματα για την υλο-
ποίησή τους. Ο πολιτικός χρόνος «τρέχει» ταχύτερα από το λεπτο-
δείκτη ενός ρολογιού.

Στους 42 μήνες που μεσολάβησαν τέθηκαν οι βάσεις για μια επα-
ναστατική εξέλιξη στον τομέα της ενέργειας. Νέες ενεργειακές υπο-
δομές σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν, απελευθερώθηκαν οι αγορές
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, προωθήθηκαν οι Α.Π.Ε. και υπο-
γράφηκαν σημαντικές διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες. Η πολυδιά-
στατη διεθνοποιημένη ενεργειακή πολιτική της περιόδου 2004-2007
είχε ως βασικό στόχο: Την ένταξη της Ελλάδας στον παγκόσμιο ενερ-
γειακό χάρτη, τη γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας, την προσέλ-
κυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων και τη δημιουργία νέων θέσεων
απασχόλησης, ιδιαίτερα στην Περιφέρεια.

Στον τομέα της βιομηχανίας ανανεώθηκαν και ενισχύθηκαν οι εγ-
χώριες βιομηχανικές υποδομές και στηρίχθηκε ο εκσυγχρονισμός και
η ανανέωση του βιομηχανικού ιστού της χώρας.

Το εμπόριο εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Κοινοτικό Πλαίσιο Στή-
ριξης, εκσυγχρονίσθηκε ο πτωχευτικός κώδικας, πήρε σάρκα και οστά
το Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Παράλληλα, έγιναν τα πρώτα μεγάλα βή-
ματα για μια ριζική μεταρρύθμιση στην οργάνωση και λειτουργία του
εμπορίου, με κύριο γνώμονα την αύξηση των επιλογών του κατανα-
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λωτή και τη μείωση του επιπέδου των τιμών αγαθών και υπηρεσιών.
Παράλληλα, ενισχύθηκε η προστασία του καταναλωτή, με την ενεργο-

ποίηση της γενικής γραμματείας του καταναλωτή και το νέο θεσμό, τον Συ-
νήγορο του Καταναλωτή. Η προστασία του καταναλωτή βρέθηκε καθημερινά
στην πρώτη γραμμή της πολιτικής μας. Οι έλεγχοι πολλαπλασιάστηκαν προς
όλες τις κατευθύνσεις, οι καταναλωτές απέκτησαν δυνατή φωνή.

Στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας, δόθηκε έμφαση στην
ενίσχυση των υποδομών και του επιστημονικού και ερευνητικού δυ-
ναμικού της χώρας και προωθήθηκαν σημαντικές διεθνείς συμφωνίες.
Στο διάστημα των τρεισήμισι χρόνων είχα συνεργασία με 269 κορυ-
φαίες προσωπικότητες της πολιτικής απ’ όλον τον κόσμο.

Ισχυρός υποστηρικτικός μηχανισμός, το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα Ανταγωνιστικότητας, το γνωστό σε όλους ΕΠ.ΑΝ. με πολύ
χαμηλή απορροφητικότητα το Μάρτιο του 2004. Όμως η απορροφη-
τικότητά του απογειώθηκε, καθώς υποστηρίχθηκαν χρηματοδοτικά
δεκάδες χιλιάδες επενδύσεις στους τομείς του ΥΠ.ΑΝ. και τον τουρι-
σμό. Μέσα από τις αναγκαίες αναθεωρήσεις του δόθηκε έμφαση σε
επενδύσεις υψηλής προστιθέμενης αξίας.

Στην περίοδο 2004-2007 σεβάστηκα το έργο των προκατόχων
μου και προσπάθησα να χτίσω επάνω σε ό,τι θετικό παρέλαβα. Γιατί
ως πολιτικός αρχών και πεποιθήσεων, θεωρώ ότι αυτό αποτελεί μο-
νόδρομο για να πάει ο τόπος μας μπροστά. Αλλά και ότι είναι χρέος
μας να προσθέτουμε και όχι να αφαιρούμε. 

Ήταν φυσικό, στην περίοδο αυτή, να γίνουν και λάθη και παρα-
λείψεις. Πραγματοποιήθηκε όμως σημαντικό έργο. Σίγουρα θα μπο-
ρούσαν να γίνουν ακόμη περισσότερα. Όπως είναι βέβαιο ότι στην
άσκηση πολιτικής, όπως και στη ζωή, ποτέ κανείς δεν έχει αρκετό
χρόνο για να σχεδιάσει και να επιτύχει όλα αυτά που θα ήθελε.

Θερμές ευχαριστίες στη συνεργάτιδά μου Λένα Ζερβουδάκη-Δη-
μοπούλου που ταξινόμησε και δακτυλογράφησε το υλικό και τα κεί-
μενα αυτού του βιβλίου και το θαυμασμό μου για τη βασανιστική
υπομονή, που κατάφερνε να αποκρυπτογραφεί τα χειρόγραφά μου.
Καθώς και τις συνεργάτιδες μου Φαλίτσα Τζέμου-Ρεμπάπη και
Αγλαΐα Σαλταγιάννη.

Το βιβλίο αυτό περιγράφει ατελείωτες ώρες δουλειάς, σκληρής
δουλειάς, τους 42 μήνες που έμεινα στο Υπουργείο Ανάπτυξης και
την κυβέρνηση. Η θητεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης για τρεισή-
μισι χρόνια με κατατάσσει ως τον Υπουργό με τη μεγαλύτερη θητεία
σ’ αυτό το Υπουργείο. Χρόνο όμως που έλειψα από την οικογένειά
μου. Αισθάνομαι τώρα την ανάγκη να την ευχαριστήσω για την κατα-
νόηση και την ανοχή της. Το θεωρώ έκφραση μεγάλης αγάπης προς
το πρόσωπό μου. Η σύζυγός μου Καίτη και τα παιδιά μου Γιώργος,
Στεφανία και Μάριος, με βοήθησαν να εστιαστώ στην απαιτητική
δουλειά του πολιτικού και του υπουργού και να προσφέρω όσα πε-
ρισσότερα μπορούσα στη Χώρα και τον Ελληνικό Λαό.

                                                ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Γ. ΣΙΟΥΦΑΣ 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Από το Μάρτιο του 2004, η Νέα Αναπτυξιακή Οικονομική Πολιτική
που εφαρμόστηκε από τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με
Πρωθυπουργό τον Κώστα Καραμανλή, επικεντρώθηκε σε τέσσερις
βασικούς στόχους: 
• Στη διατήρηση υψηλών ρυθμών ανάπτυξης στη μεταολυμπιακή

περίοδο.
• 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-

και την περιφερειακή ανάπτυξη, με βασικό στόχο τη διεύρυνση της
παραγωγικής βάσης και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Από το 2004 έως και τον Σεπτέμβριο του 2007, το Υπουργείο

Ανάπτυξης, σε συνεργασία με συναρμόδια υπουργεία, προώθησε μια
σειρά από πρωτοβουλίες και παρεμβάσεις σε όλο το φάσμα των βα-
σικών αρμοδιοτήτων του. Στην ενέργεια, τον φυσικό πλούτο, τη βιο-
μηχανία, το εμπόριο, την έρευνα και τεχνολογία, ενώ για πρώτη φορά
η προστασία του καταναλωτή αποτέλεσε οργανωμένα μέρος της εθνι-
κής στρατηγικής για την ανάπτυξη.

Σημαντικό εργαλείο της στρατηγικής μας ήταν η υλοποίηση του
Επιχειρησιακού προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα” που εμπλουτί-
στηκε με σειρά νέων προγραμμάτων για την ενέργεια, τη βιομηχανία,
το εμπόριο και τον τουρισμό.  

Ενδεικτικά αναφέρονται : 
• Η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών, ηλεκτρισμού και φυ-

σικού αερίου και η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στο ενεργειακό δυ-
ναμικό της χώρας. Βασικός στόχος η ενσωμάτωση της εγχώριας
ενεργειακής αγοράς στο νέο Ευρωπαϊκό ενεργειακό περιβάλλον
και η αύξηση των επιλογών των καταναλωτών.

• Η μείωση της ενεργειακής εξάρτησης της Χώρας από εισαγόμενες
πηγές ενέργειας (π.χ. πετρέλαιο) με την ισχυρή διείσδυση καθα-
ρότερων μορφών ενέργειας, όπως το φυσικό αέριο και κυρίως οι
Α.Π.Ε.

• Το νέο νομοθετικό πλαίσιο, για την αξιοποίηση των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της χώρας, στον τομέα των Α.Π.Ε που απογεί-
ωσε το ποσοστό τους στην εγχώρια παραγωγή και κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Η προώθηση μεγάλων διεθνών και διακρατικών ενεργειακών
συμφωνιών και έργων ιδιαίτερης σημασίας για τη χώρα και την
ευρύτερη περιοχή (αγωγοί φυσικού αερίου με την Τουρκία και την
Ιταλία, η διακρατική συμφωνία για τον πετρελαιαγωγό Μπουργ-
κάς-Αλεξανδρούπολη, η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Νο-
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τιοανατολικής Ευρώπης, τα Μνημόνια Ενεργειακής Συνεργασίας
με την Αίγυπτο, το Αζερμπαϊτζάν, την Αλβανία, η διασύνδεση των
ηλεκτρικών συστημάτων Ελλάδας-Τουρκίας κ.λπ.).

• Η δημιουργία μίας νέας ενεργειακής συμπεριφοράς των κατανα-
λωτών, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, με έμφαση στην εξοικονό-
μηση ενέργειας μέσω οικονομικών κινήτρων, αλλά και μέσω μιας
παρατεταμένης εκστρατείας ενημέρωσης των καταναλωτών από
το Υπουργείο Ανάπτυξης, τη Δ.Ε.Η. και το Κ.Α.Π.Ε.

• Η κατάκτηση από τη Χώρα μας πρωταγωνιστικού ρόλου στην
ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως καταδεί-
χτηκε με τις πρωτοβουλίες μας για την ίδρυση της Ενεργειακής
Κοινότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η σχετική συμφωνία,
που υπογράφηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2005, συνέβαλε
στην αναβάθμιση και τη διεθνή αναγνώριση του ενεργειακού
ρόλου της χώρας μας.

• Η λήψη 49+1 μέτρων για τη στήριξη των μικρών και μεσαίων επι-
χειρήσεων του Εμπορίου, της Παροχής Υπηρεσιών, της Μεταποί-
ησης και του Τουρισμού. 

• Η προώθηση της οργανωμένης επιχειρηματικής χωροθέτησης με
την προώθηση του Εθνικού Προγράμματος Βιομηχανικών και
Επιχειρηματικών Περιοχών με σημαντικά αποτελέσματα για τις
επιχειρήσεις που εντάχθηκαν. 

• Το νέο αδειοδοτικό σύστημα για τις επιχειρήσεις στο μεταποιητικό
τομέα και η ίδρυση των Διευθύνσεων Ανάπτυξης στις Νομαρχια-
κές Αυτοδιοικήσεις, με τα οποία δόθηκε ώθηση στις νέες επενδύ-
σεις και μειώθηκε 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 καταναλωτών. 

• Η θεσμική θωράκιση των Ανεξάρτητων Αρχών (Επιτροπή Αντα-
γωνισμού, ΡΑΕ) και η ενίσχυση της στελεχιακής τους συγκρότη-
σης. Παράλληλα, η δημιουργία νέων θεσμών, όπως ο Συνήγορος
του Καταναλωτή, που αποτέλεσε ένα ακόμη μοχλό στήριξης των
καταναλωτών στις συναλλαγές τους με το δημόσιο, τις τράπεζες
και τον ιδιωτικό Τομέα. 

• Η προώθηση ενός νέου πλαισίου για την έρευνα και την τεχνολο-
γία, σε συντονισμένη και δημιουργική συνεργασία με την υπουργό
Παιδείας Μαριέττα Γιαννάκου, τον Γενικό Γραμματέα του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης (Γ.Γ.Ε.Τ.) καθηγητή Γιάννη Τσουκαλά και τον Ει-
δικό Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
καθηγητή Αθανάσιο Κυριαζή. Η αναβάθμιση της λειτουργίας των
12 Ερευνητικών Κέντρων και 48 Ινστιτούτων, και η σύσταση νέου
Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας για την κινητοποί-
ηση του πλούσιου επιστημονικού δυναμικού που διαθέτει η χώρα
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και δραστηριοποιείται εντός και εκτός της Ελλάδας. Το σχέδιο αυτό
για πρώτη φορά επιτύγχανε τη συνεργασία των ερευνητικών το-
μέων της χώρας. Δυστυχώς, το σχέδιο νόμου αυτό, παρότι εγκρί-
θηκε από τη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή τον Ιούλιο-
Αύγουστο του 2007 και λόγω των εκλογών που μεσολάβησαν το
Σεπτέμβριο ψηφίστηκε στις αρχές του 2008 (Νόμος 3653/2008
ΦΕΚ 49 Α΄) δεν εφαρμόστηκε ποτέ, με αποτέλεσμα μέχρι πρό-
σφατα που ψηφίστηκε ο ν. 4310/2014 η χώρα να πορεύεται δίχως
θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και τεχνολογία.

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

• Η προώθηση 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. 
Ανακηρύξαμε τα έτη 2005-2010 ως έτη ανταγωνιστικότητας για

να εμπεδώσουμε στην κοινωνία την αντίληψη, ότι η ανταγωνιστι-
κότητα είναι κλειδί για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη στήριξη της εξω-
στρέφειας με συγκεκριμένες δράσεις κάθε χρόνο. Ανακηρύξαμε
τα έτη 2005-2010 ως έτη εξοικονόμησης ενέργειας για να εμπεδώ-
σουμε την αντίληψη σε πολίτες, νοικοκυριά και επιχειρήσεις των
ωφελημάτων της, στους ίδιους και την εθνική οικονομία.

Επίσης ανακηρύξαμε τα έτη 2007-2010 ως έτη καινοτομίας
για να αναδείξουμε την ανάγκη επένδυσης στην τεχνολογία και
την καινοτομία και να αποδείξουμε ότι μπορούμε να πρωτοπο-
ρούμε, έχοντας το ανθρώπινο δυναμικό για τέτοιες επιδόσεις.

Τα αποτελέσματα στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν
και τις Επενδύσεις

Όλοι οι Διεθνείς Οργανισμοί (Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία,
ΔΝΤ, ΟΟΣΑ κ.λπ.) στην περίοδο 2002-2003, προέβλεπαν ότι οι ρυθ-
μοί Οικονομικής Ανάπτυξης της Χώρας, μετά την περίοδο των Ολυμ-
πιακών Αγώνων, ήταν αναπόφευκτο να μειωθούν λόγω κυρίως της
επιβράδυνσης των επενδύσεων.

Στόχος μας, από την πρώτη ημέρα της ανάληψης της νέας δια-
κυβέρνησης, ήταν όχι μόνο να διαψευστούν οι δυσοίωνες προβλέ-
ψεις, αλλά και εκμεταλλευόμενοι τη συγκυρία των Ολυμπιακών
Αγώνων να επιταχύνουμε τους ρυθμούς ανάπτυξης. Στην περίοδο
2004-2007 με αιχμές του δόρατος τον Αναπτυξιακό Νόμο, το ΕΠΑΝ
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και τις ενεργειακές επενδύσεις, ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης
του ΑΕΠ προσέγγισε το 4%.

Κατά την περίοδο αυτή, το ΑΕΠ αυξήθηκε σε τρέχουσες τιμές κατά
54,7 δις ευρώ και το 2007 ήταν υψηλότερο κατά 31,7% σε σχέση με
το 2003.

Επιπλέον, το 2007 οι συνολικές επενδύσεις (δημόσιες και ιδιωτι-
κές) ανήλθαν σε 26,6% του ΑΕΠ, 5 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα
από το 2000.

Ο δείκτης που αποτυπώνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο την
πορεία των επενδύσεων, οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφα-
λαίου, το 2007 ανήλθαν στο υψηλότερο επίπεδο όλων των εποχών
(59,4 δις ευρώ) δηλαδή κατά 20 δισεκατομμύρια ευρώ μεγαλύτερες
σε σχέση με το 2003 και το 2004. Η συνεργασία των παραγωγικών
Υπουργείων (Οικονομίας και Οικονομικών, Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ, Με-
ταφορών και Επικοινωνιών, Αγροτικής Ανάπτυξης, Τουριστικής Ανά-
πτυξης και Ναυτιλίας) σε συνδυασμό με την κινητοποίηση των
παραγωγικών δυνάμεων της Χώρας και την πολιτική για την προσέλ-
κυση άμεσων ξένων επενδύσεων είχε αποδώσει καρπούς που αντι-
κατοπτρίζονταν σε όλα τα μεγέθη της Οικονομίας (ΑΕΠ, δείκτης
ανεργίας, επενδύσεις).

Αναλυτικότερα:

Στην περίοδο 2004-2007 το ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές αυξήθηκε
κατά 54,7 δις ευρώ, δηλαδή κατά 31,7%.

ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΠ
2004 2005 2006 2007

Ελλάδα 4,4% 2,3% 5,5% 3,5%
Ευρωζώνη 2,2% 1,7% 3,3% 3,3%
Πηγή: Eurostat 

ΑΕΠ σε τρέχουσες τιμές (δις ευρώ)
2003 2004 2005 2006 2007
172,4 185,3 194,8 211,3 227,1

Πηγή: Eurostat 

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (ΔΗΜΟΣΙΕΣ - ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ) % ΤΟΥ ΑΕΠ
1997 2000 2001 2002 2005 2006 2007 2010 2011 2012 2013

17,7% 21,6% 21,6% 22,5% 20,0% 22,6% 26,6% 14,76% 15,1% 13,16% 13,2%

Πηγή: Eurostat 
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Στις σελίδες που ακολουθούν δίδονται με τις ανακοινώσεις των
συγκεκριμένων πολιτικών, μέτρων και ρυθμίσεων, καθώς και περιλη-
πτικά τα αποτελέσματα της πολιτικής που ακολουθήθηκε, μέσα από
τις Νομοθετικές πρωτοβουλίες, τα Προεδρικά Διατάγματα και τις
Υπουργικές Αποφάσεις. Το έργο αυτό επιτεύχθηκε χάρις στη δημι-
ουργική συνεργασία που υπήρξε στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Δράττομαι της ευκαιρίας να ευχαριστήσω και μέσα από αυτή την
έκδοση, τους τότε συνεργάτες μου Υφυπουργούς Γιάννη Παπαθα-
νασίου, Γιώργο Σαλαγκούδη και Τάσο Νεράντζη. 

Τους Γενικούς Γραμματείς του Υπουργείου Νίκο Στεφάνου, με-
τέπειτα Γενικό Γραμματέα της Βουλής των Ελλήνων, Σπύρο Παπα-
δόπουλο, τον Καθηγητή Γιάννη Τσουκαλά, μετέπειτα
Ευρωβουλευτή, τον Γιάννο Μπενόπουλο, Γιάννη Οικονόμου,
Σπύρο Ευσταθόπουλο, Θανάση Σκορδά, μετέπειτα Υφυπουργό
Ανάπτυξης, Δημήτρη Βρεττάκο, Μανούσο Βολουδάκη, μετέπειτα
Βουλευτή και Υφυπουργό Διοικητικής Μεταρρύθμισης. 

Τους ειδικούς συμβούλους μου, Νίκο Χαλακατεβάκη, Ελευθέριο
Ντούλα, Αχιλλέα Κύρτση, Γιάννη Φωτιά και ασφαλώς τον Βασίλη
Μπαγιώκο, πολύτιμο συνεργάτη μου και διευθυντή του γραφείου του
Νίκου Στεφάνου και τον Γεν. Διευθυντή του Ο.Β.Ι. Σεραφείμ Στασινό.

Τους Νομικούς Συμβούλους του Κράτους, Νικηφόρο Κανιούρα,
Κωνσταντίνο Βολτή, Δημήτριο Λάκκα, Ηλία Παπαδόπουλο, Αν-
δρέα Γραμματικό, Μαρίνη Ευάγγελο, Ασημακοπούλου Πανα-
γιώτα και Βασιλική Τύρου.

Τον επί τιμή Αρεοπαγίτη Μαργαρίτη Μιχαήλ. Τους καθηγητές
Χριστιανό Βασίλειο, Κλαμαρή Νικόλαο, Περράκη Ευάγγελο, Χρυ-
σανθάκη Χαράλαμπο, Ρόκκα Νικόλαο, Κοτσίρη Λάμπρο, Αθανά-
σιο Καΐση, Ανδρέα Καραμάνο, Αθανάσιο Κυριαζή, Ιάκωβο
Βασάλο, Ελένη Λουρή, Γεώργιο Ι. Βενιέρη, Βασίλειο Πατσου-
ράτη, Παναγιώτη Καζάκο, Γεώργιο Καλκάνη, Παναγιώτη Κικίλια,
Ιωσήφ Χασσίδ, Σπυρίδωνα Μακρυδάκη, Βάμβουκα Γιώργο, Πε-
λαγίδη Θεόδωρο, Μπαλτά Νικόλαο, Καρύδη Γεώργιο, Νικολό-
πουλο Ανδρέα, Θωμά Αληφακιώτη και Ιωάννη Τζωάννο.

Τους δημοσιογράφους Ανδρέα Αθανασίου, Δημήτρη Στεργίου,
Κώστα Πάντζιο και Πέγκυ Παπακώστα.

Τους επικεφαλής των τριών Ανεξάρτητων Αρχών. Τον Πρόεδρο
της Επιτροπής Ανταγωνισμού Σπύρο Ζησιμόπουλο, τον Πρόεδρο
της ΡΑΕ καθηγητή Μιχάλη Καραμανή και τον πρώτο Συνήγορο του

Ακαθάριστες Επενδύσεις Σχηματισμού Κεφαλαίου (επενδύσεις) 
σε τρέχουσες τιμές

2003 2004 2006 2007 2009 2013
Δις ευρώ 40,2 40,8 47,2 59,4 45,9 22,1
% ΑΕΠ 23,3% 22,0% 22,6% 26,6% 19,9% 12,1%
Πηγή: Eurostat 
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Καταναλωτή και αργότερα Πρόεδρο του Δ.Σ.Α. Γιάννη Αδαμόπουλο.
Τις Διοικήσεις, τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και τα στελέχη
των εποπτευόμενων από το Υπουργείο Ανάπτυξης φορέων και το
προσωπικό αυτών των φορέων. Οφείλω όμως ιδιαίτερες ευχαριστίες
προς το προσωπικό όλων των επιπέδων του Υπουργείου Ανάπτυξης,
γιατί με αυτό το προσωπικό και χάρις σ’ αυτό επετεύχθη ένα τεράστιο
έργο. Δουλέψαμε όλοι μαζί χωρίς διακρίσεις και διαχωρισμούς, με
μόνο κριτήριο, τις ικανότητες, την αφοσίωση στη δουλειά.

Οφείλω και μία ειδική αναφορά, κατά χρονική σειρά, που υπηρέ-
τησαν, στις Τερέζα Αγγελάτου και Αργυρώ Παπούλια, ικανά στελέχη
της διπλωματικής υπηρεσίας του Υπουργείου Εξωτερικών, που απο-
σπάστηκαν από το Υπουργείο Εξωτερικών και συνέδραμαν σημαντικά
στη διεθνοποιημένη πολιτική του ΥΠ.ΑΝ. της περιόδου 2004-2007.

Ακόμη θέλω να ευχαριστήσω το στελεχιακό δυναμικό που εργάστηκε
στο Πολιτικό μου Γραφείο του Υπουργείου και ιδιαίτερα τον Διευθυντή του
και στενότατο συνεργάτη μου και αργότερα Ειδικό Γραμματέα της Βουλής
Δημήτρη Παπαγιάννη, ως και το ίδιο δυναμικό που δούλεψε με τους Υφυ-
πουργούς και τους Γενικούς Γραμματείς και τις Διοικήσεις των εποπτευό-
μενων Οργανισμών. Τους Προέδρους των φορέων της Επιχειρηματικής
Κοινότητας, των φορέων της Αυτοδιοίκησης και των άλλων επιστημονικών
φορέων που στηρίζουν την ανάπτυξη. (*συνέχεια στη σελ. 189)

Η πολιτική των διεθνών ενεργειακών συμφωνιών

Για πολλούς, η περίοδος 2004-2007 και γενικότερα η διακυβέρ-
νηση Κ. Καραμανλή (Μάρτιος 2004 - Οκτώβριος 2009) χαρακτηρί-
στηκε από τις μεγάλες διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες που έβαλαν,
για πρώτη φορά, τη χώρα στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Από τις πρώτες ημέρες, το Μάρτιο του 2004, που ανέλαβε η νέα
πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, χαράχθηκε μια διεθνο-
ποιημένη ενεργειακή στρατηγική με τους εξής στόχους:

Πρώτον: Να εξελιχθεί η χώρα σε ισχυρό ενεργειακό κέντρο στο
χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, κινούμενη πάντοτε στο πλαίσιο
των θεσμοθετημένων πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεύτερον: Να διασφαλιστεί η ενεργειακή επάρκεια της χώρας σε
μεσομακροπρόθεσμη βάση.

Τρίτον: Η χώρα να ενταχθεί στα μεγάλα διεθνή δίκτυα μεταφοράς
πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού.

Τέταρτον: Να αποτελέσει η ενέργεια σημαντικό παράγοντα για
την ενίσχυση του γεωπολιτικού ρόλου της χώρας.

Πέμπτον: Να μετατραπεί η ενέργεια σε πρωταγωνιστικό τομέα
για την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων και δημιουργία
χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας, αλλά και νέων επαγγελμάτων.

Πίσω από όλες τις διεθνείς ενεργειακές κινήσεις, υπήρχε στρατη-
γικό σχέδιο, προγραμματισμός και προσεκτικός βηματισμός.

Οφείλω εξ αρχής να επισημάνω τον καθοριστικό ρόλο του πρω-
θυπουργού Κώστα Καραμανλή που πίστεψε και στήριξε την πολιτική
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αυτή. Όπως επίσης και την αγαστή συνεργασία με τον Υπουργό Εξω-
τερικών και σοφό της διεθνούς διπλωματίας Πέτρο Μολυβιάτη και
από το Φεβρουάριο του 2006, τη διάδοχό του Ντόρα Μπακογιάννη.
Η συνδρομή τους υπήρξε σημαντική, όπως και των υφυπουργών
Εξωτερικών Γιάννη Βαληνάκη και Ευριπίδη Στυλιανίδη.

Αναμφισβήτητα, οι σημαντικότερες επιτυχίες της πολιτικής αυτής
ήταν:
• Η κατασκευή και λειτουργία του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού

αερίου, που είναι το μεγαλύτερο διακρατικό έργο μεταξύ των δύο
χωρών.

• Η διακρατική συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Ιταλίας και της
Τουρκίας για τη διασύνδεση των συστημάτων φυσικού αερίου των
τριών χωρών, για τη μεταφορά φυσικού αερίου από τη Κασπία
και όχι μόνο, στην Ευρώπη. 
Στο μυαλό μας είχαμε πάντα, από αυτόν τον αγωγό (Ελλάδας-Ιτα-
λίας-Τουρκίας) να μεταφερθεί κάποια στιγμή φυσικό αέριο και από
το Ιράν και από την Αίγυπτο, προς την Ελλάδα και την Ευρώπη.
Άλλωστε γι’ αυτό έκανα συζητήσεις που δημοσιεύτηκαν στον
Τύπο με τον Αιγύπτιο ομόλογό μου στο Κάιρο στις 7.5.2006, όταν
για πρώτη φορά υπογράφηκε Μνημόνιο Ενεργειακής Συνεργα-
σίας μεταξύ των δύο χωρών. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε τον
προάγγελο για την προώθηση του αγωγού TAP για τη μεταφορά
φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν στις ευρωπαϊκές αγορές.

• Η διακρατική συμφωνία με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της
Βουλγαρίας για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργ-
κάς - Αλεξανδρούπολη. Το έργο αυτό, συζητήθηκε περισσότερα
από όλα τα άλλα, υπήρξε και παραμένει μοναδική ευκαιρία για να
εισέλθει η Ελλάδα στον παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη.
Οφείλω να επισημάνω ότι το έργο αυτό δεν υπήρξε δική μου ιδέα
ή κάποιου άλλου πολιτικού. Η ιδέα γεννήθηκε από τον αείμνηστο
Νίκο Γρηγοριάδη, στέλεχος της ΠΕΤΡΟΛΑ, το 1993 και είχε τη
στήριξη του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Το
πρώτο Μνημόνιο Συνεργασίας των τριών χωρών υπογράφτηκε
το 1994, από τον τότε Υπουργό Εξωτερικών και σημερινό Πρό-
εδρο της Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, με τον οποίο ήμουν
σε συνεχή συνεννόηση για την πορεία των διαπραγματεύσεων,
με τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Βουλγαρίας που διήρκησαν
από τον Αύγουστο του 2004 έως τον Μάρτιο του 2007, που υπο-
γράφηκε η συμφωνία.
Ήταν πράγματι μια δύσκολη και επίπονη διαπραγμάτευση, που
απαιτούσε δεκάδες επαφές, λεπτούς χειρισμούς, υπομονή και
επιμονή. Άλλωστε είναι πάντοτε πιο δύσκολες οι διαπραγματεύ-
σεις με δύο χώρες από ό,τι μια διμερής συμφωνία.
Αλλά και μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, συνεχίσαμε τις διαπραγματεύσεις
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για την ίδρυση της διεθνούς εταιρείας κατασκευής και λειτουργίας
του έργου «Trans - Balkan Pipeline B.V» στην οποία συμμετείχε
συμβολικά το Ελληνικό Δημόσιο με ποσοστό 1%, ώστε να δια-
σφαλίζεται ο έλεγχος της πορείας του έργου.

• Η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας -
Τουρκίας και η δεύτερη διασύνδεση των ηλεκτρικών συστημάτων
Ελλάδας - FYROM (γραμμή 400 kW Μοναστηρίου - Φλώρινας).

• Η συμφωνία και η υπογραφή της συνθήκης για την ίδρυση της
Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (25
Οκτωβρίου του 2005 στην Αθήνα). Πρόκειται για την πρώτη πε-
ριφερειακή αγορά ενέργειας παγκοσμίως, ιδέα που προώθησε
αρχικώς το 1995, ο τότε Επίτροπος για την Ενέργεια Χρήστος Πα-
πουτσής και για την οποία εργαστήκαμε με το Γενικό Γραμματέα
Νίκο Στεφάνου σε άμεση συνεργασία με τον Επίτροπο για την
Ενέργεια της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Άντρις Πίμπαλγκς και τους
υπουργούς των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Αναγνωρίζοντας η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το καθοριστικό ρόλο της
Ελλάδας στις διαπραγματεύσεις με τους Υπουργούς Ενέργειας
της ευρύτερης περιοχής, αποδέχτηκε η υπογραφή αυτής της ση-
μαντικής Συνθήκης, να γίνει στην Αθήνα.

• Οι διακρατικές ενεργειακές συμφωνίες με το Αζερμπαϊτζάν, την
Αίγυπτο και την Αλβανία, αλλά και την Π.Γ.Δ.Μ. 

Υπήρχαν όμως και άλλες διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες που
προωθήθηκαν από την Ελληνική Κυβέρνηση στην περίοδο 2004-
2007.
• Είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με τις κυβερνήσεις της Ιταλίας

και της Βουλγαρίας για τη δημιουργία και δεύτερης γραμμής δια-
σύνδεσης μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από και προς τις
χώρες αυτές.

• Η πρόταση για τη δημιουργία και δεύτερης περιφερειακής Ενερ-
γειακής Κοινότητας, της Ευρωμεσογειακής Ενεργειακής Κοινότη-
τας, που συνέχισα να προωθώ και ως Πρόεδρος της Βουλής των
Ελλήνων στην περίοδο 2007-2009.

• Η έναρξη της διαπραγμάτευσης για τη συμμετοχή της χώρας μας
στην κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου από τη Ρωσία, δια
της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, στην Ιταλία και τις μεγάλες ευ-
ρωπαϊκές αγορές.
Σημειώνω ότι η Ελλάδα ξεκίνησε τις διαπραγματεύσεις για τη συμ-
μετοχή μας στο σχέδιο South Stream μετά από κοινή πρόταση
της Ρωσικής και της Ιταλικής κυβέρνησης. Μετά από συνεννόηση
με τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και την υπουργό Εξω-
τερικών Ντόρα Μπακογιάννη συντάξαμε σχέδιο συμφωνίας, το
οποίο επέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Στεφάνου κατά τη
συνάντηση των αντιπροσωπειών Ελλάδας και Ρωσίας στις αρχές



του Αυγούστου του 2007 στην Αθήνα (Καβούρι). Η ίδια συμφωνία
παραδόθηκε στον Χρήστο Φώλια κατά την παράδοση-παραλαβή
στο Υπουργείο Ανάπτυξης στις 19.9.2007.
Σύμφωνα με την πρότασή μας αυτή, η Ελλάδα μέσω της εταιρείας
ΔΕΣΦΑ Α.Ε., θα διατηρούσε το 51% του Ελληνικού τμήματος του
αγωγού South Stream.

• Παράλληλα, είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για την προώθηση
ενεργειακών συμφωνιών με το Κατάρ, το Καζακστάν και τη Ρου-
μανία. 
Ωστόσο, θα ήταν άδικο οι διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες και

επιτυχίες να επισκιάσουν το έργο που έγινε στην περίοδο Μαρτίου
2004 - Σεπτεμβρίου 2007 και στους άλλους τομείς αρμοδιότητας του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρω:
• Τη θεσμοθέτηση του Γ.Ε.ΜΗ. και τις παρεμβάσεις για τον εκσυγ-

χρονισμό του εμπορίου και της αγοράς.
• Τον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση των οργανωμένων βιομη-

χανικών υποδομών της χώρας.
• Την πολιτική και τις δράσεις για την προστασία του καταναλωτή

με κύριο μοχλό την ενεργοποίηση της Γενικής Γραμματείας Κατα-
ναλωτή και τη θεσμοθέτηση του Συνηγόρου του Καταναλωτή. 

• Σημειώνω ότι σημαντικό ρόλο διαδραμάτισε η Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή συντονίζοντας καθημερινούς ελέγχους στην αγορά,
αλλά και ενημερωτικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης των κατα-
ναλωτών.

• Τη συστηματική προσπάθεια για την απογείωση της απορροφη-
τικότητας του ΕΠΑΝ και τα μέτρα για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

• Η πολιτική για την ενίσχυση της έρευνας και της τεχνολογίας.
Δημιουργήσαμε τη Ζώνη Καινοτομίας την πρώτη στην Ελλάδα,
στη Θεσσαλονίκη και εγκαινιάσαμε την πρώτη Τεχνόπολη στη
χώρα μας, επίσης στη Θεσσαλονίκη. Η προσπάθεια για τη δημι-
ουργία της Τεχνόπολης ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ στην Αθήνα, έθεσε τις βάσεις
για τη δημιουργία της. Δυστυχώς αυτό το πρωτοποριακό έργο δεν
είχε την επιβαλλόμενη συνέχεια στο διάστημα μετά το 2008.

• Η σύσταση και λειτουργία Εθνικών Συμβουλίων και επαναλειτουρ-
γία θεσμοθετημένων Συμβουλίων, στο πλαίσιο χάραξης και στή-
ριξης των πολιτικών ανάπτυξης της Κυβέρνησης, σε συνεργασία
με τους φορείς της αγοράς. 
Η θεσμοθετημένη λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνι-
στικότητας, του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
καθώς και του Εθνικού Συμβουλίου για το Ηλεκτρονικό Εμπόριο.
Η δημιουργία δύο Ινστιτούτων Ερευνών δίπλα στη ΓΣΒΕΕ και
ΕΣΕΕ, τα οποία δημιουργήθηκαν και δραστηριοποιούνται με επι-
τυχία δίπλα στους κορυφαίους αυτούς θεσμούς των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων.
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Έφερα στη Βουλή 23 Νομοσχέδια για σημαντικά αναπτυξιακά ζη-
τήματα με πρωτοποριακές ρυθμίσεις που συνέβαλαν και συμβάλλουν
αποφασιστικά στην αναπτυξιακή πορεία της χώρας, τα οποία ψηφί-
στηκαν και έγιναν νόμοι της Ελληνικής Πολιτείας.

Μαζί με την Μαριέττα Γιαννάκου έφερα το 24ο Νομοσχέδιο στη
Βουλή για την έρευνα, την τεχνολογία και καινοτομία, το οποίο έδινε
νέα προοπτική σ’ αυτό το χώρο, αφού το υπάρχον πλαίσιο ίσχυε από
το 1985. Το νομοσχέδιο ψηφίστηκε στη Διαρκή Επιτροπή τον Αύγου-
στο του 2007, αλλά δεν ψηφίστηκε στην Ολομέλεια γιατί μεσολάβη-
σαν οι εκλογές του Σεπτεμβρίου του 2007. Ψηφίστηκε όμως την
άνοιξη του 2008, με υπουργό  Ανάπτυξης τον Χρήστο Φώλια.

Δυστυχώς, μετά το 2009 η εφαρμογή του νόμου έπαιρνε διαρκώς
αναβολές εφαρμογής και μέχρι και το Νοέμβριο του 2014 ο νόμος
αυτός ήταν σε αναστολή.

Στα μέσα Νοεμβρίου του 2014, ψηφίστηκε νέος Νόμος για την
έρευνα, την τεχνολογία και την καινοτομία. Αυτό από μόνο του είναι
σημαντικό και θα αρχίσει αμέσως να εφαρμόζεται. Έχει ως βάση του
το Νόμο του 2008 της Κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας και παρά
τις όποιες αδυναμίες του, τις οποίες και επεσήμανα με δημόσια τοπο-
θέτησή μου και συγκεκριμένες προτάσεις εύχομαι να δώσει νέα πνοή
σ’ αυτό το σημαντικό χώρο για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της
χώρας και την έξοδο από την κρίση.

Αυτό αποτελεί μία ακόμη παθογένεια του πολιτικού συστήματος.
Η μία κυβέρνηση να μη χτίζει επάνω στο έργο που ανέλαβε από την
προηγούμενη. Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι ότι αυτό ενίοτε συμβαίνει
και με την αλλαγή υπουργών εντός της ίδιας κυβέρνησης.

Στις σελίδες που ακολουθούν παρουσιάζονται οι δράσεις του
Υπουργείου την περίοδο 2004-2007. Τα δελτία Τύπου που αναφέρον-
ται σε αυτές, οι προσωπικότητες με τις οποίες συναντήθηκα για να
επιτευχθεί αυτό το έργο, τα κείμενα των Νόμων όπως ψηφίστηκαν
στη Βουλή.

Επίσης, την ομιλία μου κατά την παράδοση και παραλαβή του
Υπουργείου Ανάπτυξης στις 19.9. 2007, γιατί σ’ αυτές τις λίγες σελίδες
συμπυκνώθηκε μία πορεία 42 μηνών στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Περιλαμβάνονται και οι διακρατικές συμφωνίες που υπέγραψα και
έφερα στη Βουλή για κύρωση, καθώς και τα σχέδια Νόμων, τα σχέδια
κυρώσεων διεθνών συμφωνιών και τα έτοιμα σχέδια Νόμου που είχαν
ετοιμαστεί, τα οποία παρέδωσα στον Χρήστο Φώλια, ο οποίος με
διαδέχθηκε ως υπουργός, στο Υπουργείο Ανάπτυξης.
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Δεκατέσσερις Αγωνίες, ένας Αγώνας

Γνωστά Έργα, Άγνωστα Παρασκήνια

Αναλαμβάνοντας, το Μάρτιο του 2004, την ευθύνη για τη νέα δια-
κυβέρνηση, ο Κώστας Καραμανλής μου επιφύλασσε μια ιδιαίτερη τιμή
κι ένα βαρύ φορτίο. Ήθελε, μου είπε, για ένα συγκεκριμένο τομέα, ένα
πολιτικό στέλεχος απόλυτης εμπιστοσύνης και έτοιμο για πολλή δου-
λειά. Μου ανέθεσε την πολιτική ευθύνη για το «ανθρακωρυχείο»,
όπως συνήθισα να αποκαλώ, το Υπουργείο Ανάπτυξης. Είχαμε, ήδη,
καταρτίσει συγκροτημένο πρόγραμμα για όλους τους τομείς των αρ-
μοδιοτήτων του, την ενέργεια, τη βιομηχανία, το εμπόριο, την έρευνα
και την καινοτομία. Βάλαμε στις προτεραιότητες μας την ταχεία αξιο-
ποίηση των κοινοτικών πόρων για τη δημιουργία αναπτυξιακών υπο-
δομών, τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την τόνωση
της απασχόλησης. Φιλοδοξούσαμε ταυτόχρονα, να θεμελιώσουμε μια
νέα ενεργειακή πολιτική που θα ενίσχυε την αναπτυξιακή δυναμική
της Πατρίδας μας και θα της διασφάλιζε σημαίνουσα θέση στον παγ-
κόσμιο ενεργειακό χάρτη. Είχαμε, όμως, να αντιμετωπίσουμε και πολύ
σοβαρές, πιεστικές και κρίσιμες εκκρεμότητες ενόψει των Ολυμπια-
κών Αγώνων. Βρισκόμασταν μπροστά σε μεγάλες αποφάσεις και κρί-
σιμες ώρες. Και όλα αυτά δεν άργησαν να φανούν.

Το έργο που επιτελέσαμε κατατίθεται κατά τομέα στις σελίδες που
ακολουθούν. Σταχυολογώ εδώ γεγονότα και αποφάσεις, με ιδιαίτερη
σπουδαιότητα για τη Χώρα, που είτε κρατήθηκαν μυστικά, είτε έγιναν γνω-
στά χωρίς τις κρίσιμες λεπτομέρειες που πρώτη φορά εξομολογούμαι.

• Το πρώτο αφορούσε στην ηλεκτροδότηση εγκαταστάσεων
των Ολυμπιακών Αγώνων
Ήμασταν μόλις πέντε μήνες πριν την έναρξη των ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ

ΑΓΩΝΩΝ και δεν είχαν ξεκινήσει τα έργα τριών ενεργειακών υποσταθ-
μών της ΔΕΗ στο Χαλάνδρι, στην Αργυρούπολη και την Ηλιούπολη
και στον Κορυδαλλό. Οι δήμαρχοί τους δεν επέτρεπαν στους εργο-
λάβους να ξεκινήσουν τις εργασίες λόγω αντιδράσεων των κατοίκων,
που ανησυχούσαν για πιθανές επιπτώσεις στην υγεία τους.

Δέχθηκα ένα τηλεφώνημα από την Γιάννα Αγγελοπούλου, που
μου επισήμανε τον κίνδυνο μη πραγματοποίησης των Ολυμπιακών
αγώνων αν δεν ολοκληρωθούν τα τρία αυτά ενεργειακά Κέντρα. Αν-
τέδρασα την ίδια στιγμή. Το ίδιο απόγευμα κάλεσα τους δημάρχους
να συναντηθούμε την επόμενη το πρωί, στις 8:30.

Από εκείνη την ώρα ξεκίνησε ένας Μαραθώνιος συναντήσεων με
τους Δημάρχους και δημοτικούς συμβούλους, με βουλευτές της περιο-
χής και εκπροσώπους τοπικών φορέων. Οι συναντήσεις αυτές κράτη-
σαν περίπου 60 ώρες. Μαζί μου ήταν ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΔΕΗ Στέργιος Νέζης, ο Υφυπουργός Γιώργος Σαλαγκούδης, ο Γενικός
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Γραμματέας Νίκος Στεφάνου, η Γενική Διευθύντρια Ενέργειας του
Υπουργείου Ελένη Σαργιάνου και άλλοι υπηρεσιακοί παράγοντες.

Οι εκπρόσωποι των Δήμων ήταν κατηγορηματικοί. Δεν θα επέ-
τρεπαν να γίνουν τα κέντρα γιατί αυτό θα είχε –όπως επέμεναν- επί-
πτωση στην υγεία των κατοίκων και ζητούσαν απίθανα ανταλλάγματα
για να συμφωνήσουν. Ό,τι και αν έλεγα η απάντηση ήταν κατηγορη-
ματικά αρνητική. Η επισήμανση του κινδύνου να ματαιωθούν οι Ολυμ-
πιακοί Αγώνες, τους άφηνε παγερά αδιάφορους.

Τότε τους πρότεινα: «Καλέστε ειδικούς για το θέμα των επιπτώ-
σεων από τη λειτουργία αυτών των κέντρων στην υγεία των κατοίκων.
Από το Πολυτεχνείο, την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών,
από το εξωτερικό, όποιους θέλετε. Και όποια γνωμοδότηση σας δώ-
σουν θα τη σεβαστεί η Κυβέρνηση».

Πρότεινα ακόμα να επισκεφθούν τα ίδια τα κέντρα που λειτουρ-
γούν στην Πλατεία Κουμουνδούρου γιατί πάνω από αυτό, που λει-
τούργησε εδώ και δεκαετίες στεγαζόταν το Ταμείο Υγείας των
υπαλλήλων της ΔΕΗ, όπως και στο Παγκράτι που δίπλα του έχει πο-
λυκατοικίες. Αυτό τους κλόνισε.

Πράγματι, επέλεξαν ειδικούς του Μετσόβιου Πολυτεχνείου και της
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, που έκαναν σχετικές με-
τρήσεις και τους βεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει καμιά επίπτωση στην
υγεία των κατοίκων δίπλα σε αυτούς τους υποσταθμούς.

Μετά από αυτό, συμφώνησαν και ξεκίνησαν οι εργολαβίες και στα
τρία έργα, στην Αργυρούπολη - Ηλιούπολη, στον Κορυδαλλό και συ-
νεχίστηκε η ολοκλήρωση στο Δήμο Βριλησσίων. Αυτά τα έργα ήταν
έτοιμα αρχές Ιουλίου του 2004 για να καλύψουν τις ανάγκες ηλεκτρο-
δότησης των ολυμπιακών εγκαταστάσεων του Π. Φαλήρου, από το
στάδιο Ειρήνης και Φιλίας μέχρι τη Γλυφάδα, το Λιμάνι του Πειραιά
και την ευρύτερη περιοχή των εγκαταστάσεων στο ΟΑΚΑ.

• Το δεύτερο από τα γεγονότα που παραπέμπει σε κρίσιμες
ώρες ήταν η γενική διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος (Black
Out ) στις 12 Ιουλίου 2004
Βρισκόμουν στο Υπουργείο όταν ο επικεφαλής του ΔΕΣΜΗΕ Γιάν-

νης Θεοδωρακόπουλος με ενημερώνει, γύρω στη μία το μεσημέρι,
ότι έπεσε το σύστημα ηλεκτροδότησης από τη Λάρισα σε όλη την Κεν-
τρική και Νότια Ελλάδα. Του συνέστησα ψυχραιμία και διαχείριση του
προβλήματος με μόνη έγνοια την επανάκτηση της λειτουργίας το τα-
χύτερο δυνατό, χωρίς πανικό, με ασφάλεια για τους πολίτες και τους
εργαζομένους στη ΔΕΗ. 

Ενημέρωσα αμέσως τον Πρωθυπουργό και επικοινώνησα με τον
Υπουργό Δημοσίας Τάξης για επιφυλακή της Πυροσβεστικής και της
Αστυνομίας, για να προστρέξουν και να βοηθήσουν την κυκλοφορία
των οχημάτων στην πρωτεύουσα, λόγω παύσης της λειτουργίας του
συστήματος φωτεινής σηματοδότησης, καθώς και στις άλλες πόλεις,
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αλλά και για τον απεγκλωβισμό πολιτών που θα είχαν εγκλωβιστεί σε
ανελκυστήρες. Μίλησα με τον Υπουργό Υγείας για την άμεση κινητο-
ποίηση των Διοικήσεων των νοσοκομείων και των Κέντρων Υγείας για
να μην τεθούν σε κίνδυνο νοσηλευόμενοι και εργαζόμενοι. Επικοινώ-
νησα και με τον Υπουργό Μεταφορών και Επικοινωνιών για την λει-
τουργία του Ηλεκτρικού Σιδηροδρόμου και του Μετρό, προκειμένου
να γίνει ασφαλής αποβίβαση των επιβατών.

Όλη η κρατική μηχανή κινήθηκε με σπάνια για τα Ελληνικά δεδο-
μένα ψυχραιμία και ταχύτητα. Μόλις μια ώρα μετά άρχισε να αποκα-
θίσταται σταδιακά η ηλεκτροδότηση. Μαζί με τον Υφυπουργό Γιώργο
Σαλαγκούδη και το Γενικό Γραμματέα Νίκο Στεφάνου πήγαμε στη ΔΕΗ
όπου έγινε σύσκεψη με τον Πρόεδρό της Γιάννη Παλαιοκρασσά και
τον Στέργιο Νέζη Διευθύνοντα Σύμβουλο, για την όλη διαχείριση του
ζητήματος που είχε ανακύψει. Στη ΔΕΗ εγκαταστάθηκε ο Νίκος Στε-
φάνου, στο Κέντρο Διαχείρισης του Συστήματος στο Κρυονέρι πήγε
ο Γιώργος Σαλαγκούδης, για να σταθούν δίπλα στην Διοίκηση και τους
εργαζομένους. Σιγά-σιγά επανερχόταν η κανονική ζωή στα τρία τέ-
ταρτα της χώρας, που έμεινε χωρίς ρεύμα. Στις 4:30 το απόγευμα επι-
σκέφθηκα τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή στο Μέγαρο
Μαξίμου για να τον ενημερώσω για την όλη εξέλιξη.

Ένα τεράστιο πρόβλημα αντιμετωπίζονταν ομαλά. Δεν υπήρξε ούτε
ένας τραυματισμός και σταδιακά μέσα σε λίγες ώρες επανερχόταν η κα-
νονική ζωή. Ήμασταν, όμως, μόλις ένα μήνα πριν την έναρξη των Ολυμ-
πιακών Αγώνων και το γεγονός αυτό δημιούργησε ανησυχία και εδώ
και στο εξωτερικό. Ευτυχώς η ψυχραιμία και η συντονισμένη λειτουργία
των κρατικών υπηρεσιών για την αντιμετώπισή του, καθώς και η γρή-
γορη αποκατάσταση του συστήματος, απέτρεψε μια πραγματική κρίση.

Η ταχύτατη αντιμετώπιση του προβλήματος παραμέρισε πολλές
από τις ανησυχίες που κάποιοι άρχισαν να διατυπώνουν ως προς την
ετοιμότητα απρόσκοπτης διεξαγωγής των Ολυμπιακών Αγώνων. Ήταν
άλλωστε γνωστό ότι παρόμοια προβλήματα σε άλλες χώρες (ακόμη
και στις ΗΠΑ) είχαν αντιμετωπιστεί μετά από πολλά εικοσιτετράωρα.

Παρόλα αυτά, θεώρησα υποχρέωσή μου να υποβάλω άμεσα την
παραίτησή μου. Είχα ήδη στο συρτάρι του γραφείου ένα έγγραφο πα-
ραίτησης. Ήταν το πρώτο χαρτί που υπέγραψα ως Υπουργός Ανά-
πτυξης και το κρατούσα εκεί, έχοντας ανοικτή την ημερομηνία. Το
ανέσυρα, το συμπλήρωσα, το υπέγραψα και ζήτησα από τον Πρω-
θυπουργό Κώστα Καραμανλή να με δεχτεί για ένα σοβαρό θέμα,
χωρίς να του πω τι ακριβώς ήθελα. Μια ώρα αργότερα ήμουν στο
γραφείο του. Παρών και ο Υπουργός Επικρατείας Θεόδωρος Ρουσό-
πουλος. Του έδωσα το χαρτί της παραίτησης, αναλαμβάνοντας την
ευθύνη του γεγονότος και ετοιμαζόμουν να κατευθυνθώ στους δημο-
σιογράφους έξω από το Μαξίμου. Ο Κώστας Καραμανλής με σταμά-
τησε: «Μήτσο εκτιμώ την γενναιότητά σου να αναλάβεις εσύ την
ευθύνη και να μην την αποδώσεις σε υφισταμένους σου. Την παραί-
τησή σου όμως δεν την δέχομαι». Έσχισε μπροστά μου το χαρτί της
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παραίτησης και μου ζήτησε να μην μιλήσω γι’ αυτό. Έτσι κοφτά. Τον
ευχαρίστησα για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε. 

Επιστρέφοντας, ωστόσο, στο γραφείο μου στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης ένα από τα πρώτα πράγματα που έκανα ήταν να αντικατα-
στήσω το χαρτί της παραίτησης, με ένα άλλο, με ανοιχτή και πάλι την
ημερομηνία. Οφείλω να σημειώσω ότι διετάχθη αμέσως έρευνα για
την κρίση και τα συμπεράσματά της τα αξιοποιήσαμε, ώστε να μην
συμβεί ξανά ένα τέτοιο γεγονός. Θεώρησα πάντως εξαιρετικά σημαν-
τικό το γεγονός ότι, παρά την έκτασή του, το πρόβλημα αντιμετωπί-
στηκε άμεσα. Η αφοσίωση όλων, της Διοίκησης της ΔΕΗ, του
ΔΕΣΜΗΕ, αλλά και των εργαζομένων σε όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς, υπήρξε αποτελεσματική και υποδειγματική. Με δημόσιες δη-
λώσεις μου, τους ευχαρίστησα και τους συνεχάρην. Το ίδιο έγινε και
με τα Υπουργεία που εκλήθησαν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση
της πολύπλοκης κατάστασης. 

Το black out του Ιουλίου του 2004, όπως όλες οι κρίσεις, είχε τε-
λικά και «θετικές επιπτώσεις». Στα επόμενα τρία χρόνια, υπό τις κα-
τευθύνσεις και τη στενή παρακολούθηση και συντονισμό του
Υπουργείου Ανάπτυξης, από το ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ προωθήθηκε
μεγάλος αριθμός παρεμβάσεων για την ενίσχυση του συστήματος πα-
ραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Το 2004,
όταν η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας υπερέβαινε τα 9.000 MW ο κίν-
δυνος black out, διακοπών και βλαβών ήταν άμεσος. Το καλοκαίρι του
2007, ήμασταν σε θέση να διαχειριστούμε ευχερώς αιχμές φορτίων
άνω των 10.500 MW χάρις στα έργα και τις παρεμβάσεις που έγιναν. 

Είχαμε θωρακίσει το σύστημα με πολλές μεγάλες και μικρές πα-
ρεμβάσεις. Ωστόσο, το πιο σημαντικό ήταν η ενίσχυση του συστήμα-
τος αντιστάθμισης για τον περιορισμό της άεργου ισχύος με
εγκατάσταση πυκνωτών, σχεδόν σε όλα τα κτίρια του Δημοσίου και
του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, αλλά και στις εγκαταστάσεις και στις
υποδομές της ΔΕΗ. Ήταν ένα μεγάλο εγχείρημα, χάρις στο οποίο από
το 2006, διασφαλίστηκε η ευχερής μεταφορά (με ελάχιστες πλέον
απώλειες) ηλεκτρικής ενέργειας από τα μεγάλα Κέντρα παραγωγής
της ΔΕΗ, (Δυτική Μακεδονία, Πελοπόννησος κ.λπ.) αλλά και των μο-
νάδων των ιδιωτών στα μεγάλα Κέντρα κατανάλωσης (Αθήνα, Θεσ-
σαλονίκη, Πάτρα κ.λπ.). Η παρέμβαση αυτή ισοδυναμούσε, σαν να
είχαμε κατασκευάσει τρία νέα εργοστάσια παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας περίπου 1.000 MW.

Μια φορά την εβδομάδα, κάθε Τρίτη απόγευμα ήταν προγραμ-
ματισμένη σύσκεψη στο γραφείο μου με τη συμμετοχή της πολιτικής
ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και των Διοικήσεων της ΡΑΕ, του
ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ. Η συζήτηση όλων των θεμάτων με τις λεπτο-
μέρειες τους και πολλές φορές, οι συσκέψεις αυτές διαρκούσαν πέντε
και πλέον ώρες. Όμως, μέσα από αυτή τη διαδικασία επιλύθηκαν
πολλά ζητήματα, πάρθηκαν και υλοποιήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές
αποφάσεις, για τη θωράκιση του ενεργειακού συστήματος της χώρας. 
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• Το τρίτο μεγάλο στοίχημα, πτυχές του οποίου δεν έγιναν
γνωστές, αφορούσε στην ημέρα έναρξης των Ολυμπιακών
Αγώνων
Η νέα Κυβέρνηση, το Μάρτιο του 2004, βρήκε ή ολοκληρωμένα ή

υπό εξέλιξη πολλά από τα έργα υποδομών. Υπήρχαν όμως και μεγάλες
εκκρεμότητες, όπως οι μεγάλοι υποσταθμοί της ΔΕΗ και όχι μόνο.

Έχοντας την ευθύνη του ενεργειακού τομέα, αγωνιούσα για τα θέ-
ματα ασφάλειας των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, των
φραγμάτων, των δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, των αγωγών
φυσικού αερίου, των διυλιστηρίων, των εγκαταστάσεων του Δημόκριτου,
του συστήματος που δώρισε το Υπουργείο Ενέργειας των ΗΠΑ στη θη-
τεία μας, για τον έλεγχο τυχόν εισαγωγής πυρηνικών υλικών σε αερο-
δρόμια, λιμάνια, τελωνεία. Η έκταση της ευθύνης ήταν τεράστια και η
επαγρύπνηση, δίχως υπερβολή, 24 ώρες το εικοσιτετράωρο.

Εδώ αναφέρομαι μόνο στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑ Αττικής με φυ-
σικό αέριο στα υπόγεια του ΟΑΚΑ για να ανάψουν μέσα στην λίμνη
της έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων οι πέντε Ολυμπιακοί Κύκλοι
και να τροφοδοτείται η Ολυμπιακή Φλόγα. Το όλο σύστημα είχε γίνει
με τις πιο τέλειες προδιαγραφές ασφάλειας και φυλάσσονταν ως κόρη
οφθαλμού, ώστε να αποτραπεί οποιαδήποτε βλάβη, είτε από τυχόν
ατύχημα είτε από άλλη ενέργεια. Δεν χρειάζεται να πω τίποτε περισ-
σότερο γι’ αυτό.

Το επισκεφθήκαμε περισσότερες από 10 φορές σε όλες τις ώρες
της ημέρας, ακόμη και αργά στις 2 ή 3 η ώρα τη νύχτα για τις δοκιμές.
Μαζί μου ήταν ο Υφυπουργός Γιώργος Σαλαγκούδης, ο Γενικός Γραμ-
ματέας του Υπουργείου Νίκος Στεφάνου, στελέχη του Υπουργείου, οι
διοικήσεις της ΔΕΠΑ και της ΕΠΑ και η επικεφαλής των Ολυμπιακών
Αγώνων Γιάννα Αγγελοπούλου.

Το Σάββατο το βράδυ, όπως είναι γνωστό, είχε ένα ατύχημα ο
Ολυμπιονίκης Κεντέρης ο οποίος πήρε μέρος αρκετές φορές στη δο-
κιμή για την αφή της Ολυμπιακής Φλόγας. Μετά από αυτό, την ημέρα
έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων τη θέση του θα έπαιρνε άλλος
Ολυμπιονίκης, ο Πύρρος Δήμας ο οποίος δεν είχε συμμετάσχει σε
καμία δοκιμή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας. Ενημερώθηκε για το τι
έπρεπε να κάνει, σε ποιο σημείο έπρεπε να σταθεί για να σηκώσει τη
δάδα που θα κρατούσε, για να ανάψει η –με έμπνευση και σχεδιασμό
Καλατράβα- ατσάλινη Ολυμπιακή Δάδα, που θα παρέμενε αναμμένη
καθ’ όλη τη διάρκεια των Ολυμπιακών Αγώνων.

Το απόγευμα της έναρξης βρισκόμασταν όλοι στο ΟΑΚΑ. Οι Έλ-
ληνες Ολυμπιονίκες εισήλθαν στο στάδιο και ο Πύρρος Δήμας κατευ-
θύνθηκε να ανάψει με τη δάδα του, τη δάδα του Σταδίου. Ήμουν
όρθιος και τον παρακολουθούσα να προχωρά με συγκρατημένο τρέ-
ξιμο για να ανέλθει την κλίμακα και να ανάψει τη δάδα. Ανέβηκε και
στάθηκε κάτω από την ατσάλινη τεράστια δάδα, η οποία άρχισε να
κλίνει προς τα κάτω. Αυτός ήταν ο συμβολισμός, της υποταγής της
τεχνολογίας στον άνθρωπο.
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Ο Πύρρος Δήμας ύψωσε το χέρι του προς το στόμιο της δάδας.
Στεκόταν λίγο πιο μακριά από την ορισμένη θέση, όπως τα έβλεπα
από τις θέσεις που βρισκόμασταν για να παρακολουθήσουμε την τε-
λετή. Μεταξύ αυτής της στιγμής και της αρχής ανάκλησης της δάδας
για την αρχική της θέση, μεσολαβούσαν 10-12 δευτερόλεπτα. Η αφή
της, λόγω της τεράστιας ποσότητας φυσικού αερίου που θα κατανά-
λωνε και τις τεράστιες θερμοκρασίες, που θα αναπτύσσονταν ήταν
εξαιρετικά επικίνδυνη για τον Ολυμπιονίκη. 

Αυτά τα δώδεκα δευτερόλεπτα απογείωσαν την έντασή μου. Τρελές
σκέψεις πέρασαν από το μυαλό μου. Οι σφυγμοί θα πρέπει να ανέβη-
καν πολύ και η αγωνία μου ήταν περισσότερο από προφανής. Η γυ-
ναίκα μου, μου είπε αργότερα ότι πίστεψε ότι θα έσβηνα εκείνη την ώρα. 

Σκεφτόμουν αν δεν ανάψει η δάδα τί θα γινόταν; Είχα την ευθύνη
και αυτού του εγχειρήματος. Δισεκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον
πλανήτη παρακολουθούσαν την έναρξη. Θεέ μου τι θα συμβεί; Και
όλα αυτά παρ’ ότι γνώριζα ότι εσωτερικά η δάδα είχε πέντε εναλλα-
κτικούς τρόπους ηλεκτρικούς και ηλεκτρονικούς για να ανάψει.

Αυτά ήταν συγκλονιστικές στιγμές για μένα. Ίσως υπερβολικές.
Αλλά έτσι ένιωσα για αυτόν το λίγο χρόνο. Η δάδα άναψε. Η ένταση
ηρέμησε μετά από αρκετή ώρα. Αυτά τα 10-12 δευτερόλεπτα ήταν τα
πιο αγωνιώδη της ζωής μου.

Συν Θεώ όλα πήγαν καλά.

• Το τέταρτο αγωνιώδες εγχείρημα, παντελώς άγνωστο στο
ευρύ κοινό, ήταν η μεταφορά των πυρηνικών αποβλήτων
του Δημόκριτου εκτός χώρας
Μία από τις εκκρεμότητες που κληρονομήσαμε ήταν τα επί 10ετία

αποθηκευμένα στο Δημόκριτο, πυρηνικά απόβλητα. Αθόρυβα και με
πλήρη μυστικότητα καταρτίστηκε ένα απόρρητο σχέδιο μεταφοράς
τους στο εξωτερικό, από το Δημόκριτο, την Επιτροπή Ατομικής Ενέρ-
γειας και το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, καθηγητή
Γιάννη Τσουκαλά.

Βρέθηκε η Χώρα στην οποία θα κατέληγαν τα πυρηνικά αυτά
απόβλητα, για να απενεργοποιηθούν, το ειδικό πλοίο για τη μεταφορά
τους, τα ειδικά οχήματα φόρτωσής τους από το Δημόκριτο και μετα-
φοράς τους στο πλοίο που θα αγκυροβολούσε σε ειδικά απομακρυ-
σμένη θέση στο Λιμάνι του Πειραιά.

Η συνεργασία μου με τον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, τον Αρχηγό
της Αστυνομίας, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, τον Πρόεδρο του
ΟΛΠ, τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ και τη Διοίκηση της Αττικής Οδού
υπήρξε άψογη. Όλα έγιναν με απόλυτη μυστικότητα, ασφάλεια, υπευ-
θυνότητα και υψηλό αίσθημα ευθύνης. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, δια-
κόπηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό όπως και στην οδό Θηβών,
μέχρι να φθάσουν τα φορτηγά που μετέφεραν το υψηλού κινδύνου
φορτίο στο Λιμάνι. Επικεφαλής της αυτοκινητοπομπής ήταν ο Γενικός
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Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς.
Ο ίδιος βρισκόμουν στο Υπουργείο παρακολουθώντας κάθε βήμα της
εκτέλεσης του σχεδίου.

Ήταν ώρα υψηλής ευθύνης και καθήκοντος. Παρέμεινα εκεί μέ-
χρις στις 3:30 το πρωί, όταν ο Γιάννης Τσουκαλάς με ενημέρωσε ότι
το πλοίο που παρέλαβε τα πυρηνικά απόβλητα σήκωσε άγκυρα, απέ-
πλευσε και απομακρύνθηκε. Ο Γιάννης Τσουκαλάς είναι ένας λαμ-
πρός Πανεπιστημιακός, ένας λαμπρός δημόσιος λειτουργός,
χειρίστηκε τη διαδικασία άριστα. Τον ευγνωμονώ.

Στιγμές όπως αυτές σημάδεψαν επίσης μοναδικά τη θητεία μου
στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Παρότι αναμείχτηκαν τόσα στελέχη
Υπουργείων, ιδιωτικών και κρατικών Οργανισμών, δεν έγινε η παρα-
μικρή διαρροή προς καμία κατεύθυνση. Τώρα που γράφονται οι πιο
πάνω γραμμές γίνεται γνωστό το συγκεκριμένο γεγονός.

• Το πέμπτο από τα εγχειρήματα που σημάδεψαν τη θητεία
μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης αφορούσε στον Αγωγό Πε-
τρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη
Ήταν μια ευφυής ιδέα του μακαρίτη Νίκου Γρηγοριάδη, κορυφαίου

στελέχους του ομίλου Λάτση και είχε παρουσιαστεί το 1993 στις Κυ-
βερνήσεις της Ελλάδας (επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσο-
τάκη) της Ρωσίας και της Βουλγαρίας.

Η ιδέα του έργου στηριζόταν σε μία λογική βασική παραδοχή. Οι
ολοένα και αυξανόμενες ποσότητες πετρελαίων, που μεταφέρονταν από
τη Μαύρη Θάλασσα με δεξαμενόπλοια μέσω του Βοσπόρου και των
στενών των Δαρδανελίων στις μεγάλες Δυτικές αγορές, έχουν ως απο-
τέλεσμα την αύξηση του κόστους λόγω της συμφόρησης που προκα-
λείται. Οι καθυστερήσεις διάπλου στο Βόσπορο φτάνουν πολλές φορές
και τις 40 ημέρες. Επιπλέον υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος ατυχήματος
με τεράστιες περιβαλλοντικές επιπτώσεις για την ευρύτερη περιοχή.

Με την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξαν-
δρούπολη ετήσιας μεταφορικής ικανότητας 35-50 εκατομμυρίων
τόνων, διασφαλιζόταν μια συμπληρωματική οδός διέλευσης πετρε-
λαίων από τη Ρωσία (τα αποκαλούμενα πετρέλαια της Μαύρης Θά-
λασσας) ή και το Καζακστάν προς τις μεγάλες Δυτικές αγορές με
οφέλη για τη Ρωσία, την Ελλάδα, τη Βουλγαρία αλλά και την Τουρκία,
λόγω της αποσυμφόρησης του Βοσπόρου και των στενών των Δαρ-
δανελίων, και της μείωσης των περιβαλλοντικών κινδύνων.

Παράλληλα, μεγάλα οφέλη προκύπτουν και για τις διεθνείς αγο-
ρές, καθώς η μείωση τους κόστους μεταφοράς θα ελαφρύνει την τε-
λική τιμή πετρελαίου.

Ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη σχεδιάστηκε ως ιδιω-
τικό έργο (όπως όλοι οι αγωγοί πετρελαίου) αλλά υψηλού δημοσίου
συμφέροντος. Τα οφέλη των χωρών που θα συμμετείχαν είναι και οι-
κονομικά και γεωπολιτικά. Τα οικονομικά οφέλη σχετίζονται με την κα-
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ταβολή από την εταιρεία λειτουργίας του έργου ετήσιων τελών στις
χώρες διέλευσης (Ελλάδα και Βουλγαρία) τις θέσεις εργασίας που θα
δημιουργούνταν, αλλά και από το γεγονός ότι θα χρησιμοποιούνταν
εγχώριες εταιρείες για την προμήθεια πρώτων υλών και την παροχή
υπηρεσιών. Τα γεωπολιτικά οφέλη επίσης προφανή. Οι Χώρες από
τις οποίες διέρχονται αγωγοί πετρελαίου εξ ορισμού διαθέτουν γεω-
πολιτική ισχύ, αναβαθμισμένη θέση και μεγαλύτερη επιρροή στη διε-
θνή σκακιέρα. 

Είναι ακριβές ότι στην περίοδο 1994-2001, οι Ελληνικές Κυβερ-
νήσεις είχαν, κατά καιρούς, καταβάλει προσπάθειες για την προ-
ώθηση του έργου που «σκόνταφταν» είτε στην έλλειψη συντονισμού
μεταξύ των τριών χωρών, είτε στις υπερβολικές απαιτήσεις της Βουλ-
γαρικής πλευράς. Ωστόσο, ουσιαστικά από το 2002, οι τριμερείς συ-
νομιλίες είχαν διακοπεί και το έργο είχε εμφανώς βαλτώσει.

Όταν ανέλαβα την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης, το Μάρτιο
του 2004, είχα μια μακρά συζήτηση για το σχέδιο του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή και τον Υπουργό Εξωτερικών Πέτρο Μολυβιάτη. Κάναμε έναν
απολογισμό της διαχρονικής πορείας των διαβουλεύσεων των τριών
χωρών, αλλά και των ενεργειακών συνθηκών της ευρύτερης περιοχής.
Εκείνη την εποχή μόλις είχε ολοκληρωθεί ο Ρώσο-Τουρκικός υποθαλάσ-
σιος αγωγός φυσικού αερίου Blue Stream και βρισκόταν υπό κατασκευή
ο αγωγός πετρελαίου Μπακού - Τιφλίδα - Τσεϊχάν (B.T.C pipeline).

Συμφωνήσαμε να αναλάβουμε πρωτοβουλίες για την επανέναρξη
των διαβουλεύσεων με τη Ρωσία και τη Βουλγαρία, γνωρίζοντας και
οι τρείς μας ότι οι πιθανότητες να καταλήξουμε σε συμφωνία δεν υπε-
ρέβαιναν το 5%. Οφείλαμε όμως για ένα τόσο σημαντικό έργο να
εξαντλήσουμε και την τελευταία πιθανότητα επιτυχίας. Μαζί με τον
Πέτρο Μολυβιάτη χαράξαμε ένα σχέδιο για την προσέγγιση της Ρω-
σικής και της Βουλγαρικής πλευράς. Ακολούθησε μια πρώτη προσέγ-
γιση του Πέτρου Μολυβιάτη με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ρωσικής
Ομοσπονδίας κ. Σεργκέι Λαβρόφ με στόχο να πειστεί η Ρωσική
πλευρά να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Τον Αύγουστο του 2004, στο Υπουργείο Εξωτερικών μαζί με τον
Πέτρο Μολυβιάτη συναντήσαμε το Βούλγαρο Υπουργό για θέματα
ενέργειας Βαλεντίν Τσερόφσκι, ο οποίος βρισκόταν στην Αθήνα για
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Συμμετείχαν, επίσης, ο Υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης, ο Γενικός Γραμματέας Νίκος Στεφάνου
και ο τότε εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών και σή-
μερα βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Γιώργος Κουμουτσάκος. Απο-
σαφηνίσαμε στον Βαλεντίν Τσερόφσκι, ότι εάν θέλουμε να
προχωρήσει το έργο, οφείλουμε να ξεκινήσουμε άμεσα τις τριμερείς
επαφές. Εκείνος επέμεινε ότι πρώτα να προχωρήσουμε σε διμερές
επίπεδο Ελλάδας - Βουλγαρίας και ότι αυτό θα ανάγκαζε, αργά ή γρή-
γορα, να καθίσει στο τραπέζι και η Ρωσική πλευρά. 

Με τη σειρά μας, ο Πέτρος Μολυβιάτης και εγώ του αντιτείναμε
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το αυτονόητο: Ότι δίχως τη Ρωσική συμμετοχή δεν έχει κανένα νόημα
να συζητούμε καν για το έργο, καθώς μόνο η Ρωσία διαθέτει τις ανα-
γκαίες ποσότητες πετρελαίων για την πλήρωση του αγωγού και την
οικονομική βιωσιμότητα του επιχειρηματικού σχεδίου. 

Τελικά, μετά από πολλές διαβουλεύσεις, πείσαμε τη Ρωσική και τη
Βουλγαρική πλευρά και μετά από τρία χρόνια απραξίας, το Νοέμβριο
του 2004, στην Αθήνα, έγινε η πρώτη επίσημη συνάντηση των αντι-
προσωπειών των τριών χωρών. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης
αυτής επισήμανα στις αντιπροσωπείες της Ρωσίας και της Βουλγαρίας
τη βούληση της νέας Κυβέρνησης να καταβληθεί κάθε δυνατή προ-
σπάθεια για την αναβίωση του έργου, παραθέτοντας αναλυτικά τα
οφέλη και των τριών Χωρών από την υλοποίηση και τη λειτουργία του.

Ακολούθησε σειρά διαβουλεύσεων και συναντήσεων και τον
Απρίλιο του 2005 υπέγραψα, στη Σόφια, με τους ομολόγους μου Βί-
κτωρα Χριστένκο και Βαλεντίν Τσερόφσκι το Μνημόνιο Συνεργασίας
Ελλάδας - Ρωσίας και Βουλγαρίας για την κατασκευή του αγωγού του
πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

Αυτό ήταν το πρώτο βήμα. Είχαμε επιτύχει όχι μόνο την επανέναρξη
των διαβουλεύσεων με τη Ρωσική και τη Βουλγαρική πλευρά, αλλά και
εξασφαλίσει και τη δέσμευσή τους για την προώθηση του έργου.

Ωστόσο έμειναν ακόμα πολλά σημαντικά βήματα να γίνουν:
Πρώτον: Η επικαιροποίηση της μελέτης για την οικονομική βιω-

σιμότητα του έργου. 
Δεύτερον: Η διασφάλιση από τη ρωσική πλευρά εγγυήσεων για

τη μεταφορά των απαραίτητων ποσοτήτων πετρελαίου, βασική προ-
ϋπόθεση για την έναρξη της κατασκευής και τη μακροπρόθεσμη βιω-
σιμότητα του αγωγού.

Τρίτον: Η συμφωνία για τη σύσταση της διεθνούς εταιρείας κατα-
σκευής και λειτουργίας του αγωγού, καθώς και τα ποσοστά συμμετο-
χής σε αυτή των εταιρειών από τις τρεις Χώρες. 

Τέταρτον: Η διασφάλιση των συγκεκριμένων ωφελημάτων για τη
Βουλγαρία και την Ελλάδα από την υλοποίηση του έργου (τέλη διέ-
λευσης, θέσεις εργασίας κ.λπ.). 

Όταν διαπραγματεύονται δύο Χώρες είναι σχετικά ευκολότερο να
ολοκληρωθεί μία συμφωνία, σε σχέση με την περίπτωση που δια-
πραγματεύονται τρεις Χώρες. Στην περίπτωση αυτή, η προσέγγιση
των τριών Χωρών, αλλά και των εμπλεκόμενων εταιρειών για το έργο
παρουσίαζε μεγάλες διαφοροποιήσεις. Στις αρχές του 2006, διαπί-
στωσα ότι οι διαβουλεύσεις καθυστερούσαν και αυτό με ανησυχούσε
ιδιαίτερα. Με προβλημάτισε μήπως η κυβερνητική μεταβολή στη
Βουλγαρία και η καθυστέρηση της επικαιροποίησης της μελέτης, οδη-
γούσαν σε οριστική ματαίωση.

Ξεκίνησα νέο γύρο διαβουλεύσεων με τους ομολόγους μου, της
Ρωσίας και της Βουλγαρίας Βίκτωρα Χριστένκο και Άσεν Γκαγκαού-
ζοφ, ζητώντας τους να επιταχύνουμε τις διαδικασίες για την υπογραφή
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τριμερούς διακρατικής συμφωνίας. Κατά την περίοδο αυτή, η Βουλ-
γαρική πλευρά επέμενε η μετοχική συμμετοχή των εταιρειών των
τριών Χωρών στη διεθνή εταιρεία λειτουργίας του έργου να γίνει σε
απόλυτα ισότιμη βάση (1/3 των μετοχών η κάθε πλευρά).

Από τη δική τους πλευρά, οι Ρώσοι επικαλούμενοι ότι μόνο εκείνοι
διαθέτουν πετρέλαιο επέμειναν οι Ρωσικές εταιρείες να λάβουν το 90%
των μετοχών της διεθνούς εταιρείας και από μόλις 5% των μετοχών η
Ελληνική και η Βουλγαρική πλευρά. Στις συνεχείς διαβουλεύσεις που
είχα μαζί τους, μαζί με το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης Νίκο Στεφάνου, εξήγησα τόσο στη Ρωσική όσο και στη Βουλγαρική
πλευρά ότι και οι δύο ήταν υπερβολικές στις απαιτήσεις τους.

Πιο συγκεκριμένα, τόνισα στη Βουλγαρική πλευρά ότι είναι υπερ-
βολικό να ζητάμε από τους Ρώσους ίση μερίδα συμμετοχής στη διε-
θνή εταιρεία, όταν μόνο εκείνοι διέθεταν πετρέλαια και δεσμεύονταν
για την καταβολή στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία τελών διέλευσης δε-
κάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως.

Παράλληλα, εξήγησα στον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας
της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βίκτωρα Χριστένκο, ότι δεν είναι δυνατόν
να καταλήξουμε σε συμφωνία όταν οι Ρωσικές εταιρείες απαιτούν πο-
σοστό συμμετοχής 90%. Αυτό ήταν ένα από τα πλέον δύσκολα σημεία
της διαπραγμάτευσης.

Πρότεινα και στις δύο πλευρές η Ρωσική συμμετοχή να ανέλθει σε
51% και της Ελλάδας και της Βουλγαρίας από 24,5%. Τελικώς, η πρό-
τασή μου έγινε αποδεκτή και από τους Ρώσους και τους Βούλγαρους
και επικυρώθηκε στο υψηλότερο πολιτικό επίπεδο, το Σεπτέμβριο του
2006, στην Αθήνα, κατά τη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Κα-
ραμανλή με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν
και τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ. Οι τρείς ηγέτες
οριστικοποίησαν, με κοινή διακήρυξη, την πολιτική συμφωνία για την
προώθηση του έργου και έθεσαν ως στόχο την υπογραφή της διακρα-
τικής συμφωνίας των τριών χωρών στις αρχές του 2007.

Ξεκίνησα ένα νέο γύρο διαβουλεύσεων με τους ομολόγους μου
και έδωσα εντολή στον επικεφαλής της ομάδας διαπραγμάτευσης της
Ελληνικής Αντιπροσωπείας Νίκο Στεφάνου να ξεκινήσει νέος γύρος
συναντήσεων των αντιπροσωπειών των τριών Χωρών για την οριστι-
κοποίηση του κειμένου της διακρατικής συμφωνίας. Τελικά, μετά από
ένα μαραθώνιο συναντήσεων και διαβουλεύσεων των τριών αντιπρο-
σωπειών, το Φεβρουάριο του 2007, οι επικεφαλής τους μονόγραψαν
τη διακρατική συμφωνία στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας.

Η υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την κατασκευή του
αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, στις 15 Μαρτίου
του 2007, στην Αθήνα από εμένα και τους ομολόγους μου Βίκτωρα
Χριστένκο και Άσεν Γκαγκαούζοφ, παρουσία του Προέδρου της Δη-
μοκρατίας Κάρολου Παπούλια, του Πρωθυπουργού Κώστα Καρα-
μανλή, του Ρώσου Προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν και του
Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Σεργκέι Στανίσεφ, ήταν ένα ξεχωρι-
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στό γεγονός της θητείας μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Είναι χαρα-
κτηριστικό ότι η τελετή της υπογραφής της διακρατικής συμφωνίας
καλύφθηκε σε απευθείας μετάδοση από δεκάδες διεθνή Μέσα Μαζι-
κής Ενημέρωσης και απασχόλησε για εβδομάδες τον Παγκόσμιο Οι-
κονομικό και Ενεργειακό τύπο.

Η διακρατική συμφωνία έγινε δεκτή με ιδιαίτερη ικανοποίηση από
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τη διεθνή ενεργειακή κοινότητα, καθώς
ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης (ο πρώτος επί αμιγώς Ευ-
ρωπαϊκού εδάφους μετά από δεκαετίες) θα συνέβαλε σημαντικά στην
ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και στην ομαλή τροφοδοσία των
αγορών της. 

Μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας δεν εφησυχά-
σαμε. Μία από τις πρώτες μου ενέργειες ήταν μαζί με τον Υφυπουργό
Ανάπτυξης Τάσο Νεράντζη και τον Νίκο Στεφάνου και σε συνεννόηση
με το Νομάρχη Έβρου Νίκο Ζαμπουνίδη, να μεταβούμε στην Αλεξαν-
δρούπολη και να ενημερώσουμε διεξοδικά και υπεύθυνα για το έργο
τους εκπροσώπους της Τοπικής και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης,
καθώς και τους κοινωνικούς και παραγωγικούς φορείς του Νομού,
αλλά και των Νομών Ροδόπης και Ξάνθης. Τους επεσήμανα ότι:
α) Ο αγωγός θα κατασκευαστεί και θα λειτουργήσει σε συνθήκες

απόλυτης ασφάλειας για την προστασία του φυσικού περιβάλλον-
τος του Νομού με βάση τις αυστηρές Ευρωπαϊκές προδιαγραφές.

β) Κατά την κατασκευαστική περίοδο θα δημιουργούνταν στο Νομό
περίπου 500 νέες θέσεις εργασίας και τουλάχιστον 250 μόνιμες
θέσεις κατά την περίοδο της λειτουργίας του.

γ) Τα τέλη διέλευσης που θα εισέπραττε η Χώρα μας (με βάση τη
συμφωνία διέλευσης) δηλαδή κατ’ εκτίμηση 35-40 εκατομμύρια
δολάρια ετησίως, θα διατίθεντο στο σύνολό τους για αναπτυξιακά
έργα στη Θράκη σε συνεργασία με τη Νομαρχιακή και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση.
Δεσμεύτηκα ότι το μεγαλύτερο μέρος του ποσού αυτού ετησίως, θα

αφορούσε αναπτυξιακά έργα στο Νομό Έβρου, ενώ μικρότερα αλλά ση-
μαντικά ποσά θα στήριζαν έργα στους Νομούς Ροδόπης και Ξάνθης.

Παράλληλα, ευρισκόμενος σε διαρκή διαβούλευση με τους ομο-
λόγους μου Χριστένκο και Γκαγκαούζοφ, προωθήσαμε ταχύτατα τις
διαδικασίες για την σύσταση της διεθνούς εταιρείας κατασκευής και
λειτουργίας του αγωγού.

Είχαμε μάλιστα ξεκινήσει διαβουλεύσεις για τη συμμετοχή και του
Καζακστάν στην εμπορική εκμετάλλευση του αγωγού πετρελαίου
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη με στόχο η ετήσια μεταφορική ικανό-
τητα του αγωγού να ανέλθει σε 50 εκατομμύρια τόνους ετησίως.

Τον Ιούνιο του 2007, στο πλαίσιο του 11ου Διεθνούς Οικονομικού
Forum που πραγματοποιήθηκε στην Αγία Πετρούπολη συζήτησα διε-
ξοδικά το ζήτημα αυτό με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας Βίκτωρα Χριστένκο, τον πανίσχυρο Πρόεδρό
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της Transneft (ιδιοκτήτριας και διαχειρίστριας όλων των αγωγών πε-
τρελαίου επί Ρωσικού εδάφους) Σέμυον Βάινστοκ και τον Υπουργό
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων του Καζακστάν Μπακτινόζα Ιζμουχαμ-
πέτοφ. Με τον Μπ. Ιζμουχαμπέτοφ είχαμε συμφωνήσει προφορικά
στη διερεύνηση της δυνατότητας υπογραφής ενεργειακής συμφωνίας
μεταξύ των δύο Χωρών στους τομείς του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου, καθώς το Καζακστάν είναι ένας από τους μεγαλύτερους προ-
μηθευτές πετρελαίου και φυσικού αερίου. 

Επιστρέφοντας από την Αγία Πετρούπολη στην Αθήνα, ετοιμά-
σαμε και αποστείλαμε στον Μπ. Ιζμουχαμπέτοφ σχέδιο διακρατικής
ενεργειακής συμφωνίας Ελλάδας - Καζακστάν, το οποίο παρέδωσα
στο διάδοχό μου Χρήστο Φώλια. Τελικώς, και αφού επιλύθηκε μια
σειρά εκκρεμοτήτων, η διεθνής εταιρεία με την επωνυμία Trans - Bal-
kan Pipeline B.V. συστάθηκε το 2008 επί θητείας του διαδόχου μου
στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Τα υπόλοιπα είναι γνωστά.

Στις 7 Δεκεμβρίου 2011, η επόμενη Βουλγαρική Κυβέρνηση ανα-
κοίνωσε την αποχώρησή της από το σχέδιο κατασκευής του αγωγού.
Ήταν μία εσφαλμένη και ακατανόητη απόφαση. Εκτιμώ ακόμη και σή-
μερα –2015- ότι το σχέδιο οφείλουμε να αναβιώσει και ο αγωγός πε-
τρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη να κατασκευαστεί και να
λειτουργήσει το συντομότερο δυνατόν. Διαφορετικά, θα έχει χαθεί μια
πολύ μεγάλη ευκαιρία για την Ελλάδα και τη Βουλγαρία να τοποθετη-
θούν στον παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη με σημαντικά οικονομικά και
γεωπολιτικά οφέλη.

Διαβάζοντας τις σχετικές δηλώσεις του Αντιπροέδρου της Βουλ-
γαρικής κυβέρνησης Ντιάνκοφ, για την αποχώρηση της Βουλγαρίας
από το έργο της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς -
Αλεξανδρούπολη, όπως δημοσιεύθηκαν στις 8.12.2011 δήλωσα “ότι
μόνο θλίψη μπορεί να προκαλούν” και πρόσθεσα:

«Επισημαίνω ότι, τα τελευταία δύο χρόνια και κατ’ επανάληψη σε
ομιλίες μου στη Βουλή είχα εκφράσει τις ανησυχίες μου και καλούσα
την κυβέρνηση να επιταχύνει τους ρυθμούς για την προώθηση του
έργου. Κατά τα άλλα, οι αιτιάσεις της Βουλγαρικής πλευράς περί μη οι-
κονομικής βιωσιμότητας του έργου είναι παντελώς αβάσιμες και αστή-
ριχτες. Ήταν από την αρχή βεβαιωμένη η οικονομική βιωσιμότητα του
έργου από τη μελέτη της εταιρείας E.L.F. που χρηματοδότησαν οι Ρω-
σικές, Ελληνικές και Βουλγαρικές εταιρείες που συμμετείχαν στο έργο
και με βάση αυτό, προχώρησε και υπεγράφη η τριμερής συμφωνία.

Σε ό,τι αφορά τα περιβαλλοντικά ζητήματα που θέτει η Βουλγα-
ρική πλευρά, η στάση αυτή είναι εντελώς προσχηματική. Δυστυχώς,
όμως, βρήκαν και πάτημα στη δήλωση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ
κατά την προεκλογική του ομιλία στην Αλεξανδρούπολη στις 9 Σε-
πτεμβρίου του 2009.

Το έργο της κατασκευής του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς -
Αλεξανδρούπολη είναι οικονομικά βιώσιμο και περιβαλλοντικά ασφα-
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λές και βεβαίως εξυπηρετεί, με το καλύτερο τρόπο, την ανάγκη ύπαρ-
ξης ενός ακόμη διαύλου μεταφοράς Ρωσικών και όχι μόνο πετρελαίων
στις μεγάλες Δυτικές αγορές. Γι’ αυτό η υπογραφή της διακρατικής
συμφωνίας Ελλάδας - Ρωσίας και Βουλγαρίας στην Αθήνα στις 15
Μαρτίου του 2007 αποτέλεσε γεγονός που καλύφθηκε εκτενώς από
όλα τα μεγάλα διεθνή Μέσα Ενημέρωσης και έτυχε της επιδοκιμασίας
κορυφαίων αξιωματούχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ΗΠΑ και
μεγάλων διεθνών οικονομικών οργανισμών (ΟΟΣΑ, Διεθνής Οργανι-
σμός Ενέργειας, κ.α.).

Βεβαίως, σημαντικά οφέλη προκύπτουν και για την Ελλάδα και
για τη Βουλγαρία που, με την υλοποίηση του έργου, εντάσσονται στον
παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αναβαθμίζονται γεωπολιτικά, διασφα-
λίζουν σημαντικά ποσά από τα τέλη διέλευσης ετησίως και εκατοντά-
δες νέες θέσεις εργασίας.

Άλλωστε, υπενθυμίζω τις σχετικές δηλώσεις του πρώην Προ-
έδρου της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ και του πρώην Πρωθυ-
πουργού Σεργκέι Στανίσεφ, που μαζί με τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ
Πούτιν, τον πρώην Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον Πρό-
εδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολο Παπούλια, στήριξαν απο-
φασιστικά την προώθηση της διακρατικής συμφωνίας και την
υλοποίηση του έργου. Ελπίζω, ότι η Βουλγαρική κυβέρνηση θα ανα-
καλέσει την απόφασή της.

Εκτιμώ ότι στην κατεύθυνση αυτή οφείλει να αναλάβει και άμεσα,
πρωτοβουλίες η Ελληνική Κυβέρνηση».

Λίγο αργότερα, στις 8.3.2013, με αφορμή την καταγγελία από το
Βουλγαρικό Κοινοβούλιο της διακρατικής συμφωνίας, έκανα την πα-
ρακάτω δήλωση:

«Η πρωτοβουλία της τελευταίας Βουλγαρικής κυβέρνησης και η
ψήφιση από το Κοινοβούλιο της Βουλγαρίας της καταγγελίας της δια-
κρατικής συμφωνίας Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρωσίας, που υπογρά-
φηκε στην Αθήνα στις 15 Μαρτίου του 2007, αποτελεί ένα μεγάλο
ιστορικό λάθος. Τη συμφωνία αυτή υπέγραψα εκ μέρους της Ελληνι-
κής Κυβέρνησης ως Υπουργός Ανάπτυξης. Συμφωνία, η οποία χαι-
ρετίστηκε ενθέρμως τόσο από την Ευρωπαϊκή Ένωση όσο και από
τις Η.Π.Α.

Πρόκειται για μια ακατανόητη απόφαση που στερεί από τις δύο
χώρες, τη Βουλγαρία και την Ελλάδα τη δυνατότητα να ενταχθούν
στον παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη. Στην περίοδο 2010-2011 με δη-
μόσιες δηλώσεις και κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες μου, είχα επι-
σημάνει στην τότε κυβέρνηση τις παλινωδίες της Βουλγαρικής
κυβέρνησης και είχα ζητήσει πρωτοβουλίες για την υλοποίηση της
συμφωνίας. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε ποτέ, τουλάχιστον στο
υψηλό επίπεδο όπως θα έπρεπε».
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• Τo έκτο από τα έργα που σταχυολογώ αφορά στον Ελληνο-
τουρκικό Αγωγό Φυσικού Αερίου
Πίστευα και πιστεύω ότι για να πάει η Ελλάδα μπροστά υπάρχει

μόνο ένας τρόπος. Η μία Κυβέρνηση να χτίζει σε ό,τι θετικό παρέλαβε
από την προηγούμενη. Αυτή την πεποίθηση έκανα πράξη σε όλες τις
δημόσιες θέσεις που ανέλαβα κατά το διάστημα της πολιτικής πορείας
μου.

Έτσι, η πρώτη μου νομοθετική πρωτοβουλία, ως Υπουργού Ανά-
πτυξης, ήταν να κυρώσω τη διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Τουρ-
κίας για την κατασκευή του Ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου.

Η συμφωνία αυτή υπογράφηκε στις 23 Φεβρουαρίου του 2003,
στη Θεσσαλονίκη επί Κυβερνήσεως Κώστα Σημίτη. Όταν, ωστόσο 13
μήνες αργότερα ανέλαβα την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης δεν
είχε καν προωθηθεί για κύρωση στη Βουλή.

Τον Απρίλιο του 2004, αμέσως μετά την τοποθέτηση του Ραφαήλ
Μωυσή στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της
ΔΕΠΑ Α.Ε. συγκάλεσα σύσκεψη στο γραφείο μου με την παρουσία
του Υφυπουργού Γιώργου Σαλαγκούδη, του Γενικού Γραμματέα Νίκου
Στεφάνου, στελεχών του Υπουργείου Ανάπτυξης και της Διοίκησης
της ΔΕΠΑ. Ρώτησα τα στελέχη του Υπουργείου και της ΔΕΠΑ, εάν
γνωρίζουν τις αιτίες που καθυστερούσαν την κύρωση της διακρατικής
συμφωνίας. Δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν παρά μόνο ότι, σε συνέχεια
της διακρατικής συμφωνίας, είχε υπογραφεί μια εξαιρετικά συμφέ-
ρουσα εμπορική συμφωνία μεταξύ της Τουρκικής Κρατικής εταιρείας
φυσικού αερίου Botas και της ΔΕΠΑ, με βάση την οποία κλιμακωτά
θα προμηθευόμασταν ποσότητες φυσικού αερίου της τάξης των 750
εκατομμυρίων κυβικών μέτρων ετησίως σε σημαντικά χαμηλότερη
τιμή (για ορισμένα χρόνια) σε σχέση με τη τιμή της προμήθειας του
ρωσικού φυσικού αερίου.

Θεώρησα εξ αρχής ότι η προώθηση του έργου αυτού ήταν μια με-
γάλη ευκαιρία για πολλούς λόγους: Πρώτα απ’ όλα ήταν το σημαντι-
κότερο διακρατικό έργο μεταξύ των δύο Χωρών με μεγάλα αμοιβαία
οφέλη. Διασφαλιζόταν μία ακόμη, συμπληρωματική πηγή τροφοδο-
σίας της εγχώριας αγοράς σε φυσικό αέριο και μάλιστα σε πολύ ικα-
νοποιητικές τιμές. Και βέβαια δημιουργούνταν οι προϋποθέσεις για
τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Κασπία, μέσω της Τουρκίας και
της Ελλάδας προς την Ιταλία και τις Ευρωπαϊκές αγορές. Και αυτό θα
καθιστούσε τη χώρα μας σημαντικό ενεργειακό κόμβο.

Σύντομα αντιλήφθηκα ότι και στην Τουρκία και στην Ελλάδα υπήρ-
χαν και αντίθετες φωνές. Η αιώνια καχυποψία στις σχέσεις μεταξύ
των δύο Χωρών αποτελούσε ένα επιπλέον εμπόδιο για την υλοποί-
ηση του έργου. Παράλληλα, οι δύο Εταιρείες ΔΕΠΑ και Botas, είχαν
κάνει ελάχιστη προεργασία για τα τεχνικά ζητήματα του έργου (ακρι-
βής όδευση αγωγού, διάμετρος του αγωγού κ.λπ.).

Μετά από συνεννόηση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή
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αποφασίστηκε να προχωρήσουμε άμεσα. Επικοινώνησα με τον ομό-
λογό μου Τούρκο Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Μεχμέτ
Χιλμί Γκιουλέρ και συμφωνήσαμε να ξεκινήσουν άμεσα οι διαβουλεύ-
σεις της ΔΕΠΑ και της Botas για τις τεχνικές λεπτομέρειες έναρξης
κατασκευής του έργου.

Έδωσα εντολή στο Γενικό Γραμματέα Νίκο Στεφάνου και τον επι-
κεφαλής της ΔΕΠΑ Ραφαήλ Μωυσή να ξεκινήσουν άμεσα οι διαβου-
λεύσεις με ανώτατα στελέχη της Botas για τη διευθέτηση όλων των
τεχνικών λεπτομερειών.

Οι διαβουλεύσεις προχώρησαν με ταχύτατους ρυθμούς και το
Μάιο του 2004, κατά την επίσκεψη του Πρωθυπουργού της Τουρκίας
Ταγίπ Ερντογάν στην Αθήνα και τις συνομιλίες του με τον Πρωθυ-
πουργό Κώστα Καραμανλή, η προώθηση της κατασκευής του Ελλη-
νοτουρκικού αγωγού ήταν ένα από τα βασικά θέματα που
απασχόλησαν τους δύο ηγέτες.

Στις αρχές του 2005, είχαν συμφωνηθεί όλες οι λεπτομέρειες για
την κατασκευή του αγωγού. Τον Μάιο είχαν ήδη ξεκινήσει οι εκσκαφές
επί του Ελληνικού τμήματος, από τα Ελληνοτουρκικά σύνορα έως την
Κομοτηνή. Και στις 2 Ιουλίου του 2005, στη γέφυρα των Κήπων, οι
δύο ηγέτες Κώστας Καραμανλής και Ταγίπ Ερντογάν εγκαινίασαν, σε
μία πράξη υψηλού συμβολισμού, την έναρξη της κατασκευής του Ελ-
ληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου. Το έργο ολοκληρώθηκε μέσα
σε μόλις 25 μήνες που θεωρήθηκε χρόνος ρεκόρ για ένα διασυνο-
ριακό αγωγό φυσικού αερίου μήκους 300 χιλιομέτρων με πολλές τε-
χνικές δυσκολίες και διευθετήσεις. Είχαμε επιτύχει ένα μικρό θαύμα.

Στο διάστημα αυτό είχα την ευκαιρία να συναντηθώ πολλές φορές
με τον ομόλογό μου Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ. Στις 3 Αυγούστου του
2007 μαζί με τον Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ παρευρεθήκαμε στον Έβρο
κατά την έλευση του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την
Τουρκία στην Ελλάδα στην απόληξη (επί Ελληνικού εδάφους) του
υποποτάμιου τμήματός του.

Το έργο είχε πλέον ολοκληρωθεί κατασκευαστικά και ξεκινούσαν οι
δοκιμές για τη μεταφορά φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα. 

Τα εγκαίνια της έναρξης λειτουργίας του αγωγού καθυστέρησαν
λόγω της προκήρυξης των εκλογών του Σεπτεμβρίου και έγιναν στις
18 Νοεμβρίου του 2007, όταν πλέον είχα εκλεγεί Πρόεδρος της Βουλής. 

Είναι τόσο μεγάλη η σημασία του έργου που στα εγκαίνια έναρξης
της λειτουργίας του, στο χωριό Πέπλο του Νομού Έβρου και στα
Ύψαλα της Τουρκίας, παρευρέθηκαν οι ηγέτες των δύο Χωρών Κώ-
στας Καραμανλής και Ταγίπ Ερντογάν, υπουργοί των δύο Κυβερνή-
σεων, ο Πρόεδρος του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ, ο Υπουργός
Ενέργειας των ΗΠΑ και παλαιός μου γνώριμος από το Συμβούλιο
Υπουργών Ενέργειας των Χωρών του ΔΟΕ Σάμουελ Μπόντμαν και
πολλοί άλλοι. Θυμάμαι, με ιδιαίτερη συγκίνηση, την αναφορά του
Γκιουλέρ στο πρόσωπό μου και τη συνεργασία μας για το έργο κατά
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την ομιλία του στη τελετή των εγκαινίων, όπως και τα θερμά λόγια του
Ερντογάν και του Μπόντμαν προς το πρόσωπό μου.

Όπως επίσης και τη συνάντηση με τον Σάμουελ Μπόντμαν στο
γραφείο μου στη Βουλή την επομένη ημέρα.

Δεν επρόκειτο για προσωπική επιτυχία. Είναι ένα έργο για το
οποίο εργαστήκαμε πολλοί στο Υπουργείο Ανάπτυξης, στη ΔΕΠΑ,
στο ΔΕΣΦΑ και στη ΡΑΕ. Όπως επίσης και στις Νομαρχιακές και τις
τοπικές Αυτοδιοικήσεις των Νομών Έβρου και Ροδόπης και ασφαλώς
στους Βουλευτές των δύο Νομών. Πάνω από όλα, όμως, είναι προ-
φανές πως η κατασκευή και λειτουργία του αγωγού έγινε πραγματι-
κότητα ως στρατηγική επιλογή του Κώστα Καραμανλή που μαζί με
τον Ταγίπ Ερντογάν στήριξαν αποφασιστικά το έργο σε όλο το διά-
στημα μέχρι την έναρξη της λειτουργίας του. Άλλωστε ένα έργο όπως
ο Ελληνοτουρκικός αγωγός φυσικού αερίου απαιτεί τη στήριξη στο
υψηλότερο επίπεδο για ευνόητους λόγους.

Σημειώνω το ιδιαίτερο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,
αλλά και των ΗΠΑ για την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του Ελληνο-
τουρκικού αγωγού. Θεωρούσαν –και δικαίως- ότι η λειτουργία του θα
ανοίξει το δρόμο για τη μεταφορά φυσικού αερίου από το κοίτασμα του
Σαχ Ντενίζ στο Αζερμπαϊτζάν δια της Τουρκίας και της Ελλάδας στις
Ευρωπαϊκές αγορές. Αυτή, άλλωστε, ήταν η πρώτη φορά που η Ευ-
ρώπη θα προμηθευόταν μέσω χερσαίου αγωγού φυσικό αέριο από
άλλη πηγή, πλην Ρωσίας, στο πλαίσιο της πολιτικής της για τη διαφο-
ροποίηση πηγών και οδών μεταφοράς ενεργειακών πόρων και την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού των Χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης σε μακροπρόθεσμη βάση.

Η σημασία του Ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου αναδει-
κνύεται συνεχώς από το 2007. Ο Ελληνοτουρκικός αγωγός σε συν-
δυασμό με την αναβάθμιση του υγροποιημένου σταθμού της
Ρεβυθούσας την περίοδο 2005-2007, όχι μόνο διασφαλίζουν την
ασφαλή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς σε φυσικό αέριο, αλλά και
αναβαθμίζουν και τη γεωπολιτική θέση της Χώρας. 

Με βάση τον Ελληνοτουρκικό αγωγό, σχεδιάσαμε διακλαδώσεις
αγωγών προς τις γειτονικές Χώρες της Νοτιανατολικής Ευρώπης. Στο
πλαίσιο αυτό, στις 19 Απριλίου του 2007, στη Σόφια συζητήσαμε διεξο-
δικά με τον Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρικής Κυ-
βέρνησης Ρομάν Οφτσάροφ για την κατασκευή ενός αγωγού φυσικού
αερίου διπλής κατεύθυνσης από την Ελλάδα προς τη Βουλγαρία (I.G.B)

Το ζήτημα αυτό συζήτησα διεξοδικά, το 2009 ως Πρόεδρος της
Βουλής με τον τότε Υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη, ο οποίος
τελικά, την ίδια χρονιά, συνυπέγραψε Μνημόνιο Κατανόησης με τη
Βουλγαρική Κυβέρνηση για την προώθηση του έργου.

Ανάλογη πρόταση είχα κάνει μία ημέρα πριν, στις 18 Απριλίου του
2007, για την επέκταση του αγωγού αυτού προς τη Ρουμανία κατά τη
συνάντησή μου στο Βουκουρέστι με τον Υπουργό Οικονομίας και Οι-
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κονομικών της Ρουμανίας Βαρουγιάν Βοσκανιάν. Θεωρώ ιδιαίτερα
σημαντικό γεγονός, ότι σχεδόν οκτώ χρόνια αργότερα, το Δεκέμβριο
του 2014, ο τότε Υπουργός Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Αλλαγής Γιάννης Μανιάτης υπέγραψε διακήρυξη με τους ομολόγους
του Υπουργούς Ενέργειας της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας για τη
μεταφορά φυσικού αερίου από την Ελλάδα στις Χώρες αυτές με προ-
οπτική να συμμετάσχει και η Ουγγαρία (κάθετος διάδρομος φυσικού
αερίου). 

Στην ίδια κατεύθυνση από τον Αύγουστο του 2006, είχα συζητήσει
την κατασκευή - διακλάδωση αγωγού φυσικού αερίου από την Ελ-
λάδα προς την Αλβανία.

Στις 13 Σεπτεμβρίου 2006, στην Αθήνα, παρουσία των Πρωθυ-
πουργών Κώστα Καραμανλή και Σαλί Μπερίσα, υπέγραψα ενεργειακή
συμφωνία με τον Υπουργό Οικονομικών και Ενέργειας της Αλβανίας
Γκεντς Ρούλι με στόχο τη διεύρυνση της συνεργασίας των δύο Χωρών
στους τομείς του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού και των ΑΠΕ. 

Όλες αυτές οι κινήσεις αποτελούσαν μέρος ενός ευρύτερου στρατη-
γικού σχεδίου για την ανάδειξη της Χώρας μας σε ενεργειακό κόμβο στη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Για τον ίδιο λόγο, σε στενή συνεργασία με τον
αρμόδιο επίτροπο Πίμπαλγκς, προώθησα τη συμφωνία για την ίδρυση
της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, και η σχε-
τική Συνθήκη υπογράφηκε στην Αθήνα, στις 25 Οκτωβρίου του 2005.

Όλος ο διεθνής ενεργειακός προγραμματισμός της Χώρας είχε ως
στόχο να αποτελέσει η Ελλάδα κόμβο μεταφοράς ενεργειακών πόρων
(πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού) στην ευρύτερη περιοχή
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου.

Πίστευα και εξακολουθώ να πιστεύω και σήμερα ότι ο τομέας της
ενέργειας μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εφαλτήριο για την οικονομική
ανάπτυξη, τη δημιουργία δεκάδων χιλιάδων νέων θέσεων και ασφα-
λώς το μέσο για τη γεωπολιτική της αναβάθμιση της χώρας.

Γι’ αυτό και ως Πρόεδρος της Βουλής, στην περίοδο Σεπτεμβρίου
2007 - Οκτωβρίου 2009, συνέχιζα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων
μου και αξιοποιώντας τις δυνατότητες της Κοινοβουλευτικής διπλω-
ματίας, να στηρίζω παλαιότερες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του
διεθνούς ενεργειακού ρόλου της Χώρας στην ευρύτερη περιοχή. 

• Το έβδομο μείζον στοίχημα αφορούσε στην ιδιωτικοποίηση
της ΔΕΠΑ Α.Ε.
Στις 25 Φεβρουαρίου του 2004, εν μέσω της προεκλογικής πε-

ριόδου, η Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ είχε υπογράψει προσύμφωνο για
την πώληση του 35% των μετοχών της ΔΕΠΑ Α.Ε. με παράλληλη εκ-
χώρηση του μάνατζμεντ στην Ισπανική εταιρεία Gas Natural έναντι
του ποσού των 285 εκατ. ευρώ.

Από τις πρώτες ημέρες της νέας διακυβέρνησης, συζήτησα το ζή-
τημα αυτό με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τον Υπουργό
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Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη, αναζητώντας τη
βέλτιστη λύση για το Ελληνικό Δημόσιο, την ΔΕΠΑ και τους Έλληνες
καταναλωτές. Οι επιφυλάξεις μου για το ζήτημα αυτό οφείλονταν κυ-
ρίως σε τρεις λόγους:

Πρώτον: Με βάση την κοινοτική οδηγία 55 του 2003 και το κυβερ-
νητικό πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας προωθούσαμε την απελευ-
θέρωση της αγοράς φυσικού αερίου με το διαχωρισμό εμπορίας και
ιδιοκτησίας και διαχείρισης του αγωγού υψηλής πίεσης. Δηλαδή, με
κορμό τη ΔΕΠΑ Α.Ε., που θα διατηρούσε την εμπορική δραστηριότητα
και τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε., που θα είχε την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του
κεντρικού αγωγού υψηλής πίεσης. Συνεπώς εάν προχωρούσε η συμ-
φωνία πιθανόν να δημιουργούνταν ζητήματα για το μοντέλο απελευ-
θέρωσης, που προωθούσαμε και να αυτοδεσμευτούμε σ’ ένα
διαφορετικό μοντέλο απελευθέρωσης, που θα λάμβανε υπόψη τις
νέες μετοχικές ισορροπίες στη ΔΕΠΑ. 

Δεύτερον: Η παραχώρηση του μάνατζμεντ στην Ισπανική εταιρεία
πιθανόν να δημιουργούσε προβλήματα στην υλοποίηση του σχεδια-
σμού μας για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε πολλές
νέες περιοχές, αλλά και στα σχέδια για τον Ελληνο-Τουρκικό και τον
Ελληνο-Ιταλικό αγωγό που, εκτός από οικονομικά οφέλη, είχαν και
ισχυρή γεωπολιτική σημασία. Θεωρούσα ότι η Gas Natural, πιθανό-
τατα, να μην είχε τις ίδιες προτεραιότητες με τη νέα Κυβέρνηση στα
κρίσιμα αυτά ζητήματα, για την επέκταση της χρήσης και των δικτύων
φυσικού αερίου. 

Τρίτον: Το τίμημα των 285 εκατ. Ευρώ, κατά την άποψή μου, ήταν
χαμηλό με βάση την αξία της εταιρείας και σημαντικά χαμηλότερο από
την αξία που μπορούσε να αποκτήσει μέσα από την υλοποίηση του
προγράμματός μας.

Τις απόψεις μου τις είχα καταθέσει στον Πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή και στον Υπουργό Οικονομίας Γιώργο Αλογοσκούφη, με
τους οποίους συζητούσαμε συχνά το ζήτημα της μερικής ιδιωτικοποί-
ησης της ΔΕΠΑ Α.Ε. 

Εντός της Κυβέρνησης, βεβαίως, υπήρχαν και άλλες απόψεις. Δη-
λαδή ότι θα ήταν προτιμότερο να ολοκληρωθεί η συμφωνία ως ένα θε-
τικό μήνυμα στη διεθνή επενδυτική κοινότητα στο πλαίσιο της πολιτικής
της Κυβέρνησης για προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων.

Συναντηθήκαμε με τη διοίκηση της Ισπανικής εταιρείας δύο φορές
στο γραφείο του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών. Μαζί με τον
Γιώργο Αλογοσκούφη, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης Νίκο Στεφάνου και τον Ειδικό Γραμματέα Αποκρατικοποιήσεων
Λουκά Παπάζογλου, συζητήσαμε μαζί τους ειλικρινά και σε βάθος,
γραμμή προς γραμμή το περιεχόμενο του προσυμφώνου.

Εξήγησα στους συνομιλητές μας ότι θα ήταν προτιμότερο το θέμα
αυτό να επανεξεταστεί μετά την ολοκλήρωση του νέου νομοθετικού
πλαισίου για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.
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Επιπλέον, μαζί με τον Γιώργο Αλογοσκούφη θέσαμε επίμονα το
ζήτημα του τιμήματος και στο σημείο αυτό οι Ισπανοί έδειξαν διάθεση
να το ανεβάσουν λίγο επάνω από τα 300 εκατ. ευρώ .

Τελικά, όλοι συμφώνησαν με την πρότασή μου να αναβληθεί η
λήψη των τελικών αποφάσεων μετά τη ψήφιση του νέου νόμου. 

Στο μεταξύ το νοικοκύρεμα των οικονομικών της ΔΕΠΑ, η επέ-
κταση του δικτύου της σε νέες περιοχές και η αύξηση της χρήσης του
φυσικού αερίου για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή κατανάλωση,
απογείωσαν κυριολεκτικά τα οικονομικά μεγέθη της. Η εταιρεία από
το 2004 έγινε κερδοφόρος και τα ταμειακά της διαθέσιμα βελτιώθηκαν
σημαντικά. Το 2005 και το 2006 εμφάνισε εντυπωσιακή αύξηση εσό-
δων και κερδοφορία δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η ζημιογόνος ΔΕΠΑ Α.Ε. για τη
χρήση του 2003, είχε μετατραπεί σε μία από τις πλέον κερδοφόρες
Ελληνικές επιχειρήσεις με ισχυρά θεμελιώδη μεγέθη και υψηλή ταμει-
ακή ρευστότητα.

Μετά την ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου, το Δεκέμβριο του
2005, εισηγήθηκα στον Πρωθυπουργό να επιλεγεί το μοντέλο της εισα-
γωγής της ΔΕΠΑ Α.Ε. στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Με τον τρόπο αυτό
θα διασφαλιζόταν ο δημόσιος χαρακτήρας της εταιρείας σε συνδυασμό
με τη λειτουργία της με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, αλλά και την άντ-
ληση εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ για το Ελληνικό Δημόσιο.

Η εισήγησή μου έγινε αποδεκτή και επικυρώθηκε το 2006 με από-
φαση της Διυπουργικής Επιτροπής Αποκρατικοποιήσεων υπό την
Προεδρία του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργου Αλο-
γοσκούφη.

Το 2007 είχαν ξεκινήσει οι ενέργειες για την είσοδο της εταιρείας
στο ΧΑΑ και οι αρχικοί υπολογισμοί έφεραν την αξία της σχεδόν στα
2 δισεκατομμύρια ευρώ, υπερδιπλάσια σε σχέση με την εκτιμώμενη
αξία της στις αρχές του 2004, όταν η προηγούμενη Κυβέρνηση είχε
υπογράψει το προσύμφωνο μεταβίβασης του 35% των μετοχών της
εταιρείας στη Gas Natural.

Η εντυπωσιακή αύξηση της αξίας της εταιρείας ήταν αποτέλεσμα
σκληρής εργασίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Διοίκησης και των
στελεχών της ΔΕΠΑ Α.Ε. Η επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου, η
αναβάθμιση του σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα, η κατασκευή του Ελ-
ληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου, η διακρατική συμφωνία με
την Ιταλία και τη Τουρκία για τη μεταφορά φυσικού αερίου δια της
Τουρκίας και της Ελλάδας στις μεγάλες Ευρωπαϊκές αγορές, η συμ-
φωνία με τη Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν και πολλές ακόμη πρωτο-
βουλίες είχαν μεταβάλει την εικόνα της ΔΕΠΑ Α.Ε. Η αύξηση του
παγίου ενεργητικού και των εσόδων της και η υψηλή κερδοφορία της
καθιστούσαν πολύ ελκυστική την εισαγωγή μειοψηφικού μέρους των
μετοχών της στο Χρηματιστήριο. 

Το καλοκαίρι του 2007, η ΔΕΠΑ Α.Ε. είχε μετεξελιχθεί σ’ ένα όμιλο
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εταιρειών, με κορμό τη ΔΕΠΑ Α.Ε. που είχε την εμπορική δραστηριό-
τητα, τον ΔΕΣΦΑ Α.Ε. που είχε την ιδιοκτησία και τη διαχείριση του κεν-
τρικού αγωγού και επιπλέον το 51% των μετοχών της ΕΠΑ Αττικής, της
ΕΠΑ Θεσσαλονίκης και της ΕΠΑ Θεσσαλίας, που ασχολούνταν με τη
λιανική πώληση σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. 

Στο μεταξύ είχαμε πάρει έγκριση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για τη σύσταση τριών νέων ΕΠΑ (Κεντρικής Ελλάδας, Κεντρικής Μα-
κεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης). Είχε επίσης αρχίσει
το έργο επέκτασης του δικτύου του φυσικού αερίου στη Βιομηχανική
Περιοχή Κορίνθου και στη συνέχεια στη Μεγαλόπολη Μεσσηνίας για
τη λειτουργία μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού, με σχέδιο για επέ-
κταση στις μεγαλύτερες πόλεις της Πελοποννήσου (Κόρινθος, Άργος,
Ναύπλιο, Τρίπολη, Πάτρα). 

Συγχρόνως αναζητείτο χώρος για την κατασκευή δεύτερου σταθ-
μού υγροποιημένου φυσικού αερίου (L.N.G.) σε ιδιαίτερα προνομιακό
σημείο στις εγκαταστάσεις της Βιομηχανίας Φωσφορικών Λιπασμά-
των Α.Ε. στην Καβάλα και εξεταζόταν η δυνατότητα κατασκευής ενός
ακόμη σταθμού L.N.G. στην Κρήτη για την τροφοδότηση με φυσικό
αέριο του προγραμματισμένου νέου Κέντρου παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας της ΔΕΗ στην Κορακιά του Νομού Ηρακλείου. Δημιουρ-
γούνταν έτσι πρόσθετες πηγές άντλησης εσόδων και κερδοφορίας
για τη ΔΕΠΑ και τη θυγατρική της ΔΕΣΦΑ. Μέσα σε πέντε χρόνια από
το 2004 ως το 2009, το Ελληνικό Δημόσιο είχε εισπράξει από φόρους
και μερίσματα από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. περισσότερα από όσα θα εισέ-
πραττε από την πώληση του 35% των μετοχών της στη Gas Natural. 

Δυστυχώς, μετά τις εκλογές του 2007 το σχέδιο της εισόδου των
μετοχών της ΔΕΠΑ στο ΧΑΑ δεν προχώρησε αν και η εταιρεία συνέ-
χιζε να εμφανίζει υψηλή κερδοφορία και υγιή οικονομικά στοιχεία.
Εκτιμώ ότι εάν στο τέλος του 2007 είχε διατεθεί μέσω του Χρηματι-
στηρίου το 30% των μετοχών της, το Δημόσιο θα είχε εισπράξει πε-
ρίπου 500 εκατομμύρια ευρώ διατηρώντας παράλληλα το μετοχικό
έλεγχο της εταιρείας.

• Το όγδοο, θέμα που σταχυολογώ αφορά στον αγωγό Φυσι-
κού Αερίου SOUTH STREAM
Στις 14 Μαρτίου του 2007 στην Αθήνα, παραμονή της υπογραφής

της διακρατικής συμφωνίας για το Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης,
κατά τη διάρκεια συνάντησής του με τον Κώστα Καραμανλή και τον
Σεργκέι Στανίσεφ, ο Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ
Πούτιν πρότεινε συμμετοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας στο φι-
λόδοξο σχέδιο South Stream.

Επρόκειτο για ένα νέο αγωγό φυσικού αερίου, χωρητικότητας άνω
των 30 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων, μέσω του οποίου δια της
Βουλγαρίας και της Ελλάδας, θα μεταφέρονταν μεγάλες ποσότητες
ρωσικού φυσικού αερίου προς την Ιταλία και τις Ευρωπαϊκές αγορές.
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Ο Κώστας Καραμανλής με ενημέρωσε για την πρόταση αυτή και
συζητήσαμε διεξοδικά τους όρους και τις προϋποθέσεις για τη συμ-
μετοχή μας σε ένα τόσο μεγάλο εγχείρημα.

Συμφωνήσαμε ότι, εφόσον η Ιταλική Κυβέρνηση μας εκδήλωνε
σχετικό ενδιαφέρον και υπέβαλλε στην Κυβέρνηση αίτημα συνεργα-
σίας, οφείλαμε να συμμετάσχουμε, με την προϋπόθεση ότι θα δια-
σφαλίσουμε σημαντικά οφέλη για την εθνική οικονομία.

Ήμασταν πολύ προσεκτικοί, καθώς με την Ιταλική Κυβέρνηση ήδη
από το 2005, είχαμε συμφωνήσει για την κατασκευή του υποθαλάσ-
σιου Ελληνο- Ιταλικού αγωγού για τη μεταφορά φυσικού αερίου από
το Αζερμπαϊτζάν, μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας, προς την Ιταλία
και τις Ευρωπαϊκές αγορές. Συνεπώς, η θετική στάση της Ιταλικής Κυ-
βέρνησης ήταν προϋπόθεση και για τη δική μας στο σχέδιο του αγω-
γού South Stream με βάση την ενεργειακή εταιρική μας σχέση.

Πράγματι, λίγες ημέρες αργότερα, επικοινώνησε μαζί μου ο Ιταλός
ομόλογός μου Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνι και μου εκδήλωσε το ιδιαίτερο
ενδιαφέρον της Κυβέρνησης του Ρομάνο Πρόντι για την κατασκευή
και τη λειτουργία του South Stream, ζητώντας τη συμμετοχή της Ελ-
λάδας στο σχέδιο αυτό.

Αλλά και η Βουλγαρία δήλωσε πρόθυμη να συμμετάσχει στο έργο
αυτό που αφορούσε το μεγαλύτερο αγωγό φυσικού αερίου επί Ευ-
ρωπαϊκού εδάφους.

Μετά από τη θετική στάση της Ιταλικής και της Βουλγαρικής Κυ-
βέρνησης, ξεκινήσαμε την προετοιμασία για τις διαβουλεύσεις με τη
Ρωσική Κυβέρνηση για την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας μεταξύ
των δύο χωρών για το Ελληνικό τμήμα του έργου. Κατά τις συναντή-
σεις μου, στην Αθήνα, στις 11 Απριλίου του 2007, με τον Πρόεδρο της
Gazprom Αλεξέι Μίλλερ και στις 10 Ιουνίου του 2007, στην Αγία Πε-
τρούπολη, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας Βίκτωρα Χρι-
στένκο, παρουσία του Νίκου Στεφάνου (στη συνάντηση με τον
Χριστένκο συμμετείχε και ο Υφυπουργός των Εξωτερικών Ευριπίδης
Στυλιανίδης) έθεσα στη Ρωσική πλευρά δύο απαράβατες προϋποθέ-
σεις για τη συμμετοχή μας στο σχέδιο South Stream.

Πρώτον: Στην κοινή εταιρεία που θα ιδρυόταν από τον ΔΕΣΦΑ
Α.Ε. (θυγατρική της ΔΕΠΑ) και την Gazprom για την κατασκευή του
Ελληνικού τμήματος του αγωγού, ο ΔΕΣΦΑ Α.Ε. να έχει το 51% και
τον ισχυρότερο λόγο στο μάνατζμεντ.

Δεύτερον: Την επέκταση της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας -
Ρωσίας για τον εφοδιασμό της Χώρας με φυσικό αέριο (που έληγε το
2016) έως το 2040 με τη διασφάλιση της χαμηλότερης δυνατής τιμής
σε όφελος της ΔΕΠΑ και των Ελλήνων καταναλωτών (Βιομηχανικών,
Εμπορικών και Οικιακών).

Αρχικά, η Ρωσική πλευρά επέμεινε να κατασκευαστεί ο αγωγός
επί ελληνικού εδάφους με μοναδικό μέτοχο την Gazprom και όταν δεν
το αποδεχτήκαμε, αντιπρότεινε ποσοστό συμμετοχής 50% για την
κάθε πλευρά.
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Στις αρχές του Αυγούστου του 2007, στην Αθήνα, λίγες ημέρες
πριν προκηρυχθούν οι εκλογές, σε συνάντηση των αντιπροσωπειών
Ελλάδας - Ρωσίας για την προώθηση της διακρατικής συμφωνίας για
τον South Stream, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης
Νίκος Στεφάνου επέδωσε στον επικεφαλής της Ρωσικής Αντιπροσω-
πείας Ανατόλι Γιανόφσκι ένα πλήρες σχέδιο διακρατικής συμφωνίας
με τους όρους που είχαμε θέσει από την αρχή στη Ρωσική πλευρά.

Το σχέδιο αυτό παρέδωσα στο διάδοχό μου στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης Χρήστο Φώλια, ο οποίος συνέχισε τις διαπραγματεύσεις.

Η διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Ρωσίας για τον αγωγό φυσικού
αερίου South Stream υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2008 από τον
Χρήστο Φώλια και κυρώθηκε με νόμο κατά τη διάρκεια της θητείας
μου ως Προέδρου της Βουλής.

Το σχέδιο αυτό, που διευρύνθηκε στην πορεία με τη συμμετοχή
πολλών Χωρών της Νοτιανατολικής Ευρώπης, δεν προχώρησε λόγω
αντιδράσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δεν ευνοούσε την αύ-
ξηση της ενεργειακής εξάρτησης των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης από τη Ρωσία.

• To ένατο θέμα αφορά στον Ελληνο-Ιταλικό αγωγό Φυσικού
Αερίου
Την Κυριακή του Πάσχα, 1η Μαΐου 2005, μαζί με το Γενικό Γραμ-

ματέα Νίκο Στεφάνου και στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης μετα-
βήκαμε στο Παρίσι για τη συνάντηση των Υπουργών Ενέργειας του
Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας. 

Στο περιθώριο των εργασιών είχα την ευκαιρία να συναντηθώ κατ’
ιδίαν με πολλούς ομολόγους μου. Η πλέον σημαντική συνάντηση ήταν
με τον Ιταλό Υπουργό Παραγωγικών δραστηριοτήτων Κλαούντιο Σκα-
γιόλα, που μόλις είχε αναλάβει το χαρτοφυλάκιό του.

Αφού του ανέπτυξα την ενεργειακή πολιτική της Κυβέρνησης και
κυρίως τις διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες και την πολιτική των
αγωγών, εισήλθα ευθέως στο θέμα που καιρό είχα στο μυαλό μου.

Πρότεινα στον Κλ. Σκαγιόλα η Ελλάδα και η Ιταλία να συνεργα-
στούν για την κατασκευή υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού
αερίου από τα παράλια της Ηπείρου προς την Ιταλία. Ανέφερα στον
Ιταλό Υπουργό ότι ο Ελληνο-Ιταλικός αγωγός θα μπορούσε να λει-
τουργήσει ως συνέχεια του Ελληνοτουρκικού αγωγού προκειμένου,
να μεταφέρονται ποσότητες φυσικού αερίου της τάξης των 8-10 δισε-
κατομμυρίων από το Αζερμπαϊτζάν δια της Τουρκίας και της Ελλάδος
στην Ιταλική αγορά.

Ο Κλ. Σκαγιόλα αποδέχθηκε αμέσως την πρότασή μου και συμ-
φωνήθηκε να ξεκινήσουμε άμεσα τις διαβουλεύσεις τόσο σε πολιτικό
όσο και σε επίπεδο εταιρειών (ΔΕΠΑ και Edison).

Μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, ο Νίκος Στεφάνου και ο Γενικός
Διευθυντής του Υπουργείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλίας
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Σέρτζιο Γκαρίμπα μαζί με τις διοικήσεις των εταιρειών ΔΕΠΑ και Edison
κατέληξαν σε ένα σχέδιο πρωτοκόλλου μεταξύ των δύο Χωρών. Ενη-
μέρωσα σχετικά τον αρμόδιο Επίτροπο Άντρις Πίμπαλγκς, ο οποίος
εξέφρασε την ιδιαίτερη ικανοποίησή του για την πρωτοβουλία αυτή. Η
Ευρωπαϊκή Επιτροπή στήριζε με ιδιαίτερη θέρμη το έργο αυτό στο
πλαίσιο της πολιτικής της για διαφοροποίηση πηγών και οδών προμή-
θειας φυσικού αερίου των ευρωπαϊκών αγορών.

Στις 24 Ιουνίου του 2005, στην Αθήνα, παρουσία του Επιτρόπου
Πίμπαλγκς και των Υπουργών Ενέργειας των Χωρών της Νοτιοανα-
τολικής Ευρώπης, μαζί με τον Κλαούντιο Σκαγιόλα, υπογράψαμε
πρωτόκολλο εκδήλωσης προθέσεων για την προώθηση της κατα-
σκευής του υποθαλάσσιου Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου.

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε το έργο χαρακτηρίστηκε
από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ως ένας από τους 5 άξονες προτεραι-
ότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας στο πλαίσιο της πολι-
τικής της για την ενεργειακή ασφάλεια στο χώρο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αλλά και τη διαφοροποίηση των πηγών και των οδών προ-
μήθειας φυσικού αερίου.

Μαζί με τον Κλαούντιο Σκαγιόλα αποφασίσαμε το έργο να λάβει
τη μορφή της Διακρατικής Συμφωνίας, που έχει ισχυρή και δεσμευτική
νομική βάση. Η υπογραφή έγινε στο Λέτσε της Ιταλίας, στις 4 Νοεμ-
βρίου του 2005, με την παρουσία, ύστερα από πρότασή μου, του
Υπουργού Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, Μεχμέτ Χιλμί
Γκιουλέρ. Η παρουσία του είχε συμβολικό, αλλά και ουσιαστικό χα-
ρακτήρα, καθώς ο Ελληνο-Ιταλικός αγωγός φυσικού αερίου θα απο-
τελούσε συνέχεια του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού. Οι τρείς Χώρες με
τη συνεργασία τους στον τομέα του φυσικού αερίου ουσιαστικά θα
συνέδεαν τα μεγάλα Κέντρα εξόρυξης φυσικού αερίου στην Κασπία
με τα Κέντρα κατανάλωσης στην Ευρώπη.

Ακολούθησαν μακρές διαβουλεύσεις μεταξύ των Υπουργείων των
δύο Χωρών, των Ρυθμιστικών τους Αρχών και των εμπλεκόμενων
εταιρειών ΔΕΠΑ και Edison.

Παράλληλα, από κοινού ξεκινήσαμε συζητήσεις και επαφές με τη
Κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν, αλλά και εκπροσώπους της Κοινοπραξίας
Εταιρειών που είχαν αναλάβει την εξόρυξη και εκμετάλλευση του φυσι-
κού αερίου του κοιτάσματος Σαχ Ντενίζ II, καθώς αποτελούσε την προ-
τιμητέα πηγή πλήρωσης του υποθαλάσσιου Ελληνο-Ιταλικού αγωγού.

Το 2006, στην Ιταλία επήλθε κυβερνητική μεταβολή. Την Κυβέρ-
νηση Μπερλουσκόνι διαδέχθηκε η Κυβέρνηση Ρομάνο Πρόντι. Το
χαρτοφυλάκιο της ενέργειας μεταβιβάστηκε στο νεοσυσταθέν Υπουρ-
γείο Οικονομικής Ανάπτυξης με Υπουργό τον Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνι,
μετέπειτα επικεφαλής του Δημοκρατικού Κόμματος που πλειοψήφησε
στις εθνικές εκλογές της Ιταλίας το 2013.

Συναντήθηκα για πρώτη φορά με τον Π. Μπερσάνι, στις 8 Ιουνίου
του 2006 στο Λουξεμβούργο, στο πλαίσιο των εργασιών του Συμβου-
λίου των Υπουργών Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μου επα-
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νεπιβεβαίωσε το ενδιαφέρον της Ιταλικής Κυβέρνησης για την προ-
ώθηση του έργου και συμφωνήσαμε να επιταχύνουμε τις διαδικασίες
για τη λήψη των σχετικών αδειών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Έτσι στις 31 Ιανουαρίου του 2007, στην Αθήνα, μαζί με τον Π. Μπερ-
σάνι υπογράψαμε Πρωτόκολλο προθέσεων, σύμφωνα με το οποίο,
χορηγήθηκε από τις δύο Κυβερνήσεις στις εταιρείες ΔΕΠΑ και Edison
εξαίρεση από την πρόσβαση τρίτων για το σύνολο της αρχικής μετα-
φορικής ικανότητας του υποθαλάσσιου αγωγού «ΠΟΣΕΙΔΩΝ» (8 δις
κυβικά μέτρα ανά έτος) για διάστημα 25 ετών. Σημειώνω ότι η εξαί-
ρεση από πρόσβαση τρίτων χορηγείται από την Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή σε ειδικές περιπτώσεις για να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα
ενός τόσο μεγάλου επενδυτικού σχεδίου.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Κοινοτική νομοθεσία, η συμφωνία
των δύο Χωρών τέθηκε για έγκριση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Ύστερα από μακρά διαβούλευση που είχαμε σε συνεργασία με τον
Π. Μπερσάνι, με τον αρμόδιο επίτροπο Α. Πίμπαλγκς, η εξαίρεση
στην πρόσβαση τρίτων χορηγήθηκε τον Ιούνιο του 2007.

Προσωπικά δεν είχα εφησυχάσει. Πίστευα ότι η ολοκλήρωση του
έργου απαιτεί και τη συμμετοχή της Τουρκίας, καθώς ήταν η πρώτη
Χώρα διέλευσης φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν.

Στις 22 Απριλίου του 2007, μαζί με το Γενικό Γραμματέα Νίκο Στε-
φάνου επισκεφθήκαμε την Άγκυρα με βασικό θέμα τη συζήτηση με
τον Χ. Γκιουλέρ για την πρόοδο της διασύνδεσης των συστημάτων
ηλεκτρικής ενέργειας των δύο Χωρών, που βρίσκονταν ήδη σε εξέ-
λιξη. Κατά τη διάρκεια των συζητήσεων πρότεινα στον Χ. Γκιουλέρ να
ξεκινήσουμε άμεσα τις διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας - Τουρκίας και
Ιταλίας για τη σύναψη τριμερούς διακρατικής συμφωνίας, που θα
αποσαφηνίζει όλο το πλαίσιο μεταφοράς φυσικού αερίου από το
Αζερμπαϊτζάν δια της Τουρκίας και της Ελλάδας προς την Ιταλία και
τις Ευρωπαϊκές αγορές.

Την ίδια πρόταση, επανέλαβα, αμέσως μετά τηλεφωνικά προς τον
Μπερσάνι. Συμφωνήσαμε και οι τρεις η διαβούλευση μεταξύ των
τριών Χωρών να γίνει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο. Επικεφαλής
της Ελληνικής Αντιπροσωπείας ορίστηκε ο Νίκος Στεφάνου, της Τουρ-
κικής ο Υφυπουργός Σάμι Ντεμιρμπιλέκ και της Ιταλικής ο Γενικός Δι-
ευθυντής Ζιλμπέρτο Ντιαλούτσε. Οι διαβουλεύσεις ήταν δύσκολες και
απαιτούσαν λεπτούς χειρισμούς. Σημειώνω ότι η Τουρκική πλευρά,
κατά την πάγια τακτική της, προέβαλλε και στην περίπτωση αυτή
υπέρμετρες απαιτήσεις.

Σταδιακά, ξεπεράστηκαν όλες οι διαφορές και υπήρξε σύγκλιση
πλην ενός σημείου. Η Τουρκική πλευρά απαιτούσε την παρακράτηση
μεγάλων ποσοτήτων Αζέρικου φυσικού αερίου για την εσωτερική της
αγορά ως αντιστάθμισμα για τη συμμετοχή της στη τριμερή συνεργα-
σία. Η Ιταλική πλευρά είχε εξαντλήσει την υπομονή της. Αποφάσισα
να κάνω μια τελευταία προσπάθεια.
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Στις 19 Ιουλίου 2007, μαζί με το Νίκο Στεφάνου μεταβήκαμε στην
Άγκυρα για την υπογραφή Πρωτοκόλλου Ανταλλαγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών. Μετά την τελετή της υπογραφής
στη διάρκεια του δείπνου, στο οποίο μετείχαν εκτός από τον Χ. Γκιου-
λέρ, οι Ν. Στεφάνου και Ντεμιρμπιλέκ, αλλά και ο Πρέσβης μας στην
Τουρκία Γιώργος Γεννηματάς, (μετέπειτα Γενικός Γραμματέας της
Προεδρίας της Δημοκρατίας) ζήτησα από τον Τούρκο υπουργό να συ-
ζητήσουμε για όσο χρόνο απαιτηθεί, τις εκκρεμότητες για την υπο-
γραφή της διακρατικής συμφωνίας Ελλάδας - Τουρκίας - Ιταλίας. Για
περισσότερο από πέντε ώρες, προσπαθούσα να πείσω την Τουρκική
πλευρά να μετριάσει τις απαιτήσεις της. Κάποια στιγμή ο Πρέσβης
Γεννηματάς γύρισε και μου είπε «Κύριε Υπουργέ χάνετε το χρόνο σας.
Οι Τούρκοι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν». 

Τελικά, τρείς ημέρες μετά και ενώ βρισκόμουν καθοδόν προς το
Μέγαρο Μαξίμου για συνάντηση με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή, ο Νίκος Στεφάνου με ειδοποίησε ότι, σε νεότερη επικοινωνία
των επικεφαλής των τριών Αντιπροσωπειών, η Τουρκική πλευρά
εκλογίκευσε τις απαιτήσεις της και επιτεύχθηκε συμφωνία. Τι συνετέ-
λεσε σ’ αυτό; Η ειλικρινής από τις δύο πλευρές εκτίμηση του αμοι-
βαίου οφέλους και το υψηλό επίπεδο της συνεργασίας που είχαμε
θεμελιώσει με τον Υπουργό Χιλμί Γκιουλέρ κάτω από τις οδηγίες των
δύο Πρωθυπουργών Κώστα Καραμανλή και Ταγίπ Ερντογάν.

Η τριμερής διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Τουρκίας - Ιταλίας
υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου του 2007, στη Ρώμη.

Ένα από τα πρώτα τηλεφωνήματα που δέχθηκα αμέσως μετά,
ήταν από τον Επίτροπο Πίμπαλγκς, ο οποίος αφού με συνεχάρη μου
είπε: «Τελικά, ενώ δεν το περίμενα ούτε εγώ, έπεισες τους Τούρκους.
Η επιμονή και η υπομονή σου ανταμείφθηκαν». Λίγες ημέρες αργό-
τερα, στις 2 Αυγούστου, στο Μπακού, μαζί με το συνάδελφό μου Χεϊν-
τάρ Μπαμπάγιεφ υπογράψαμε διακρατική ενεργειακή συμφωνία
Ελλάδας - Αζερμπαϊτζάν, που μεταξύ άλλων προέβλεπε τη μεταφορά
Αζέρικου φυσικού αερίου δια της Τουρκίας και της Ελλάδας στις Ευ-
ρωπαϊκές αγορές, με παράλληλη παρακράτηση σημαντικών ποσοτή-
των στην εγχώρια αγορά.

• Το δέκατο από τα θέματα που ξεχωρίζουν στη μνήμη μου,
αφορά στη δεύτερη γραμμή διασύνδεσης με ηλεκτρικό
ρεύμα της Θεσπρωτίας με την Κέρκυρα
Μετά τη λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004, έθεσα ως μία

από τις βασικές προτεραιότητές μου τη διασφάλιση, σε μακροπρόθεσμη
βάση, των αναγκών των νησιών της Ελλάδας σε ηλεκτρική ενέργεια.

Επί δεκαετίες, τα νησιά μας στηρίζονταν σε πανάκριβες και περι-
βαλλοντικά οχλούσες πετρελαϊκές μονάδες, ενώ κατά τη θερινή πε-
ρίοδο, που η ζήτηση πολλαπλασιαζόταν λόγω του κύματος
τουριστών, η ΔΕΗ Α.Ε. μίσθωνε και εγκαθιστούσε ηλεκτροπαραγωγά
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ζεύγη με μεγάλο οικονομικό κόστος. Το 2004, το συνολικό κόστος
ανερχόταν σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ ετησίως με δυναμική
αυξητική τάση, λόγω της ανόδου της τιμής του πετρελαίου επιβαρύ-
νοντας τα οικονομικά αποτελέσματα της ΔΕΗ Α.Ε. και ασκώντας
πίεση για την αύξηση των τιμολογίων των οικιακών, εμπορικών και
βιομηχανικών καταναλωτών.

Μετά από διαδοχικές συσκέψεις με τη ΡΑΕ, τη ΔΕΗ, το ΔΕΣΜΗΕ,
τη ΔΕΠΑ και το ΚΑΠΕ αποφασίσαμε για τη μεν Κρήτη τη δημιουργία
ενός σύγχρονου ενεργειακού Κέντρου, με καύσιμο το φυσικό αέριο,
για τις Κυκλάδες που υπήρχε ισχυρό αιολικό δυναμικό τη δυναμική
προώθηση των ΑΠΕ και τη διασύνδεσή τους, με το Ηπειρωτικό δια-
συνδεμένο σύστημα, ενώ για τη Ρόδο, τη Λέσβο κ.λπ. τη δημιουργία
νέων σύγχρονων και μεγάλης ισχύος μονάδων παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας.

Μία από τις περιπτώσεις που μας απασχόλησε ιδιαίτερα ήταν η
περίπτωση μιας δεύτερης γραμμής διασύνδεσης της Κέρκυρας με
υποβρύχια καλώδιο από τη Θεσπρωτία. Αυτή η γραμμή με υποβρύχιο
διασύνδεση στα 150 KV ήταν εξ αρχής, κατά την άποψή μου, ανα-
γκαία, καθώς σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η πρώτη
γραμμή έβγαινε εκτός λειτουργίας (περίπτωση Κεφαλονιάς τον Ια-
νουάριο του 2006) η Κέρκυρα ένας από τους σημαντικότερους τουρι-
στικούς προορισμούς της Χώρας που φιλοξενεί πολλές εκατοντάδες
χιλιάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες ετησίως, θα στερούνταν το
αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας για χρονικό διάστημα εβδομάδων, με
τεράστιες συνέπειες για την οικονομία του νησιού, αλλά και την εικόνα
του Ελληνικού Τουρισμού διεθνώς. Είχαμε, άλλωστε, τη δραματική
εμπειρία της Κεφαλονιάς, όταν μία πρωτόγνωρη κακοκαιρία είχε αφή-
σει χωρίς ηλεκτρισμό το νησί για πολλές ημέρες. Και τέτοιο γεγονός
δεν έπρεπε να συμβεί ποτέ ξανά. Έπρεπε να διασφαλίσουμε την
ασφαλή και μόνιμη παροχή ηλεκτρικής ενέργειας.

Η κατασκευή της δεύτερης γραμμής διασύνδεσης, από την αρχή,
σκόνταψε στις αντιδράσεις των κατοίκων ενός μικρού (και όχι τουρι-
στικού) χωριού (Άγιος Βασίλειος) στο οποίο θα κατασκευαζόταν ο
αναγκαίος υποσταθμός της ΔΕΗ Α.Ε.

Στις αρχές του 2005, ζήτησα από τον Υφυπουργό Ανάπτυξης
Γιώργο Σαλαγκούδη και τον Πρόεδρο της ΔΕΗ Γιάννη Παλαιοκρασσά,
να μεταβούν, σε συνεννόηση με τους Βουλευτές του Νομού Νίκο Δένδια,
Νίκο Γεωργιάδη και Άντζελα Γκερέκου και να ενημερώσουν τη Νομαρ-
χιακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση του νησιού, καθώς και τις παραγω-
γικές ομάδες της Κέρκυρας τόσο για την αναγκαιότητα του έργου, όσο
και για την καταλληλότητα του σημείου κατασκευής του υποσταθμού.

Επιστρέφοντας από τη Κέρκυρα, με ενημέρωσαν ότι υπάρχουν
μεγάλες αντιδράσεις των κατοίκων της περιοχής Αγίου Βασιλείου και
το έργο, το οποίο είχε ήδη ενταχθεί, από την προηγούμενη πολιτική
ηγεσία, στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (το γνω-
στό ΕΠΑΝ) κινδύνευε να ματαιωθεί.
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Την άνοιξη του 2006 και ενώ προχωρούσαν οι εργασίες της ΔΕΗ,
συγκάλεσα σύσκεψη στο γραφείο μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης με
τη συμμετοχή του νέου Υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσου Νεράντζη, των
Βουλευτών, των κοινωνικών και των παραγωγικών φορέων του νη-
σιού, του Γενικού Γραμματέα Νίκου Στεφάνου και των Διοικήσεων της
ΡΑΕ, της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ.

Κατά τη σύσκεψη, που διήρκησε πολλές ώρες, αναδείχθηκε για
μία ακόμη φορά, η αναγκαιότητα του έργου. Αποσαφήνισα στους συμ-
μετέχοντες ότι αποτελεί πολιτική βούληση η προώθηση και ολοκλή-
ρωση του έργου.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, μαζί με ομάδα στε-
λεχών της ΔΕΗ, επισκέφθηκε κατ’ επανάληψη την Κέρκυρα, προσπα-
θώντας να εξηγήσει στους κατοίκους του Αγίου Βασιλείου ότι δεν
υπήρχε ο παραμικρός κίνδυνος για την υγεία τους από τη λειτουργία
του υποσταθμού της ΔΕΗ. 

Τον Ιούλιο του 2007, είχαν ολοκληρωθεί η πόντιση του υποβρύ-
χιου καλωδίου Θεσπρωτίας - Κέρκυρας, οι επίγειες εργασίες και οι
εργασίες αναβάθμισης του υποσταθμού.

Παρά το γεγονός ότι, ήδη, είχαν προκηρυχθεί οι βουλευτικές εκλο-
γές, τηρώντας τη δέσμευσή μου, στις 19 Αυγούστου του 2007, επι-
σκέφθηκα την Κέρκυρα και παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του
Υπουργείου Ανάπτυξης, των βουλευτών του νησιού, του Γενικού
Γραμματέα της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Σωτήρη Βόσδου, του Προ-
έδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ καθηγητή Τάκη Αθανα-
σόπουλου, του Νομάρχη Κέρκυρας Στέφανου Πουλημένου, πολλών
Δημάρχων του νησιού και εκπροσώπων των παραγωγικών φορέων
εγκαινίασα το έργο. Κάποιοι από αυτούς, με είχαν προειδοποιήσει ότι
είναι πιθανό κάτοικοι της περιοχής να με αποδοκιμάσουν. Αντί να με-
ταβώ με το αυτοκίνητο μέχρι τον υποσταθμό, ζήτησα από τον οδηγό
να σταματήσει 20 μέτρα πριν από το σημείο που ήταν συγκεντρωμέ-
νοι οι κάτοικοι, για να διαμαρτυρηθούν.

Τους πλησίασα μόνος μου και συνομίλησα μαζί τους. Τους εξή-
γησα ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας από τη λειτουργία του
υποσταθμού και τους προσκάλεσα στην τελετή των εγκαινίων. Όχι
μόνο δεν με αποδοκίμασαν, αλλά οι περισσότεροι με χειροκρότησαν
θερμά γιατί, όχι μόνο δεν τους απέφυγα, αλλά με δική μου πρωτοβου-
λία και δίχως συνοδεία πήγα να τους χαιρετήσω και να τους μιλήσω.

Χάρις στο έργο αυτό που έγινε, στο σύνολό του, με τις πλέον σύγ-
χρονες τεχνικές και περιβαλλοντικά ασφαλείς προδιαγραφές, διασφα-
λίστηκε η επάρκεια της Κέρκυρας σε ηλεκτρική ενέργεια μέχρι,
τουλάχιστον, το 2050 και μάλιστα με το πλέον ακραίο σενάριο όσον
αφορά στην αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας στο νησί.

Ανέφερα ενδεικτικά το έργο αυτό για να καταδείξω ότι μόνο μέσα
από τη διαβούλευση και την πειθώ μπορούν να προχωρήσουν τέ-
τοιου είδους έργα. Ότι η πολιτική ηγεσία οφείλει να πολιτεύεται με
προγραμματισμό και διάλογο, επιχειρώντας να διασφαλίσει το μέγιστο
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βαθμό συνεννόησης και κατά το δυνατόν συναίνεσης. Συνήθως αυτό
δεν είναι απλό, αλλά η εμπειρία μου αποδεικνύει ότι είναι πάντοτε
αναγκαίο και συχνά εφικτό. 

• Το ενδέκατο, η επέκταση του αγωγού φυσικού αερίου προς
Κόρινθο και Μεγαλόπολη σε πρώτη φάση και στη συνέχεια
Πάτρα, Τρίπολη, Άργος, Ναύπλιο
Ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομών στη χώρα το σχέδιο

επέκτασης των αγωγών φυσικού αερίου ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2005.
Πρώτα να υπάρξει φυσικό αέριο στη Βιομηχανική Περιοχή της Κορίν-
θου, περιοχή ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη με μεγάλες εγκαταστάσεις βιο-
μηχανιών, τα Διυλιστήρια της Motor Oil και η κατασκευή νέας μονάδας
παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, έργο το οποίο εγκαινιάστηκε τον
Μάϊο του 2008, για να ενισχυθεί το Νότιο σύστημα.

Το επόμενο στάδιο ήταν να φτάσει το φυσικό αέριο στη Μεγαλό-
πολη για νέες μονάδες φυσικού αερίου μια και τα αποθέματα λιγνίτη
εξαντλούνταν και να μη βρεθεί χωρίς ρεύμα η Πελοπόννησος.

Η επέκταση αυτή ολοκληρώθηκε στο τέλος του 2014. Εν τω με-
ταξύ η ΔΕΗ προχώρησε στην κατασκευή νέας μονάδας παραγωγής
ηλεκτρικού ρεύματος 400 περίπου MW, η οποία σήμερα είναι σε δο-
κιμαστική λειτουργία.

Στην περίπτωση εκείνη είχαμε τις αντιδράσεις μέρους των κατοί-
κων των Μεγάρων. Με το Γενικό Γραμματέα Νίκο Στεφάνου και το Γε-
νικό Γραμματέα Περιφέρειας Αττικής Χαράλαμπο Μανιάτη, μέσα από
το διάλογο και τη συνεχή διαβούλευση με τους Βουλευτές Αττικής, το
Νομάρχη Δυτικής Αττικής, το Δήμαρχο Μεγαρέων και τους εκπροσώ-
πους των κατοίκων, που αδίκως διαμαρτύρονταν, πετύχαμε την προ-
ώθηση των εργασιών γι’ αυτό το ιδιαίτερης σπουδαιότητας έργο για
την Πελοπόννησο και την Εθνική Οικονομία.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η προσωπική στήριξη του τότε Υπουρ-
γού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και μετέ-
πειτα Προέδρου της Δημοκρατίας Προκόπη Παυλόπουλου.

• Το δωδέκατο, το Ενεργειακό Κέντρο της Κρήτης στην Κορακιά
Ένα από τα ζητήματα που με απασχόλησαν ιδιαίτερα κατά τη θη-

τεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν η διασφάλιση της επάρκειας
σε ηλεκτρική ενέργεια των νησιών και ιδίως εκείνων που αποτελούν
σημαντικούς τουριστικούς προορισμούς και εμφανίζουν υψηλές αιχ-
μές φορτίου κατά τη θερινή περίοδο, όταν ο πληθυσμός τους πολλα-
πλασιάζεται.

Η κάλυψη των εποχιακών αναγκών γινόταν κυρίως με κοστοβό-
ρες και περιβαλλοντικά επιβαρυμένες μονάδες με καύσιμο το πετρέ-
λαιο και σε πολλές περιπτώσεις με μίσθωση από τη ΔΕΗ
ηλεκτροπαραγωγών ζευγών (Η/Ζ) και εγκατάστασή τους κατά τη θε-
ρινή περίοδο.
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Για τις μεν Κυκλάδες επιλέξαμε τη λύση μέσω της διάδοσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της διασύνδεσής τους με το Δια-
συνδεδεμένο Σύστημα (Λαύριο) μέσω υποβρυχίου καλωδίου. Σε συ-
νεργασία με το Γενικό Γραμματέα Νίκο Στεφάνου και τον Ειδικό
Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρο Ευσταθόπουλο, είχαμε
διασφαλίσει στη κατεύθυνση αυτή επαρκή ποσά από το Επιχειρημα-
τικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας για τη χρηματοδοτική στήριξη
αυτού του τεράστιου έργου.

Για τη Ρόδο και τη Λέσβο αναζητήσαμε και εντοπίσαμε τα κατάλ-
ληλα σημεία για την κατασκευή νέων σύγχρονων μονάδων παραγω-
γής υψηλής απόδοσης από τη ΔΕΗ. Για την Κέρκυρα, παρά τις όποιες
δυσχέρειες προωθήσαμε την κατασκευή δεύτερης γραμμής διασύν-
δεσης με υποβρύχιο καλώδιο από την Ηγουμενίτσα που τέθηκε σε
λειτουργία τον Αύγουστο του 2007.

Το πιο δύσκολο πρόβλημα εντοπιζόταν στην περίπτωση της Κρή-
της. Εκεί, οι αιχμές των φορτίων κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας
αυξάνονταν κατά 50 MW ετησίως, ενώ η παραγωγή από τις μονάδες
παραγωγής της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα, τον Αθερινόλακκο και στη
Ξυλοκαμάρα με καύσιμο το πετρέλαιο επιβάρυναν τη λειτουργία της
εταιρείας κατά περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ ετησίως και κατά συ-
νέπεια τους Έλληνες καταναλωτές. Τον Αύγουστο του 2004 επισκέ-
φθηκα τον Αθερινόλακκο Λασιθίου εγκαινιάζοντας τη λειτουργία δύο
σύγχρονων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος 102 MW
που έδιναν ανάσα στις βραχυπρόθεσμες ανάγκες της Κρήτης, εξαγ-
γέλλοντας ότι επεξεργαζόμαστε μια ολοκληρωμένη λύση που θα κα-
λύπτει τις μακροπρόθεσμες ανάγκες του μεγαλύτερου τουριστικού
πυλώνα της Χώρας.

Ζήτησα από τη ΔΕΗ, να επεξεργασθεί μια ολοκληρωμένη λύση
που να καλύπτει τις ανάγκες της Κρήτης, που φιλοξενεί περισσότερα
από 2 εκατομμύρια τουρίστες ετησίως και χαρακτηρίζεται (όπως και
η Ρόδος) από μακρά τουριστική περίοδο. Μετά από δεκάδες συσκέ-
ψεις στο γραφείο μου με τη συμμετοχή του Υφυπουργού Γιώργου Σα-
λαγκούδη, του Γενικού Γραμματέα Νίκου Στεφάνου, του Προέδρου
της ΔΕΗ Γιάννη Παλαιοκρασσά και του Διευθύνοντος Συμβούλου
Στέργιου Νέζη, το Δεκέμβριο του 2004, είχαμε καταλήξει στο τελικό
σχεδιασμό. Επικοινώνησα με το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας
Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκα και του ζήτησα να συγκαλέσει Περιφερει-
ακό Συμβούλιο.

Το περιφερειακό Συμβούλιο έγινε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις
17 Ιανουαρίου του 2005 και παρευρέθηκαν οι Βουλευτές της Μεγα-
λονήσου, οι Νομάρχες, οι Πρόεδροι των ΤΕΔΚ, παραγωγικοί φορείς
και Δήμαρχοι από τους εμπλεκόμενους Δήμους. Μετά από την πα-
ρουσίαση της πρότασης και διεξοδική συζήτηση άνω των 5 ωρών εγ-
κρίθηκε ομόφωνα το σχέδιό μας που εν συντομία προέβλεπε:

Πρώτον: Τη δημιουργία νέου Ενεργειακού Κέντρου στην περιοχή
Κορακιά του Νομού Ηρακλείου σε δύο φάσεις. Η πρώτη μονάδα
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ισχύος 250 MW θα λειτουργούσε από το 2012 και η δεύτερη ισχύος
επίσης 250 MW από το 2016. Η πρόβλεψη ήταν οι μονάδες να λει-
τουργούσαν αρχικώς με καύσιμο το μαζούτ χαμηλού θείου με πρό-
βλεψη να λειτουργήσει με φυσικό αέριο όταν θα κατασκευαζόταν
σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου (L.N.G.) από τη ΔΕΠΑ.

Δεύτερον: Τη σταδιακή διακοπή της λειτουργίας των περιβαλλον-
τικά επιβαρυντικών μονάδων της ΔΕΗ στα Λινοπεράσματα Ηρακλείου
και στη Ξυλοκαμάρα Χανίων.

Παράλληλα, ζήτησα από τον Πρόεδρο της ΡΑΕ Καθηγητή Μιχάλη
Καραμανή να επικαιροποιηθεί η μελέτη της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέρ-
γειας (όταν Υπουργός Ανάπτυξης ήταν η Βάσω Παπανδρέου) για τη δια-
σύνδεση της Κρήτης, μέσω υποβρυχίου καλωδίου με την Πελοπόννησο.

Η εκτίμησή τους ήταν ότι το έργο παρά τις σοβαρές τεχνικές δυ-
σκολίες (μεγάλα βάθη) θα μπορούσε να υλοποιηθεί και σήμερα το
έργο έχει ενταχθεί στον προγραμματισμό της ΔΕΗ.

Το 2006, ξεκίνησε σε συνεργασία Υπουργείου Ανάπτυξης, ΡΑΕ,
ΔΕΗ και ΔΕΠΑ (και στη συνέχεια ΔΕΣΦΑ) ο προγραμματισμός για τη
κατασκευή L.N.G. σταθμού πλησίον της Κορακιάς για την τροφοδοσία
του νέου Ενεργειακού Κέντρου με φυσικό αέριο και με πρόβλεψη τη
δημιουργία δικτύου μέσης και χαμηλής πίεσης σε όλους τους Νομούς
της Κρήτης για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή χρήση.

Μετά τη χορήγηση όλων των απαιτούμενων εγκρίσεων και αδειών,
στις 23 Μαΐου του 2007, χορηγήσαμε στη ΔΕΗ την άδεια παραγωγής
για την πρώτη μονάδα των 250 MW στη Κορακιά Ηρακλείου. Παράλ-
ληλα, είχε δρομολογηθεί η υποβολή αίτησης άδειας παραγωγής από
τη ΔΕΗ (σε συνεννόηση με τη Διοίκηση της ΡΑΕ και τον Πρόεδρο και
Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Τάκη Αθανασόπουλο) και για τη δεύ-
τερη μονάδα των 250 MW. Δυστυχώς, το έργο αυτό δεν προωθήθηκε
μετά τη μετακίνησή μου από το Υπουργείο Ανάπτυξης στη θέση του
Προέδρου της Βουλής το Σεπτέμβριο του 2007. 

Ωστόσο προλάβαμε την ολοκλήρωση της κατασκευής δύο νέων
ατμοηλεκτρικών μονάδων συνολικής ισχύος 93 MW στον Αθερινό-
λακκο Λασιθίου, χάρις στη λειτουργία των οποίων διασφαλίζεται έως
σήμερα η ενεργειακή επάρκεια της Κρήτης κατά τους θερινούς μήνες.

Είναι κρίμα (που το έργο αυτό δεν προωθήθηκε) και για την Κρήτη
και για τη ΔΕΗ και για τη Χώρα. Ωστόσο, τη μεγαλύτερη ζημιά υπέ-
στησαν οι πολίτες - καταναλωτές που μόνο για την Κρήτη επιβαρύν-
θηκαν μέσω των τιμολογίων το 2014 με περίπου 400 εκατομμύρια
ευρώ. Απλώς για τη σύγκριση επισημαίνω ότι σε τιμές του 2007 το
συνολικό κόστος από τη κατασκευή των δύο μονάδων στη Κορακιά
εκτιμάτο σε 500 εκατ. ευρώ και το κόστος για τη κατασκευή του L.N.G.
από το ΔΕΣΦΑ Α.Ε σε 300 εκατ. ευρώ. Επρόκειτο για μια τεράστιας
σημασίας επένδυση με μικρό χρόνο απόσβεσης και σημαντικά οφέλη
για τους καταναλωτές, τη ΔΕΗ και εκτός όλων των άλλων, το ΔΕΣΦΑ
που είχε δυστυχώς άδοξη εξέλιξη.
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Εάν το σχέδιό μας είχε υλοποιηθεί θα είχε σχεδόν διασφαλισθεί η
συμμετοχή μας στο σχέδιο μεταφοράς φυσικού αερίου από το Ισραήλ
και τη Κύπρο μέσω της Ελλάδας στις Ευρωπαϊκές αγορές, αλλά και
στο σχέδιο EuroAsia interconnector για τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από το Ισραήλ και τη Κύπρο (μέσω της Ελλάδος) στην Ιταλία
και από εκεί στην Κεντρική Ευρώπη.

• Το δεκατοτρίτο, το Εθνικό Σχέδιο κατανομής εκπομπής αε-
ρίων του θερμοκηπίου
Μία από τις σοβαρότερες εκκρεμότητες που παρέλαβα μετά την

ανάληψη των καθηκόντων μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης ήταν η εκ-
πόνηση και η υποβολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή του πρώτου Εθνι-
κού Σχεδίου Κατανομής δικαιωμάτων εκπομπής αερίων του
θερμοκηπίου, με καταληκτική προθεσμία τις 31.12.2004.

Το έργο αυτό ήταν ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς από το 2005, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση προχωρούσε στην υλοποίηση της πολιτικής της Συν-
θήκης του Κιότο για την «τιμωρία» με υψηλά κόστη των Βιομηχανιών
που κατά την παραγωγική τους διαδικασία προκαλούν, με την εκ-
πομπή αερίων ρύπων, περιβαλλοντική επιβάρυνση.

Κατά συνέπεια το Εθνικό Σχέδιο αφορούσε τη ΔΕΗ Α.Ε αλλά και
140 ακόμη μεσαίου και μεγάλου μεγέθους Βιομηχανικές Επιχειρήσεις
με σημαντική συμβολή στην Εθνική παραγωγή, την απασχόληση και
με υψηλό ποσοστό συμμετοχής στο σύνολο των εξαγωγών της Χώρας.

Το έργο αυτό, αν και αρμοδιότητας του ΥΠΕΧΩΔΕ είχε ενταχθεί
από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
στο πλαίσιο της δράσης 7.3.6 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.Α.Ν) του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά από σχετικό δημόσιο διαγωνισμό τον Ια-
νουάριο του 2004 (2 μήνες πριν από τις εκλογές) και την ανάληψη της
Διακυβέρνησης της Χώρας από τον Κώστα Καραμανλή και τη Νέα Δη-
μοκρατία, είχε αναδειχθεί ανάδοχος η κοινοπραξία του Αστεροσκοπείου
Αθηνών υπό τον Καθηγητή Δημήτριο Λάλα. Ωστόσο, το έργο καθυστε-
ρούσε ύστερα από προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας της αν-
ταγωνίστριας κοινοπραξίας υπό τον Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό και είχε
εκδοθεί προσωρινή απόφαση του ΣτΕ. Προσωπικά εκτιμούσα και τους
δύο Καθηγητές ως διακεκριμένους και καταξιωμένους επιστήμονες.

Μαζί με τον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Νίκο Στεφάνου κατά το δί-
μηνο Μαΐου - Ιουνίου του 2004 είχαμε συναντήσει κατ’ ιδίαν τόσο τον
Καθηγητή κ. Δημήτριο Λάλα, όσο και τον Καθηγητή Χρήστο Ζερεφό.
Τους επισήμανα την ανάγκη εξεύρεσης λύσης και ότι σε διαφορετική
περίπτωση η Χώρα θα καταδικαζόταν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με την επιβολή υψηλού προστίμου. Τους έδωσα καταληκτική προθε-
σμία μέχρι την λήξη των Ολυμπιακών Αγώνων για να εξεύρουν οι ίδιοι
μια αμοιβαία αποδεκτή λύση.

Ενημέρωσα σχετικώς τηλεφωνικά τον Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ.
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Γιώργο Σουφλιά και τον αρμόδιο Επίτροπο για το Περιβάλλον Σταύρο
Δήμα και έδωσα εντολή στο Νίκο Στεφάνου να συνεχίζει να πιέζει τους
δύο Καθηγητές.

Προς τα τέλη Αυγούστου, διαπίστωσα ότι καθυστερούσε η ορι-
στική απόφαση του ΣτΕ και αυτή θα εκδιδόταν μάλλον στα μέσα Νο-
εμβρίου ενώ οι δύο Καθηγητές δεν έδειχναν καμία διάθεση για μεταξύ
τους συνεννόηση.

Κάλεσα τους δυο τους, αρχές Σεπτεμβρίου, μετά την καθιερωμένη
σύσκεψη της Δευτέρας της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης. Σε αυστηρό τόνο τους αποσαφήνισα ότι η υπομονή μου
εξαντλήθηκε και ότι έχω μία και μόνο επιλογή: να τους κλειδώσω στο
γραφείο μου για όσο χρειαστεί και θα επέστρεφα όταν θα είχαν μεταξύ
τους συμφωνήσει. Διαφορετικά θα έκανα δημόσια δήλωση καταγγε-
λίας τους. Επέστρεψα στο γραφείο όταν με ειδοποίησαν οι συνεργά-
τες μου, ότι ζητούσαν να ανοίξει η πόρτα και να επιστρέψω και ότι
είχαν συμφωνήσει. Είχαν πράγματι συμφωνήσει να συνεργαστούν
παίρνοντας πίσω την αίτηση ακυρώσεως που είχε επιβληθεί. Από εκεί
και πέρα και ύστερα από αγώνα δρόμου ο κ. Λάλας σε συνεργασία
με τον Υφυπουργό ΠΕΧΩΔΕ κ. Σταύρο Καλογιάννη και τον Νίκο Στε-
φάνου ολοκλήρωσε, κατά άψογο τρόπο την εκπόνηση του έργου και
ύστερα από διαβούλευση με τις 141 Βιομηχανίες, αφού εν τω μεταξύ
στηριζόταν από τον δεύτερο που είχε προσφύγει στο Συμβούλιο Επι-
κρατείας, αλλά μετά τα παραπάνω είχε αποσύρει την προσφυγή στο
Συμβούλιο Επικρατείας. 

Στις 30 Δεκεμβρίου του 2004, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, ο Κα-
θηγητής Δημήτριος Λάλας με τον Νίκο Στεφάνου μετέβησαν στο γρα-
φείο του Υφυπουργού Σταύρου Καλογιάννη για την αποστολή του
τελικού Εθνικού Σχεδίου στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Όταν κατέβηκαν από το γραφείο του έκπληκτοι, με είδαν να τους
περιμένω έξω από το κτίριο του ΥΠΕΧΩΔΕ.

Ήθελα να βεβαιωθώ ότι όλα είχαν ολοκληρωθεί πριν από τα με-
σάνυκτα, καθώς η επομένη ημέρα ήταν ημιαργία για τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι από τα γεγονότα που σημάδεψαν την
πορεία μου και τώρα δίνω τις πληροφορίες για το τι έγινε γι’ αυτό το
μεγάλο σχέδιο της Χώρας, τους περιορισμούς για τους ρύπους, για
την προστασία του περιβάλλοντος. 

• Το δεκατοτέταρτο, η επιστροφή των δικαιωμάτων έρευνας
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων
Το Ελληνικό Δημόσιο με νομοθετική παρέμβαση από το 1976 είχε

παραχωρήσει τα δικαιώματα αναζήτησης, έρευνας και εκμετάλλευσης
Υδρογονανθράκων στην Κρατική Εταιρεία ΔΕΠ και στη συνέχεια στη
ΔΕΠ - ΕΚΥ.

Το 1998 με το ν. 2593/1998 μέσω συγχώνευσης των εταιρειών
ΔΕΠ και ΔΕΠ - ΕΚΥ συστάθηκε η εταιρεία ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε., της οποίας οι
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μετοχές εισήχθησαν στο Χρηματιστήριο. Προφανώς από παράλειψη
του Νόμου του 1998, τα ΕΛ.ΠΕ. ως διάδοχο σχήμα των εταιρειών
ΔΕΠ και ΔΕΠ - ΕΚΥ, απόκτησαν τα δικαιώματα έρευνας και εκμετάλ-
λευσης των υδρογονανθράκων, αν και κατά το Νόμο ήταν πλέον ιδιω-
τική εταιρεία και σταδιακά το Ελληνικό Δημόσιο είχε απωλέσει την
πλειοψηφία των μετοχών.

Συζητήσαμε διεξοδικά το ζήτημα αυτό με τον Πρωθυπουργό
Κώστα Καραμανλή και τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Γιώργο Αλογοσκούφη. Αποφασίσαμε να υποβάλουμε από κοινού
ερώτημα προς την Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους
θέτοντας το ζήτημα της νομιμότητας της κατοχής των δικαιωμάτων
έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων από τα ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε.
Η Ολομέλεια του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους γνωμοδότησε,
ομόφωνα, ότι τα δικαιώματα θα πρέπει να επιστραφούν στο Ελληνικό
Δημόσιο. Με τροπολογία που καταθέσαμε από κοινού με τον κ. Αλο-
γοσκούφη στο νομοσχέδιο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την «προ-
στασία των καταναλωτών» και ψηφίστηκε ομόφωνα στη Βουλή
διασφαλίσαμε την επιστροφή των δικαιωμάτων αναζήτησης, έρευνας
και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στο Ελληνικό Δημόσιο (άρθρο
20 του Νόμου 3587/2007).

Παράλληλα, προβλέφθηκε ότι εντός τριών μηνών από τη ψήφιση
του Νόμου (δηλαδή έως στις 10 Οκτωβρίου) τα ΕΛ.ΠΕ. Α.Ε. υποχρε-
ούνταν να παραδώσουν όλα τα σχετικά στοιχεία, τις μελέτες και τους
χάρτες του Υπουργείο Ανάπτυξης.

Παράλληλα, τον Ιούλιο του 2007, ξεκινήσαμε τις διαδικασίες για
τη σύσταση ανώνυμης εταιρείας με μοναδικό μέτοχο το Ελληνικό Δη-
μόσιο που θα διαχειρίζονταν τα αποκλειστικά δικαιώματα του Ελληνι-
κού Δημοσίου των δικαιωμάτων στην αναζήτηση, έρευνα και
εκμετάλλευση υδρογονανθράκων.

Στις 19 Σεπτεμβρίου του 2007, ενημέρωσα το διάδοχό μου στο
Υπουργείο Ανάπτυξης για τις πρωτοβουλίες που είχαν αναληφθεί στο
σημαντικό αυτό ζήτημα. Τελικώς, η Ελληνική Διαχειριστική Εταιρεία
Υδρογονανθράκων Α.Ε. συστάθηκε με χρονική καθυστέρηση 4 ετών
με το ν. 4001/2011. 
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Με τον RECEP TAYYIP ERDOGAN,
Πρωθυπουργό της Τουρκίας, 
στην Αθήνα 07.05.2004

Με τον ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΛΛΗΚΑ, Υπουργό Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου, 
στη Λευκωσία της Κύπρου 16.05.2004

Με τον SPENCER AMRAHAM, Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, στην Αθήνα 25.05.2004

Με τον ΤΑΣΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ, 
Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
στη Λευκωσία της Κύπρου 16.05.2004

Φωτογραφίες από τις συναντήσεις 
με Προσωπικότητες 
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Με τον MARIO MONTI, 
Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ιταλίας, 
στην Αθήνα 29.06.2004

Με τους ΣΥΜΕΩΝ,
Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας,
VICTOR KHRISTENKO, 
Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας 
και τον VALENTIN TSEROVSKI,
Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
της Βουλγαρίας μετά την υπογραφή
της Πολιτικής Συμφωνίας για την 
κατασκευή του αγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,
στη Σόφια 12.04.2005

Με τον ANDRIS PIEBALGS,
Επίτροπο για θέματα Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με
τους 17 Υπουργούς Ενέργειας
των συμμετεχουσών χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
στην Αθήνα 13.12.2004

Με τους VICTOR KHRISTENKO,
Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας,
και τον VALENTIN TSEROVSKI,
Υπουργό Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Βουλγαρίας 
κατά την υπογραφή της Πολιτικής
Συμφωνίας για την κατασκευή 
του αγωγού 
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,
στη Σόφια 12.04.2005
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Με τον ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΞ-ΚΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΚΟΤΑ, 
Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, 
στην υπογραφή της Πολιτικής Συμφωνίας για την 
κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη,
στη Σόφια 12.04.2005

Mε τον JOSE MANUEL BARROSO, 
Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 
στην Αθήνα 18.04.2005

Με την SUZANNE PATRICK,
Υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ,
στην Αθήνα 01.07.2005

Με την SUZANNE PATRICK,
Υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ,
στην Αθήνα 01.07.2005

Στα εγκαίνια της έναρξης 
των έργων κατασκευής 
του αγωγού φυσικού αερίου 
μεταξύ Ελλάδας-Τουρκίας 
στους Κήπους Έβρου 
03.07.2005
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Με τον CLAY SELL,
Αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ, 
στην Ουάσιγκτον 28.09.2005

Με τον ελληνικής καταγωγής ΠΩΛ ΣΑΡΜΠΑΝΗ,
Γερουσιαστή των ΗΠΑ,
στην Ουάσιγκτον 29.09.2005

Με τους Υπουργούς Ενέργειας 
στην υπογραφή της Συνθήκης 
για τη δημιουργία της Ενεργειακής 
Κοινότητας των χωρών 
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
στην Αθήνα 25.10.2005

Με τον CLAUDIO SCAJOLA,
Υπουργό Παραγωγικών 
Δραστηριοτήτων της Ιταλίας, 
κατά την υπογραφή της Ενεργειακής
συμφωνίας Ελλάδας - Ιταλίας,
στο Λέτσε 06.11.2005

Με τον HILMI GÜLER,
Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, 
κατά την υπογραφή της Ενεργειακής
συμφωνίας Ελλάδας - Ιταλίας, 
στο Λέτσε 06.11.2005
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Με τον ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, 
στην Αθήνα 06.12.2005

Με τον ABDULLAH BIN ABDULAZIZ
AL SAUD, Βασιλιά της Σαουδικής
Αραβίας, στο Ριάντ 30.04.2006

Με τον IBRAHIM ABDULAZIZ AL-
ASSAF, Υπουργό Οικονομικών 
της Σαουδικής Αραβίας, 
στο Ριάντ 30.04.2006

Με τον Σεΐχη HAMAD BIN KHALIFA
AL-THANI, Εμίρη του Κατάρ,
στη Ντόχα του Κατάρ 01.05.2006
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Με τον SAMEH FAHMY,
Υπουργό Πετρελαίων 
της Αιγύπτου,
στο Κάιρο 03.05.2006

Με τον Παναγιότατο
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ,

Οικουμενικό Πατριάρχη, 
στην Κωνσταντινούπολη 

20.06.2006

Με τον κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟ τον Β΄ Πάπα 
και Πατριάρχη Αλεξανδρείας, 
στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου 07.05.2006

Με την MARGRETHE II, Βασίλισσα της Δανίας,
στην Αθήνα 25.05.2006
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Ομιλία στην Κωνσταντινούπολη, 
στο Διεθνές Συνέδριο της CERA, 
21.06.2006

Με τα μέλη κράτη-χωρών που έλαβαν μέρος στο Διεθνές Συνέδριο της CERA, 
στην Κωνσταντινούπολη 21.06.2006

Με τον RECEP TAYYIP ERDOGAN,
Πρωθυπουργό της Τουρκίας,
στην Κωνσταντινούπολη 21.06.2006

Με τον RECEP TAYYIP ERDOGAN,
Πρωθυπουργό της Τουρκίας,
στην Κωνσταντινούπολη 21.06.2006
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Με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και
πάσης Αλβανίας κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ,
στα Τίρανα 04.08.2006

Με τον SALI BERISHA, 
Πρωθυπουργό της Αλβανίας,
στα Τίρανα 04.08.2006

Με τον GENC RULI, Υπουργό Οικονομίας, 
Εμπορίου και Ενέργειας, 
στα Τίρανα 04.08.2006

Με την NEELIE KROES, Επίτροπο 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρμόδια για τα θέματα 
Ανταγωνισμού, στην Αθήνα 05.10.2006

Με τον GEORGI SEDEFCHOV PARVANOV,
Πρόεδρο της Βουλγαρίας, 

στη Σόφια 04.11.2006
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Με τον RUMEN OVCHAROV,
Υπουργό Οικονομίας 
και Ενέργειας της Βουλγαρίας,
στη Σόφια 04.11.2006

Με τον CLAUDE MANDIL, 
εκτελεστικό Διευθυντή 
του Διεθνούς Οργανισμού 
Ενέργειας (ΔΟΕ),
στην Αθήνα 29.11.2006.

Με το Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, 
παρουσία του Επιτρόπου Ενέργειας της Ε.Ε. ANDRIS PIEBALGS, στα Σκόπια 17.11.2006
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Με τον PIER LUIGI BERSANI,
Ιταλό Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης,
στην Αθήνα 31.01.2007

Με τον LUIGI BERSANI, Υπουργό Οικονομικής
Ανάπτυξης της Ιταλίας, κατά την υπογραφή 
πρωτοκόλλου για την κατασκευή Ελληνο-Ιταλικού 
αγωγού φυσικού αερίου, στην Αθήνα 31.01.2007

Με τον HANI SOLIMAN,
Υφυπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου, 
στην Αθήνα 28.02.2007

Με τον GENC RULI, Υπουργό Οικονομίας, 
Εμπορίου και Ενέργειας της Αλβανίας, 
στην Αθήνα 28.02.2007 

Με τον CHARLES RIES, Πρέσβη των ΗΠΑ,
στην Αθήνα 28.02.2007

Με τον EDMUNT DAUKORU, Υπουργό 
Πετρελαίου της Νιγηρίας, στην Αθήνα 01.03.2007
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Με τον VLADIMIR PUTIN,
Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
στην υπογραφή της τριμερούς 
Διακρατικής Συμφωνίας για την 
κατασκευή του αγωγού πετρελαίου
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη,
15.03.2007

Με τον SERGEI DMITRIEVICH 
STANISHEV, Πρωθυπουργό της
Βουλγαρίας, στην υπογραφή της 
τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας για
την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, 
15.03.2007

Με τους VLADIMIR PUTIN, Πρόεδρο
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ΚΩΣΤΑ
ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, Πρωθυπουργό της 
Ελλάδας, SERGEI DMITRIEVICH
STANISHEV, Πρωθυπουργό της
Βουλγαρίας, VICTOR KHRISTENKO,
Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, στην 
υπογραφή της τριμερούς Διακρατικής
Συμφωνίας για την κατασκευή του
αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολη, 15.03.2007

Με τους VICTOR KHRISTENKO,
Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας
της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ASSEN
GAGAUZOV, Υπουργό Περιφερειακής
Ανάπτυξης της Βουλγαρίας, στην 
υπογραφή της τριμερούς Διακρατικής
Συμφωνίας για την κατασκευή του
αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - 
Αλεξανδρούπολη, 15.03.2007
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Με τους VLADIMIR PUTIN, Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, 
ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΥΛΙΑ, Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας, 

ΚΩΣΤΑ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, Πρωθυπουργό της Ελλάδας, 
SERGEI DMITRIEVICH STANISHEV, Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, 

VICTOR KHRISTENKO, Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας
και ASSEN GAGAUZOV, Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας, 

στην υπογραφή της τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας 
για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, 15.03.2007

Mε τον Σεΐχη HAMAD BIN 
JASSIM BIN JABER AL

THANI, Αναπληρωτή 
Πρωθυπουργό και Υπουργό

Εξωτερικών του Κατάρ, 
στην Αθήνα 16.03.2007

Με τον NICHOLAS NEGROPONTE, 
Καθηγητή του MIT, στην Αθήνα 16.03.2007

Με τον ALEXEY BORISOVICH MILLER, 
Πρόεδρο της Ρωσικής Εταιρείας GAZPROM,
στην Αθήνα 11.04.2007
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Με τον VARUJAN VOSKANIAN,
Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
της Ρουμανίας, 
στο Βουκουρέστι 19.04.2007

Με τον A.P.J. ABDUL KALAM, 
Πρόεδρο της Ινδίας, στην Αθήνα 28.04.2007

Mε τον SAMUEL BODMAN, Υπουργό Ενέργειας
των ΗΠΑ, στο Παρίσι 14.05.2007

Με τον HILMI GÜLER, Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας,
στο Παρίσι 14.05.2007
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Με τον VICTOR KHRISTENKO, Υπουργό Βιομη-
χανίας και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας,
στην Αθήνα 29.05.2007

Με τον GERHARD FRITZ KURT SCHRÖDER,
πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας, 
στην Αθήνα 31.05.2007

Με τον HILMI GÜLER, Υπουργό Ενέργειας και 
Φυσικών Πόρων της Τουρκίας και τον επίτροπο OLLI
ILMARI REHN, στην Κωνσταντινούπολη 05.06.2007

Με τον Παναγιότατο Οικουμενικό Πατριάρχη
κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ, 
στην Κωνσταντινούπολη 05.06.2007

Με τον R. NICHOLAS BURNS, Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, στην Αθήνα 12.06.2007
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Με τον HEYDAR BABAYEV,
Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του
Αζερμπαϊτζάν, στην Αθήνα 06.07.2007

Με τον HILMI GÜLER,
Τούρκο Υπουργό Ενέργειας, 
στην Άγκυρα της Τουρκίας 19.07.2007

Με την ANGELA DOROTHEA
MERKEL, Καγκελάριο της Γερμανίας,
στην Αθήνα 20.07.2007

Με τον LUIGI BERSANI,
Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της
Ιταλίας, κατά την υπογραφή συμφω-
νίας για τον Ελληνο-Ιταλικό αγωγό φυ-
σικού αερίου, στη Ρώμη 26.07.2007
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Με τον LUIGI BERSANI,
Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της
Ιταλίας και με τον HILMI GÜLER,
Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, 
στη Ρώμη 26.07.2007

Με τον HEYDAR BABAYEV,
Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης 
του Αζερμπαϊτζάν, στο Μπακού 
του Αζερμπαϊτζάν 02.08.2007

Με τον HILMI GÜLER, 
Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, 
για επιθεώρηση των έργων φυσικού
αερίου - διασύνδεσης των συστημάτων
των δύο χωρών, 
στην Αλεξανδρούπολη 04.08.2007

Με τον HILMI GÜLER, 
Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας, 
για επιθεώρηση των έργων φυσικού
αερίου - διασύνδεσης των συστημάτων
των δύο χωρών, 
στην Αλεξανδρούπολη 04.08.2007
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Προσωπικότητες 
με τις οποίες συναντήθηκε 

ο Δημήτρης Σιούφας  
ως Υπουργός Ανάπτυξης 

της Κυβέρνησης Κώστα Καραμανλή
για να προωθήσει το έργο της 

και το έργο του Υπουργείου Ανάπτυξης 

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Γερουσιαστή των ΗΠΑ 
MIKE DOYLE

16.04.2004

• Συνάντηση στην Λευκωσία της Κύπρου, με τον Πρόεδρο της Κυπριακής
Δημοκρατίας

ΤΑΣΣΟ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ
με τον Πρόεδρο της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κυπριακής Δημο-
κρατίας

ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΡΙΣΤΟΦΙΑ
με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου

ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΛΛΗΚΑ
16.05.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Υπουργό Παιδείας, Πολιτισμού και Επι-
στημών της Ολλανδίας 

MARIA J.A. VAN DER HOEVEN 
23.05.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ
SPENCER AΒRAHAM

25.05.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Επίτροπο για τον Ανταγωνισμό της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, μετέπειτα Πρωθυπουργό της Ιταλίας

MARIO MONTI
29.06.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο και Γενικό Διευθυντή του Ινστι-
τούτου ΠΑΣΤΕΡ της Γαλλίας

PHILIPPE KOYRILSKY
11.07.2004

• Συνάντηση στο Παρίσι, με τον Γενικό Διευθυντή του Ευρωπαϊκού Οργα-
νισμού Διαστήματος

JEAN - JACQUES DORDAIN
20.07.2004



• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομίας και Εργασίας της
Γερμανίας

REZZO SHLAUSCH
26.07.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου της
Σουηδίας

LEIF PAGROTSKY
16.08.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Βουλγαρίας 

VALENTIN TSEROVSKI
21.08.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Γαλλικής Εταιρείας Ηλεκτρι-
σμού EDF

FRANCOIS  ROUSSELY 
22.08.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργού της Δανίας
και Υπουργό Οικονομίας και  Επιχειρηματικών Σχέσεων

BENDT BENDTSEN 
23.08.2004

• Συμμετοχή στην Καζέρτα της Ιταλίας, με τους 35 Υπουργούς Βιομηχανίας
των 25 χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 10 χωρών της Μεσο-
γείων στα πλαίσια της 5ης Ευρωμεσογειακής Συνδιάσκεψης

03.10.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Βούλγαρο Υπουργό Ενέργειας
VALENTIN TSEROVSKI

04.11.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της
General Electric Ευρώπης

FERDINANDO (NANI) BECCALLI  FALCO
10.11.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού
Κόμματος του Dongguan και Πρόεδρο του Κοινοβουλίου της Δημοκρα-
τίας Dongguan (επαρχία Κίνας)

TONG XING
με τον επικεφαλής του Γραφείου Εξωτερικών του Dongguan

LU ZHIBANG
με το Διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας Nancheng 

CHEN JIANZHI 
με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Machong 

CHEN ZHIWEI
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με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας Guangdong Yulan Wallpaper
WAN QINGTANG 

και με τον επικεφαλής του Τμήματος της Τοπικής Κυβέρνησης 
QU HONGQI

11.11.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Έλληνα Επίτροπο για το Περιβάλλον της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑ
05.12.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας
Επενδύσεων

GERLANDO GENUARDI
09.12.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα της Διυπουργικής Διάσκεψης της Ενεργειακής
Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (12 χώρες της
Ν/Α Ευρώπης και 6 χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
με τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ANDRIS PIEBALGS
και με τους 17 Υπουργούς Ενέργειας των συμμετεχουσών χωρών.

13.12.2004

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και Του-
ρισμού της Κύπρου

ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΛΛΗΚΑ
28.01.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών - Εμπορίου της
Γαλλίας 

FRANÇOIS LOOS 
03.02.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Βιομηχανίας της Αιγύπτου
ZIAD BAHAA ELDIN 

03.02.2005

• Συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη, των Υπουργών Ενέργειας των κρα-
τών - μελών του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας του Ευξείνου
Πόντου (ΟΣΕΠ). Συμμετέχουν οι Υπουργοί Ενέργειας της Ελλάδας, Αλ-
βανίας, Αρμενίας, Τουρκίας, Ουκρανίας Βουλγαρίας, Γεωργίας, Μολδα-
βίας, Ρουμανίας, Ρωσίας, Σερβίας του Μαυροβουνίου, και του
Αζερμπαϊτζάν.

04.03.2005

• Συνάντηση στις Βρυξέλλες, με τον Έλληνα Επίτροπο για το Περιβάλλον
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑ
07.03.2005
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• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδημου Ελ-
ληνισμού (ΣΑΕ)

ANDREW ATHENS  
14.03.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
θέματα Προστασίας του Καταναλωτή

ΜΑΡΚΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
17.03.2005

• Πρόταση συνδιοργάνωσης της 6ης Ευρωμεσογειακής Υπουργικής συν-
διάσκεψης για την βιομηχανία το 2006 από κοινού Φινλανδίας και Ελλά-
δος, στην Ελλάδα, προς τον Υπουργό Βιομηχανίας της Φινλανδίας, με
το οποίο ο κ. Δ. Σιούφας είναι μέλος του Υπουργικού Συμβουλίου των
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Αποδοχή της πρότασης από τον Φιλανδό Υπουργό

MAURI PEKKARINEN
28.03.2005

• Πρόταση στον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ για την ανά-
ληψη πρωτοβουλιών για την εξάλειψη εμποδίων πρόσβασης των Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων στις διεθνείς αγορές.

Dr. HERWIG SCHLÖGL 
28.03.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας 

ALAIN POMPIDOU
08.04.2005

• Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας και υπογραφή της Πολιτικής Συμ-
φωνίας για την κατασκευή του αγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 
με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας

ΣΥΜΕΩΝ ΣΑΞ-ΚΟΜΠΟΥΡΓΚ-ΓΚΟΤΑ
με τον Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας

VICTOR KHRISTENKO
και  με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας 

VALENTIN TSEROVSKI
12.04.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Επίτροπο Ευρωπαϊκής Ένωσης αρμόδια
για την Κοινωνία της Πληροφορίας και τα ΜΜΕ

VIVIANE REDING
14.04.2005 

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο Ευρωπαϊκής Επιτροπής
JOSE MANUEL BARROSO

18.04.2005
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• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ
DONALD JAMES JOHNSTON

21.04.2005

• Πρόταση για στήριξη της Κλωστοΰφαντουργίας, προς τον αρμόδιο Επί-
τροπο για το εμπόριο

PETER MANDELSON
27.04.2005

• Συνάντηση στο Παρίσι, με τον εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ενέργειας 

CLAUDE MANDIL
02.05.2005

• Συνάντηση στο Παρίσι, με τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας,
ANDRIS PIEBALGS

με τον Ιταλό Υπουργό Παραγωγικής Δραστηριότητας
CLAUDIO SCAJOLA

και με τον Τούρκο υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων
HILMI GÜLER

03.05.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Πρόεδρο του Αμερικανικού Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας 

DEBORAH L. WINCE-SMITH
11.05.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Κίνας, αρμόδιο για θέματα
Έρευνας και Τεχνολογίας

CHENG JIN PEI
20.05.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Επίτροπο Ενέργειας της Ε.Ε.  
ANDRIS PIEBALGS

24.06.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Ιταλό Υπουργό Παραγωγικών Δραστη-
ριοτήτων της Ιταλίας

CLAUDIO SCAJOLA
και υπογραφή πρωτοκόλλου εκδήλωσης προθέσεων για την κατασκευή
του Ελληνοιταλικού υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου

24.06.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Υφυπουργό Άμυνας των ΗΠΑ
SUZANNE PATRICK

01.07.2005

• Συνάντηση στους Κήπους του Έβρου, στα εγκαίνια της έναρξης των
έργων κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και
Τουρκίας,
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με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας
RECEP TAYYIP ERDOGAN

03.07.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυ-
σικών Πόρων της πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτώριας της Αυστρα-
λίας

THEO CHARLES THEOPHANOUS
08.07.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Μεταφορών, Καινοτομίας και
Τεχνολογίας της Αυστρίας

HUBERT GORBACH
27.07.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Φιλανδό Υπουργό Εμπορίου και Βιομηχα-
νίας

MAURI PEKKARINEN
26.08.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της κεντρικής εται-
ρείας πετρελαιοειδών  Shell  

ROB ROUTS
04.09.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Επενδυτικής Τρά-
πεζας Morgan Stanley

STEPHAN F. NEWHOUSE 
20.09.2005

• Συνάντηση στην Ουάσιγκτον, με τον Αναπληρωτή Υπουργό Ενέργειας
των ΗΠΑ

CLAY SELL
28.09.2005 

• Συνάντηση στην Ουάσιγκτον, με τον  Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
αρμόδιο για θέματα Ενέργειας 

PAUL SIMONS
και με τον ελληνικής καταγωγής Γερουσιαστή των ΗΠΑ 

ΠΩΛ ΣΑΡΜΠΑΝΗ
29.09.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Αντιπρόεδρο της Ρωσικής Εταιρείας GAZ-
PROM

ALEXANDER MEDVEDEV
09.10.2005

• Συνάντηση στην Λευκωσία, με τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού της Κύπρου

ΓΙΩΡΓΟ ΛΙΛΛΗΚΑ
10.10.2005
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• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας

ASSEN GAGAUZOV
και με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων
της Βουλγαρίας

KALIN ROGACHEV
18.10.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου της
Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας

YANG ZONGFU
21.10.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ-
μόδια για θέματα Περιφερειακής Ανάπτυξης 

DANUTA HÜBNER 
23.10.2005

• Συνάντηση και κοινή συνέντευξη Τύπου στην Αθήνα, με τον Επίτροπο
αρμόδιο για θέματα Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

ANDRIS PIEBALGS
με τον Υπουργό Βιομηχανίας της Μεγάλης Βρετανίας

ALAN JOHNSON
με το συντονιστή για το Σύμφωνο Σταθερότητας στην Νοτιοανατολική Ευ-
ρώπη 

ERHARD BUSEK
και με  τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας

HILMI GÜLER
με τον Υπουργό Οικονομικών, Εργασίας και  Ενέργειας της Αυστρίας

MARTIN BARTENSTEIN
με τον Υφυπουργό Οικονομικών της Ουγγαρίας

GYÖRGY HATVANI 
με τον Υπουργό Οικονομίας της Σλοβενίας

ANDREJ VIZJAK
με τον Υπουργό Οικονομίας της Αλβανίας 

GENC RULI 
με το βοηθό Υπουργό Εμπορίου και Οικονομίας της Βοσνίας & Ερζεγο-
βίνης

REUF HADZIBEGIC 
με τον  Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Κροατίας

BRANKO VUKELIC
με τον Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας

RUMEN OVCHAROV
με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου

VLADIMIR GVOZDENOVIC

73



με τον Υπουργό Οικονομίας και Εμπορίου της Ρουμανίας
DARIUS MESCA

με τον Υπουργό Ορυκτών και Ενέργειας της Σερβίας 
RADOMIR NAUMOV 

με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της  FYROM
MINCO JORDANOV

και τον ειδικό εκπρόσωπο του ΟΗΕ για το Κόσσοβο
JOACHIM RÜCKER

μετά την υπογραφή της συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης

25.10.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Διαφάνειας 
Καθηγητή PETER EIGEN

31.10.2005

• Συνάντηση στο Λέτσε της Ιταλίας, με τον Υπουργό Παραγωγικών Δρα-
στηριοτήτων 

CLAUDIO SCAJOLA
με τον Υφυπουργό Παραγωγικών Δραστηριοτήτων 

MARIO BALDUCCI
για την υπογραφή της συμφωνίας Ελλάδος-Ιταλίας για την κατασκευή
του υποθαλάσσιου αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου από την Ελλάδα
στην Ιταλία, με τη συμμετοχή του Τούρκου Υπουργού Ενέργειας

HILMI GÜLER
06.11.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Απόδημου Ελ-
ληνισμού (ΣΑΕ) 

ANDREW ATHENS
21.11.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Γραφείου Δι-
πλωμάτων Ευρεσιτεχνίας 

Καθηγητή ALAIN POMPIDOU
και με τον Αντιπρόεδρο του ίδιου Οργανισμού

M. DESANTES
στο διεθνές συνέδριο για τα διπλώματα Ευρεσιτεχνίας στο οποίο πήραν
μέρος 31 χώρες με 350 συνέδρους

23.11.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης αρ-
μόδια για θέματα Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων Ενημέρωσης

VIVIANE REDING
06.12.2005
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• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Καθηγητή και Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού
Επιστημονικού Συμβουλίου

ΦΩΤΗ ΚΑΦΑΤΟ
12.12.2005

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών του Βιετνάμ 
LE VAN BANG

19.01.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τη Βασίλισσα της Σουηδίας
H.R.H. Queen Silvia of Sweden

με τη Βασίλισσα του Μπαχρέιν 
H.H. Shaikha Sabika Bint Ibrahim Al Khalifa

και με τη σύζυγο του Προέδρου της Αιγύπτου
H.E. Suzanne Mubarak

23.01.2006

• Συνάντηση στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας, με τον Υπουργό Επιστή-
μης, Τεχνολογίας και Ανώτερης Εκπαίδευσης

MARIANO GAGO
και με τον Υπουργό Οικονομικών και Καινοτομίας

MANUEL PINHO
31.01.2006

• Συνάντηση στη Λισσαβόνα της Πορτογαλίας για τις  εργασίες του Forum
Ευρωπαίων Ηγετών, το οποίο διοργανώνει η εταιρεία Microsoft Ευρώ-
πης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής με τον Πρόεδρο της Microsoft  Cor-
poration

WILLIAM HENRY GATES 
και με τον Αντιπρόεδρο της Microsoft International 

JEAN-PHILIPPE COURTOIS 
01.02.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο και Αντιπρόεδρο της Ρωσικής
Εταιρείας GAZPROM

ALEXEY BORISOVICH MILLER
ALEXANDER MEDVEDEV

02.02.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της Ισπανικής
Ενεργειακής Εταιρείας IBERDROLA S.A.

IGNACIO SANCHEZ GALAN
02.02.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο του Κράτους του Ισραήλ
MOSHE KATSAV

και με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων του Κράτους του Ισραήλ
TZACHI HANEGBI

14.02.2006
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• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομικών και Ενέργειας της
Βουλγαρίας

RUMEN OVCHAROV
23.02.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Ομοσπονδιακό Υφυπουργό Περιβάλλον-
τος, Φυσικής Προστασίας και Πυρηνικής Ασφάλειας της Γερμανίας

MICHAEL MÜLLER
26.02.2006

• Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, με τους Υπουργούς Ενέργειας των χωρών
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με θέμα «Ενέργεια: Θεμελιώδης Πυλώνας
Ανάπτυξης της Νοτιοανατολικής Ευρώπης»
με τον Υπουργό Οικονομίας της Αλβανίας 

GENC RULI 
με το βοηθό Υπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομίας της Βοσνίας
και Ερζεγοβίνης

REUF HADZIBEGIC 
με την Υφυπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας 

IVANKA DILOVSKA 
με τον Υφυπουργό Οικονομίας, Εργασίας και Επιχειρήσεων της Κροα-
τίας

ZELJKO TOMSIC 
με τον Υπουργό Οικονομίας της FYROM

FATMIR BESIMI 
με τον Υπουργό Οικονομίας του Μαυροβουνίου 

PREDRAG BOSKOVIC 
με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Εμπορίου της Ρουμανίας 

ZSOLT BOGOS 
με τον Υπουργό Ορυκτών και Ενέργειας της Σερβίας 

RADOMIR NAUMOV 

και με τους παρατηρητές: 
με τον Αναπληρωτή βοηθό Υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ 

MATTHEW BRYZA 
με τον Υφυπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσίας 

IVAN MATEROV 
και με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Υποδομών της Μολδαβίας

VLADIMIR ANTOSII
02.04.2006 

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Προεδρίας της Κυβέρνησης της
Τουρκίας

KÜRŞAD TÜZMEN
06.04.2006
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• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για
θέματα Υγείας και Προστασίας Καταναλωτή

ΜΑΡΚΟ ΚΥΠΡΙΑΝΟΥ
10.04.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας EDI-
SON της Ιταλίας 

UMBERTO QUADRINO
28.04.2006

• Συνάντηση στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, με το Βασιλιά της χώρας
ABDULLAH BIN ABDULAZIZ AL SAUD

και υπογραφή παρουσία του Έλληνα Προέδρου Κάρολου Παπούλια και
του Βασιλιά Αμπντάλα της συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας
στον τομέα των διεθνών αεροπορικών μεταφορών, με τον Υπουργό Οι-
κονομικών της Σαουδικής Αραβίας

IBRAHIM ABDULAZIZ AL-ASSAF 
και με τον Υπουργό Επικρατείας της Σαουδικής Αραβίας 

ABDULLAH ALIREZA
30.04.2006

• Συνάντηση στη Ντόχα του Κατάρ, με τον Εμίρη του Κατάρ 
Σεΐχη HAMAD BIN KHALIFA AL-THANI

01.05.2006

• Συνάντηση στο Μπαχρέιν, με το Βασιλιά του Μπαχρέιν 
HAMAD BIN ISA AL-KHALIFA

και τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου του Μπαχρέιν 
Dr. HASSAN FAKRO

03.05.2006

• Συνάντηση στο Κάιρο, με τους Υπουργούς της Αιγύπτου 
Υπουργό Πετρελαίων SAMEH FAHMY

Υπουργό επενδύσεων Dr. MAHMOUD MOHIELDIN 
και Υπουργό Επικοινωνιών και Τεχνολογίας Πληροφορικής

Dr. TAREK KAMEL
06.05.2006

• Συνάντηση στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, με τον Πάπα και Πατριάρχη
Αλεξανδρείας 

κ.κ. ΘΕΟΔΩΡΟ τον Β΄
07.05.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τη Βασίλισσα της Δανίας
MARGRETHE II

με το σύζυγό της πρίγκιπα
HENRI DE LABORDE DE MONPEZAT
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και με τον Υπουργό Ενέργειας και Μεταφορών της Δανίας 
FLEMMING HANSEN

25.05.2006

• Συνάντηση στο Ελσίνκι της Φινλανδίας, με το Φιλανδό Υπουργό Εμπο-
ρίου και Βιομηχανίας 

MAURI PEKKARINEN
05.06.2006

• Συνάντηση στο Λουξεμβούργο, με τον αρμόδιο Επίτροπο για την Ενέρ-
γεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ANDRIS PIEBALGS
με τον Υπουργό Βιομηχανίας, Εμπορίου και Τουρισμού της Ιταλίας 

PIER-LUIGI BERSANI 
και με τον Υπουργό Οικονομίας της Κροατίας 

BRANKO VUKELIC
08.06.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυ-
σικών Πόρων της πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτώριας της Αυστραλίας

THEO CHARLES THEOPHANOUS
09.06.2006

• Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, με τον Παναγιότατο Οικουμενικό
Πατριάρχη 

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 
20.06.2006

• Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, στο Διεθνές Συνέδριο της CERA
με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας 

RECEP TAYYIP ERDOGAN
και με τον Υπουργό Ενέργειας & Φυσικών Πόρων της Τουρκίας  

HILMI GÜLER
21.06.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Γενικό Γραμματέα του ΟΟΣΑ (Οργανισμό
Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης)

ANGEL GURRIA
27.06.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας του
Αζερμπαϊτζάν 

SAMIR SHARIFOV
και με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ενέργειας 

MIKAYIL JABBAROV
06.07.2006 

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομικών της Σαουδικής
Αραβίας

DR. IBRAHIM ABDULAZIZ AL-ASSAF 
07.07.2006
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• Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, με τον Υπουργό Πετρελαίων της
Σαουδικής Αραβίας

ALI IBRAHIM AL-NAIMI
13.07.2006

• Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, με τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας
RECEP TAYYIP ERDOGAN

με τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας  
HILMI GÜLER

με τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας
ANDRIS PIEBALGS

με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης
PIER LUIGI BERSANI

με τον Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας του Αζερμπαϊτζάν 
SAMIR SHARIFOV  

με τον Υπουργό Πετρελαίου του Αζερμπαϊτζάν
NATIQ AGHAAMI OGLU ALIYEV

και με τον Υπουργό Ενέργειας της Αλβανίας
GENC RULI

13.07.2006

• Συνάντηση στα Τίρανα της Αλβανίας, με τον Πρωθυπουργό της Αλβα-
νίας

SALI BERISHA
με τον Αρχιεπίσκοπο Τιράνων, Δυρραχίου και πάσης Αλβανίας

κ.κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ
και με τον υπουργό Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας

GENC RULI
04.08.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας
VLADIMIR PUTIN 

με τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας
GEORGI SEDEFCHOV PARVANOV

με τον Υπουργό Ενέργειας της Ρωσίας
VICTOR KHRISTENKO

και τον Υπουργό Οικονομικής Ενέργειας της Βουλγαρίας
RUMEN OVCHAROV

04.09.2006

• Συνάντηση στη Βιέννη, με τον Υπουργό Οικονομικών, Εργασίας και
Ενέργειας της Αυστρίας

MARTIN BARTENSTEIN
05.09.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας 
SALI BERISHA
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και με τον Υπουργό Ενέργειας της Αλβανίας
GENC RULI

13.09.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομίας της Αραβικής Δη-
μοκρατίας της Συρίας

AMER HUSNI LUTFI
13.09.2006

• Συνάντηση στη Ρόδο, όπου πραγματοποιήθηκε η 6η Ευρωμεσογειακή
Διάσκεψη για την Βιομηχανία με τους 25 Υπουργούς Βιομηχανίας της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους 10 Υπουργούς Βιομηχανίας των κρατών
της Μεσογείου. Την έναρξη των εργασιών κήρυξε ο Αντιπρόεδρος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

GUENTER VERHEUGEN 
στη Συνδιάσκεψη συμπροέδρευσαν ο Υπουργός Εμπορίου &   Βιομηχα-
νίας της Φινλανδίας 

MAURI PEKKARINEN
ο Υπουργός Ανάπτυξης 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ
και ο Υπουργός Εμπορίου & Βιομηχανίας της Ιορδανίας

ALI SHARIF ZU'BI 
22.09.2006

• Συνάντηση στο Σότσι της Ρωσίας, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέρ-
γειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

VICTOR KHRISTENKO 
28.09.2006 

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αρ-
μόδια για τα θέματα Ανταγωνισμού 

NEELIE KROES
06.10.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας της
Δημοκρατίας της Νοτίου Αφρικής

MOSIBUDI MANGENA
30.10.2006

• Συνάντηση στην Μόσχα της Ρωσίας, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και
Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

VICTOR KHRISTENKO 
και τον Υφυπουργό 

ANDREI DEMENTIEV
03.11.2006

• Συνάντηση στη Σόφια, με τον Πρόεδρο της Βουλγαρίας 
GEORGI SEDEFCHOV PARVANOV

με τον Υπουργό Οικονομίας & Ενέργειας
RUMEN OVCHAROV
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και με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης
ASSEN GAGAUZOV

04.11.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, στα πλαίσια της Παγκόσμιας Διάσκεψης ΟΟΣΑ
- ΟΣΑΕ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη και
τον Οργανισμό για την Οικονομική Συνεργασία Ασίας - Ειρηνικού) για τις
μικρομεσαίες επιχειρήσεις
με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Εμπορίου της Τουρκίας

ALİ COSKUN  
με τον Υφυπουργό Σχεδιασμού και Επενδύσεων του Βιετνάμ 

TRUONG VAN DOAN
με τον  Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομίας του Μεξικού

ALEJANDRO GONZALEZ HERNANDEZ
και με τον Αναπληρωτή Διοικητή Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου

MANUEL ROSALES
07.11.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του
ΟΟΣΑ

RICHARD E. HECKLINGER
και με το διευθυντή προγράμματος της Οικονομικής Συνεργασίας
Ασίας - Ειρηνικού (ΟΣΑΕ)

JULIO ANTONIO BRAVO
08.11.2006

• Συνάντηση στα Σκόπια της Fyrom, με την Υπουργό Οικονομίας 
VERA RAFAILOFSKA

17.11.2006

• Συνάντηση στις Βρυξέλες, με τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας
ANDRIS PIEBALGS

μετά την υπογραφή από τις συμμετέχουσες χώρες για την ενεργειακή
συμφωνία για την κατασκευή καθαρού θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα
στην Γαλλία (Κανταράς) Πρόγραμμα ITER   

22.11.2006

• Συνάντηση στις Βρυξέλες, με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για το περιβάλλον

ΣΤΑΥΡΟ ΔΗΜΑ
22.11.2006

• Συνάντηση στις Βρυξέλες, στο «Σπίτι για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέρ-
γειας» 

με τον Prince LAURENT OF BELGIUM
23.11.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον εκτελεστικό Διευθυντή του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ενέργειας (ΔΟΕ) 

CLAUDE MANDIL
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στην παρουσίαση της Έκθεσης του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για
την Ενεργειακή Πολιτική της Ελλάδας

29.11.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών του Μαυροβουνίου
MILAN ROCEN

18.12.2006

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέρ-
γειας της Αλβανίας

GENC RULI
10.01.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και
Δημοσίων Έργων της Βουλγαρίας

ASSEN GAGAUZOV
και με τον Υφυπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας

KALIN ROGACHEV
16.01.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Πρόεδρο του Αμερικανικού Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας

DEBORAH L. WINCE-SMITH
19.01.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Ιταλό Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης
PIER LUIGI BERSANI

31.01.2007

• Συνάντηση στις Βρυξέλες, με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής για θέματα Ανταγωνιστικότητας

GÜNTER VERHEUGEN
14.02.2007

• Συνάντηση στις Βρυξέλες, με τον Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για θέματα Ενέργειας

ANDRIS PIEBALGS
15.02.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον επικεφαλής του Διεθνούς Οργανισμού για
την Ενέργεια 

CLAUDE MANDIL
27.02.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομίας, Εμπορίου και Ενέρ-
γειας της Αλβανίας

GENC RULI
με τον Υφυπουργό Πετρελαίου της Αιγύπτου  

HANI SOLIMAN
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και με τον Πρέσβη των ΗΠΑ 
CHARLES RIES

28.02.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Πετρελαίου της Νιγηρίας
EDMUNT DAUKORU

01.03.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Ελληνοαμερικανό  
Καθηγητή ΓΕΩΡΓΙΟ ΜΠΕΧΡΑΚΗ

04.03.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ιταλίας
VITTORIO MICHELE CRAXI

και τη Δήμαρχο του Μιλάνου
LETIZIA BRICHETTO ARNABOLDI - MORATTI

06.03.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα και υπογραφή της τριμερούς Διακρατικής Συμ-
φωνίας για την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕ-
ΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ, με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας

VLADIMIR PUTIN 
με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας

SERGEI DMITRIEVICH STANISHEV
με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας

VICTOR KHRISTENKO
και με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας

ASSEN GAGAUZOV
15.03.2007 

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Καθηγητή του MIT 
NICHOLAS NEGROPONTE

16.03.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό και Υπουργό
Εξωτερικών του Κατάρ

Σεΐχη HAMAD BIN JASSIM BIN JABER AL THANI
16.03.2007

• Συνάντηση στα Τίρανα της Αλβανίας, με τον Πρωθυπουργό της Αλβανίας 
SALI BERISHA

και με τον Υπουργό Οικονομίας, Εμπορίου & Ενέργειας της Αλβανίας
GENC RULI

21.03.2007

• Συνάντηση στη Θεσσαλονίκη, με τον Γερμανό Υφυπουργό Οικονομίας
και Τεχνολογίας

HARTMUT SCHAUERTE
28.03.2007

83



• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Επίτροπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την Περιφερειακή Πολιτική

DANUTA HÜBNER 
29.03.2007

• Συνάντηση στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας, με τον Αναπληρωτή Πρωθυ-
πουργό της Κροατίας 

DAMIR POLANCEC
με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου

VUJICA LAZOVIC
με τον  Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Κροατίας

BRANKO VUKELIC
με τον Υπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Βουλγαρίας

RUMEN OVCHAROV
με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας της Ρωσίας 

IVAN MATEROV
με τον Υπουργό Οικονομίας της Σλοβενίας

ANDREJ VIZJAK
με τον Υπουργό Ορυκτού Πλούτου και Ενέργειας της Σερβίας

RADOMIR NAUMOV
με τον Υφυπουργό Οικονομίας και Ενέργειας της Ρουμανίας

EUGEN TAPU-NAZARE
και με τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας της Ευρωπ. Ένωσης

ANDRIS PIEBALGS
03.04.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Ρωσικής Εταιρείας GAZ-
PROM

ALEXEY BORISOVICH MILLER
11.04.2007

• Συνάντηση στην πρωτεύουσα του Μαυροβουνίου, με τον Πρόεδρο της
Δημοκρατίας του Μαυροβουνίου

FILIP VUJANOVIC
με τον Πρωθυπουργό του Μαυροβουνίου

ZELJKO STURANOVIC
και με τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του Μαυροβουνίου 

BRANIMIR GVOZDENOVIC
13.04.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Επίτροπο για θέματα Ενέργειας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης

ANDRIS PIEBALGS
15.04.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με το Γερουσιαστή του Rhode Island των ΗΠΑ 
ΛΕΩΝΙΔΑ ΡΑΠΤΑΚΗ

18.04.2007
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• Συνάντηση στο Βουκουρέστι, με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομι-
κών της Ρουμανίας 

VARUJAN VOSKANIAN
19.04.2007

• Συνάντηση στη Σόφια, με τον Υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της
Βουλγαρίας 

ASSEN GAGAUZOV
19.04.2007

• Συνάντηση στη Σόφια της Βουλγαρίας, με τον Υπουργό Οικονομίας και
Ενέργειας της Βουλγαρίας

RUMEN OVCHAROV
20.04.2007

• Συνάντηση στην Άγκυρα, με τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας  
HILMI GÜLER

22.04.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομίας της Σλοβενίας
ANDREJ VIZJAK

24.04.2007

• Συνάντηση και υπογραφή Συμφωνίας συνεργασίας με την Ινδία στην
Αθήνα, με τον Υπουργό Επικρατείας και Νέες Ανανεώσιμες Ενέργειες 

VILAS MUTTERWAR
26.04.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρόεδρο της Ινδίας
A.P.J. ABDUL KALAM

28.04.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Ισπανίας 
BERNARDINO LEON GROSS

02.05.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τους Υπουργούς χωρών των Δυτικών Βαλ-
κανίων και υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για το Δίκτυο Προστασίας
Καταναλωτών με τον Υπουργό Υγείας της FYROM

I. SELMANI
με τον Υφυπουργό Εξωτερικού Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της
Βοσνίας Ερζεγοβίνης

N. PANDUREVIC 
με τον Υφυπουργό Γεωργίας, Τροφίμων και Προστασίας Καταναλωτή της
Δημοκρατίας της Αλβανίας

N. FASLIA
και τη Γενική Γραμματέα του υπουργείου Εμπορίου, Τουρισμού και Υπη-
ρεσιών της Δημοκρατίας της Σερβίας 

G. TOTIC
09.05.2007
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• Συνάντηση στο Παρίσι, με τον Υπουργό Ενέργειας των ΗΠΑ 
SAMUEL BODMAN

και με τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας
HILMI GÜLER

14.05.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Βιομηχανίας και Ενέργειας της
Ρωσικής Ομοσπονδίας

VICTOR KHRISTENKO
29.05.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Επίτροπο για θέματα της Επιστήμης και
Έρευνας 

JANEZ POTOCNIK
31.05.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον πρώην Καγκελάριο της Γερμανίας
GERHARD FRITZ KURT SCHRÖDER

31.05.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Πρωθυπουργό της Ουγγαρίας
FERENC GYURCSANY

01.06.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Επενδύσεων της Αιγύπτου
MAHMOUD MOHIELDIN

04.06.2007

• Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, με τον Αναπληρωτή Πρωθυπουργό
και Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας

ABDULLAH GÜL
με τον Επίτροπο αρμόδιο για θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ANDRIS PIEBALGS

με τον Υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας
ALI BABACAN

και με τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας
HILMI GÜLER

05.06.2007

• Συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη, με τον Παναγιότατο Οικουμενικό
Πατριάρχη

κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟ 
05.06.2007

• Συνάντηση στην Πετρούπολη της Ρωσίας, με τον Υπουργό Βιομηχανίας
και Ενέργειας

VICTOR KHRISTENKO
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με τον Πρόεδρο της TRANSNEFT,
SEMYON VAINSHTOK

και με τον Υπουργό Ενέργειας του Καζακστάν
BAKTIKOZHA IZMUKHABETOV

10.06.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υφυπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ
R. NICHOLAS BURNS

12.06.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας
VUK JEREMIC

19.06.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον πρώην Πρωθυπουργό της Φινλανδίας
και Πρόεδρο του Εθνικού Ταμείου  Έρευνας & Ανάπτυξης της Φινλανδίας
(SITRA)

ESKO TAPANI AHO
26.06.2007 

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Εξωτερικών της Λιθουανίας
PETRAS VAITIEKUNAS

02.07.2007

• Συνάντηση στην Αθήνα, με τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του
Αζερμπαϊτζάν 

HEYDAR BABAYEV
06.07.2007

• Συνάντηση στην Άγκυρα, με τον Τούρκο Υπουργό Ενέργειας
HILMI GÜLER

19.07.2007
• Συνάντηση στην Αθήνα, με την Καγκελάριο της Γερμανίας

ANGELA DOROTHEA MERKEL
20.07.2007

• Συνάντηση στη Ρώμη της Ιταλίας, και υπογραφή συμφωνίας για την κα-
τασκευή του Νότιου Ευρωπαϊκού διαδρόμου Φυσικού Αερίου 
με τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης  της Ιταλίας

LUIGI BERSANI
και με τον Υπουργό Ενέργειας της Τουρκίας

HILMI GÜLER 
26.07.2007

• Συνάντηση στο Μπακού του Αζερμπαϊτζάν, με τον Πρόεδρο της Δημο-
κρατίας του Αζερμπαϊτζάν

ILHAM HEYDAR OGLU ALIYEV
με τον Υπουργό Οικονομίας του Αζερμπαϊτζάν

SAMIR SHARIFOV
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και με τον Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν
HEYDAR BABAYEV 

για την υπογραφή συμφωνίας ενεργειακής συνεργασίας μεταξύ των δύο
χωρών  

02.08.2007

• Συνάντηση στην Αλεξανδρούπολη του Έβρου, με τον Υπουργό Ενέρ-
γειας της Τουρκίας

HILMI GÜLER
για επιθεώρηση της ολοκλήρωσης των έργων φυσικού αερίου - διασύν-
δεσης των συστημάτων των δύο χωρών 

04.08.2007
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Η παράδοση και η παραλαβή 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 
μετά τις εκλογές του 2007 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2007 

Με την παρουσία όλων των συνεργατών, όλων των στελε-
χών, του ανθρώπινου δυναμικού και εκπροσώπων των φορέων
που εποπτεύονται από το Υπουργείο Ανάπτυξης πραγματοποι-
ήθηκε στις 19 Σεπτεμβρίου 2007 στο Αμφιθέατρο η τελετή με την
οποία παρέδωσα μαζί με τους Γιάννη Παπαθανασίου και Τάσο
Νεράντζη, την ευθύνη του Υπουργείου Ανάπτυξης στο νέο
υπουργό Χρήστο Φώλια και τους νέους υφυπουργούς Γιώργο
Βλάχο και Στ. Καλαφάτη. 

Κατά την ομιλία μου στην τελετή εκείνη –είχα ήδη προταθεί
από τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή ως υποψήφιος για
τη θέση του Προέδρου της Βουλής-, τόνισα τα εξής:

«Μετά από τριάμισι χρόνια στο χώρο αυτό (τριάμισι χρόνια, νύχτα
και μέρα, καθημερινές και αργίες) είναι ανθρώπινο να είμαι βαθειά συγ-
κινημένος, τις ώρες αυτές! Θέλω, πρώτ’ απ' όλα, να καλωσορίσω τους
εκλεκτούς συναδέλφους και αγαπητούς φίλους που παίρνουν, από σή-
μερα, τη σκαπάνη, τη σκυτάλη για τη συνέχιση του έργου, που ξεκινή-
σαμε πριν από τριάμισι χρόνια, με την εμπιστοσύνη και τις οδηγίες του
Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή. Καλωσορίζω τον Χρήστο Φώλια.
Καλωσορίζω το Γιώργο Βλάχο. Καλωσορίζω το Σταύρο Καλαφάτη.

Κύριοι συνάδελφοι, 
η δουλειά εδώ δε σταματά! Στα τριάμισι χρόνια που πέρασαν δου-

λέψαμε εντατικά. Με συνέπεια. Με αφοσίωση. Πετύχαμε πολλά
Μπορεί να μην έγιναν όλα τέλεια. Μπορεί να έγιναν και λάθη.

Μπορεί να υπήρξαν και παραλείψεις. Όμως!
- Παρήχθη έργο.
- Σχεδιάστηκε έργο.
- Δρομολογήθηκε σημαντικό έργο.

Χτίσαμε πάνω σε ό,τι καλό βρήκαμε από την προηγούμενη κυ-
βέρνηση και εφαρμόσαμε το κυβερνητικό πρόγραμμα.

Βάλαμε στέρεες βάσεις για ακόμη περισσότερα. Δρομολογήσαμε
εξελίξεις, που πρέπει να συνεχίσετε. Και, βέβαια, υπάρχουν πολλά
ακόμη, που είναι ανάγκη να γίνουν. Θέλω, πρώτ’ απ' όλα, να υπο-
γραμμίσω την ανάγκη προώθησης των διεθνών ενεργειακών συμφω-
νιών που πετύχαμε. Συμφωνιών που αποτελούν σημαντικές εθνικές
επιτυχίες. Επιτυχίες που ανήκουν σε όλες τις Ελληνίδες και όλους
τους Έλληνες.
- Αναβαθμίζουν το γεωπολιτικό ρόλο και το κύρος της Χώρας μας,
- φέρνουν μεγάλες επενδύσεις,
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- δημιουργούν νέα επαγγέλματα,
- δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας.

Όπως ξέρετε ολοκληρώθηκε, ήδη, η κατασκευή του ελληνοτουρ-
κικού αγωγού φυσικού αερίου (που άρχισε το 2005) και πρόκειται να
εγκαινιαστεί στο αμέσως επόμενο διάστημα.

Έχουμε ακόμη δρομολογήσει τις διαδικασίες για την κατασκευή
του ελληνοϊταλικού υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου. 

Υπογράψαμε πρόσφατα συμφωνία με την Ιταλία και την Τουρκία
για τη λειτουργία του Νότιου Ευρωπαϊκού Αγωγού Φυσικού Αερίου,
που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τις χώρες της Κασπίας στην Κεν-
τρική Ευρώπη.

Έχουμε, ήδη, ξεκινήσει τις συνεννοήσεις με την Τουρκία, την Ιτα-
λία και το Αζερμπαϊτζάν για την υπογραφή τετραμερούς Συμφωνίας.

Σημειώνω ακόμη ότι, ύστερα από 14 χρόνια προσπαθειών, πε-
τύχαμε την υπογραφή, στην Αθήνα, της Συμφωνίας Ελλάδας, Ρωσίας
και Βουλγαρίας, για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρού-
πολη. Ήδη, οι εταιρείες από τις 3 χώρες και φυσικά το Ελληνικό Δη-
μόσιο βρίσκονται σε διαβουλεύσεις με στόχο να συσταθεί η Διεθνής
Εταιρεία, που θα υλοποιήσει το έργο, έως το τέλος του χρόνου.

Είμαστε, ταυτόχρονα, σε διαβουλεύσεις με τη Ρωσία, τη Βουλγαρία
και την Ιταλία, για την κατασκευή ενός ακόμη αγωγού φυσικού αερίου.

Όλα αυτά έφτασαν, έως εδώ, με τις οδηγίες του Πρωθυπουργού
Κώστα Καραμανλή και σε συνεργασία με το υπουργείο Εξωτερικών,
τον Πέτρο Μολυβιάτη, την Ντόρα Μπακογιάννη. Για όλα αυτά χρει-
άζεται εντατική, προσεκτική, αθόρυβη δουλειά, με απόλυτο συντονι-
σμό και βαθύ αίσθημα ευθύνης. Είναι εθνικής σημασίας υποθέσεις.

Φίλες και φίλοι,
Πολύ επιγραμματικά θα ήθελα να πω δυο λόγια για το έργο που

έγινε και αυτό που χρειάζεται να γίνει για την ανάπτυξη σ' ολόκληρη
τη Χώρα.
1ον Δώσαμε και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της επιχει-

ρηματικότητας του Έλληνα και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας της Οικονομίας μας.
Αναδείξαμε την ποιότητα σε κεντρικό στοιχείο μιας καθολικής προ-
σπάθειας για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας.
Από το έργο που παρήχθη ενδεικτικά και μόνον σημειώνω:
Αναβάθμιση του ενεργειακού τομέα, που βρίσκεται πλέον στην
αιχμή της ανάπτυξης.
Επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε 13 νομούς.
Και σχεδιασμός για την επέκταση της χρήσης του αερίου στην Πε-
λοπόννησο και την Κρήτη.
Αναβάθμιση βιομηχανικών και βιοτεχνικών υποδομών.
Ουσιαστική λειτουργία του Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας.
Περίπου 50 μέτρα για τη στήριξη των ΜΜΕ.
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Ενεργός συμμετοχή στη θέσπιση και εφαρμογή του νέου Αναπτυ-
ξιακού Νόμου.
Στενή συνεργασία με τους επιχειρηματικούς συνδέσμους και τα
Επιμελητήρια και αναβάθμιση του ρόλου τους.
Απλοποίηση των διαδικασιών ίδρυσης επιχειρήσεων.
Έχουμε βάλει γερές βάσεις. Χρειάζεται, όμως, ακόμη, πολλή δου-
λειά. Η δουλειά, εδώ, δεν σταματά ποτέ!

2ον Δώσαμε και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη λειτουργία των αγο-
ρών, τη λειτουργία του επιμελητηριακού θεσμού, την προστασία
του Καταναλωτή.
Σημειώνω...
Τη στήριξη του υγιούς εμπορίου και του υγιούς ανταγωνισμού.
Τη δημιουργία νέων θεσμών.
Τη στήριξη των Ενώσεων Καταναλωτών.
Στέκομαι, όμως, πιο πολύ στη συνεργασία του υπουργείου με τις
Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

3ον Δώσαμε και δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Έρευνα, τις Νέες Τε-
χνολογίες, την Καινοτομία. 
Πόλοι Καινοτομίας
Νέο θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα,
Κέντρα Έρευνας και Ανάπτυξης στην Ελληνική Περιφέρεια.

4ον Παρήχθη σημαντικό νομοθετικό έργο:
Ψηφίστηκαν και εφαρμόζονται 22 νόμοι:
1. «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανά-

πτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του Υπουργείου Ανά-
πτυξης».

2. «Συνήγορος του Καταναλωτή - Ρύθμιση θεμάτων του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»

3. «Ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών - βιοτεχνικών εγκατα-
στάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες δια-
τάξεις» 

4. «Έλεγχος της διακίνησης και αποθήκευσης πετρελαιοειδών
προϊόντων - Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Ανάπτυξης».

5. «Τροποποίηση, αντικατάσταση και συμπλήρωση του Ν.
703/1977 «Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και
προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού» (ΦΕΚ 278 Α΄)».

6. «Αρχές και Κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας και την
ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου και της αγοράς - Θέ-
ματα Υπουργείου Ανάπτυξης».

7. «Πλαίσιο Ρυθμίσεων για τη Σύσταση και τη Λειτουργία της Ευ-
ρωπαϊκής Εταιρείας».

8. «Εισαγωγή στην Ελληνική Αγορά των Βιοκαυσίμων και των
άλλων Ανανεώσιμων Καυσίμων».

9. «Απελευθέρωση Αγοράς Φυσικού Αερίου. 
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10. «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας.

11. «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση της αγο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας.

12. «Σύσταση Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
Ρύθμιση θεμάτων υπουργείου Ανάπτυξης.

13. «Έγκριση της σύστασης ιδρύματος με την επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ
ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του Οργανισμού του».

14. «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις.

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 91/67 4/ΕΟΚ σχε-
τικά με τους ετήσιους και τους ενοποιημένους λογαριασμούς
εταιρειών ορισμένων μορφών, τραπεζών και άλλων χρηματο-
πιστωτικών ιδρυμάτων και ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

16. «Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις».
17. Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και συναφείς

διατάξεις.
18. Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής

και συντήρησης πλοίων.
19. Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α΄) με το οποίο

κωδικοποιήθηκε ο ν.489/1976 «Περί υποχρεωτική ασφαλί-
σεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης»
(ΦΕΚ 331 Α΄) και άλλες διατάξεις».

20. «Τροποποίηση και συμπλήρωση του ν. 2251/1994 «Προστα-
σία των καταναλωτών», όπως ισχύει  - Ενσωμάτωση της οδη-
γίας 2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου (ΕΕ Ι 149).

21. «Πτωχευτικός Κώδικας» (Σ/Ν του Υπ. Δικαιοσύνης). 
22. «Αναμόρφωση και τροποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου

2190/1920 Περί ανωνύμων εταιρειών, Ενσωμάτωση στο ελ-
ληνικό δίκαιο των οδηγιών: α) 2006/68/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Σεπτεμβρίου 2006
και β) 2003/58/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
Συμβουλίου της 15ης lουλίου 2003».

Με μια φράση:
Με θεσμικές μεταβολές και τολμηρές μεταρρυθμίσεις βάλαμε

στέρεες βάσεις δυναμικής και ανθρωποκεντρικής ανάπτυξης, σ’
ολόκληρη τη Χώρα. Τα αποτελέσματα άρχισαν να φαίνονται και
θα φανούν ακόμη περισσότερο, στο επόμενο διάστημα.

Φίλες και φίλοι,
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Πέρα από όσα έχουν μπει σε εφαρμογή, έχουμε προετοιμάσει και
είναι έτοιμα για προώθηση στη Βουλή μια σειρά νομοσχεδίων:

Δεκατρία νομοσχέδια είναι έτοιμα και μπορούν με τη δική
σας επεξεργασία να προωθηθούν άμεσα στη Βουλή.

Είναι: 
1ον Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των

κτιρίων.
2ον Η ενσωμάτωση της Οδηγίας για την προώθηση της συμπαρα-

γωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας.
3ον Η ρύθμιση ζητημάτων, που συνδέονται με το υδροηλεκτρικό

έργο Μεσοχώρας.
4ον Ο εκσυγχρονισμός και η Κωδικοποίηση της μεταλλευτικής και

λατομικής νομοθεσίας.
5ον Η διαμόρφωση νέου πλαισίου για τις Βιομηχανικές και Επιχει-

ρηματικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ.).
6ον Η σύσταση Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρή-

σεων.
7ον Θέματα Ασφάλειας, Ελέγχου, επανελέγχουΕσωτερικών Ηλεκτρι-

κών Εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.
8ον Η κύρωση της Συμφωνίας με την Τουρκία και την Ιταλία, για την

ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς Φυσικού Αερίου.
9ον Η κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης

της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρα-
τίας του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα του Φυσικού Αερίου και του
Πετρελαίου.

10ον Η ενοποίηση των αγορανομικών προστίμων.
11ον Οι προϋποθέσεις άσκησης μεσιτικού επαγγέλματος.
12ον Η ασφαλιστική εκκαθάριση, η αντασφάλιση και τα όρια αποζη-

μιώσεων.
13ον Η αναμόρφωση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και η

υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Σημάτων.
Θα θέσω επίσης υπόψη του υπουργού κ. Φώλια τη μελέτη για

την αεριοκίνηση των ιδιωτικής χρήσης αυτοκινήτων ώστε το επόμενο
διάστημα να έχουμε χρήση του φυσικού αερίου και στα ιδιωτικής χρή-
σης αυτοκίνητα. 

Σημειώνω ακόμη ότι καταρτίσαμε νέο κανονισμό λειτουργίας, του
υπουργείου, τον οποίο ύστερα από την αναγκαία διαβούλευση και τε-
λική επεξεργασία μπορείτε να προωθήσετε στο επόμενο διάστημα.

Δεσμευτήκαμε, επίσης, να καταστήσουμε τον ΕΦΕΤ Ανεξάρτητη
Αρχή.

Φίλες και φίλοι, 
Έχω χαρακτηρίσει το υπουργείο αυτό «ανθρακωρυχείο». Η δου-

λειά δεν σταματά. Το έργο που παράγεται εδώ αποδίδει όφελος για
όλους του πολίτες. Βάλαμε στόχο μας, να αυξάνεται το παραγόμενο
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προϊόν και να μοιράζεται πιο δίκαια το μέρισμα της ανάπτυξης. Να
υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευημερία για όλους. Τα αποτελέσματα
άρχισαν να φαίνονται. 

Σημειώνω μόνο ένα: 
Τη συμβολή του υπουργείου στην ενίσχυση της επιχειρηματικό-

τητας του Έλληνα και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
- Το 2006 δημιουργήθηκαν 70% περισσότερες επιχειρήσεις απ' ό,

τι το 2003.
- Τον περασμένο Μάιο η ανεργία έπεσε στο 7,7% από το 11,3%

που ήταν το Μάρτιο του 2004. 
Είμαι βέβαιος ότι στους ίδιους στόχους (στόχους της Κυβέρνησής

μας) ότι θα κινηθείτε με γρήγορα, με σίγουρα, με σταθερά, με αποτε-
λεσματικά βήματα. 

Εύχομαι απόλυτη επιτυχία, στη νέα πολιτική ηγεσία. Είμαι σίγου-
ρος ότι θα υπάρξει απόλυτη επιτυχία. Εμείς θα είμαστε διαρκώς κοντά
σας. Θα είμαστε κοντά σας σε ό, τι μας χρειαστείτε. Θέλω, όμως, να
πω ότι ο Χρήστος Φώλιας και οι συνεργάτες του είναι εγγύηση επιτυ-
χίας. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι ο Χρήστος Φώλιας, μαζί με τον
υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη, διαδρα-
μάτισε πρωταγωνιστικό ρόλο στην απογείωση της απορροφητικότη-
τας του Γ΄ ΚΠΣ, που πυροδότησε τους αναπτυξιακούς ρυθμούς. Οι
συνάδελφοι Γιώργος Βλάχος και Σταύρος Καλαφάτης διακρίθηκαν για
την κοινοβουλευτική τους δραστηριότητα στη Σύνοδο που έληξε.

Φίλες και φίλοι,
Θέλω, πριν κλείσω, να πω δύο λόγια από την καρδιά μου. 
Θέλω να ευχαριστήσω θερμά όλες και όλους τους συνεργάτες μου,

όλα τα στελέχη, όλο το ανθρώπινο δυναμικό του Υπουργείου. 
Μαζί διαμορφώναμε τις δράσεις του Υπουργείου και μαζί ανα-

πτύσσαμε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. 
Το Υπουργείο λειτουργούσε δια των στελεχών του και όχι δια των

συμβούλων. 
Τα στελέχη και οι εργαζόμενοι στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα έχουν

ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. 
Έδωσαν τον καλύτερό τους εαυτό και εμείς με τη σειρά μας κά-

ναμε το καλύτερο δυνατό για την αναβάθμισή τους. 
Άλλωστε είναι πεποίθησή μου ότι τα στελέχη της κεντρικής κυβέρ-

νησης θα πρέπει να εργάζονται σε συνθήκες που τους επιτρέπουν αξιο-
πρεπή διαβίωση και διαμορφώνουν ένα καλό εργασιακό περιβάλλον.

Κλείνοντας θέλω να ευχαριστήσω τους διαπιστευμένους συντά-
κτες του Υπουργείου. Μπορεί να σας ταλαιπωρούσαμε πολλές φορές.
Προσφέρατε, όμως, σημαντική ενημέρωση στην Κοινωνία. Είναι, άλ-
λωστε, γνωστή η σπουδαιότητα του υπουργείου όχι μόνο για την ανά-
πτυξη, αλλά και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών.
Φεύγω από τη θέση αυτή γεμάτος νέες εμπειρίες, νέες γνώσεις.
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Φεύγω απόλυτα ικανοποιημένος για το έργο που μαζί κάναμε. Φεύγω
με θερμές ευχαριστίες για όλους. Για την καθεμιά και τον καθένα σας.  

Καταλήγοντας θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον Πρωθυπουργό
και Πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Κώστα Καραμανλή, για τη μεγάλη
τιμή που μου έκανε να με προτείνει ως υποψήφιο για τη θέση του
Προέδρου της Βουλής.

Είναι μια καταξίωση για έναν πολιτικό αρχών και πεποιθήσεων.
Είναι τιμή στους συμπολίτες μου που με επιλέγουν. Είναι μια θέση
που μου δίνει τη δυνατότητα να συνεχίσω την προσφορά μου, με
όσες δυνάμεις διαθέτω, σε όλες τις Ελληνίδες και όλους τους 'Έλλη-
νες. Είναι μια θέση προσφοράς στην ίδια τη Δημοκρατία, το Δημόσιο
Βίο, την Πατρίδα μας.

Κράτησα για το τέλος, για να αναδείξω τρία θέματα. Πρώτον, τις
ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τους δύο συναδέλφους μου με τους οποί-
ους περπατήσαμε μαζί, τον Τάσο Νεράντζη και τον Γιάννη Παπαθανα-
σίου. Ειδικά με τον Γιάννη Παπαθανασίου από την πρώτη μέχρι και την
τελευταία ημέρα. Οφείλω όμως την ίδια στιγμή να αποδώσω και στο
Γιώργο Σαλαγκούδη που επί δύο χρόνια διετέλεσε υφυπουργός, αλλά
και στους γενικούς γραμματείς που στη διαδρομή έφυγαν από το
υπουργείο, και εννοώ τον Δημήτρη Βρεττάκο και τον Μανούσο Βολου-
δάκη, ότι έβαλαν κι εκείνοι το λιθαράκι για το έργο που παραδίδουμε.

Ακόμα, τον Θανάση Σκορδά, τον γενικό γραμματέα καταναλωτή
και βεβαίως θέλω να αναφερθώ ιδιαίτερα στους διαπιστευμένους συν-
τάκτες, του υπουργείου Ανάπτυξης, που πιστεύω ότι τους ταλαιπω-
ρήσαμε πάρα πολύ. Είχαμε όμως πάρα πολλή δουλειά. Θα τους
δούμε από κοινού στην συνέχεια μετά από 20 περίπου λεπτά στην
Αίθουσα Τύπου για να γνωριστούν με τη νέα πολιτική ηγεσία. Τους
ευχαριστώ για το σημαντικό έργο της ενημέρωσης και της πληροφό-
ρησης που κάνανε στην επιχειρηματική κοινότητα και τους Έλληνες
πολίτες. Και, ακόμα, τέλος, να κλείσω με ιδιαίτερες αναφορές στους
προέδρους των ανεξάρτητων Αρχών που ανήκουν στην ευθύνη του
υπουργείου Ανάπτυξης για την ανυπόκριτη και άψογη θεσμική συ-
νεργασία που είχαμε όλο αυτό το χρονικό διάστημα και να εξάρω το
πραγματικά ανεξάρτητο με το οποίο επιτέλεσαν την αποστολή τους.
Και αναφέρομαι στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στην Επιτροπή Αν-
ταγωνισμού και στο Συνήγορο του Καταναλωτή.

Θέλω ακόμα να ευχαριστήσω τους προέδρους και διευθύνον-
τες Συμβούλους των επιχειρήσεων που εποπτεύονται και των Οργα-
νισμών από το υπουργείο Ανάπτυξης.  Όλους τους προέδρους των
Επιμελητηρίων της χώρας και των επιχειρηματικών συνδέσμων για
την ουσιαστική και δημιουργική συνεργασία την οποίαν είχαμε. Αγα-
πητέ Χρήστο, αγαπητέ Γιώργο, αγαπητέ Σταύρο, καλή δουλειά, κα-
λορίζικοι και είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρετε καλύτερα απ' ό,τι τα
καταφέραμε εμείς.

Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ.»
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Ο απερχόμενος υφυπουργός Ανάπτυξης, που είχε ήδη το-
ποθετηθεί ως υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιάννης
Παπαθανασίου είπε τα εξής:

«Τελικά λάθος έκανα και δέχθηκα να προηγηθεί ο Τάσος Νεράν-
τζης, διότι μετά απ' αυτά που είπε, τί μπορώ να πω εγώ; Πρέπει να
το παραδεχθούμε αυτό. Εν πάση περιπτώσει, για τη δουλειά που
έγινε στο υπουργείο νομίζω ότι αυτά τα οποία είπε ο υπουργός κάλυ-
ψαν τα πάντα. Άλλωστε είναι και κοινή πεποίθηση ότι έχει παραχθεί
σημαντικό έργο με πρωτοβουλία, με την καθοδήγηση, ασφαλώς, του
υπουργού. Νομίζω όμως ότι όπως και ο υπουργός και ο συνάδελφος
ο Τάσος, οφείλουμε να ευχαριστήσουμε όλους όσους βοήθησαν στο
να επιτευχθεί αυτό το έργο και να ευχαριστήσω εγώ πρώτα απ' όλα
τον υπουργό για την υποστήριξη, για τη βοήθεια, για την καθοδήγηση,
που και σαν νέος βουλευτής, είχα. Ήταν η πρώτη μου εμπειρία σε κυ-
βερνητική θέση και πρέπει να πω ότι έμαθα πάρα-πάρα πολλά.

Να ευχαριστήσω βεβαίως και το συνάδελφο, τον Τάσο, όλους
τους γενικούς γραμματείς του υπουργείου και όλους τους προέδρους
και υπευθύνους των εποπτευόμενων φορέων. Ήταν μια συλλογική
δουλειά και αν κάτι νομίζω ότι λειτούργησε όλο αυτό το διάστημα εδώ
στο υπουργείο, ήταν ακριβώς αυτή η ομαδική δουλειά, η συνεργασία
που, επαναλαμβάνω, ήταν ένα πνεύμα το οποίο πέρασε από την
πρώτη στιγμή ο υπουργός.

Οφείλω να ευχαριστήσω και τα μέσα ενημέρωσης που όλο αυτό
το διάστημα κάλυψαν το υπουργείο, έστω και αν μερικές φορές ήταν
υπερβολικοί στις κρίσεις τους ή τις επικρίσεις τους. Σημασία έχει όμως
ότι επειδή η διαφάνεια είναι χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου
υπουργείου και του υπουργού, νομίζω ότι ήταν εξαιρετικά σημαντική
και η συνεισφορά τους.

Σημασία έχει ότι στο υπουργείο αυτό που έγινε ήταν πράγματι πολύ
σημαντικό έργο. Έρχονται τρεις εξαιρετικοί συνάδελφοι, με το Χρήστο
Φώλια γνωρίζομαι πριν καν ήμασταν στη Βουλή και οι δύο, από άλλα
πόστα. Πρόεδρος του Επιμελητηρίου εγώ, πρόεδρος των της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου ο Χρήστος, και έτσι θα είμαι κι'
εγώ πολύ επηρεασμένος για τα θετικά μου σχόλια. Τους άλλους δύο
συναδέλφους τους γνώρισα στη Βουλή και είχαμε εξαιρετικά καλή συ-
νεργασία. Είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρουν πάρα πολύ καλά, παρ'
όλο ότι έχουν να συγκριθούν με ένα έργο το οποίον έχει επιτελέσει ο
υπουργός, εδώ, που έχει ανεβάσει τον πήχη πολύ ψηλά.

Εγώ χαίρομαι επίσης, που θα διαδεχθώ τον Χρήστο Φώλια στα κα-
θήκοντα που είχε μέχρι τώρα, όπου κατά την τελετή παράδοσης εκεί,
Χρήστο, είχε φύγει, είπα ότι το εξαιρετικά θερμό χειροκρότημα όσων
ήταν εκεί και των εργαζομένων απέδειξε ότι έχεις ανεβάσει τον πήχη
πολύ ψηλά και έτσι κάνεις λίγο πιο δύσκολη τη ζωή των διαδόχων σου.

Εν πάση περιπτώσει, κλείνω με την αναφορά στον υπουργό και
την επιλογή του ως Προέδρου της Βουλής. Θεωρώ ότι είναι μια κατα-
ξίωση και μια επιβράβευση της όλης του πορείας, όχι μόνον βεβαίως
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στο συγκεκριμένο υπουργείο, όχι μόνον στα άλλα Υπουργεία από τα
οποία έχει περάσει και είναι ουκ ολίγα, αλλά γενικά στη συνεισφορά
του στον κοινοβουλευτισμό, και στο κόμμα βεβαίως της ΝΕΑΣ ΔΗ-
ΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, και νομίζω ότι είναι μια δίκαιη αναγνώριση όλης της
προσφοράς που είχε όλο αυτό το διάστημα.

Υπουργέ, συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Όχι, ακόμη δεν έχετε εκλεγεί.
Υπουργέ. Άλλωστε τον τίτλο του υπουργού δεν τον χάνει κανείς ποτέ,
έτσι δεν είναι; Άπαξ Υπουργός, ες αεί Υπουργός. Υπουργέ, λοιπόν,
συγχαρητήρια. Είμαι βέβαιος ότι και στη Βουλή θα τα καταφέρετε εξ
ίσου καλά. Ελπίζω μόνο να μην ξυπνάτε όλους τους Βουλευτάς 12
και 1 και 2 το βράδυ. Να είστε λίγο πιο ελαστικός στα ωράρια! Εν
πάση περιπτώσει, αν το κάνετε, να το κάνετε τουλάχιστον και στην
αντιπολίτευση, για να μην θεωρούμεθα εμείς ότι έχουμε αυτή τη δια-
κριτική μεταχείριση!! Να είστε καλά.»

Ο απερχόμενος υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης
τόνισε τα εξής: 

«Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, επιτρέψτε μου να κινηθώ
σ' ένα άλλο επίπεδο, αφού η τεχνική και τεχνολογική προσέγγιση που
έκανε ο υπουργός, ως συνήθως είναι εξαντλητική και δεν αφήνει άλλα
περιθώρια. Παρουσίασε το υπουργείο ως ανθρακωρυχείο, αλλά πρέ-
πει να παρατηρήσει ότι ο θησαυρός δεν είναι άνθρακες, αυτός που
παράγεται εδώ. Θα έλεγα ότι είναι μάλλον ορυχείο και οι πολύτιμοι
λίθοι που από εδώ βγαίνουν έχουν και ιριδισμούς και λάμψη. Δεν στε-
ρούνται βέβαια και σκληρότητας.

Πίσω και πέρα απ' αυτό το πάθος και αυτό το πλήθος και την πε-
ρισσή συγκίνηση εγώ ψηλαφώ μιαν άλλη πραγματικότητα την οποία
επιτρέψτε μου να σας μεταφέρω. Υπάρχει μια βαθύτερη κατάφαση
ουσίας. Αυτή η τελετή αποδεικνύει και επιδεικνύει τη συνέχεια της πο-
λιτικής, τη συνέχεια της δημόσιας διοίκησης, τη συνέχεια, αν θέλετε,
του κράτους. Και αυτό είναι σημαντικό και πολυσήμαντο.

Εγώ, σε σχέση με την πολιτική ηγεσία ήρθα πολύ πιο αργά. Ήρθα
εδώ μόλις προ ενάμιση έτους. Άρα το μεγαλύτερο μερίδιο, για να μην
πω το συντριπτικά μεγαλύτερο, ανήκει ούτως ή άλλως στους συνα-
δέλφους μου και σαφώς στον υπουργό τον κ. Σιούφα.

Εκείνο που αποκομίζω εγώ είναι το εξής: Αφήνουμε πίσω μας ένα
έργο εξαιρετικό το οποίο επαινείται από όλους. Εγώ παίρνω μαζί μου
την αγάπη και την εκτίμηση και τον θαυμασμό προς τους συνεργάτες
μας, εσείς, οι οποίοι δουλέψατε στο υπουργείο, οι οποίοι στελεχώσατε
τους Οργανισμούς και χωρίς την πολύτιμη βοήθεια των οποίων θα
ήταν αδύνατη η πραγματοποίηση του έργου.

Αυτό λοιπόν που παίρνω εγώ από τη μία πλευρά και αυτό που
αφήνει η πολιτική ηγεσία από την άλλη είναι οι συντεταγμένες αυτού
του βιβλίου παραδόσεως και παραλαβής. Για τη νέα πολιτική ηγεσία,
η οποία αποτελείται από εξαιρετικά επίλεκτα στελέχη, εγώ θα έπρεπε
να δηλώσω κώλυμα εξαιρέσεως να τους επαινέσω γιατί είναι εξαιρετι-
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κοί μου φίλοι και είμαι δικός τους φίλος. Άρα είμαι αναρμόδιος να τους
επαινέσω, αλλά θα τους αδικούσα αν δεν μιλούσα υπέρ αυτών. Είναι
ό,τι σπουδαιότερο διαθέτουμε, είναι φρέσκιοι, είναι ορεξάτοι, είμαι βέ-
βαιος για την επιτυχία τους και καλώ όλους σας να τους στηρίξετε με
την ίδια ζέση και με την ίδια αυταπάρνηση που στηρίξατε εμάς.

Ο υπουργός θα είναι πλέον στη δεύτερη θεσμική θέση της Διοί-
κησης, Πρόεδρος Βουλής. Αυτό είναι μια δικαίωση ατομική, αλλά είναι
και δικαίωση του χώρου από τον οποίον πέρασε και των προσώπων
με τα οποία συνεργάστηκε. Νοιώθουμε κι' εμείς λοιπόν να μας ανα-
λογεί ένα κομμάτι, μικρό ή μεγάλο, της τιμής που ο Πρωθυπουργός
εμπιστεύτηκε στον υπουργό Δημήτρη Σιούφα, υποδεικνύοντάς τον
ως Πρόεδρο της Βουλής. Είναι βέβαιο ότι από όποια θέση κατέχει ο
καθένας από μας από εδώ και πέρα, και θα θυμόμαστε το υπουργείο,
και θα θυμίζουμε σε όσους μας διαδέχονται το πόσα πολλά κλήθηκε
να προσφέρει, κυρίως όμως το πόσα πολλά προσέφερε.

Χρήστο, Σταύρο, Γιώργο, καλή επιτυχία, είμαι βέβαιος γι' αυτήν.
Υπουργέ, και εκεί που πας είμαι βέβαιος ότι θα τα καταφέρεις εξ ίσου
καλά και ακόμη καλύτερα.»

Ο νέος υπουργός Ανάπτυξης Χρήστος Φώλιας, είπε τα εξής:
«Δάσκαλε  Υπουργέ! Πάντα σε αποκαλούσα Δάσκαλο και με ρω-

τούσες στην αρχή  «γιατί»...
Του λέω εσύ θα διδάσκεις κι εγώ θα μαθαίνω. Μπορεί να ήμασταν

σε διαφορετικά Υπουργεία, αλλά ο υπουργός σας, ο υπουργός μας με τί-
μησε με τη φιλία του, με τη συνεργασία του και με την εμπιστοσύνη του.

Του την επέστρεψα με σεβασμό και αγάπη. Και νομίζω ότι αυτό
το οποίο συμβαίνει σήμερα, είναι μία εξέλιξη όπου οι συνεργάτες μου
κι εγώ, αφ’ ενός μεν νοιώθουν μία πολύ μεγάλη τιμή που μας έκανε ο
Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμανλής, να μας αναθέσει τα βαριά
καθήκοντα αυτού του υπουργείου, του Αδαμαντωρυχείου,  Ανθρακω-
ρυχείου, Χρυσωρυχείου-πάντως ενός άκρως παραγωγικού υπουρ-
γείου- αφετέρου όμως δε θα σας κρύψω και το δέος που νοιώθουμε,
που καλούμεθα να διαδεχθούμε το Δημήτρη Σιούφα σ’ αυτό το
Υπουργείο. Τον Τάσο Νεράντζη και το Γιάννη Παπαθανασίου.

Το μόνο που μπορούμε να υποσχεθούμε είναι ότι θα προσπαθή-
σουμε να φανούμε αντάξιοι της εμπιστοσύνης του Πρωθυπουργού, αλλά
και να μπορέσουμε να κρατήσουμε ψηλά τον πήχη όπως τον έβαλε ο
υπουργός ο Δημήτρης ο Σιούφας και οι συνάδελφοι υφυπουργοί.

Αντιλαμβάνομαι το μέγεθος του εγχειρήματος και της ευθύνης.
Όπως αντιλαμβάνομαι και το μέγεθος πρόκλησης. Σ’ αυτή την πρό-
κληση θα προσπαθήσουμε ν’ ανταποκριθούμε.

Είναι βαριά η κληρονομιά. Είναι ψηλά ο πήχης. Είναι δύσκολα,
αλλά τα εύκολα πολλοί τα καταφέρνουν. Εμείς είμαστε για τα δύσκολα.

Ανταμώσαμε με το Δημήτρη Σιούφα και συνεργαστήκαμε. Κι εί-
χαμε εξαιρετικά αποτελέσματα. Το 3ο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης το
ανατάξαμε, το εξυγιάναμε, το ανεβάσαμε σε ύψη αδιανόητα πριν από
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τριάμισι χρόνια.
Κυρίως, καταφέραμε να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία του

τόπου μας στις Βρυξέλλες. Όταν πριν τριάμισι χρόνια αναλάβαμε,
επαιτούσαμε. Τώρα απαιτούμε. Για να μπορούμε να μιλάμε στα ίσα
και να έχουμε αποτέλεσμα. Και σ’ αυτό το επίπεδο η συνεργασία μας
με τον υπουργό ήταν στενότατη και αποτελεσματικότατη.

Κάναμε έναν επενδυτικό νόμο, ο οποίος τάραξε τα επιχειρηματικά
νερά. Δημιούργησε ένα διαφορετικό, ένα εύκρατο επιχειρηματικό επεν-
δυτικό κλίμα, το οποίο το εισπράξαμε με τετραπλασιασμό του αριθμού
των κατατεθημένων σχεδίων επενδύσεων. Και κάναμε μία προσπά-
θεια μεγάλη έτσι ώστε η αγορά να κινείται παραγωγικά, όχι δημιουρ-
γώντας  απλά θέσεις εργασίας, αλλά παράγοντας θέσεις δουλειάς. Κι
όταν λέω δουλειά, εννοώ δουλειά που προσθέτει το αποτελεσμά της
στον Εθνικό Πλούτο κι όχι θέσεις εργασίας, όπου κάποιος καμώνεται
ότι δουλεύει και κάποιοι άλλοι καμώνονται ότι τον πληρώνουν.

Αυτή η προσπάθεια θα συνεχιστεί κι εδώ. Θα συνεχιστεί και με
τους νέους υπευθύνους. Τους υφυπουργούς, το Γιώργο Βλάχο και
το Σταύρο Καλαφάτη και τον ομιλούντα. Σου υπόσχομαι Πρόεδρε,
σου υπόσχομαι, υπουργέ, σας υπόσχομαι φίλοι Συνυπουργοί ότι θα
προσπαθούμε να σταθούμε αντάξιοι των υποθηκών που μας αφήνε-
ται. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι - ένα πράγμα θα υποσχεθώ:
σκληρή δουλειά, αποτελεσματική δουλειά, τίμια και ξεκάθαρη συνερ-
γασία και θέλω να παρακαλέσω όλα αυτά τα στελέχη που είναι ο θη-
σαυρός του ορυχείου που λέγεται υπουργείο Ανάπτυξης. Θα
παρακαλέσω για την καλύτερη το δυνατόν συνεργασία. 

Θέλω να γνωρίζετε ότι θα δημιουργήσουμε χώρο υποδοχής προ-
τάσεων από την κάθε μία κι από τον κάθε ένα εργαζόμενο, των
οποίων οι προτάσεις θα είναι καλοδεχούμενες και θα αξιολογούνται,
αρκεί να έχουν Ονοματεπώνυμο. Ανώνυμες προτάσεις δεν θα ανοί-
γονται. Το ίδιο θα ισχύσει και με την Επιχειρηματική Κοινότητα.

Κλείνοντας θέλω να σας διαβεβαιώσω, ότι περιβάλλω το προσω-
πικό με την αμέριστη εμπιστοσύνη μου και το σεβασμό μου. Διότι
εμείς είμαστε από εδώ περαστικοί, ενώ εσείς είστε εδώ για πάρα
πολλά χρόνια. Γι’ αυτό θέλω ξεκάθαρες να είναι οι σχέσεις μας, γιατί
για έναν κοινό σκοπό δουλεύουμε. Το υπουργείο να πάει καλά. Ο
τόπος να πάει καλά.

Το χρωστάμε στον τόπο και το στοίχημά μας είναι, όταν θα κά-
νουμε Ταμείο φεύγοντας από εδώ κάποια στιγμή, το Ταμείο να δικαιώ-
σει τις προσπάθειες και τις δικές σας και τις δικές μας. Το χρωστάμε
στους εαυτούς μας, το χρωστάμε στον τόπο μας. Το χρωστάμε στον
Κώστα Καραμανλή που μας εμπιστεύεται και κυρίως το χρωστάμε
στον υπουργό, ο οποίος αυτή τη στιγμή μας δίνει τη σκυτάλη για να
συνεχίσουμε. Του οποίου η υποστήριξη, η εμπιστοσύνη, τα μαθήματα,
η παραγωγικότητα και η εργατικότητα είναι αυτές που μας δίνουνε το
δικαίωμα και την υποχρέωση να στοχεύουμε ακόμη ψηλότερα, ακόμη
γρηγορότερα, ακόμη δυνατότερα.
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Ο τόπος έχει ανάγκη από αποτελεσματικότητα και διαφάνεια. Ο
τόπος έχει ανάγκη από δουλειά και ανάπτυξη. Ο τόπος έχει ανάγκη από
επενδύσεις και ο τόπος πρέπει να βγει μπροστά, πρώτος στις εξελίξεις.

Ήδη, καταφέραμε με πρωτιές σε επίπεδο Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης κι αυτές τις πρωτιές είμαστε αποφασισμένοι να τις συνεχί-
σουμε. Από σήμερα δουλειά, πολλή δουλειά και λίγα λόγια. Ευχαρι-
στώ πάρα πολύ!»

Ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Βλάχος τόνισε τα εξής:
«Συνεχίζουμε μετά την ανανέωση της λαϊκής εντολής στον Κώστα

Καραμανλή και στη Νέα Δημοκρατία στη νέα κυβέρνηση δόθηκε και
σε μένα η δυνατότητα συμμετοχής. Και θέλω για το λόγο αυτό να ευ-
χαριστήσω δημόσια τον πρωθυπουργό. Για την τιμή και συνάμα την
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Σήμερα μια δυνατή ομάδα φεύγει
από το υπουργείο Ανάπτυξης. Ελπίζω με τη δουλειά μας πολύ σύν-
τομα να μπορούμε να πούμε κι εμείς ότι μια δυνατή ομάδα ήρθε. Για
αυτή την αποτελεσματικότητα ζητάμε τη συνεργασία όλων. Από αυτή
την αποτελεσματικότητα θα κριθούμε όλοι. Θέλω να διαβεβαιώσω
όλους και όλες ότι θα έχουμε άριστη συνεργασία. Το βασικό πλαίσιο
ετέθη πριν από λίγο από τον υπουργό τον κ. Φώλια και να ευχηθώ
στον υπουργό τον Δημήτρη Σιούφα, τον καλό μας φίλο, επιτυχία στα
νέα του καθήκοντα και στους συναδέλφους που αλλάζουν θέσεις να
πετύχουν εκεί που πάνε. Όσο για μας πιστεύω ότι θα μπορέσουμε
να ανταποκριθούμε και είμαι σίγουρος, κύριε Σιούφα ότι μπορούμε
να αποδείξουμε όλοι ότι έχουμε μάθει να δουλεύουμε πολύ, να μιλάμε
λίγο και ο κόσμος να κρίνει αυτό το νέο είδος και ήθος που καθιερώνει
στην πολιτική ζωή του τόπου ο Κώστας Καραμανλής.»

Ο νέος υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης τόνισε
τα εξής:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή για
την τιμή που μου έκανε να μου αναθέσει τα καθήκοντα του υφυπουργού
Ανάπτυξης. Είναι μεγάλη τιμή και ευθύνη συνάμα γιατί διαδέχομαι μια
πολιτική ηγεσία που ήταν παράδειγμα προς μίμηση για μένα. Γιατί εκτός
από τη μεγάλη παραγωγή νομοθετικού και πολιτικού έργου μπορέσαμε
ως νέοι βουλευτές να διδαχθούμε από τον υπουργό κ. Σιούφα κυρίως,
αλλά και από τους συνεργάτες του επίσης, σεβασμό στους θεσμούς,
σεβασμό στον κοινοβουλευτισμό και να νιώθουμε πραγματικά ότι υπη-
ρετούμε το δημόσιο συμφέρον μέσα από την κοινωνική πολιτική. Πι-
στεύουμε ακράδαντα ότι οι προκλήσεις είναι μπροστά μας. Στα τριάμισι
χρόνια που πέρασαν έχουν γίνει θεαματικά βήματα. Έχουν κερδιθεί
στοιχήματα που για πολλούς και για πολλά χρόνια ήταν χαμένα κι έχουν
ανοίξει δρόμοι για την ανάπτυξη σε όλους τους τομείς. Στην αγορά, στην
ενέργεια, στο εμπόριο. Εμείς συνεχίζουμε έχοντας σαν οδηγό το έργο
και την προσωπικότητα την οποία διαδεχόμαστε. Προχωράμε με ένα
μονάχα μότο: λέμε λίγα και κάνουμε πολλά.»
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης

100+1 ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟΝ ΦΥΣΙΚΟ ΠΛΟΥΤΟ 
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Α. ΤΟΜΕΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Η ίδρυση του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
(Σ.Ε.Ε.Σ.), με το νόμο 3438/2006, το οποίο αποτέλεσε γνωμοδο-
τικό όργανο για τη χάραξη, από την πολιτεία, της αναγκαίας μα-
κροχρόνιας ενεργειακής στρατηγικής της χώρας. 
Δυστυχώς, το 2010 το Εθνικό Συμβούλιο καταργήθηκε από την
τότε κυβέρνηση και μέχρι σήμερα (2014) η χώρα πορεύεται χωρίς
να έχει στα χέρια της, το βασικό εργαλείο πορείας και λήψης απο-
φάσεων, στον πιο κρίσιμο τομέα της ενεργειακής ασφάλειας, πο-
ρευόμενη στα τυφλά.
Σημειώνω ότι ουσιαστικά το Σ.Ε.Ε.Σ. αποτελούσε ένα think tank
κατά τα πρότυπα που ισχύουν σε όλες τις ανεπτυγμένες χώρες,
συμμετείχαν οι εκπρόσωποι όλων των θεσμοθετημένων ενεργει-
ακών φορέων και δεν διέθετε μόνιμο προσωπικό. 

2. Η κατάρτιση της Πρώτης «Έκθεσης για το Μακροχρόνιο Ενερ-
γειακό Σχεδιασμό της Ελλάδας 2008-2020 - Μέρος Ι», η οποία
συντάχθηκε ύστερα από συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης,
του Προέδρου του Συμβούλιου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
(Σ.Ε.Ε.Σ.) κ. Ραφαήλ Μωυσή, της ΡΑΕ και του ΚΑΠΕ, και προ-
ωθήθηκε για συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής.
Η κατάρτιση του Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της
Χώρας, μεταξύ άλλων, αποσκοπούσε: 
 στη δημιουργία σύγχρονου και αποτελεσματικού μοντέλου

ενεργειακής πολιτικής.
 στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, 
 στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Κυβερ-

νητικής πολιτικής και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, 
 στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας

της εθνικής οικονομίας και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνι-
σμού, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση του
κόστους της για το σύνολο των καταναλωτών, 

 στην ενίσχυση της Περιφερειακής ανάπτυξης. 



1. Παρεμβάσεις στο χώρο του Ηλεκτρισμού

3. Ο νόμος 3426/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλε-
κτρισμού και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/54
στο εθνικό δίκαιο, με τον οποίο, μεταξύ άλλων: 
 οριοθετήθηκε το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής

ενέργειας, για όλους τους καταναλωτές, τον Ιούλιο του 2007, 
 δόθηκε η δυνατότητα δραστηριοποίησης νέων παραγωγών

και νέων προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν της ΔΕΗ,
 διασφαλίστηκε η πρόσβαση των χρηστών, χωρίς διακρί-

σεις, στο Σύστημα Μεταφοράς και το Δίκτυο Διανομής ηλεκτρι-
κής ενέργειας της χώρας. 

4. Η έκδοση του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συ-
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, με τον οποίο ρυθμίστηκαν τα
βασικά θέματα που αφορούσαν την αποτελεσματική και ορθή λει-
τουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως είναι η πρό-
σβαση 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 εταιριών
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. 
Επρόκειτο για ένα από τα σημαντικότερα βήματα για την απελευ-
θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και ήταν αποτέλεσμα
μακράς διαβούλευσης του Υπουργείου Ανάπτυξης, της Ρ.Α.Ε. και
του Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε., με όλους τους φορείς της αγοράς.

5. Η ενίσχυση του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με
την ένταξη στο σύστημα μια σειράς νέων υποσταθμών, αυτο-
μετασχηματιστών και πυκνωτών, καθώς και νέων γραμμών
μεταφοράς. 
Τοποθετήθηκαν συστοιχίες πυκνωτών ενώ εγκαταστάθηκαν αυ-
τομετασχηματιστές σε διάφορα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ)
στο βόρειο και το νότιο Σύστημα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στην πε-
ρίοδο των 42 μηνών, το σύστημα μεταφοράς ενισχύθηκε περισ-
σότερο απ’ ό,τι είχε γίνει, σωρευτικά, την προηγούμενη 10ετία
(1994-2003). Η παρέμβαση αυτή ισοδυναμούσε με νέα κατα-
σκευή και λειτουργία τριών νέων εργοστασίων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας συνολικής ισχύος άνω των 1.000 MW.
Επισημαίνεται, ότι ενώ το 2004, η αιχμή του φορτίου ξεπέρασε
μόνο μία φορά τα 9.000 ΜW στις 12 Ιουλίου του 2004, το καλο-
καίρι του 2005, το ωριαίο φορτίο υπερέβη τα 9.000 MW συνολικά
για 41 ώρες με αιχμή του φορτίου τα 9.665 ΜW. 
Στις 21 Αυγούστου του 2006 σημειώθηκε ρεκόρ αιχμής για το
2006 με 9.961 ΜW, ενώ συνολικά το 2006 το ωριαίο φορτίο υπε-
ρέβη τα 9.000 ΜW για 49 ώρες και τα 9.500 ΜW για 6 ώρες. 
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Το 2007 σημειώθηκε νέο ρεκόρ αιχμής στα 10.610 ΜW ενώ το
ωριαίο φορτίο υπερέβη τα 9.500 ΜW για 136 ώρες, τα 10.000
ΜW για 52 ώρες αλλά και τα 10.500 ΜW για 2 ώρες, χωρίς να
σημειωθεί καμία διατάραξη στο σύστημα. 
Η επιτυχής διαχείριση των υψηλών φορτίων, κατά την περίοδο
2004-2007, ήταν το αποτέλεσμα της ενίσχυσης του συστήματος
μεταφοράς και διανομής, αλλά και του προγράμματος συντήρη-
σης των μονάδων. 
Εάν δεν είχαμε ενισχύσει τόσο πολύ το σύστημα παραγωγής, με-
ταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην περίοδο 2004-
2007, τότε με την εκτίναξη της ζήτησης στην περίοδο αυτή θα
έπρεπε το 15% του πληθυσμού να στερείται το αγαθό του ηλε-
κτρισμού, έστω εκ περιτροπής το δίμηνο 15 Ιουνίου - 15 Αυγού-
στου κάθε έτους και κυρίως κατά τις ώρες 11:00 - 16:00 που
σημειώνονταν τα υψηλότερα φορτία
Μία φορά εβδομαδιαίως, είχα καθιερώσει ευρεία σύσκεψη με τη
συμμετοχή των κορυφαίων στελεχών του ΥΠ.ΑΝ., της Δ.Ε.Η., του
Δ.Ε.Σ.Μ.Η.Ε. και της Ρ.Α.Ε. για τον προγραμματισμό και την πο-
ρεία των έργων και δράσεων για την ενίσχυση του συστήματος
ηλεκτρικής ενέργειας.
Πιστεύοντας ότι ο πολιτικός οφείλει να δρα με προνοητικότητα και
προγραμματισμό, από το φθινόπωρο κάθε έτους ξεκινούσαμε την
προετοιμασία για τη δύσκολη θερινή περίοδο με τις υψηλές αιχμές
ζήτησης.

6. Η εκπόνηση και έγκριση της Μελέτης Ανάπτυξης Συστήματος Με-
ταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΜΑΣΜ) για την περίοδο 2005-
2009 και 2006-2010. 
Στη ΜΑΣΜ για την περίοδο 2006-2010, πέραν των προβλεπομέ-
νων έργων της ΜΑΣΜ 2005-2009, περιελήφθησαν νέα έργα όπως: 
 Η κατασκευή νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ),

όπως των ΚΥΤ Ρουφ, Αλιβερίου και Σχηματαρίου. Επιπλέον,
έγινε πρόβλεψη για την αποξήλωση 4 εναέριων γραμμών με-
ταφοράς υψηλής τάσης στις περιοχές του Αιγάλεω και της
Αγίας Βαρβάρας. Δίκαιο αίτημα δεκαετιών όλων των Δημάρ-
χων και των κατοίκων των περιοχών αυτών.

 Η υποβρύχια διασύνδεση των Κυκλάδων με το Λαύριο. 
 Η ανάπτυξη εκτεταμένου βρόχου 400kV στην Πελοπόννησο. 

7. Η εκπόνηση και η υλοποίηση ειδικού Προγράμματος για την ενί-
σχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανο-
μής ηλεκτρικής ενέργειας στα νησιά. 

8. Η εκπόνηση ενεργειακού σχεδιασμού για την Κρήτη, με ορί-
ζοντα τις ενεργειακές ανάγκες του 2020, σε συνεργασία με τη
ΔΕΗ. Το Μάϊο του 2007, εκδόθηκε άδεια παραγωγής στη ΔΕΗ Α.Ε.
για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 250 ΜW που θα
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λειτουργεί σε πρώτη φάση με μαζούτ χαμηλού θείου και στη συνέ-
χεια με φυσικό αέριο στην περιοχή Κορακιά στο Ηράκλειο, ενώ βρι-
σκόταν στο τελικό στάδιο και η έκδοση δεύτερης άδειας 250 ΜW.
Σημειώνω την πρόβλεψη και την προεργασία για την κατασκευή
από το Δ.Ε.Σ.Φ.Α. μονάδα L.N.G. στην περιοχή για την τροφοδοσία
του νέου ενεργειακού κέντρου της Δ.Ε.Η., αλλά και τη διείσδυση του
φυσικού αερίου σε όλο το νησί. Εάν είχε προωθηθεί το έργο αυτό,
σήμερα ο σχεδιασμός της ενεργειακής συνεργασίας με την Κύπρο,
το Ισραήλ, αλλά και την Αίγυπτο θα ήταν σε πιο προωθημένη φάση.

9. Η διευθέτηση μιας σειράς εκκρεμοτήτων με σκοπό την ολοκλή-
ρωση της κατασκευής και τη θέση σε λειτουργία 3 νέων μονά-
δων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας: 
 της ΗΡΩΝ Θερμοηλεκτρική Α.Ε. στη Θήβα (έναρξη λειτουρ-

γίας: Δεκέμβριος 2004), 
 των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη (έναρξη λειτουργίας: Δεκέμ-

βριος 2005),
 της ΔΕΗ στο Λαύριο (μονάδα 5) (έναρξη λειτουργίας: Ιούνιος

2006.
Οι μονάδες αυτές ενίσχυσαν σημαντικά το σύστημα στο σκέλος
της παραγωγής και μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

10. 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. Στις 6 Αυγούστου 2007, ξεκίνησε το
πρόγραμμα διασύνδεσης και ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας σε συνέχεια του Πρωτόκολ-
λου Ανταλλαγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών
που υπέγραψα στην Άγκυρα στις 19 Ιουλίου 2007 με τον Τούρκο
ομόλογό μου Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ. 

11. Η διεξαγωγή του διαγωνισμού για την κατασκευή της πρώτης
ιδιωτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο
Νότιο Σύστημα, συνολικής ισχύος 400 ΜW, μεταξύ ιδιωτών επεν-
δυτών και του ΔΕΣΜΗΕ (σημερινού ΑΔΜΗΕ). 
Η διεξαγωγή του διαγωνισμού είχε ήδη πραγματοποιηθεί και ανα-
μενόταν η κατακύρωση του αποτελέσματος. Με την ολοκλήρωση
του διαγωνισμού θα ανακηρυσσόταν ο ανάδοχος για την κατα-
σκευή της πρώτης ιδιωτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο
νότιο σύστημα της χώρας.

12. Η εκπόνηση και η υλοποίηση ειδικού προγράμματος για την ενί-
σχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής ηλε-
κτρικής ενέργειας στα νησιά με προτεραιότητα την Κρήτη, τη Ρόδο,
τη Λέσβο, τη Σάμο και την Κέρκυρα. Μετά την Κρήτη, ολοκληρώ-
θηκε ο μακροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός για τη Ρόδο με
την έκδοση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για την κατα-
σκευή νέας μονάδας ισχύος 120 MW τον Αύγουστο του 2007.
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13. Η έγκριση για τη χορήγηση στη ΔΕΗ Α.Ε. άδειας για την κατα-
σκευή μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος επι-
πλέον 800 MW, πέραν των 1.600 MW του Ν.3175/03, σε
αντικατάσταση ίσης ισχύος παλαιών μονάδων της, μέχρι το 2017.
Η ανακοίνωση αυτή έγινε δεκτή με ενθουσιασμό από τη ΔΕΗ και
τους εργαζόμενους, καθώς διασφάλισε το ριζικό εκσυγχρονισμό
της με ορίζοντα τουλάχιστον 30 ετών. 

2. Παρεμβάσεις στον τομέα του Φυσικού Αερίου

14. Ο νόμος 3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς φυσι-
κού αερίου και την ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/55
στο εθνικό δίκαιο με τον οποίο, μεταξύ άλλων: 
 έγιναν, άμεσα, επιλέγοντες πελάτες οι συμπαραγωγοί θερ-

μότητας και ηλεκτρισμού με συνολική ετήσια κατανάλωση άνω
των 100.000 MWh, ενώ προβλέφθηκε σταδιακό άνοιγμα
όλης της αγοράς, μέχρι το Νοέμβριο του 2009, 

 εισήχθησαν νέοι προμηθευτές στην αγορά, εκτός από τη Δη-
μόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ) και των Εταιριών
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ), προϋπόθεση για την ενίσχυση του αν-
ταγωνισμού,

 ενισχύθηκαν οι αρμοδιότητες της ΡΑΕ, σχετικά με την πα-
ρακολούθηση της αγοράς και την αποφυγή στρέβλωσης του
ανταγωνισμού, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες. 

15. Η κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αερίου και
η έναρξη λειτουργίας του τον Αύγουστο του 2007, με τον οποίο
διασφαλίστηκε η περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών προ-
μήθειας φυσικού αερίου της χώρας. Τελικά η έναρξη λειτουρ-
γίας λόγω των εκλογών του 2007, έγινε στις 18 Νοεμβρίου με
τρεις μήνες καθυστέρηση. Το έργο ολοκληρώθηκε σε 25 μήνες,
χρόνο ρεκόρ για την κατασκευή τέτοιου διακρατικού έργου. Ου-
δέποτε στη χώρα μας ένα τόσο σύνθετο έργο δεν υλοποιήθηκε
σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα και μάλιστα δίχως τη παραμικρή
διαμαρτυρία δημάρχων ή κατοίκων της περιοχής.
Πλέον των ποσοτήτων φυσικού αερίου που, ήδη, η χώρα προμη-
θευόταν 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, διατέθηκαν στη χώρα μας, μέσω του νέου αγωγού. 
Με την υλοποίηση του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου, η χώρα μας απέκτησε μία ακόμη πηγή τροφοδοσίας σε
φυσικό αέριο, σε πολύ ικανοποιητικές τιμές.
Το έργο αυτό χαιρετίστηκε με ενθουσιασμό από την Ευρωπαϊκή
Ένωση, τις Η.Π.Α. και όλη τη διεθνή ενεργειακή κοινότητα.
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16. Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για τη σύνδεση
όλων των κτιρίων του Δημοσίου τομέα με το δίκτυο φυσικού
αερίου, για αντικατάσταση των ενεργοβόρων και περισσότερο
ρυπογόνων καυστήρων πετρελαίου.

17. Η έκδοση υπουργικής απόφασης το Μάρτιο του 2006, για τα
τιμολόγια μεταφοράς του ΕΣΦΑ. 

18. Η επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 13 νέες πό-
λεις και η ίδρυση, για τον σκοπό αυτό, 3 νέων Εταιριών Παροχής
Αερίου (ΕΠΑ) Ανατολικής Στερεάς - Ευβοίας, Κεντρικής Μακεδο-
νίας και Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ο διαγωνισμός για την
ίδρυση των οποίων είχε προγραμματισθεί μέχρι το τέλος του 2007. 

19. Η κατασκευή του νέου σταθμού τροφοδοσίας λεωφορείων με
φυσικό αέριο στην Ανθούσα Αττικής από τον οποίον προμη-
θεύονταν φυσικό αέριο τα 121 νέα λεωφορεία της ΕΘΕΛ. 
Με την προσθήκη των νέων λεωφορείων στο στόλο της ΕΘΕΛ, η
Ελλάδα το 2006 κατέλαβε την πρώτη θέση ανάμεσα στις ευρω-
παϊκές πόλεις, με βάση τον αριθμό λεωφορείων που κινούνται με
καύσιμα το φυσικό αέριο. Το σταθμό εγκαινίασε ο Πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής τον Ιανουάριο του 2006.

20. Η έκδοση υπουργικής απόφασης το Φεβρουάριο του 2006 για
την Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς Φυσικού αερίου. 

21. Η ολοκλήρωση του νομικού και διαχειριστικού διαχωρισμού της
δραστηριότητας μεταφοράς φυσικού αερίου με τη σύσταση
του ΔΕΣΦΑ, ως θυγατρικής εταιρείας στο πλαίσιο της Κοινοτικής
Οδηγίας 55/2003. 

22. Η ολοκλήρωση της αναβάθμισης της δυναμικότητας αεριοποί-
ησης του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου
στη Ρεβυθούσα, η οποία την μετέτρεψε σε έναν από τους μεγα-
λύτερους σταθμούς LNG σε όλη τη Μεσόγειο, αυξάνοντας τη ση-
μασία και την αξία της ΔΕΠΑ και του ΔΕΣΦΑ. Η αναβάθμιση της
δυναμικότητας της Ρεβυθούσας συνέβαλε, όχι μόνο στην ενεργει-
ακή ασφάλεια της χώρας σε φυσικό αέριο, αλλά και αποτέλεσε
ένα ακόμη βήμα για τη μετατροπή της, σε ισχυρό ενεργειακό πε-
ριφερειακό κέντρο στην Ευρώπη.
Και αποδείχτηκε περίτρανα στη Ρωσο-Ουκρανική κρίση τον Ια-
νουάριο του 2009, όταν η διακοπή εκροής ρωσικού φυσικού αε-
ρίου μέσω της Ουκρανίας έπληξε πολλές ευρωπαϊκές χώρες,
αλλά όχι την Ελλάδα λόγω της διοχέτευσης φυσικού αερίου από
τη Ρεβυθούσα. Είναι αξιοσημείωτο ότι την περίοδο εκείνη πέραν
της κάλυψης της χώρας βοηθήθηκε με σημαντικές ποσότητες και
το δίκτυο της Βουλγαρίας.
Δίχως υπερβολή, η αναβάθμιση της Ρεβυθούσας υπήρξε μία από
τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες της περιόδου 2004-2007.
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23. Η έκδοση υπουργικής απόφασης για την εξέταση, για πρώτη
φορά, των τεχνιτών καυστήρων αερίων καυσίμων και η εκπόνηση
πλήρους μελέτης για την εκπαίδευση 3.000 τεχνιτών από το
Κέντρο Τεχνολογίας και Σχεδιασμού (ΕΛΚΕΔΕ). 

24. Η υλοποίηση σειράς δράσεων και παρεμβάσεων για τη διείσδυση
της χρήσης φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα τη σημαντική αύ-
ξηση του συνολικού όγκου κατανάλωσης φυσικού αερίου και
του συνολικού αριθμού καταναλωτών. 

25. Η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου, το 2007 ανήλθε σε
3,8 δισ. Nm3 έναντι 2,3 δισ. Nm3 το 2003. Με αιχμή την κατανά-
λωση για ηλεκτροπαραγωγή, τη βιομηχανική, την εμπορική, αλλά
και την οικιακή χρήση, η κατανάλωση φυσικού αερίου την περίοδο
2004-2007 αυξήθηκε κατά 65%. 

26. Η αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου στις Εταιρίες Παρο-
χής Αερίου (ΕΠΑ) κατά το 2006, σε σχέση με τα επίπεδα του
2003, κατά 161% (από 153 εκατ. Nm3 σε 400 εκατ. Nm3). 

27. Η αύξηση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου στη βιομηχανική
χρήση για το 2006, κατά 27% (από 290 εκατ. Nm3 σε 369 εκατ.
Nm3) σε σχέση με την αντίστοιχη του 2003. 

28. Η ολοκλήρωση του υποποτάμιου τμήματος του ελληνοτουρκι-
κού αγωγού φυσικού αερίου, που συνδέει τα εθνικά συστήματα φυ-
σικού αερίου Ελλάδας και Τουρκίας, στις 3 Αυγούστου 2007, με
το οποίο διασφαλίστηκε  λειτουργία του Ελληνοτουρκικού αγωγού.

3. Παρεμβάσεις στην Αγορά των Πετρελαιοειδών

29. Ο νόμος 3335/2005 με τον οποίον, μεταξύ άλλων: 
 αναβαθμίστηκε η λειτουργία των ΚΕΔΑΚ και συστάθηκε στο

Υπουργείο Ανάπτυξης η Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και
Αποθήκευσης Καυσίμων (ΔΕΔΑΚ), με αναβαθμισμένο στε-
λεχιακό δυναμικό και βελτιωμένη υλικοτεχνική υποδομή, με την
κατάργηση ουσιαστικά, της υπολειτουργούσας Γραμματείας
των ΚΕΔΑΚ. 

 θεσπίστηκαν κριτήρια για την ταχύτερη είσπραξη των προ-
στίμων που επιβάλλονταν στις περιπτώσεις παραβάσεων του
ν.3054/2002. 

30. Οι τροποποιήσεις του ν.3054/2002, ως προς: 
 την εναρμόνιση της εθνικής νομοθεσίας με το Κοινοτικό Δίκαιο,

σχετικά με την απευθείας προμήθεια των πρατηρίων
υγρών καυσίμων από τα διυλιστήρια της χώρας,

 την επαναοριοθέτηση των ευθυνών των εταιριών εμπορίας
και των πρατηριούχων. 

31. Η έκδοση του «Κανονισμού Αδειών», με τον οποίο θεσπίστηκε
για πρώτη φορά στη χώρα μας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα
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αδειοδότησης, για κάθε δραστηριότητα στη διύλιση, την εμπορία
και τη διάθεση των πετρελαιοειδών προϊόντων, ενώ παράλληλα
καταγράφηκαν για πρώτη φορά αναλυτικά οι επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνταν στην αγορά πετρελαιοειδών. 

32. Η αύξηση των ελέγχων από τα ΚΕΔΑΚ και η συνεργασία των
Υπουργείων Ανάπτυξης και Οικονομίας & Οικονομικών στην, από
κοινού, καταπολέμηση της νοθείας και της λαθρεμπορίας των
καυσίμων στο σύνολο της επικράτειας. 
Τα δύο υπουργεία, μέσω των κλιμακίων ελέγχου των ΚΕΔΑΚ κατά
το 2006, διενήργησαν 5.715 ελέγχους σε όλους τους κρίκους της
αλυσίδας της αγοράς πετρελαιοειδών, εκ των οποίων 2.827 αφο-
ρούσαν πρατήρια υγρών καυσίμων. Συνολικά, οι έλεγχοι που έγι-
ναν μέσω των κλιμακίων ελέγχου των ΚΕΔΑΚ από τον Μάρτιο
του 2004 έως τον Ιούλιο του 2007 ανήλθαν σε 15.288, υπερβαί-
νοντας κάθε στόχο.
Με τη συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και σε αυτόν τον
τομέα ήθελα να στείλω ένα μήνυμα στις επιχειρήσεις και την κοι-
νωνία ότι τα Υπουργεία συνεργάζονται για το καλό και το όφελος
του πολίτη και της κοινωνίας.

33. Η πρώτη εφαρμογή της σχετικής καινοτόμου διάταξης του άρθρου
5 ν.703/1977, όπως προστέθηκε με το ν.3373/2005 «περί ελέγ-
χου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του ελεύθερου
ανταγωνισμού», για Κανονιστική παρέμβαση στην αγορά πε-
τρελαιοειδών προϊόντων. 

34. Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης με την οποία ολοκληρώθηκε η
πρώτη σειρά μέτρων που προώθησε το Υπουργείο, σε συνέχεια
της υπ’ αριθμ. 334/V/2007 σχετικής απόφασης της Ολομέλειας
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με σκοπό την περισσότερο εύ-
ρυθμη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά πετρελαιοει-
δών και την καλύτερη εξυπηρέτηση των καταναλωτών, αλλά και
των επαγγελματιών, που δραστηριοποιούνται στο χώρο αυτό.

35. α)  Η ανακοίνωση 9 ακόμη μέτρων για την εύρυθμη λειτουργία
της αγοράς πετρελαιοειδών, που αφορούσαν: 

  Την κατάρτιση Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήμα-
τος Πετρελαίου. 

  Την ενίσχυση του εποπτικού ρόλου της ΡΑΕ στην αγορά
πετρελαιοειδών. 

  Την έκδοση του Κανονισμού Τήρησης Αποθεμάτων. 
  Την εξέταση του ζητήματος της παραχώρησης και χωροθέτη-

σης δημόσιας γης για αποθηκευτικούς χώρους. 
  Τη διεύρυνση του ωραρίου των πρατηρίων στα νησιά με

υψηλή τουριστική επισκεψιμότητα την περίοδο Μαΐου-Σε-
πτεμβρίου. 
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  Την επεξεργασία ειδικής αγορανομικής διάταξης για την ανάρ-
τηση ειδικής σήμανσης στα πρατήρια, που θα έχουν ελεγχ-
θεί 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 λει-
τουργίας πρατηρίων για τα οποία προκύπτει υποτροπή σε ζη-
τήματα νοθείας.

  Την προώθηση της κωδικοποίησης της ισχύουσας νομο-
θεσίας για την αγορά πετρελαιοειδών με τις αναγκαίες προ-
σαρμογές και ρυθμίσεις. 

35. β)  Ψηφίστηκε ο νόμος 3423/2005 για την εισαγωγή των βιοκαυ-
σίμων στην ελληνική αγορά, με τον οποίο ενσωματώθηκε στο
εθνικό δίκαιο η Κοινοτική Οδηγία 2003/30.

4. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ)

36. Ο νόμος 3468/2006 για την Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλε-
κτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, με τον οποίον,
μεταξύ άλλων: 
 Απλοποιήθηκε η αδειοδοτική διαδικασία για την κατασκευή

και λειτουργία συστημάτων ΑΠΕ και μειώθηκε σημαντικά ο χρό-
νος έκδοσης της άδειας εγκατάστασης. 

 Καθορίστηκε η τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας που
παράγεται από ΑΠΕ και Συμπαραγωγή, ενώ οι αυξήσεις
στην τιμολόγηση της ενέργειας που προέρχεται από φωτοβολ-
ταϊκά συστήματα διασφάλισε τη βιωσιμότητα των επενδύσεων.

 Τέθηκαν νέα, υψηλότερα όρια εξαίρεσης από την υποχρέ-
ωση λήψης άδειας παραγωγής, για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ,
με στόχο τη μείωση του χρόνου ολοκλήρωσης των επενδύσεων.

 Θεσπίστηκε σύστημα έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης για
την ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές. 

 Αυξήθηκε και κατοχυρώθηκε νομοθετικά, το ύψος του ειδικού
τέλους που αποδίδεται στους Οργανισμούς Τοπικής Αυ-
τοδιοίκησης, στα όρια των οποίων λειτουργούν σταθμοί ΑΠΕ. 

37. Η αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ στην ηλεκτροπαραγωγή.
Μόλις σε 3 χρόνια, από το Μάρτιο του 2004, τέθηκαν σε λειτουρ-
γία 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 αφορούσαν σε
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επενδύσεις πάνω από 370 εκατ. ευρώ που έγιναν στην ελληνική
περιφέρεια, το μεγαλύτερο μέρος των οποίων αντιστοιχούσε σε
ξένες επενδύσεις. 

38. Στις αρχές του 2007, η συνολική εγκατεστημένη ισχύ ΑΠΕ στην
Ελλάδα ανερχόταν στα 878 MW. Ο στόχος που είχαμε θέσει για
1.000 MW ΑΠΕ μέχρι το τέλος της πρώτης τετραετίας αποδείχτηκε
απόλυτα ρεαλιστικός και επιτεύχθηκε στο τέλος του 2007, πριν
από την ολοκλήρωση της τετραετίας της νέας διακυβέρνησης.

39. Ενώ στην περίοδο 2001-2004 ο μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυ-
ξης της αγοράς ΑΠΕ ήταν μόλις 16%, στην περίοδο 2004-2007
υπερδιπλασιάστηκε. 

40. Η ενίσχυση των ηλεκτρικών δικτύων για την απορρόφηση
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αφού περιοχές
υψηλού αιολικού δυναμικού όπως είναι τα Νησιά του Αιγαίου, η
Νότια Εύβοια, η Ανατολική Πελοπόννησος, η Θράκη, ενώ προ-
σέλκυσαν μεγάλο αριθμό επενδυτών, η υλοποίησή τους καθυστε-
ρούνε λόγω κορεσμένων δικτύων μεταφοράς.

41. Η ολοκλήρωση στην Εύβοια και τις Διασυνδεδεμένες Κυκλά-
δες των μελετών όδευσης και των μελετών περιβαλλοντικών επι-
πτώσεων για το τμήμα των έργων ενίσχυσης των ηλεκτρικών
δικτύων επί της Νότιας Εύβοιας. 

42. Η κατασκευή στην Νοτιοανατολική Πελοπόννησο της γραμμής
μεταφοράς διπλού κυκλώματος 150 kV Άστρος - Μολάοι μήκους
80 χλμ. η οποία ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2007. 

43. Η ενίσχυση των δικτύων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη
που εντάχθηκε στο γενικό έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης 400 kV
Ελλάδας - Τουρκίας, με την ολοκλήρωση της οποίας κατέστη δυνατή
η σύνδεση νέων αιολικών πάρκων συνολικής ισχύος 350 MW. 

44. Η διασύνδεση των Βορειοανατολικών Κυκλάδων με το διασυν-
δεδεμένο σύστημα, έργο που εντάχθηκε 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
προέβλεπε τη σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο μέσω υποθα-
λασσίου καλωδίου υψηλής τάσης.

45. Η έκδοση του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρισμού
από ΑΠΕ κοι ΣΗΘΥΑ. Καθορίστηκε μεταξύ άλλων, η διαδικασία
υποβολής αίτησης για χορήγηση άδειας παραγωγής από Α.ΠΕ.,
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 υλο-
ποίησης των έργων, καθώς και οι υποχρεώσεις των Αδειούχων. 
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46. Η σύσταση με υπουργικές αποφάσεις δύο ειδικών Επιτροπών,
για την ταχεία προώθηση των επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ, τόσο σε πολιτικό, όσο και σε υπηρεσιακό επίπεδο.

47. Η έκδοση του Κανονισμού Αδειών Εγκατάστασης και Λειτουρ-
γίας συστημάτων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, με τον οποίο, στην ουσία,
ολοκληρώθηκε το θεσμικό πλαίσιο της αλυσίδας αδειοδοτήσεων
όπως προβλέπεται από το ν.3468/2006. 

48. Η έγκριση της πρώτης φάσης του Προγράμματος Ανάπτυξης
Φωτοβολταϊκών Συστημάτων. Με το πρόγραμμα αυτό τέθηκαν
οι βασικές αρχές και η στρατηγική για την ανάπτυξη φωτοβολταϊ-
κών σταθμών που εγκαθίστανται στην ελληνική επικράτεια, συ-
νολικής 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 Διασυν-
δεδεμένων Νησιών. 
Δυστυχώς, η πρόνοια αυτή δεν τηρήθηκε στη συνέχεια με αποτέ-
λεσμα να τιναχθεί στον αέρα η πιο ελπιδοφόρα προσπάθεια για
αξιοποίηση της ηλιοφάνειας, σε μια χώρα που το πλεονέκτημα
αυτό, όπως και ο αέρας την κατατάσσει σε πρωτοπορία σε όλον
τον κόσμο. 
Τα ελλείμματα του ΛΑΓΗΕ της περιόδου 2012-2013 δεν θα υπήρ-
χαν αν είχε ακολουθηθεί ο συνετός προγραμματισμός ΥΠΑΝ, ΡΑΕ
και ΔΕΣΜΗΕ της περιόδου 2006-2007. 

49. Η παροχή πρόσθετων δυνατοτήτων ανάπτυξης φωτοβολταϊ-
κών σταθμών σε περιοχές που έχουν σημαντικές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις από τη μακροχρόνια εκμετάλλευση λιγνιτωρυχείων
για τη στήριξη του συστήματος ηλεκτροπαραγωγής της χώρας.
Για το σκοπό αυτό δόθηκε η δυνατότητα ανάπτυξης πρόσθετης
φωτοβολταϊκής ισχύος 50 MWp στο νομό Αρκαδίας και 30 MWp
στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας, Καστοριάς και Γρεβενών. 

50. Η επίτευξη της κατά το δυνατόν ταχύτερης διείσδυσης της πα-
ραγόμενης ενέργειας από φωτοβολταϊκούς σταθμούς, με την αύ-
ξηση του στόχου για την ανάπτυξη των φωτοβολταϊκών σταθμών
στο διασυνδεδεμένο δίκτυο της Χώρας από 500 MWp σε 640
MWp, εκ των οποίων 50 MWp αναπτύχθηκαν αποκλειστικά από
αυτοπαραγωγούς. 

51. Ο καθορισμός ως μηδενικής όχλησης της μικρής συμπαραγω-
γής και των φωτοβολταϊκών, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ,
ώστε να μπορούν να εγκαθίστανται νόμιμα στον αστικό ιστό. 

52. Ο νόμος 3423/2005 για την εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην
ελληνική αγορά, με τον οποίον ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο
η Κοινοτική Οδηγία 2003/30 και μεταξύ άλλων: 
 ορίστηκε η συμμετοχή των Βιοκαυσίμων και των άλλων ανα-
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νεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά σε ποσοστό 5,75%
του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτερικής καύ-
σης που καταναλώνονται στον τομέα μεταφορών έως την 31η

Δεκεμβρίου του 2010, 
 θεσπίστηκε το πλαίσιο άσκησης της δραστηριότητας παρα-

γωγής και διάθεσης των Βιοκαυσίμων και των άλλων ανα-
νεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά καυσίμων, 

 μειώθηκε, σταδιακά, η εξάρτηση της χώρας μας από το πε-
τρέλαιο και διασφαλίστηκε περαιτέρω ο ενεργειακός εφοδιασμός, 

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

53. Η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για τη Γεωθερμία, με
αποτέλεσμα οι Περιφέρειες της χώρας να αποκτήσουν τη δυνα-
τότητα να προχωρούν απρόσκοπτα στους διαγωνισμούς για την
αξιοποίηση των γεωθερμικών πεδίων της χώρας. Και εδώ οφείλω
να επισημάνω τα τυχόν υπαρκτά ή επινοούμενα προσκόμματα
των τελευταίων ετών, για πραγματοποίηση επενδύσεων παρα-
γωγής ενέργειας από γεωθερμικά πεδία. 

54. Η έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τις διαδικασίες και τα
κριτήρια των διαγωνισμών εκμίσθωσης των δικαιωμάτων έρευ-
νας και εκμετάλλευσης των γεωθερμικών πεδίων της χώρας. 

55. Η Υπουργική Απόφαση για την κατάταξη των Γεωθερμικών Πε-
δίων της χώρας σε πιθανά και βεβαιωμένα. 

56. Η έκδοση της απόφασης για τα ενεργειακά συστήματα
ψύξης/θέρμανσης με αξιοποίηση της θερμότητας της γης και των
υδάτων (αβαθής γεωθερμία). Η απόφαση αυτή συνέβαλε στην
προώθηση ενός νέου επιχειρηματικού κλάδου με καινοτόμα προ-
ϊόντα τα οποία με χαμηλό κόστος, αξιοποίησαν την ενέργεια που
υπάρχει δίπλα μας, μειώνοντας τις ενεργειακές απαιτήσεις των
κτιρίων και συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. 

57. Ο Κανονισμός Γεωθερμικών Εργασιών που εκδόθηκε μετά από
γνωμοδοτήσεις και απόψεις του Κέντρου Ανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας (ΚΑΠΕ), του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και του
Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (ΙΓΜΕ).

5. Πολιτικές για την Ορθή Χρήση
και την Εξοικονόμηση Ενέργειας

58. Το 2005 και όλα τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2010, ανακηρύχθη-
καν ως «Έτη Εξοικονόμησης Ενέργειας». Αναλήφθηκαν πρω-
τοβουλίες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση της
κοινής γνώμης στη σημασία της ορθής χρήσης και εξοικονόμηση
των ενεργειακών πόρων. Στο πλαίσιο της προσπάθειας αυτής
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διανεμήθηκαν, τόσο κατά το 2006 όσο κα την άνοιξη του 2007 και
το θέρος, έντυπα σε κεντρικά σημεία της χώρας, σχετικά με τρό-
πους εξοικονόμησης ενέργειας τόσο στον οικιακό τομέα, όσο και
στις μεταφορές. Επίσης ζητήθηκε από όλα τα ΜΜΕ, αξιοποίηση
αυτού του υλικού για ευρύτερη ενημέρωση του κοινού. Ανάλογες
πρωτοβουλίες προωθήθηκαν από τη ΔΕΗ και το ΚΑΠΕ, με το
συντονισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

59. Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την εγκατάσταση
πυκνωτών αντιστάθμισης της αέργου ισχύος σε όλα τα κτίρια
του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα, μειώνοντας ση-
μαντικά τις απώλειες ισχύος κατά τη μεταφορά ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από τα μεγάλα κέντρα παραγωγής (Δυτική Μακεδονία,
Μεγαλόπολη, κ.λπ.) στα μεγάλα αστικά κέντρα κατανάλωσης (Λε-
κανοπέδιο, Θεσσαλονίκη, κ.λπ.). 

60. Η θέσπιση, για πρώτη φορά, από το 2006, σημαντικών οικονο-
μικών κινήτρων για τους οικιακούς καταναλωτές με στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας. 
Εκτιμώ ότι η πολιτική αυτή, λανθασμένα δεν συνεχίστηκε.

61. Η εισαγωγή στην ενεργειακή πολιτική μας της έννοιας της Διαχεί-
ρισης Ζήτησης και Φορτίου. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε ει-
δική τιμολογιακή πολιτική για την περικοπή της αιχμής ισχύος
στους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες κατά τη θερινή περίοδο.

62. Η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρ-
τιση σχεδίου νόμου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτι-
ρίων. Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων:
 Θεσπίστηκε μεθοδολογία υπολογισμού για τις θερμικές και

ψυκτικές απαιτήσεις χώρων, τις ενεργειακές ανάγκες για ζεστό
νερό χρήσης, την ενεργειακή απόδοση σε εγκαταστάσεις θέρ-
μανσης και ψύξης, το δυναμικό φυσικού φωτισμού και τη συγ-
κέντρωση φωτιστικής ισχύος εγκαταστάσεων φωτισμού. 

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

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

 Αποτυπώθηκε η διαδικασία της ενεργειακής επιθεώρησης
- πιστοποίησης των κτιρίων και των επιθεωρήσεων λεβήτων
και εγκαταστάσεων κλιματισμού. 

63. Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την υποχρεωτική
αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων στα κτίρια του
δημόσιου τομέα, που αποτελούνταν από λαμπτήρες πυράκτωσης
ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β, με
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λαμπτήρες κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β, καθώς και συ-
στημάτων εξοικονόμησης ενέργειας. 

64. Η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρ-
τιση σχεδίου νόμου για την προώθηση της Συμπαραγωγής
Θερμότητας - Ηλεκτρισμού. Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων: 
 προσδιορίστηκε η μεθοδολογία υπολογισμού της ηλεκτρικής

ενέργειας που παράγεται από συμπαραγωγή, αλλά και του
ύψους της αποδοτικότητας συμπαραγωγής, 

 θεσπιζόταν σύστημα εγγυήσεων προέλευσης ηλεκτρικής
ενέργειας από συμπαραγωγή υψηλής αποδοτικότητας, 

 χορηγείτο έγκριση τύπου μονάδας συμπαραγωγής τυπο-
ποιημένες μονάδες συμπαραγωγής τύπου μικρής κλίμακας, με
την οποία απαλλασσόταν ο ιδιοκτήτης από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λειτουργίας. 

65. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που στόχευσε στην εξοικονόμηση
ενεργείας στο Δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω
της τακτικής συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων. 

66. Το υπουργείο Ανάπτυξης, με την υποστήριξη του Κέντρου Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) και της Ρυθμιστικής Αρχής
Ενέργειας (ΡΑΕ), συνεργάστηκε με το υπουργείο Περιβάλλον-
τος, 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 Ειδικό Πλαίσιο συνέβαλε στη διασφάλιση των
επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, με την απλοποίηση της διαδικασίας
χωροθέτησης και την ασφάλεια δικαίου σε ζητήματα που είχαν
εγερθεί από το Συμβούλιο της Επικρατείας.

6. Διεθνείς Ενεργειακές Συμφωνίες

67. Η Κύρωση στη Βουλή της Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ της
Ελλάδας και της Τουρκίας σχετικώς με την υλοποίηση της δια-
σύνδεσης των συστημάτων φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελ-
λάδος για τη μεταφορά και την προμήθεια φυσικού αερίου από
την Τουρκία στη χώρα μας, την 1η Ιουλίου 2004. 

68. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Πα-
ραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής Δημοκρατίας Κλαούντιο
Σκαγιόλα Πρωτοκόλλου Εκδήλωσης Προθέσεων, για την προ-
ώθηση κατασκευής του υποθαλάσσιου ελληνοϊταλικού αγω-
γού φυσικού αερίου, στις 24 Ιουνίου 2005 στην Αθήνα. 

69. Η έναρξη των έργων κατασκευής του αγωγού φυσικού αερίου,
μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τα εγκαίνια των οποίων έγιναν
από τους Πρωθυπουργούς της Ελλάδας Κώστα Καραμανλή και
της Τουρκίας Ταγίπ Ερντογάν, στις 3 Ιουλίου 2005. 
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70. Η Ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης με την υπογραφή στην Αθήνα της Συνθήκης για τη δημι-
ουργία της, στις 25 Οκτωβρίου 2005, παρουσία του
Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, του αρμόδιου Επιτρόπου
για την ενέργεια Αντρίς Πίμπαλγκς, του υπουργού Ανάπτυξης και
υπουργών από τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας
δημιουργήθηκε μια ενιαία ενεργειακή αγορά στην περιοχή της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πρόβλεψη και σαφές χρονοδιά-
γραμμα για τη σταδιακή ενσωμάτωσή της στην αγορά ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης σύμφωνα με τις μελέτες της Παγκόσμιας
Τράπεζας. Μέσα στα επόμενα 15 χρόνια προβλεπόταν ότι
στην ευρύτερη περιοχή, θα υλοποιηθούν επενδύσεις ύψους
30 δις ευρώ για την κατασκευή νέων και την αναβάθμιση υφιστα-
μένων μονάδων παραγωγής και δικτύων ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου στις χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

71. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Πα-
ραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής Δημοκρατίας Κλαούντιο
Σκαγιόλα Διακρατικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
για την κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού μεταφοράς φυ-
σικού αερίου, στις 4 Νοεμβρίου 2005 στο Λέτσε.

72. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Πε-
τρελαίου της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Μνημονίου Συ-
νεργασίας για την ενεργειακή συνεργασία της Ελληνικής
Δημοκρατίας και της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου,
στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, στις 7 Μαΐου
2006. Η συμφωνία αυτή αποτέλεσε στέρεο βήμα για την ανά-
πτυξη των διμερών σχέσεων στους τομείς ενέργειας, υπηρετούσε
το στρατηγικό σχέδιο του Κώστα Καραμανλή με κωδικό «ΑΟΖ:
Ελλάς επί τέσσερα, Ελλάς των τεσσάρων θαλασσών» που αφο-
ρούσε στην οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών της Ελλάδας με
όλα τα γειτονικά κράτη.

73. Η υπογραφή από τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, τον
Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν και τον
Πρόεδρο της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Γκεόργκι Παρβάνοφ
Διακήρυξης για τη συνεργασία στον τομέα της ενέργειας με-
ταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Ρωσικής Ομοσπονδίας
και της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας, στις 4 Σεπτεμβρίου
2006 στην Αθήνα. 

74. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Οι-
κονομίας, Εμπορίου και Ενέργειας της Δημοκρατίας της Αλβανίας
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δη-
μοκρατίας της Αλβανίας, για συνεργασία στον τομέα της ενέρ-
γειας, στην Αθήνα στις 13 Σεπτεμβρίου 2006.
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75. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Οι-
κονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας Πιέρ Λουίτζι
Μπερσάνι, Πρωτοκόλλου προθέσεων για τη χορήγηση εξαί-
ρεσης από πρόσβαση τρίτων για το υποθαλάσσιο τμήμα του
αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας, στις
31 Ιανουαρίου 2007 στην Αθήνα. 

76. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης, τον υπουργό Βιομηχα-
νίας και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τον υπουργό Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας Συμφωνίας μεταξύ των Κυβερνήσεων της Ρωσίας,
της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, για συνεργασία στην κατα-
σκευή και την εκμετάλλευση του Αγωγού Πετρελαίου
«Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη», παρουσία του Προέδρου της
Ρωσικής Ομοσπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του Πρωθυπουργού
της Δημοκρατίας της Βουλγαρίας Σεργκέι Στανίσεφ του Προέδρου
της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Παπούλια και του Πρωθυ-
πουργού Κώστα Καραμανλή, στις 15 Μαρτίου 2007 στην Αθήνα. 

77. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Ενέρ-
γειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Πρωτοκόλλου Ανταλλα-
γής Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, στις 19
Ιουλίου 2007 στην Άγκυρα. Πρόκειται για το δεύτερο σημαντικό-
τερο διακρατικό έργο μεταξύ των δύο χωρών μετά τον Ελληνο-
τουρκικό αγωγό φυσικού αερίου.

78. Η υπογραφή Συμφωνίας μεταξύ της Τουρκίας, της Ελλάδας
και της Ιταλίας, για την ανάπτυξη του Νοτίου Ευρωπαϊκού δια-
δρόμου φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας, από τον
υπουργό Ανάπτυξης, τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της
Ιταλίας Πιέρ Λουίτζι Μπερσάνι και τον υπουργό Ενέργειας και
Φυσικών της Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ, στις 26 Ιουλίου
2007 στη Ρώμη. 

79. Η υπογραφή από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Οι-
κονομικής Ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν Μνημονίου συνεργα-
σίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρατίας
του Αζερμπαϊτζάν, στον τομέα του φυσικού αερίου και του πε-
τρελαίου, στις 2 Αυγούστου 2007 στο Μπακού.

Β. ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΛΟΥΤΟΥ

80. Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για την απλούστευση και τον εκ-
συγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που αφορά στην έρευνα
και την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας, τον Απρί-
λιο του 2005 ψηφίστηκε στη Βουλή ο ν.3335, με τον οποίο έγιναν
οι πρώτες παρεμβάσεις προς την κατεύθυνση αυτή. Ενδεικτικά,
μεταξύ άλλων:
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 Παρατάθηκε η προθεσμία καθορισμού λατομικών περιοχών
εκμετάλλευσης αδρανών υλικών. Για το θέμα αυτό έγιναν
επανειλημμένες νομοθετικές παρεμβάσεις από τις προηγούμε-
νες κυβερνήσεις, χωρίς η προσπάθεια να ολοκληρωθεί είτε λόγω
λειτουργικών αδυναμιών της δημόσιας διοίκησης είτε λόγω προ-
σφυγών και αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας.

 Καταργήθηκε το απαγορευτικό όριο των χιλίων (1.000) μέ-
τρων από τις λατομικές περιοχές για τις κτιριακές και τις μηχα-
νολογικές εγκαταστάσεις εργοστασίων, καθώς και τις
εγκαταστάσεις έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

81. Η κατάρτιση του σχεδίου νόμου για την έρευνα και εκμετάλ-
λευση λατομείων. Μετά από μακρά δημόσια διαβούλευση και σε
συνεργασία με τα συναρμόδια Υπουργεία, ΥΠΕΧΩΔΕ και Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, αλλά και τους φορείς της αγοράς (Ιν-
στιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, Σύνδεσμο
Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων, κ.λπ.), το κείμενο του νομοσχεδίου
ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στο διάδοχό μου, στο Υπουργείο
Ανάπτυξης, Χρήστο Φώλια.
Στο κείμενο του νομοσχεδίου αυτού, εντάχθηκαν ισχύουσες δια-
τάξεις για όλες τις κατηγορίες των λατομικών ορυκτών, τροποποι-
ήσεις που κρίθηκαν αναγκαίες και προσθήκες, με σκοπό την
προσαρμογή στο ευρύτερο νομικό πλαίσιο. Ανάμεσα στ’ άλλα: 
 Αποσαφηνίστηκε ότι δεν θα μπορεί πλέον να παρατείνεται

η λειτουργία λατομείων αδρανών υλικών που βρίσκονται
εκτός λατομικών περιοχών. 

 Τέθηκε σε νέα βάση η διάρκεια των μισθώσεων και των αδειών
εκμετάλλευσης των λατομείων, με βάση την αρχή της αξιοποί-
ησης των κοιτασμάτων και σύμφωνα με τη Μελέτη Περιβαλλοντι-
κών Επιπτώσεων και την Τεχνική Μελέτη Εκμετάλλευσης. 

 Αναμορφώθηκε η διαδικασία καθορισμού λατομικών πε-
ριοχών εκμετάλλευσης αδρανών υλικών, σύμφωνα με τις
τοπικές συνθήκες και τις ανάγκες της αγοράς και με πρωτοβου-
λία των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και όχι της Κυβέρνησης.

 Θεσπίστηκε συγκεκριμένη διαδικασία για την άσκηση των δι-
καιωμάτων έρευνας, εκ μέρους του Δημοσίου, σε λατομικούς
χώρους ιδιοκτησίας του. 

 Θεσπίστηκε ο έλεγχος της ποιότητας των παραγομένων
αδρανών υλικών, στο μέτρο που αφορά τον εκμεταλλευτή λα-
τομείου. 

 Προβλέφθηκαν διατάξεις, που συμβάλλουν στην απλού-
στευση των διαδικασιών αδειοδότησης, Στρατηγικής Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, κ.λπ. 

Δυστυχώς ακόμη και σήμερα 2014 αυτή η σημαντική και πρωτο-
ποριακή δουλειά δεν έχει αξιοποιηθεί, παρά τις κατά καιρούς ανα-
κοινώσεις.
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82. Η προκήρυξη του διαγωνισμού για την εκμίσθωση του δικαιώ-
ματος έρευνας και εκμετάλλευσης του δημόσιου μεταλλευτικού
χώρου στην περιοχή της Βεύης του Ν. Φλωρίνης, για διάστημα
έως 50 χρόνια. Επρόκειτο για επίλυση μιας μακροχρόνιας εκκρε-
μότητας, με σκοπό την επαναλειτουργία του λιγνιτωρυχείου της
Βεύης και την συνακόλουθη συμβολή του στην αξιοποίηση του
εθνικού ενεργειακού πόρου (λιγνίτη). 
Δυστυχώς, χρειάστηκαν 7 χρόνια ώσπου να ανακηρυχθεί ανάδο-
χος. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, χάθηκαν θέσεις εργασίας και δε-
κάδες εκατομμύρια από τα έσοδα που θα είχαν το Δημόσιο και τα
ασφαλιστικά ταμεία.

83. Η έκδοση Υπουργικής Απόφασης, το Σεπτέμβριο του 2005, με
την οποία καθοριζόταν ένας διαφανής και δίκαιος τρόπος κατανο-
μής του λιγνιτικού τέλους 0,4% του ετήσιου κύκλου εργασιών
της ΔΕΗ, το οποίο θα διατίθεντο στους νομούς Κοζάνης, Φλώ-
ρινας και Αρκαδίας αναλογικά με την παραγόμενη ηλεκτρική
ενέργεια από τους λιγνιτικούς σταθμούς που λειτουργούν στα
όριά τους. Σημειώνω τη θερμή αποδοχή των τοπικών κοινωνιών
στη ρύθμιση αυτή.

84. Η προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την ανάπτυξη Ολοκλη-
ρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος με σκοπό τη δημιουργία
Ψηφιακής Βάσης Χωρικών Δεδομένων των μεταλλευτικών
και λατομικών χώρων της Ελλάδας. 
Το Υπουργείο με το έργο αυτό, στόχευε στη βελτίωση των διαδι-
κασιών κα του χρόνου χορήγησης των μεταλλευτικών και λατομι-
κών τίτλων από τις κρατικές υπηρεσίες, στην αποτελεσματική
παρακολούθηση της δραστηριότητας και των υποχρεώσεων των
μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων, καθώς και στην ελεύ-
θερη και γρήγορη πρόσβαση του ιδιωτικού τομέα, σε πληροφο-
ρίες σχετικά με τους χώρους που αναπτύσσεται η μεταλλευτική
και λατομική δραστηριότητα, με τους κατόχους των τίτλων και με
τη νομιμοποίηση ή μη διαφόρων εξορυκτικών δραστηριοτήτων. 

Γ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»  (ΕΠΑΝ)
Στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ χρηματοδοτήθηκε δέσμη μέτρων και δρά-

σεων που αφορούν στον Τομέα Ενέργειας & Φυσικού Πλούτου, συ-
νολικού προϋπολογισμού 1,78 δις ευρώ (Δημόσια Δαπάνη 834,9
εκατ. ευρώ), που αντιστοιχούσε στο 29,45% του προϋπολογισμού
του ΕΠΑΝ.

Το Μάρτιο του 2004 το ποσοστό απορρόφησης έφτανε μόλις
το 4,2%, στο τέλος του 2004 είχε αυξηθεί κατά 150%, ενώ τον
Απρίλιο του 2007 ανήλθε σε 48,4%, δηλαδή δεκαπλασιάστηκε. 

Ειδικότερα: 
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85. Ενισχύθηκαν 292 ενεργειακές επενδύσεις (Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας, Συμπαραγωγής ηλεκτρισμού & Θερμότητας
και Εξοικονόμησης Ενέργειας) στο πλαίσιο της Δράσης 2.1.3. 

86. Ενισχύθηκαν 67 έργα, για τη σύνδεση των έργων ΑΠΕ και ΣΗΘ,
που είχαν ενταχθεί στη Δράση 2.1.3, με το Ηλεκτρικό Δίκτυο ή Σύ-
στημα.

87. Ενισχύθηκαν στο πλαίσιο του Μέτρου 6.5, επιπλέον 134 ενεργει-
ακές επενδύσεις, που αφορούσαν σε συστήματα ΑΠΕ, Συμπα-
ραγωγής και Εξοικονόμηση Ενέργειας. 
Τα έργα που χρηματοδοτήθηκαν από τη Δράση 2.1.3 και το Μέτρο
6.5 συνέβαλαν καθοριστικά στην εκπλήρωση των δεσμεύσεων που
είχε αναλάβει η χώρα στο πλαίσιο του Πρωτοκόλλου του Κυότο. 

88. Ενισχύθηκαν στο πλαίσιο της Δράσης 6.3.2, 32 επενδυτικές
προτάσεις, οι οποίες προωθούσαν καινοτόμες λύσεις στο
ενεργειακό πρόβλημα των νησιών, ενώ ορισμένες συνδύαζαν
την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών με άλλες ανάγκες των νη-
σιών, όπως η αντιμετώπιση αναγκών σε νερό. 

89. Ενισχύθηκαν 7 επιδεικτικά έργα καινοτόμων τεχνολογιών,
στο πλαίσιο της Δράσης 3.1.1. 

90. Ενισχύθηκαν 12 επενδυτικές προτάσεις, στο πλαίσιο της Δράση
3.1.2 «Προσδιορισμός Αξιοπιστίας & Απόδοσης Ενεργειακού Εξο-
πλισμού και Ενεργειακών Προϊόντων», που αφορούσε στην πα-
ροχή 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 από-
δοσης, σύμφωνα με κατάλληλα κοινοτικά ή διεθνή πρότυπα ή κα-
νονισμούς πιστοποίησης. 

91. Ενισχύθηκαν 11 έργα, στο πλαίσιο της Δράσης 7.3.4, που αφο-
ρούσε στην ανάπτυξη, προώθηση και εφαρμογή νέων τεχνολο-
γιών, νέων υλικών υψηλής προστιθέμενης αξίας και νέων
χρήσεων των ορυκτών πρώτων υλών από Μικρές και Μεσαίες
Επιχειρήσεις του κλάδου. 

92. Ανατέθηκε έργο που αφορούσε στην ενημέρωση και ευαισθη-
τοποίηση για την προώθηση της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού
και Θερμότητας (ΣΗΘ) και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
(ΑΠΕ).

93. Χρηματοδοτήθηκαν μελέτες κατάρτισης διαχειριστικών σχε-
δίων των υδατικών πόρων, καθώς και η κατάρτιση Μητρώου
Χρηστών Ύδατος στους Τομείς Αρμοδιότητας του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης (Ενέργεια, Βιομηχανία, Εμπόριο) και στον Του-
ρισμό.
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94. Προκηρύχθηκε Διεθνής Διαγωνισμός και μπήκε σε διαδικασία
ανάθεσης το έργο για την Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληρο-
φοριακού Συστήματος με σκοπό τη δημιουργία ψηφιακής
βάσης χωρικών δεδομένων των μεταλλευτικών και λατομι-
κών χώρων της Ελλάδας.

95. Ενισχύθηκαν, στο πλαίσιο της Δράσης 7.1.1, οι τρεις Εταιρείες
Παροχής Αερίου (ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλονίκης, Θεσσαλίας)
για την κατασκευή δικτύων χαμηλής πίεσης στις αντίστοιχες πε-
ριοχές.

96. Χρηματοδοτήθηκαν σημαντικά έργα υποδομής φυσικού αερίου
που υλοποιούσε η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. και η ΔΕΠΑ Α.Ε. Ενδεικτικά ανα-
φέρονται: 
 Η κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού Αγωγού, που ολοκλη-

ρώθηκε τον Αύγουστο του 2007. 
 Η αναβάθμιση του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αε-

ρίου (LNG) της Ρεβυθούσας, που ολοκληρώθηκε το 2007 και
αποτελεί έκτοτε έναν από τους δέκα μεγαλύτερους σε όλη την
Ευρώπη.

 Η κατασκευή του Σταθμού Ανεφοδιασμού Λεωφορείων της
ΕΘΕΛ στην Ανθούσα. Ήταν μια ακόμη σημαντική παρέμβαση
για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στον τομέα των μεταφο-
ρών. 

 Η επέκταση του Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς.
 Η επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου (μέσης και χαμηλής

πίεσης) σε νέους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές. 

97. Χρηματοδοτήθηκε η οργάνωση του ΔΕΣΜΗΕ και της ΡΑΕ, κρίσι-
μων φορέων για τη μετάβαση της Χώρας στις σύγχρονες και απε-
λευθερωμένες αγορές ενέργειας. 

98. Χρηματοδοτήθηκαν επεμβάσεις πάγιου εξοπλισμού του συστή-
ματος και του δικτύου, απαραίτητες για τη λειτουργία της απελευ-
θερωμένης αγοράς ενέργειας.

99. Χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή τριών (3) υποβρύχιων διασυν-
δέσεων και διασφαλίστηκε η επάρκεια σε ηλεκτρική ενέργεια των
νησιωτικών περιοχών. 

100. Χρηματοδοτήθηκε το ΙΓΜΕ για δράσεις που αφορούν: 
 στην καταγραφή, αποτίμηση, τεχνολογική - οικονομοτεχνική

αξιολόγηση & αξιοποίηση ορυκτών πρώτων υλών και γεωθερ-
μικής ενέργειας, 

 στην καταγραφή και την αποτίμηση υδατικών πόρων και τη
στήριξη της Υδατικής Πολιτικής, 

 σε κτιριακές και εργαστηριακές υποδομές, στην προμήθεια εξο-
πλισμού και στην ανάπτυξη ολοκληρωμένου πληροφοριακού
συστήματος.
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Δ. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007 - 2013 

101. Το 2006 ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός του νέου Επιχειρησια-
κού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρηματικό-
τητα (ΕΠΑΕ). Στον τομέα της Ενέργειας προβλέπονταν
παρεμβάσεις που στόχο είχαν να συμβάλουν, αφενός στο στα-
διακό περιορισμό της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο
με την προώθηση των ενεργειακών δικτύων του φυσικού αε-
ρίου και του ηλεκτρισμού και την περαιτέρω διείσδυση των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο, και
αφετέρου στην ενδυνάμωση του γεωστρατηγικού ρόλου της
Ελλάδος στον ενεργειακό χάρτη της ευρύτερης περιοχής, μέσω
της ένταξης της χώρας στα μεγάλα διεθνή δίκτυα. Ειδικότερα οι
παρεμβάσεις αφορούσαν στην: 
 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.

 Διείσδυση του φυσικού αερίου σε νέες περιοχές με την επέ-
κταση των δικτύων διανομής στις περιφέρειες της Στερεάς Ελ-
λάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης και της Κεντρικής
Μακεδονίας, με σημαντική συμμετοχή ιδιωτικών κεφαλαίων. 

 Επέκταση του Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου
καθώς και 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. 

 Διασύνδεση νησιών με το Εθνικό Διασυνδεδεμένο Σύ-
στημα Μεταφοράς, για την κάλυψη των αναγκών των περιο-
χών σε ηλεκτρική ενέργεια. 

 Κατασκευή Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ), για την
απρόσκοπτη τροφοδότηση με ηλεκτρισμό, την ασφάλεια τρο-
φοδότησης του Νοτίου Συστήματος και την αύξηση της ευστά-
θειάς του. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ 
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Ι. Πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος

«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ)

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του
Υπουργείου Ανάπτυξης το Μάρτιο του 2004 βρισκόταν στην 9η θέση
μεταξύ των 12 Τομεακών Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
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Στήριξης. Σε λιγότερο από δύο χρόνια έκανε το σημαντικότερο ποι-
οτικό και ποσοτικό άλμα στην πορεία του. Από το τέλος του 2006, βρι-
σκόταν στην πρώτη θέση, όσον αφορά στην απορρόφηση. Οι
συμβασιοποιήσεις των ενταγμένων έργων είχε φτάσει στο 110% των
συνολικών διαθέσιμων πόρων. Και αυτό παρ’ όλου ότι κάποια από
τα ενταγμένα ενεργειακά έργα (π.χ. Ελληνο-Ιταλικός αγωγός) είχαν
μακρύ χρόνο ωρίμανσης, με αποτέλεσμα να μη συνεισφέρουν στην
απορροφητικότητα του ΕΠΑΝ.

Η απορρόφηση του Προγράμματος από το 14,7% το Μάρτιο του
2004 έφτασε το 66,1%, στο τέλος του β΄ διμήνου του 2007. Είχαν
ήδη εκταμιευτεί σχεδόν 2 δισ. ευρώ για έργα υποδομής και ενίσχυσης
επιχειρήσεων. Δεκάδες χιλιάδες Ελληνικές επιχειρήσεις από όλους
τους κλάδους του δευτερογενούς και τριτοτεγούς τομέα εντάχθηκαν
σε δράσεις του ΕΠΑΝ, βελτιώνοντας την παραγωγική τους βάση και
την ανταγωνιστικότητά τους. 

Για την επιτάχυνση των ρυθμών υλοποίησης του Προγράμμα-
τος, την κάλυψη του κανόνα ν+2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τη βέλ-
τιστη αξιοποίηση των δεσμευμένων πόρων του Προγράμματος, η Ειδική
Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα κατάριίσε και εφάρμοσε στην πε-
ρίοδο 2004-2007 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 ανήλθε στο 350% της αρχικής απορ-
ρόφησης. 

• 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 2001 - Μαρτίου 2004, που βρισκόταν
στα 13,2 εκ. ευρώ. 
Δημιουργήθηκαν οι κατάλληλες προϋποθέσεις, ώστε το Πρό-

γραμμα 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 Προγράμμα-
τος αναλήφθηκαν, από το 2004 έως το 2007, συγκεκριμένες πρωτο-
βουλίες, όπως: 
• Οι τρεις αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ με βασική κατεύθυνση τη με-

ταφορά πόρων προς Δράσεις Επιχειρηματικότητας και Καινοτο-
μίας, σύμφωνα με το πνεύμα της Στρατηγικής της Λισσαβόνας 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. 
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ΙΙ. Αναθεωρήσεις του ΕΠΑΝ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2004-2007 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. Όλες έγιναν στη βάση της
μεταφοράς πόρων σε προγράμματα με υψηλή προστιθέμενη αξία για
την εθνική οικονομία και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο των αναθεωρήσεων: 
1. Δημιουργήθηκαν νέες Δράσεις για την ενίσχυση των επιχειρή-

σεων του εμπορικού τομέα, του τομέα των υπηρεσιών, της βιο-
μηχανικής υπεργολαβίας, του επαρχιακού Τύπου, των κλάδων
Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδησης, Δέρματος. 

2. Διατέθηκαν πρόσθετοι πόροι για την ενίσχυση της επιχειρημα-
τικότητας συγκεκριμένων ομάδων πληθυσμού (νέοι, γυναίκες,
κ.λπ.). 

3. Προβλέφθηκε νέο Μέτρο για τη δημιουργία Περιφερειακών
Πόλων Καινοτομίας, Ζώνης Καινοτομίας στην Ανατολική Θεσσα-
λονίκη και Συνεργατικών Σχηματισμών (cluster). 

ΙΙΙ. Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας
Πραγματοποιήθηκε πλήθος ενεργειών Πληροφόρησης και Δη-

μοσιότητας, με σκοπό την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση του Έλ-
ληνα πολίτη για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης, εξασφαλίζοντας
παράλληλα τη μέγιστη διαφάνεια. 

ΙV. Σχεδιασμός της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου
(2007-2013)

Το 2004 αποτέλεσε το έτος έναρξης για το σχεδιασμό των αναπτυ-
ξιακών παρεμβάσεων του υπουργείου Ανάπτυξης για την επόμενη
Προγραμματική Περίοδο 2007-2013. Το συντονισμό της όλης διαδι-
κασίας μεταξύ των γενικών γραμματειών του ΥΠΑΝ είχε η Ειδική Υπη-
ρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΝ, η οποία υπέβαλε το τελικό σχέδιο του
νέου Προγράμματος, το Μάρτιο 2007, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» 2007-2013 ήταν η
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχει-
ρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της Χώρας, με έμφαση στη
διάσταση της καινοτομικότητας. 

V. Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
(ΕΣΑΑ) - Έτη Ανταγωνιστικότητας 2005-2010

• Κηρύχθηκαν τα έτη 2005-2010 ως έτη ανταγωνιστικότητας, με
συγκεκριμένες δράσεις για κάθε χρόνο. 
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• Με το Ν. 3279/2004, θεσμοθετήθηκε η λειτουργία του Εθνικού
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ), αυξά-
νοντας τον αριθμό των μελών του και ενισχύοντας ουσια-
στικά τις αρμοδιότητές του. Έτσι το Ε.Σ.Α.Α. από ένα
απρόσωπο όργανο μετατράπηκε σε θεσμικό συμβουλευτικό ερ-
γαλείο ευρείας αντιπροσωπευτικότητας για τη χάραξη αναπτυξια-
κής πολιτικής με δεκάδες παρεμβάσεις για την ενίσχυση της
παραγωγικής βάσης της οικονομίας και την άρση σειράς αντικι-
νήτρων που καθήλωναν την ανταγωνιστικότητα κλάδων της εθνι-
κής Οικονομίας. 

• Με την αναβάθμιση και τη λειτουργία, το Ε.Σ.Α.Α. αποτέλεσε ένα
σημαντικό θεσμοθετημένο βήμα διαλόγου πολιτείας και παραγω-
γικών κοινωνικών φορέων, που οδήγησε στην ανάλυση συγκε-
κριμένων πρωτοβουλιών για την ενίσχυση της ανταγωνιστι-
κότητας της οικονομίας μας και την άρση αντικινήτρων για την
ανάληψη νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών.

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

VΙ. Στρατηγική της Λισσαβόνας - Better Regulation

Η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα συμμετείχε, το
2005 και το 2006, στη σύνταξη του Εθνικού Προγράμματος Μεταρ-
ρυθμίσεων για την εφαρμογή της Στρατηγικής της Λισσαβόνας.
Συμμετείχε, επίσης, ενεργά στο High Level Group της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής για τη βελτίωση της νομοθεσίας (Better Regulation) και
σε εθνικό επίπεδο στην Επιτροπή Υποστήριξης Νομοθετικής Πολιτι-
κής και Αξιολόγησης Ποιότητας και Αποτελεσματικότητας Νομοθετι-
κών Ρυθμίσεων. 
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας

Ανάπτυξη - Νέες δομές - Νέες ταχύτητες
ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΕΡΓΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ

Ι.   ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
1. Νέο θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επι-

χειρήσεων (Ν. 3325/2005). Κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου
αυτού, εκδόθηκαν επτά υπουργικές αποφάσεις (ΦΕΚ 5428/2005,
5528/2005 και 5898/2005). Επίσης, εκδόθηκε ερμηνευτική εγκύ-
κλιος, σε υλοποίηση της βασικής θεσμικής αλλαγής του. 
 Μπήκαν σε λειτουργία Υπηρεσίες μιας στάσης (Διεύ-

θυνση Ανάπτυξης), σε κάθε νομαρχιακή αυτοδιοίκηση, με
αποστολή να παρέχουν ολοκληρωμένη πληροφόρηση
σε θέματα επενδυτικών προγραμμάτων και να χορηγούν
τις προβλεπόμενες άδειες (προεδρικό διάταγμα 78/2006). 

 Συστάθηκε Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Συντονισμού στο
Υπουργείο Ανάπτυξης για την παρακολούθηση της εφαρ-
μογής του συστήματος αδειοδότησης των μεταποιητικών
επιχειρήσεων (προεδρικό διάταγμα 182/2005). 

 Θεσμοθετήθηκε η λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής
Επενδυτών (κοινή υπουργική απόφαση 19282/2005), τα
οποία εντάχθηκαν στις Δ/νσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιών. 

2. Νέος Αναπτυξιακός Νόμος (Ν. 3299/04) και τροποποίησή του
με τροπολογία στο Φορολογικό Νόμο 3522/2006 (ΦΕΚ Α΄/276),
άρθρο 37, σε συνεργασία με το ΥΠ.ΟΙ.Ο., στον οποίο η Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας συμμετείχε με 2 έργα: 
α) Ειδικά επενδυτικά σχέδια και 
β) Πολυετή επενδυτικά σχέδια. 
Στην Επιτροπή για την αναμόρφωση του αναπτυξιακού νόμου
που συστάθηκε με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικο-
νομικών Γιώργου Αλογοσκούφη συμμετείχαν, ο Γενικός Γραμμα-
τέας του Υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου ως
Αντιπρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Πα-
παδόπουλος ως μέλος.

3. Νέο θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρή-
σεων που δραστηριοποιούνται στην αρτοποιία (Ν.
3526/2007). Με υπουργική απόφαση που προβλεπόταν από το
νόμο εναρμονίστηκαν, για πρώτη φορά, οι διαδικασίες αδειοδό-
τησης και υγειονομικού ελέγχου μονάδων υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος. Με το θεσμικό αυτό πλαίσιο ενισχύθηκε ο σημαντικός για
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την εγχώρια παραγωγή κλάδος των μικρομεσαίων αρτοποιητικών
επιχειρήσεων, στο χώρο του ευρύτερου πλαισίου της Ε.Ε.

4. Νέο θεσμικό πλαίσιο εφαρμογής του Μητρώου των επιχει-
ρήσεων που δραστηριοποιούνται στη ναυπήγηση, μετα-
τροπή, επισκευή και συντήρηση πλοίων (Ν. 3551/2007). Στο
νόμο αυτό συμπεριλήφθηκε διάταξη, με την οποία παρατεινόταν,
μέχρι τις 31.12.2009, η προθεσμία υποχρεωτικής απομάκρυνσης
βιομηχανικών μονάδων, λόγω αλλαγής χρήσης γης.

5. Νέο θεσμικό πλαίσιο για τη συντήρηση και τον περιοδικό
έλεγχο των παλαιών και νέων ανελκυστήρων (ΦΕΚ
1797/Β΄/21.12.2005). 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, εγκα-

τεστημένων μεταξύ 30 και 40 ετών. 
6. Κατάρτιση σχεδίου νόμου για τις Βιομηχανικές και Επιχειρημα-

τικές Περιοχές (ΒΕΠΕ) προς αντικατάσταση του μέχρι τότε δύ-
σκαμπτου και πολύπλοκου θεσμικού πλαισίου (Ν. 2545/97). Το
σχέδιο νόμου, που τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση το Μάρτιο του
2006, προσέλκυσε το ενδιαφέρον πλήθους φορέων που απέστει-
λαν παρατηρήσεις και προτάσεις (Επιχειρηματικά Πάρκα). Με την
πρωτοποριακή ρύθμιση, ότι όσες επιχειρήσεις εγκαθίστανται στα
Επιχειρηματικά Πάρκα, δεν χρειάζονται περιβαλλοντικές μελέτες,
αλλά καλύπτονται από την περιβαλλοντική μελέτη του Πάρκου. 
Το νομοσχέδιο που καταρτίστηκε το 2007 περιελήφθη όχι
ολόκληρο και με ορισμένες διατάξεις του παραμορφωμένες,
σε σχέδιο Νόμου που αφορούσε την απλοποίηση αδειοδό-
τησης επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων,
έγινε Νόμος του Κράτους τον Ιούνιο του 2011 (Ν. 3982/2011).
Δεν παύει όμως να είναι μια πρώτη κατάκτηση για βιομηχα-
νική αναγέννηση στη χώρα μας. Άξιον επισήμανσης είναι ότι
με το θεσμικό αυτό πλαίσιο, τέθηκαν οι βάσεις για την ορθολογική
και ολοκληρωμένη αντιμετώπιση του κρίσιμου θέματος της αδει-
οδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων.

7. Νομοθετικές Ρυθμίσεις και Οργάνωση Διαδικασιών Αναβάθ-
μισης Τεχνικών Επαγγελμάτων. 
α) Επεξεργασία σχεδίου νόμου περί αξιολόγησης επαγγελματι-

κής επάρκειας στα τεχνικά επαγγέλματα. Αξιοποίηση πόρων
ΥΠΑΝ στο ΕΠΑΕ 2007-2013 και άλλων πόρων στο Ε.Π. Ανά-
πτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013 για ηλεκτρονική
υποστήριξη μητρώων, επαγγελματικών περιγραμμάτων, αδει-
οδοτήσεων, πιστοποίησης κ.λπ. 
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β) Κατάρτιση σχεδίου Π.Δ. σχετικά με την άσκηση του επαγγέλ-
ματος του εγκαταστάτη φωτεινών επιγραφών. 

γ) Κατάρτιση και προώθηση ΥΑ για διενέργεια εξετάσεων των
εγκαταστατών καυστήρων αερίων καυσίμων. 

δ) Τροποποίηση του Π.Δ. 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 δικαιωμά-
των των μηχανικών παραγωγής και διοίκησης διαφόρων πο-
λυτεχνικών σχολών. 

8. Κατάρτιση Σχεδίου Νόμου περί ανάθεσης σε Φορέα του ελέγχου
των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. 

9. Προώθηση της ΚΥΑ Α΄ 7625/378/27.04.2007(Β΄ 651) περί «Υπο-
χρεωτικής προληπτικής συντήρησης των κλιματιστικών εγ-
καταστάσεων των Δημοσίων Κτιρίων». 

10. Αναμόρφωση της ισχύουσας νομοθεσίας για τη βελτίωση
των ελέγχων στην αγορά και την προστασία του κατανα-
λωτή, μετά την ολοκλήρωση και έγκριση από τον ΕΛΟΤ το 2005,
των νέων αυστηρότερων και σύγχρονων προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ
10080, ΕΛΟΤ 1421-2 και ΕΛΟΤ 1421-3, που αφορούσαν στις
νέες Τεχνικές Προδιαγραφές για τους χάλυβες οπλισμού σκυ-
ροδέματος. Στόχος η αναβάθμιση της ασφάλειας των κατα-
σκευών και η προστασία της εγχώριας βιομηχανίας και των
Ελλήνων εισαγωγέων από τη διακίνηση χαλύβων οπλισμού σκυ-
ροδέματος, κυρίως από τρίτες χώρες, που δεν ανταποκρίνονταν
στις νέες, υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. 

11. Νέο θεσμικό πλαίσιο πυροπροστασίας των μεταποιητικών επιχει-
ρήσεων (κοινή υπουργική απόφαση 1589/2006). 

12. Έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης 618/43/05 (ΦΕΚ 52/Β/2005)
για τις «Προϋποθέσεις διάθεσης στην αγορά πυροσβεστήρων,
διαδικασίες συντήρησης, επανελέγχου και αναγόμωσης» η
οποία τροποποιήθηκε με την 17230/671/05 (ΦΕΚ 1218/Β/2005). 

13. Έκδοση της 15560/875/31.01.2005 απόφασης για τη «Συγκρό-
τηση Ομάδων Ελέγχων της Αγοράς για την κυκλοφορία κα-
τάλληλων βιομηχανικών προϊόντων στην αγορά», η οποία
αντικαταστάθηκε από τις αποφάσεις 30422/1139/15.12.2005 και
27842/1620/ 21.11.2006. 

14. Κατάρτιση σχεδίου νόμου για τη θέσπιση Σώματος Εθελοντών
Συμβούλων Μικρών Επιχειρήσεων, ως νέας δομής στήριξης
των ΜμΕ. 
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15. Συμμετοχή στην έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων για τα
εξής: 
 Χαρακτηρισμός της περιοχής τη Λίμνης της Καστοριάς ως

περιοχής προστασίας της φύσης (ΥΠΑΝ - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. -
Υπουργείο Πολιτισμού - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης). 

 Καταδύσεις Αναψυχής (ΥΠ.ΟΙ.Ο. - ΥΠΑΝ - Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. -
Υπουργείο Υγείας - Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης - Υπουρ-
γείο Πολιτισμού - Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης - Υπουρ-
γείο Εμπορικής Ναυτιλίας). 

 Εκτέλεση, συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων μη-
χανών θαλάσσης μικρών σκαφών αναψυχής - Έκδοση
επαγγελματικών αδειών για τους εργαζόμενους στις σχε-
τικές εργασίες (ΥΠΑΝ - Υπουργείο Παιδείας). 

 Ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας για την
έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους
από φυσικούς παράγοντες, σε συμμόρφωση με την οδη-
γία 2002/44/ΕΚ (Υπουργείο Απασχόλησης). 

16. Σύνταξη Κανονισμού Ένωσης Ελλήνων Χημικών. 

ΙΙ. ΝΕΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
 Ανάπτυξη βιομηχανικών υποδομών / Βελτίωση του επιχειρηματι-

κού και επενδυτικού περιβάλλοντος. 
 Αντιμετώπιση χρηματοδοτικών και συναφών επιχειρηματικών

προβλημάτων.
 Προώθηση της Ποιότητας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. 
 Συστηματοποίηση της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής (ΝΕΒΙΠ)

ως πλέγμα ολοκληρωμένων παρεμβάσεων (2006-2007).
- Διασφάλιση πόρων στο ΕΠΑΕ 2007-2013. 
- Ανάθεση Μελέτης Εξειδίκευσης 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. 

- Προετοιμασία ειδικής Έκθεσης Στρατηγικής για υποστήριξη
της διαπραγμάτευσης με τη Γενική Διεύθυνση Περιφερειακής
Πολιτικής (DG REGIO) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

- Πρόταση ανάπτυξης «Ηλεκτρονικού Παρατηρητηρίου Βιομη-
χανίας» στο πλαίσιο της ΝΕΒΙΠ για την υποστήριξη «πολιτι-
κών εστίασης» μεταξύ διασυνδεδεμένων κλάδων της
μεταποίησης με άλλους κλάδους (και αντίστροφα). 

1. Κανονισμός REACH για τα Χημικά
1.1 Παρακολούθηση και συμμετοχή στην ευρωπαϊκή νομοθετική

διαδικασία για τον Κανονισμό REACH που αφορά στην Κα-
ταχώρηση (Registration), Αξιολόγηση (Evaluation), Αδειοδό-
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τηση (Authorization) χημικών ουσιών. Ο Κανονισμός τέθηκε
επισήμως σε ισχύ από την 1η Ιουλίου 2007. 

1.2 Εκπόνηση μελέτης για την ανάλυση των επιπτώσεων στην
εγχώρια βιομηχανία από την πλήρη εφαρμογή του Κανονι-
σμού.

1.3 Ενέργειες για την προετοιμασία των μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων για τις επιπτώσεις που θα προέκυπταν από την εφαρ-
μογή του Κανονισμού στη χώρα μας. 

1.4 Πολιτική συμφωνία στις 13 Δεκεμβρίου 2005 στο Συμβούλιο
Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τον προτει-
νόμενο Κανονισμό Χημικών Προϊόντων REACH, η οποία
αποτέλεσε ελληνική επιτυχία, αφού έγιναν αποδεκτές οι προ-
τάσεις της χώρας μας για εξαίρεση ορισμένων υφιστάμενων
ουσιών, ειδικότερα του τσιμέντου κλίνκερ και κεραμουργικών
πρώτων υλών, με στόχο τόσο τη διατήρηση της περιβαλλον-
τικής διάστασης του Κανονισμού και την αύξηση της λειτουρ-
γικότητάς του όσο και την τόνωση της ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων. 

2. Πολιτική για το Ναυπηγοεπισκευαστικό κλάδο

2.1 Από το 2005 μέχρι το 2007 είχαν καταβληθεί 49,4 εκατ. € 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. 

2.2 Σύνταξη έκθεσης για τη διαμόρφωση πολιτικής ενίσχυσης της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος, από ειδική
Ομάδα Εργασίας με τη συμμετοχή των Υπουργείων Εμπορι-
κής Ναυτιλίας, Οικονομίας και Οικονομικών, της Γενικής
Γραμματείας Βιομηχανίας, των Υπουργείων Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εθνι-
κής Άμυνας και του ΟΛΠ. Με την οικονομοτεχνική αυτή με-
λέτη, διαμορφώθηκαν συγκεκριμένες προτάσεις πολιτικής, για
βιώσιμη και αειφόρο αντιμετώπιση των προβλημάτων της
ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης Περάματος.

2.3 Ψήφιση του Ν. 3551/2007 (ΦΕΚ 76Α΄/02.04.2007) με το
οποίο ρυθμίζονταν όλα τα θέματα εγγραφής στο Ειδικό Μη-
τρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επι-
σκευής και συντήρησης πλοίων κατά τρόπο απλό και
ρεαλιστικό, αντιμετωπίζοντας αποτελεσματικά τα προβλήματα
που είχαν ανακύψει κατά την εφαρμογή του προηγούμενου
νομοθετικού πλαισίου. 

2.4 Σύνταξη σχεδίου Κ.Υ.Α. αναφορικά με τις ενισχύσεις ναυ-
πηγοεπισκευαστικών επιχειρήσεων και ναυπηγικών ερ-
γασιών, για την εναρμόνιση του εθνικού δικαίου με τα υπ’
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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 αφορούσαν στην
έρευνα και ανάπτυξη. 

2.5 Η ΓΓΒ υποστήριξε θερμά τη συγκρότηση συστήματος εγγυο-
δοσίας για τον τομέα των ναυπηγοεπισκευαστικών επιχει-
ρήσεων στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητος της 21.5.2007
και ζήτησε πρόσθετα μέτρα ώστε να υλοποιηθεί ένας ολοκλη-
ρωμένος σχεδιασμός για τη θετική αντιμετώπιση και την επί-
λυση των προβλημάτων του κλάδου, θεωρώντας ότι μπορεί
να αποδειχθεί ως ένας ιδιαίτερα κερδοφόρος τομέας για την
Ελληνική Οικονομία. 

3. Κλωστοϋφαντουργία

3.1 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 Κλωστοϋ-
φαντουργίας και του κλάδου του ετοίμου ενδύματος. 

3.2 Ενεργοποίηση και αξιοποίηση των κλαδικών ινστιτούτων ΕΛ-
ΚΕΔΕ και ΕΤΑΚΕΙ που εποπτεύονταν από το Υπουργείο
Ανάπτυξης για τον ποιοτικό έλεγχο εισαγομένων προϊόντων
Κλωστοϋφαντουργίας: έλεγχος αναγραφόμενης σύνθεσης και
έλεγχος αζωχρωμάτων. 

3.3 Προκήρυξη, με βάση τον κανονισμό De Minimis, της Δράσης
2.7.5 για την ενίσχυση των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, έν-
δυσης, υπόδησης και δέρματος. 
Μέσω τη δράσης αυτής ενισχύθηκαν επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνταν αποκλειστικά στους κλάδους κλωστοϋφαν-
τουργίας, ένδυσης, υπόδησης και δέρματος (Κ.Ε.Υ.Δ.). 
Στη Δράση εντάχθηκαν και ενισχύθηκαν 366 επενδυτικά σχέ-
δια.

3.4 Εντατικοποίηση των έλεγχων στην αγορά από τις αρμό-
διες υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης και συνεργασία
με την αρμόδια Διεύθυνση Τελωνείων του Υπουργείου Οικο-
νομίας και Οικονομικών για την τήρηση των κανόνων του υγι-
ούς ανταγωνισμού. 

3.5 Ορισμός Ελλήνων εκπροσώπων στον ευρωμεσογειακό διά-
λογο για την κλωστοϋφαντουργία και το έτοιμο ένδυμα. 

3.6 Συνεχής διαβούλευση με τον κλάδο και καταγραφή των εννέα
κατηγοριών κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων ελληνικού εν-
διαφέροντος, με σκοπό τη στήριξη ενός παραδοσιακού βιο-
μηχανικού κλάδου που συντηρούσε χιλιάδες θέσεις εργασίας
και βρέθηκε από τη δεκαετία του '90 στη δίνη του παγκόσμιου
ανταγωνισμού, όπως και όλες οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. 
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ΙΙΙ. ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

1. Ο νόμος 3325/2005 (ΦΕΚ 68 Α΄) αποτέλεσε έναν από τους πυ-
λώνες του Υπουργείου Ανάπτυξης, που οδηγούσε στην επίτευξη
των στόχων του Εθνικού Προγράμματος Μεταρρυθμίσεων 2005-
2008 για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση. Ο νόμος αυτός ρύθ-
μιζε όλα τα θέματα χορήγησης των αδειών εγκατάστασης και
λειτουργίας για τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, στις περιπτώσεις
ίδρυσης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού και απλοποίησε το σχε-
τικό θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης ενώ, παράλληλα, βελτίωσε τις
διαδικασίες προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας
και της ασφάλειας των εγκαταστάσεων. 
Επίσης, ελαχιστοποίησε τις καθυστερήσεις στην έναρξη και υλο-
ποίηση επενδυτικών προτάσεων, ενίσχυσε την απορρόφηση κοι-
νοτικών κονδυλίων και ενθάρρυνε την προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων στη χώρα μας. 
Τέλος, εκσυγχρόνιζε και κωδικοποιούσε τη βιομηχανική νομο-
θεσία, περιορίζοντας την πολυνομία και τις αντιφάσεις της και
διαμόρφωσε την κατάλληλη δομή, οργάνωση και στελέχωση των
Νομαρχιακών Διευθύνσεων Ανάπτυξης, ώστε αυτές να επιτελούν
αποτελεσματικά το έργο τους. Κατ’ αυτό τον τρόπο, αποτέλεσε
μια ουσιαστική παρέμβαση στο όλο σύστημα αδειοδότησης, που
αποσκοπούσε: 
 Στη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και την ενίσχυση της

ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με την άρση των αντι-
κινήτρων από τις γραφειοκρατικές διαδικασίες αδειοδότησης.

 Στη μείωση της γραφειοκρατίας και τον περιορισμό της δια-
φθοράς. 

 Στην εξάλειψη των εμποδίων για την ανάπτυξη και τον εκ-
συγχρονισμό των επιχειρήσεων. 

 Στην εξασφάλιση ισόρροπης σχέσης μεταξύ της επιχειρη-
ματικής λειτουργίας και της επιβαλλόμενης προστασίας του
περιβάλλοντος. 
Τα αποτελέσματα, από τη διετή εφαρμογή του νέου συστή-
ματος αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, συνο-
ψίζονται στα εξής: 

 Τη μείωση του χρόνου ίδρυσης και λειτουργίας της επιχεί-
ρησης. 

 Στον καλύτερο συντονισμό μεταξύ των υπηρεσιών που εμ-
πλέκονται στην αδειοδότηση των επιχειρήσεων. 

 Στη μείωση του οικονομικού και γραφειοκρατικού κό-
στους κατά τη διαδικασία ίδρυσης της επιχείρησης. 

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

 Στη μείωση του χρόνου έκδοσης των προβλεπομένων

131



αδειών, στις περιπτώσεις επέκτασης και εκσυγχρονισμού των
επιχειρήσεων. 

 Στη μείωση του χρόνου έναρξης υλοποίησης των επενδυ-
τικών προγραμμάτων και αύξηση της απορρόφησης των κοι-
νοτικών κονδυλίων. 

2. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας απέδιδε ιδιαίτερη σημασία στην
εγκαθίδρυση μιας ζωντανής σχέσης με τις Διευθύνσεις Ανάπτυ-
ξης και των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών των Νομαρχιακών
Αυτοδιοικήσεων, καθώς και στην επιμόρφωση του προσωπικού
των υπηρεσιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό: 
 Κλιμάκια τη Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, με επικεφαλής

τον Γ.Γ. Βιομηχανίας επισκέπτονταν και ενημέρωναν επι-
τόπου τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις στις έδρες των Περι-
φερειών, σε θέματα εφαρμογής του Ν. 3325/2005. 

 Πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτικό σεμινάριο των στελεχών
των Κέντρων Υποδοχής Επενδυτών. 

3. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση συστάθηκε υπηρεσία με την
επωνυμία Διεύθυνση Ανάπτυξης, προκειμένου να λειτουργεί ως
«Υπηρεσία μίας στάσης» (One Stop Shop), μέσα από τις ακό-
λουθες κυρίως λειτουργίες: 
 Την ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα επενδυτικών

προγραμμάτων. 
 Την παραλαβή των απαιτούμενων μελετών και λοιπών δι-

καιολογητικών, την αποστολή τους στις συναρμόδιες Υπηρε-
σίες προκειμένου να εκδοθούν οι επιμέρους άδειες και
εγκρίσεις, καθώς και τη μέριμνα για την έγκριση τους, 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. 

4. Εκδόθηκαν επτά υπουργικές αποφάσεις οι οποίες δημοσιεύθηκαν
στα ΦΕΚ 542/Β/2005, 552/Β/2005 και 589/Β/2005, σε εφαρμογή
του Ν. 3325/2005. 

5. Σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση λειτουργήσαμε Κέντρο Υπο-
δοχής Επενδυτών, το οποίο υποστήριζε τη λειτουργία της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης, ως Υπηρεσίας μίας στάσης, μέσα από τις
ακόλουθες κυρίως δράσεις: 
 Ενημέρωση των επενδυτών σε θέματα επενδυτικών προ-

γραμμάτων, σύστασης και αδειοδότησης των επιχειρήσεων. 
 Παρακολούθηση της πορείας των μελετών οι οποίες απο-

στέλλονται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης στις συναρμόδιες
Υπηρεσίες για έγκριση. 

 Υποστήριξη του συστήματος ηλεκτρονικής διασύνδεσης
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της Διεύθυνσης Ανάπτυξης με τις αρμόδιες νομαρχιακές υπη-
ρεσίες καθώς και με τις αντίστοιχες του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης Υπηρεσίες. 

 Παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας
στο νομό, αξιολόγηση των οικονομικών δεδομένων και υπο-
βολή σχετικής εισήγησης στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

6. Στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης
λειτούργησε η Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντονισμού, προκει-
μένου να: 
 Συντονίζει τις νομαρχιακές Διευθύνσεις Ανάπτυξης. 
 Παρακολουθεί την υλοποίηση της βιομηχανικής νομοθεσίας

από τις ανωτέρω νομαρχιακές υπηρεσίες, ώστε να εφαρμό-
ζεται κατά τρόπο ενιαίο. 

 Εκδίδει εγκυκλίους και απαντά σε ερωτήματα των υπηρε-
σιών, 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 αδει-
οδότησης του Ν. 3325/2005. 

 Κωδικοποιεί τη βιομηχανική νομοθεσία. 
 Προτείνει νομοθετικές παρεμβάσεις, προεδρικά διατάγ-

ματα και υπουργικές αποφάσεις με στόχο την περαιτέρω
απλοποίηση του συστήματος αδειοδότησης των μεταποιητι-
κών επιχειρήσεων. 

7. Συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας με το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., η οποία ερ-
γάστηκε προκειμένου να συντάξει Κοινή Υπουργική Απόφαση των
Υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., στην οποία να ρυθμίζονται
σημαντικά θέματα αδειοδότησης των επιχειρήσεων και συγκεκριμένα: 
 Το περιεχόμενο των μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 
 Τα δικαιολογητικά που πρέπει να συνοδεύουν τις μελέτες πε-

ριβαλλοντικών επιπτώσεων, οι οποίες υποβάλλονται προς έγ-
κριση. 

 Το περιεχόμενο των φακέλων, με βάση τους οποίους αποφα-
σίζει η αρμόδια αρχή, αν επέρχονται ουσιαστικές διαφοροποι-
ήσεις της μηχανολογικής εγκατάστασης, σε σχέση με τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, στις περιπτώσεις επέκτασης ή
εκσυγχρονισμού των βιομηχανικών μονάδων. 

 Η εναρμόνιση των διαδικασιών χορήγησης τη άδειας εγκατά-
στασης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 

8. Συστάθηκε κοινή ομάδα εργασίας με το ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α., στο
πλαίσιο της Κοινωνίας της Πληροφορίας, προκειμένου να εγκα-
τασταθεί σύστημα μηχανογράφησης των Διευθύνσεων Ανάπτυξης
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων καθώς και ηλεκτρονικής δια-
σύνδεσης αυτών με το Υπουργείο Ανάπτυξης. 
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IV. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

1. Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ)

1.1 Στο πλαίσιο της πολιτικής για την αναδιάρθρωση του βιομη-
χανικού ιστού της χώρας, υλοποιήθηκε ένα μεγάλο πρό-
γραμμα εκσυγχρονισμού 32 υφιστάμενων Βιομηχανικών και
Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ) και δημιουργίας 20 νέων
σε όλη την επικράτεια. Συνολικά δημιουργήθηκαν ή ανα-
βαθμίστηκαν υποδομές για την εγκατάσταση επιχειρή-
σεων σε περισσότερο από 20.000 στρέμματα ενώ οι
ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμήθηκε ότι θα ξεπεράσουν
τις 10.000 σε μία δεκαετία. 
Συνολικά εκτελέστηκαν έργα αρχικού προϋπολογισμού
περίπου 230 εκατ. €, σε περίπου 60 ΒΕΠΕ, συμπεριλαμβα-
νομένων και των 6 στις οποίες κατασκευάστηκαν πυροσβεστι-
κοί σταθμοί. Με το έργο αυτό σε μια περίοδο 4 περίπου ετών
έγιναν και εκσυγχρονίστηκαν 50 βιομηχανικές και συναφείς  πε-
ριοχές, περίπου όσες σ’ όλην την προηγούμενη περίοδο.

1.2 Ενεργοποιήθηκε η Δράση 2.12.3 που αφορά την «Ανακαί-
νιση με σκοπό την επαναχρησιμοποίηση Εγκαταλελειμ-
μένων Βιομηχανικών Κτιρίων» που θα είχε ως αποτέλεσμα
την αύξηση της διαθέσιμης βιομηχανικής υποδομής. Εντάχ-
θηκαν, για ανακαίνιση και επαναχρησιμοποίηση για βιομηχα-
νική χρήση, 5 βιομηχανικά εγκαταλελειμμένα κτίρια.

1.3 Προχωρήσαμε σε νέα ολοκληρωμένη τροποποίηση του νο-
μοθετικού πλαισίου που διέπει τις ΒΕΠΕ (Ν. 2545/97), που
συνέβαλε στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου και τη φιλοσοφία
της λειτουργίας τους. 

1.4 Με παρέμβαση της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης, διευθετήθηκαν και επιλύθηκαν θέματα υποδομών,
λειτουργίας φορέων, διοικητικά-πολεοδομικά κ.λπ. σε υφιστά-
μενες ΒΕΠΕ (π.χ. Σχιστό, Κερατέα, Ασπρόπυργος, Σίνδος)
που καθυστερούσαν αδικαιολόγητα επί χρόνια. 

1.5 Ενεργοποιήθηκε η Δράση 2.12.6 που αφορούσε στην ενί-
σχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε υφιστάμενες ή
νέες βιομηχανικές υποδομές (ΒΕΠΕ, ΒΙΠΑ, ΒΙΟΠΑ) και στο
πρόγραμμα αυτό εντάχθηκαν 141 επιχειρήσεις. 

1.6 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 έγινε σύμφωνα με το σχεδιασμό. 

1.7 Στο πλαίσιο της πολιτικής για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, υλοποι-
ήθηκαν δράσεις: 
 Για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών συνεργασιών. 
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 Για την ενίσχυση περιβαλλοντικών σχεδίων - συστή-
ματα EMAS και οικολογικής σήμανσης eco-label. 

 Για την ενίσχυση της δημιουργίας ή/και της επέκτασης
μονάδων για τη διαχείριση ή/και την αξιοποίηση απο-
βλήτων. Στο πλαίσιο των δύο κύκλων αυτής της δράσης
εντάχθηκαν 81 προτάσεις. 

 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 επι-
χειρήσεων για ΒΑΜΕ. Μέσα στο 2006 αξιολογήθηκαν
35 μελέτες και εκδόθηκαν αντίστοιχες γνωμοδοτήσεις
προς τις Ν.Α. για καταχώρησή τους. 

 Για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την εγκατάσταση συ-
στήματος περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά ISO-14001.
Στο πλαίσιο του Ε΄ Κύκλου αυτής της Δράσης εντάχθηκαν
180 επιχειρήσεις.

1.8 Συγκροτήθηκε ειδική Ομάδα Εργασίας για τη διερεύνηση του
θέματος της μετεγκατάστασης των λειτουργούντων στην Ατ-
τική βυρσοδεψείων. Η εν λόγω Ομάδα Εργασίας: 
 Ερεύνησε τον αριθμό των βυρσοδεψικών επιχειρήσεων

που λειτουργούσαν στην Αττική. 
 Ανέλυσε τις ανάγκες των υπό μετεγκατάσταση επιχειρή-

σεων. 
 Μελέτησε τις περιβαλλοντικές συνιστώσες της λειτουργίας

των μονάδων, καθώς και τον όγκο και την περιοχή προ-
έλευσης των ακατέργαστων δερμάτων που επεξεργάζον-
ται στην Αττική. 

 Υπέβαλε προτάσεις για την αντιμετώπιση του θέματος. 

2. Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο για την Επιχειρηματικότητα
και τη Βιομηχανία
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας διατύπωσε συγκεκριμένες, γε-
νικές και ειδικές κατ’ άρθρον, απόψεις επί του Ειδικού Πλαισίου
Χωροταξικού Σχεδιασμού για τη Βιομηχανία, που είχε συντάξει το
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 
 Εκτιμούσαμε ότι το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασμού

για τη Βιομηχανία, εκινείτο, κατ’ αρχάς, σε ορθολογική κα-
τεύθυνση καθώς κάλυπτε ένα κρίσιμο κενό ως προς την
χάραξη χωροταξικής πολιτικής για τη βιομηχανία και
τους άλλους επιχειρηματικούς κλάδους, υπολογίζοντας και
την περιβαλλοντική διάσταση σε όλες τις προτεινόμενες πο-
λιτικές και δράσεις. 

 Επισημαίναμε την αναγκαιότητα ενός Στρατηγικού Μακρο-
πρόθεσμου Σχεδιασμού σε ευρύ βάθος χρόνου (π.χ. 50
έτη) για τη δημιουργία ενός εθνικού προτύπου χωροταξικής
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οργάνωσης της βιομηχανίας και των άλλων επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων που θα θέτει ως προτεραιότητα την ανάδειξη
Επιχειρηματικών Πάρκων Εθνικής Εμβέλειας. Τα Επιχειρη-
ματικά αυτά Πάρκα θα μπορούσαν πλέον να λειτουργούν ως
οργανωμένοι υποδοχείς ευρύτερης εμβέλειας για την εγκατά-
σταση διαφόρων επιχειρήσεων. 

 Προτείναμε να προβλεφθεί η δημιουργία ενός-δύο Επιχειρη-
ματικών Πάρκων Εθνικής Εμβέλειας στην Περιφέρεια Κεν-
τρικής Μακεδονίας στον ευρύτερο άξονα Θεσσαλονίκης
και των γύρω από αυτόν περιοχών, καθώς η ολοκλήρωση
της Εγνατίας Οδού και του άξονα ΠΑΘΕ θα συντελούσε στην
ανάπτυξη ενός διασυνοριακού παραγωγικού προτύπου. Επί-
σης, προτείναμε να προβλεφθεί η δημιουργία ενός-δύο Επιχει-
ρηματικών Πάρκων Εθνικής Εμβέλειας στον άξονα Αχαΐας
- Ιωαννίνων (Ιονία Οδός), ενός-δύο Επιχειρηματικών Πάρ-
κων Εθνικής Εμβέλειας στον άξονα Καβάλας - Αλεξανδρού-
πολης, καθώς και ενός-δύο Επιχειρηματικών Πάρκων
Εθνικής Εμβέλειας στην Κεντρική Ελλάδα (Άξονας ΠΑΘΕ). 

 Στο πλαίσιο μιας Μακροπρόθεσμης Στρατηγικής Χωροταξικής
Πολιτικής, προτείναμε ως αναγκαία τη χωροθέτηση σε εν-
δεικνυόμενα σημεία, κυρίως σε Νομαρχιακό Επίπεδο,
οργανωμένων υποδοχέων βιομηχανικών και επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων Γενικού Χαρακτήρα με σκοπό τη
μακροπρόθεσμη συμβολή τους, στις περιφερειακές και τοπι-
κές οικονομίες. 

3. Υποδομές στήριξης επιχειρηματικότητας
3.1 Η λειτουργία των ΚΕΤΑ οργανώθηκε, απλοποιήθηκε και συ-

στηματοποιήθηκε, στο πλαίσιο ενεργοποίησης της Κεντρικής
Δομής Υποστήριξης των Δομών - ΚΕΔΥ- ΚΕΤΑ. 

3.2 Με την ΚΥΑ 19282/Κ.Υ.Ε 240/5.9.2005, δημιουργήθηκε το απα-
ραίτητο θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο για την οργάνωση,
συγκρότηση και λειτουργία των Κέντρων Υποδοχής Επενδυ-
τών (ΚΥΕ), ενώ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ δεσμεύθηκαν πιστώσεις
για την παράταση τη λειτουργίας των ΚΥΕ μέχρι και το 2008. 

3.3 Ενεργοποιήθηκε το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ που
υλοποιούνταν από τον ΕΟΜΜΕΧ και επιταχύνθηκε ο συντο-
νισμός των ενεργειών αν και χρειάζονταν περαιτέρω ενέργειες
οργάνωσης και περαιτέρω επιτάχυνσης της λειτουργίας του. 

3.4 Έγινε αναμόρφωση και αναδιάταξη του συστήματος υποδο-
μών 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. Στην τε-
λευταία του συνεδρίαση, το ΕΣΠΑ αποφάσισε την εξέταση της
θεσμικής και οργανωτικής αναμόρφωσης του Εθνικού Συστή-
ματος Ποιότητας. 

136



3.5 Συστάθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων (ΕΣΜΕ), καθώς και υποστηρικτική επιτροπή εμπειρο-
γνωμόνων, με στόχο την υποβολή προτάσεων για τη βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

3.6 Ανακηρύχθηκαν τα έτη 2005-2010 ως «Έτη Ανταγωνιστικό-
τητος» και τα έτη 2007-2010 ως «Έτη Καινοτομίας». 

V. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΝΟΜΟΣ - 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είχε ενεργό συμμετοχή στην κα-
τάρτιση και διαμόρφωση του νέου αναπτυξιακού νόμου (Ν.
3299/04, ΦΕΚ 261Α/23.12.2004), καθώς και στην τροποποίησή
του, που έγινε με τροπολογία στο Φορολογικό Νόμο 3522/2006
(ΦΕΚ Α΄/276), άρθρο 37, όπου περιλαμβάνονταν καινοτόμες θέ-
σεις όπως οι ακόλουθες: 

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

2. Μέσα στο ανώτατο ποσοστό ενίσχυσης 60% περιλαμβανόταν πο-
σοστό ενίσχυσης 5% για τι νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις. 

3. Εισήχθηκαν νέα επενδυτικά σχέδια, όπως για παράδειγμα τα
logistics, τα Επιχειρηματικά Σχέδια Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας, τα Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια Τουρισμού, ευρυζωνικών δι-
κτύων κ.λπ. και διευρύνθηκαν ή επανακαθορίστηκαν άλλα, όπως
οι χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων. 

4. Εμπλουτίσθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες δαπανών για την
αποτελεσματικότερη στήριξη επενδυτικών σχεδίων, όπως επεν-
δυτικά σχέδια που αφορούν στην παραγωγή και εξοικονόμηση
ενέργειας. 

5. Επαναπροσδιορίστηκαν βασικές έννοιες σε θέματα καινοτομίας,
υψηλής τεχνολογίας, νέων προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
υψηλής τεχνολογίας, ώστε να αποκτήσουν λειτουργικό και δυνα-
μικό χαρακτήρα και ευρύ πεδίο εφαρμογής. 

6. Επανακαθορίστηκαν τα μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια του
Υπουργείου Ανάπτυξης (2-5 χρόνια) και επεκτάθηκε η εφαρ-
μογή τους και στις μικρές
και μεσαίες επιχειρήσεις. 
Καθορίστηκαν νέοι στόχοι,
όπως η παραγωγή και η προ-
ώθηση νέων προϊόντων, η κα-
θετοποίηση παραγωγής, η
ανάπτυξη συμπληρωματικών
προϊόντων και η διαφοροποί-
ηση παραγωγικής βάσης. 

7. Διευρύνθηκε με νέα μέλη (από
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τη Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομη-
χανίας) η ειδική γνωμοδοτική επιτροπή για το χαρακτηρισμό υπη-
ρεσιών/προϊόν- των ως εξαιρετικά προηγμένης τεχνολογίας ή
νέων καινοτομικών κ.λπ. 
Η διαδικασία αξιολόγησης από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου
Ανάπτυξης και έγκρισης των επενδυτικών σχεδίων, που υποβλή-
θηκαν μέχρι 31.12.2006, ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία. 

VI. ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ -
ΝΕΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

1. Το πλαίσιο της πολιτικής μας για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων
και ιδιαίτερα των ΜμΕ περιελάμβανε, εκτός από τη δημιουργία
νέων και τον εκσυγχρονισμό των υφισταμένων ΒΕΠΕ, την επέ-
κταση των (άυλων) δομών υποστήριξης ΚΕΤΑ και ΚΥΕ, τη δημι-
ουργία του ΕΣΠΑ, του ΕΣΑΑ και του ΕΣΜΕ, την αναμόρφωση των
Προγραμμάτων του ΕΠΑΝ κ.λπ. Περισσότερα από 40 μέτρα τέ-
θηκαν σε εφαρμογή κατά την τριετία 2004-2007 για την ενί-
σχυση των ΜμΕ. 

2. Στο Νέο Αναπτυξιακό Νόμο προβλέπονταν:
 Ειδική πρόσθετη ενίσχυση των ΜμΕ μέχρι 20 ποσοστι-

αίες μονάδες, δυνατότητα της οποίας δεν είχε γίνει χρήση
από την προηγούμενη κυβέρνηση, που δεν είχε εξαντλήσει
τα όρια του χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής. 

 Έντονη περιφερειακή διάσταση του αναπτυξιακού νόμου
που ευνοεί τις ΜμΕ της Περιφέρειας.

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

3. Επιτρεπόταν η διαμόρφωση κλαδικής πολιτικής για κλάδους
της βιομηχανικής δραστηριότητας που αντιμετώπιζαν πρόβλημα.

4. Το δεύτερο εξάμηνο του 2004 άρχισε (στην ουσία για πρώτη
φορά) να λειτουργεί το ΤΕΜΠΜΕ παρέχοντας εγγυήσεις για δά-
νεια σε ΜμΕ. Κατόπιν συνεννόησης με όλες τις εμπορικές τράπε-
ζες 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
3.093 επιχειρήσεις.

5. Προκηρύχθηκε και υλοποιήθηκε μέσω του ΤΕΜΠΜΕ από το Σε-
πτέμβριο του 2006, με ιδιαίτερα θετικά αποτελέσματα, η Δράση
2.10.2 «Επιδότηση Κόστους Δανεισμού και Χρηματοδοτικής
Μίσθωσης των Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων», που
αφορούσε στην επιδότηση κατά 4 ποσοστιαίες μονάδες του επι-
τοκίου δανεισμού Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων με 0 έως 20 απα-
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σχολουμένους και κύκλο εργασιών μέχρι 10 εκατ. €. Είχαν ενταχ-
θεί 867 επιχειρήσεις. 

6. Για τη στήριξη των ΜμΕ με νέα «προϊόντα», το ΤΕΜΠΜΕ επιχο-
ρηγήθηκε με πρόσθετους πόρους. Το μετοχικό του κεφάλαιο
ανήλθε έτσι στα 240 εκατ. €. 

7. Απλουστεύτηκαν οι διαδικασίες υποβολής της αίτησης για χρη-
ματοδότηση, αξιολόγησης και ένταξής των ΜμΕ στα προγράμ-
ματα του ΕΠΑΝ, αυξήθηκαν τα διαθέσιμα κονδύλια για τις ΜμΕ
καθώς και το ποσοστό χρηματοδότησης από 40% σε 60%. 

8. Σχεδιάστηκε το Σώμα Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχει-
ρήσεων (ΣΩΣΜΕ), ως νέα δομή στήριξης των ΜμΕ. Το Σχέδιο
Νόμου είχε ολοκληρωθεί και παραδόθηκε στην επόμενη πολιτική
ηγεσία για να προωθηθεί στη Βουλή. Ήταν σχεδιασμένο να απο-
τελέσει έναν ευέλικτο, αξιόπιστο και πρακτικό μηχανισμό βοή-
θειας, ο οποίος, σε συνεργασία με το ΥΠΑΝ, τον ΕΟΜΜΕΧ και
τους αρμόδιους φορείς θα συνέβαλλε στην κατανόηση και επί-
λυση κρίσιμων προβλημάτων των μικρών επιχειρήσεων με τη δω-
ρεάν παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

9. Στελέχη της ΓΓΒ συμμετείχαν σε ευρωπαϊκό συνέδριο στο Βερο-
λίνο για την εξέταση της προόδου εφαρμογής του Ευρωπαϊκού
Χάρτη Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, όπου παρουσίασαν ως
«καλή πρακτική» τη σύσταση της Διεύθυνσης Ανάπτυξης ως
Υπηρεσία μίας στάσης στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, σύμ-
φωνα με το νόμο 3325/2005. Η παρέμβαση αυτή προκάλεσε ιδι-
αίτερο ενδιαφέρον και περιελήφθη στον κατάλογο με τις πέντε
καλύτερες για τη στήριξη των ΜμΕ, μαζί με τις αντίστοιχες της Γερ-
μανίας, της Σλοβενίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και τη Σουηδίας. 

10. Με ειδικό εγκύκλιο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,
ύστερα από το Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Λισσαβόνας
(7/2007) ενημερώθηκαν η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, οι Τράπε-
ζες, τα Επιμελήτρια και οι συλλογικοί επαγγελματικοί φορείς των
επιχειρήσεων, για τις νέες κατευθύνσεις της ευρωπαϊκής πολι-
τικής για καινοτόμες λύσεις στη χρηματοδότηση των ΜμΕ. 

11. Το ΥΠΑΝ έθεσε υπό την αιγίδα του και συνεισέφερε καθοριστικά
στην επιτυχή διοργάνωση του 1ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε στην Αθήνα, στις 18-19 Μαΐου 2007. 

12. Στο πλαίσιο του μέτρου «Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης Τεχνι-
κής Βοήθειας του ΕΠΑΝ», εκπονήθηκε μελέτη σκοπιμότητας για
τη συγκρότηση «Ινστιτούτου Πολύ Μικρών & Μικρών Επιχει-
ρήσεων». 
Ξεκίνησε η αξιοποίηση της Μελέτης καταγραφής και αξιολόγη-
σης των χρηματοδοτικών και επενδυτικών ενισχύσεων προς
τις ΜμΕ στην Ελλάδα.
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VII. ΑΝΑΛΥΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ -
ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΓΟΡΑΣ

Στην περίοδο 2004-2007 η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας κατέ-
βαλε συντονισμένες προσπάθειες, για τη συστηματική εποπτεία
της αγοράς. Αυτό συνέβαλε σημαντικά στην επίτευξη των παρα-
κάτω στόχων: 
 Σύγκλιση της εθνικής υποδομής ποιότητας με εκείνη της

ευρωπαϊκής. 
 Αύξηση των εξαγωγών και ενίσχυση της αξιοπιστίας των

ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών διαμέσου της αναβάθ-
μισης 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 προϊόν-
των μέσα στην ευρωπαϊκή, αλλά και την παγκόσμια αγορά.

 Προστασία και ασφάλεια του καταναλωτή. 
Ύστερα από πάγια αιτήματα όλων των κλάδων βιομηχανικών
προϊόντων, δρομολογήθηκε 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 εξει-
δικευμένες δράσεις και ενέργειες. 
Ταυτόχρονα, και με σκοπό τη ρύθμιση της εσωτερικής αγοράς βιο-
μηχανικών προϊόντων, ενεργοποιήθηκε η διαδικασία μεταφοράς
ευρωπαϊκών προτύπων για τα δομικά υλικά στο Εθνικό Δί-
καιο, 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 για την ενσωμά-

τωση των ευρωπαϊκών τεχνικών προδιαγραφών για τα δομικά
υλικά με βάση την οδηγία 89/106. 
 Το Δεκέμβριο του 2006 η Επιτροπή κατέθεσε την πρώτη

ΚΥΑ με θέμα: «Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και
ενεμάτων, γεωυφάσματα, σφαιρικά έδρανα, μόνιμα συ-
στήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κρά-
σπεδα από φυσικούς λίθους», η οποία περιελάμβανε 59
πρότυπα και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 427/Β΄/07.04.2006. 

 Δημοσιεύθηκε ΚΥΑ που αφορούσε στα «Αδρανή» και πε-
ριελάμβανε 8 πρότυπα (ΦΕΚ 386/Β΄/20.03.2007). 

 Προωθήθηκε ΚΥΑ με θέμα «Βιομηχανικώς Παραγόμενα
Θερμομονωτικά Προϊόντα», που περιλάμβανε 10 πρό-
τυπα και ΚΥΑ με θέμα «Προϊόντα από Φυσικούς και Δια-
κοσμητικούς Λίθους». 
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 Η Επιτροπή επεξεργάστηκε ΚΥΑ για μια σειρά από άλλα
δομικά υλικά. 

 Υπήρξε συμμετοχή στην ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία για
τον Κανονισμό REACH που αφορούσε στη χρήση χημικών ου-
σιών και έγιναν ενέργειες για την προετοιμασία των αναγκαίων
μελετών για την ανάλυση των επιπτώσεων που θα προέκυπταν
από την εφαρμογή του Κανονισμού στη χώρα μας. 

 Ανασυγκροτήθηκε η Συμβουλευτική Επιτροπή Εμπειρο-
γνωμόνων Εκρηκτικών, όπως προβλέπονταν από το
άρθρο 3 της ΚΥΑ 3329/89, για την επεξεργασία και ενσωμά-
τωση στο Εθνικό Δίκαιο των σχετικών ευρωπαϊκών οδηγιών. 

Δράση 1.2.5 
«Ανάπτυξη και Λειτουργία Ολοκληρωμένου Συστήματος
Επιτήρησης της Αγοράς» 
Αρχικά, προκηρύχθηκε από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία

διαγωνισμός για την εκπόνηση μελέτης για την εποπτεία της αγοράς,
προϋπολογισμού 70.800 €. Η μελέτη, η οποία παραλήφθηκε το Μάρ-
τιο του 2004, είχε ως αντικείμενο την ανάλυση και διάγνωση της κα-
τάστασης σχετικά με τον έλεγχο της αγοράς, τη μελέτη του τρόπου
εποπτείας σε άλλες χώρες της Κοινότητας, την πρόταση εναλλακτι-
κών μοντέλων και στρατηγικού σχεδίου δράσης προσαρμοσμένα
στην ελληνική πραγματικότητα. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης αξιοποιήθηκαν στην προκήρυξη
(2006) ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού (Δράση 1.2.5 του ΕΠΑΝ) για
την ανάπτυξη Εθνικού Συστήματος Εποπτείας της Αγοράς.

Το έργο στόχευε 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 Αγο-
ράς, ΕΣΕΕΑ). 

Η όλη διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη το Σεπτέμβριο του 2007.

Δράση 1.2.8
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΘΕΙΤΕ»
Μέσα στο 2006 ολοκληρώθηκαν: 

 Ο Α΄ Κύκλος μέσω του οποίου ενισχύθηκαν 507 έργα.
 Ο Β΄ Κύκλος μέσω του οποίου ενισχύθηκαν 690 έργα.
 Το φυσικό αντικείμενο του Δ΄ Κύκλου. Είχε σχεδιαστεί η διενέρ-

γεια δειγματοληπτικών ελέγχων σε 75 επιχειρήσεις που είχαν ενι-
σχυθεί στο πλαίσιο του Κύκλου αυτού. 

 Τον Αύγουστο του 2006 ξεκίνησε ο Στ΄ Κύκλος, με την ένταξη 925
έργων.
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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 ενί-

σχυση και επιβράβευση των μεταποιητικών 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 ανταγωνιστικό-
τητα, την ποιότητα και την καινοτομία μέσω αποτελεσματικής και απο-
δοτικής εφαρμογής καλών πρακτικών και συστημάτων ποιότητας. 

Δράση 1.2.7
«Πληροφόρηση και Ευαισθητοποίηση για τις ωφέλειες από
την ενεργοποίηση του Εθνικού Συστήματος Ποιότητας»
Έγινε η επεξεργασία του τεύχους της προκήρυξης για την επιλογή

αναδόχου. Το έργο, ήταν οριζόντιο για όλες τις δράσεις του ΕΠΑΝ,
αφορούσε στην ανάπτυξη και προβολή υλικού με στόχο την πληρο-
φόρηση και ευαισθητοποίηση του κοινού και εξειδικευμένων ομάδων.
Παραδόθηκε στην επόμενη πολιτική ηγεσία.

Έλεγχος καταλληλότητας
των ηλεκτρικών προϊόντων και παιχνιδιών

1. Ηλεκτρικά Προϊόντα
Από το 2004 έως τον Αύγουστο του 2007, η αρμόδια υπηρεσία
της ΓΓΒ κατόπιν ελέγχων στην αγορά διαπίστωσε την ακαταλλη-
λότητα 78 τύπων ηλεκτρικών προϊόντων για τα οποία εξέδωσε
σχετικές αποφάσεις απαγόρευσης κυκλοφορίας και απόσυρσης
από την αγορά. 

2. Παιχνίδια
Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ως αρμόδια αρχή για την επο-
πτεία της αγοράς παιδικών παιχνιδιών και την εφαρμογή της
σχετικής νομοθεσίας με στόχο τη διασφάλιση ενός υψηλού επι-
πέδου ασφάλειας των παιχνιδιών που κυκλοφορούν στην ελλη-
νική αγορά, αλλά και προστασίας της υγείας των παιδιών,
οργάνωσε ένα πολύπλευρο σύστημα παρακολούθησης, ελέγχου
και ενημέρωσης του κλάδου. 
Παράλληλα, δημιούργησε ένα μηχανισμό επιτήρησης της αγοράς
που κάλυπτε το σύνολο της επικράτειας και περιελάμβανε τη διε-
νέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων από επιτροπές που έχουν συ-
σταθεί για το σκοπό αυτό και στις 58 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
της χώρας, προκειμένου να τηρούνται όλες οι προδιαγραφές ως
προς τις βασικές απαιτήσεις ασφάλειας και τις λοιπές απαιτήσεις
των νόμων.
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Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου μηχανισμού παρακολούθησης και
ελέγχου, από το 2005 έως τον Αύγουστο του 2007 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, δημιουργήθηκε
ένας μηχανισμός διοικητικής συνεργασίας και ελέγχου των εισαγό-
μενων 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. 

VIII. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
“ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” 

1. Επιδόσεις της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας
1.1 Οι δράσεις της ΓΓΒ στο ΕΠΑΝ υλοποιούνταν τόσο από την

ίδια όσο και από άλλους φορείς του Τομέα Μεταποίησης και
συνοδευτικών Υπηρεσιών (ΤΜΥ). Η ΓΓΒ, στην τελική αναθε-
ώρηση του ΕΠΑΝ, διαχειριζόταν έργα εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ και στόχευαν στην ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και την
αναβάθμιση του βιομηχανικού περιβάλλοντος. 

1.2 Η συγκεντρωτική διαχρονική πορεία των απορροφή-
σεων του ΤΜΥ και τη ΓΓΒ στο ΕΠΑΝ έχει ως εξής: 

1.3 Όσον αφορά στη συμβασιοποίηση των έργων, ο Τομέας της
Μεταποίησης, στις 31.12.2006, είχε επιτύχει ποσοστό της
τάξης του 127,3% (έναντι 87,4% στις 31.12.2005 εξασφαλίζον-
τας έτσι την πλήρη απορρόφηση των διατιθέμενων πόρων. 

1.4 Οι προκηρύξεις της ΓΓΒ, με συγκεκριμένες προδιαγραφές και
κριτήρια, προκάλεσαν την κινητοποίηση υγιών επιχειρήσεων
και την υποβολή ποιοτικών επιχειρηματικών σχεδίων. Δημι-
ουργήθηκε έτσι μία δεξαμενή επενδυτικών σχεδίων, από
τα οποία συμβασιοποιήθηκε ένα μέρος στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ
2000-2006, ενώ τα υπόλοιπα, με τη μορφή «έργα γέφυρες»,
θα εντάσσονταν στο επόμενο πρόγραμμα για την ανταγωνι-
στικότητα και επιχειρηματικότητα 2007-2013. 
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ΤΜΥ (Σύνολο Τομέα
Μεταποίησης) ΓΓΒ

Δεκ. 2004 45,4% 38,5% 

Δεκ. 2005 57,1% 58,5% 

Δεκ. 2006 77,4% 85,7% 



1.5 Εκτός από τους πόρους του ΕΠΑΝ, η ΓΓΒ διαχειρίστηκε ως
Τελικός Δικαιούχος ποσά για τις ΒΕΠΕ των ΠΕΠ.

1.6 Εισήχθησαν νέα επαγγέλματα (ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί,
κομμωτές) και νέες δραστηριότητες στους οδηγούς των νέων
προκηρύξεων για τα Προγράμματα της Νεανικής & Γυναι-
κείας επιχειρηματικότητας του ΕΠΑΝ (Δράσεις 2.8.1 & 2.8.2). 

1.7 Προκηρύχθηκαν και υλοποιήθηκαν κύκλοι ενισχύσεων ση-
μαντικών Δράσεων της ΓΓΒ, π.χ. εγκατάσταση συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης (Δράση 2.5.2) και διαχείριση/
αξιοποίηση βιομηχανικών αποβλήτων (Δράση 2.9.4). 

1.8 Προκηρύχθηκε η Δράση 2.5.3 «Επιχειρηματικά Σχέδια υφι-
στάμενων μεσαίων επιχειρήσεων μεταποίησης και εργα-
στηρίων παροχής υπηρεσιών ποιότητας». Υποβλήθηκαν
συνολικά 177 επιχειρηματικά σχέδια. Εγκρίθηκαν 163 επιχει-
ρηματικά σχέδια.

1.9 Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε η Δράση 2.7.3 για την Ενί-
σχυση τη Βιομηχανικής Υπεργολαβίας των ΜμΕ. Εντάχ-
θηκαν και ενισχύθηκαν 65 επενδυτικά σχέδια.

1.10 Προκηρύχθηκε η Δράση 2.7.5, με βάση τον κανονισμό De
Minimis, για την ενίσχυση των κλάδων κλωστοϋφαντουργίας,
ένδυσης, υπόδησης και δέρματος (ΚΕΥΔ). Εντάχθηκαν και
ενισχύθηκαν 366 επενδυτικά σχέδια.

1.11 Μέσα στο 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία ένταξης επενδυ-
τικών προτάσεων που είχαν υποβληθεί στο πλαίσιο του Δ΄
Κύκλου του προγράμματος Ενίσχυσης Ολοκληρωμένων
Επιχειρηματικών Σχεδίων Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων (Δράση 2.7.1). 
Μέσα από τους 4 κύκλους του Προγράμματος, εντάχθηκαν
και ενισχύθηκαν 3.434 επιχειρηματικά σχέδια.

1.12 Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε δράση για την «Ενίσχυση
του επαρχιακού τύπου για ηλεκτρονικοποίηση - ψηφιο-
ποίηση επιχειρηματικών λειτουργιών» (Δράση 2.7.4). 
Μέσω της δράσης αυτής ενισχύονταν εφημερίδες οι οποίες
πληρούσαν τα κριτήρια των ημερησίων και εβδομαδιαίων
εφημερίδων και ανήκουν στις εφημερίδες του περιφερειακού
τύπου. Εντάχθηκαν και ενισχύθηκαν 234 επενδυτικά σχέδια.

1.13 Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε νέα δράση για την «Ενί-
σχυση Επιχειρηματικότητας Γονέων με Τρία Τέκνα και
άνω» (Δράση 2.8.3.2 ). Υποβλήθηκαν 1.750 προτάσεις. 

1.14 Σχεδιάστηκε και προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα «Ενίσχυση
Επιχειρηματικότητας ΡΟΜ» (Δράση 2.8.3.3). Υποβλήθηκαν
1.300 προτάσεις. 
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2. Ενέργειες μείωσης της γραφειοκρατίας
2.1 Ανανεώθηκαν οι Οδηγοί Υλοποίησης των Προγραμμάτων

Ενισχύσεων του ΕΠΑΝ πριν από την προκήρυξη νέων κύ-
κλων Δράσεων με στόχο την απλοποίηση των διαδικασιών
υποβολής προτάσεων συμμετοχής, τη μείωση του χρόνου
αξιολόγησης, την επιτάχυνση της πληρωμής των τελικών
αποδεκτών. 

2.2 Εισήχθη η «ηλεκτρονικοποίηση» των διαδικασιών υποβο-
λής, ένταξης και ολοκλήρωσης των Προγραμμάτων, καθώς
και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επικοινωνίας των επενδυτών
με τις αρμόδιες υπηρεσίες. 

2.3 Δημιουργήθηκε υποστηρικτικός μηχανισμός από ομάδα στε-
λεχών, καθώς και ηλεκτρονικό help-desk (διαδίκτυο, γραμμή
εξυπηρέτησης κ.λπ.) για την εξυπηρέτηση των υποψηφίων
επενδυτών κατά την υποβολή και υλοποίηση του επενδυτικού
τους σχεδίου. 

3. Προετοιμασία Δ΄ ΚΠΣ
3.1 Σχεδιάστηκαν και προτάθηκαν αναπτυξιακές παρεμβά-

σεις στο πλαίσιο του σχεδιασμού τη 4ης προγραμματικής πε-
ριόδου 2007-2013 τόσο σε στρατηγικό επίπεδο (ΕΠΑΕ 2007-
2013), όσο και σε επιχειρησιακό επίπεδο.

3.2 Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του ΕΠ Ανταγωνιστικότητα -
Επιχειρηματικότητα 2007-2013 υπήρξε η βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων και του
παραγωγικού συστήματος της χώρας, με έμφαση στη διά-
σταση της καινοτομικότητας. Οι Στρατηγικοί Στόχοι του Επιχει-
ρησιακού προγράμματος εξειδικεύτηκαν σε τέσσερις Άξονες: 
1. Ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. 
2. Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας. 
3. Βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστη-

ρικτικών δομών και υποδομών. 
4. Ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της χώρας και

ενίσχυση της αειφορίας. 
Ο 2ος και 3ος Άξονας, που σχετίζονταν με την Επιχειρηματικό-
τητα, περιελάμβανε: 
 Δράσεις ενίσχυσης επιχειρήσεων για τον εκσυγχρο-

νισμό και την αναβάθμισή τους. 
 Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Επιχειρη-

ματικότητας, που αφορούσαν στην ίδρυση νέων επιχει-
ρήσεων, στην ενίσχυση επιχειρηματικότητας ειδικών
ομάδων πληθυσμού και επιχειρηματικότητας σε νέες και
καινοτόμες δραστηριότητες, σε πρωτοβουλίες της ευρύ-
τερης κοινωνικής οικονομίας. 
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 Δράσεις για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων του αν-
θρώπινου δυναμικού. 

 Δράσεις για την αναβάθμιση και απλούστευση του κα-
νονιστικού πλαισίου, για το Εθνικό Σύστημα Εποπτείας
της Αγοράς, την αύξηση των ηλεκτρονικά παρεχόμενων
δημοσίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την ανά-
πτυξη συστημάτων κοινωνικής εταιρικής ευθύνης, την
αξιοποίηση της πληροφορικής για την καλύτερη συμμε-
τοχή στις δημόσιες συμβάσεις. 

 Ανάπτυξη ενός ενιαίου δικτυακού συστήματος δομών
στήριξης της επιχειρηματικότητας, στρατηγικής πληρο-
φόρησης σε ζητήματα αγορών, τεχνολογικής διαμεσολά-
βησης και προώθησης και διάχυσης της καινοτομίας. 

 Επιχειρηματικά Σχέδια ίδρυσης, εκσυγχρονισμού και
επέκτασης της λειτουργίας των σύγχρονων χρηματο-
οικονομικών εργαλείων, για την παροχή εγγυοδοτήσεων,
επιχειρηματικών κεφαλαίων, μικροδανείων, στις ΜμΕ. 

 Εκσυγχρονισμός των επιχειρηματικών υποδομών με
την επέκταση ή δημιουργία νέων Επιχειρηματικών Πάρκων,
τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σ’ αυτά, την υποστήριξη
Υποδομών για την Ποιότητα, Θερμοκοιτίδων Επιχειρήσεων,
την εφαρμογή προγραμμάτων περιβαλλοντικής αναβάθμι-
σης περιοχών με μεγάλη βιομηχανική συγκέντρωση. 

 Ενίσχυση της προστασίας του καταναλωτή και βελτίωση
των μηχανισμών εποπτείας της αγοράς. 

3.3 Οι «τύποι» των δράσεων της ΓΓΒ, στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ
2007-2013 κατηγοριοποιήθηκαν ως κατωτέρω: 

ΤΥΠΟΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΓΒ
2007-2013 ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ 
ΑΡΧΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ

ΕΡΓΑ ΓΕΦΥΡΕΣ • Έργα Ενισχύσεων που
προέκυψαν από την
τρέχουσα Προγραμμα-
τική Περίοδο

• Συγκεκριμένη περιφε-
ρειακή διάσταση
(ΠΑΣΣ + ΠΜΣ)

• Δράσεις με έργα γέ-
φυρες, όπως ενδει-
κτικά των Δράσεων
ΕΠΑΝ 2.5.1, 2.5.3,
2.5.4 

ΝΕΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 

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

• Συγκεκριμένη περιφε-
ρειακή διάσταση
(ΠΑΣΣ + ΠΜΣ) 

• Νέες δράσεις ενι-
σχύσεων

ΝΕΕΣ ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΘΝΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ

• Με εθνική διάσταση
αλλά απαραίτητη την
«περιφερειοιποίησή»
τους

• Νέες δράσεις/έργα
εθνικής εμβέλειας 



3.4 Συνακόλουθα η προετοιμασία της ΓΓΒ στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ
εξειδικευόταν: 
 Στην οριστικοποίηση των έργων - γέφυρες ώστε να απο-

φευχθεί ο κίνδυνος αφενός συρρίκνωσης των νέων δρά-
σεων 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 Ανά-
πτυξης και να αποφευχθούν επικαλύψεις με άλλα Υπουργεία
(λ.χ. αναδιάταξη δυνάμεων πέρα από Διευθύνσεις). 

 Στην επανεξέταση, συνολικά, του τρόπου χορήγησης -
αξιολόγησης των ενισχύσεων, ιδιαίτερα στις νέες μορφές,
που αφορούν εκκινήσεις νέων επιχειρήσεων (start-ups) και
συστήματα - συμπράξεις επιχειρήσεων (λ.χ. δύο φάσεις:
net working και clustering). 

 Στην πρωτοβουλία-πρόταση αναβάθμισης της επιχειρημα-
τικότητας και της αριστείας. 

 Στην πρωτοβουλία-πρόταση οριζόντιων δράσεων, όπως η
εποπτεία αγοράς, οι νέες δομές στήριξης ΜμΕ (Κέντρα Επι-
χειρηματικότητας και Επενδύσεων), το εθνικό σύστημα ποι-
ότητας η νέα βιομηχανική πολιτική, η συγκρότηση εθνικής
βάσης - συστήματος για τα Επιχειρηματικά Πάρκο κ.ο.κ. 

 Στην προετοιμασία των υπηρεσιών για την πιστοποίηση
της ΓΓΒ στους Τελικούς Δικαιούχους του ΕΣΠΑ (ΥΠΟΙΟ ΑΠ
1469/ΕΥΣΣΑΑΠ/4.5.2007). 

ΙΧ. Ε.Π. ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ - 
«ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», «ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ» 
ΚΑΙ «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

1. Στο πλαίσιο των δύο κύκλων του Προγράμματος «Δικτυωθείτε»
που υλοποιήθηκε μέσω του ΕΟΜΜΕΧ, εντάχθηκαν 86.664 επι-
χειρήσεις.

2. Περισσότεροι από 2.000 εξωτερικοί σύμβουλοι είχαν εκπαιδεύ-
σει 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, με πλήρη απορρόφηση του
αντίστοιχου κονδυλίου. Στο πλαίσιο του Β΄ Κύκλου ενισχύθηκαν
1.286 επιχειρήσεις. 

4. Θεσμοθετήθηκαν για πρώτη φορά ενδιάμεσες πληρωμές. 
5. Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακό Μέλλον», υποβλήθη-

καν προς ένταξη 941 Επενδυτικά Σχέδια, από τα οποία εγκρίθη-
καν 786.
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Χ. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ

1. Αναβαθμίστηκε και επεκτάθηκε η συνεργασία με την Ε.Ε. και
τα θεσμικά όργανά της, καθώς και με Διεθνείς Οργανισμούς με
σκοπό την ανταλλαγή απόψεων, βέλτιστων πρακτικών και μεθοδο-
λογίας. Στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας συμμετείχαν: 
 Σε Επιτροπές και Ομάδες Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτρο-

πής όπως η Ομάδα Υψηλού Επιπέδου για την Πολιτική για
τις Επιχειρήσεις, η Ομάδα για την Ανταγωνιστικότητα και Ανά-
πτυξη, η Διαχειριστική Επιτροπή του Ειδικού Προγράμματος
«Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία», η Ομάδα για την Υπο-
στήριξη της Διεθνοποίησης των ΜμΕ. 

 Σε Επιτροπές του Οργανισμού για την Οικονομική Συνεργα-
σία και Ανάπτυξη (ΟΟΣΑ) όπως η Επιτροπή για τη Βιομηχα-
νία, 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 Φινλαν-
δική Προεδρία και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στη Ρόδο, η 6η Ευρω-
μεσογειακή 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.ά. 

3. Συμμετείχε ενεργά στις εργασίες του ΟΟΣΑ για την Επιχειρηματι-
κότητα και τις ΜμΕ και είχαμε αναπτύξει σημαντικό ρόλο σε ό,τι
αφορά στη δραστηριότητά του για τη Διεθνοποίηση των ΜμΕ. Στο
πλαίσιο αυτό, διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2006, σε συνεργασία
με τον ΟΟΣΑ (Οικονομικός Οργανισμός για τη Συνεργασία και την
Ανάπτυξη) και τον ΟΣΑΕ (Οργανισμός Συνεργασίας Ασίας Ειρηνι-
κού), στην Αθήνα, Παγκόσμια Διάσκεψη με θέμα την «Εξάλειψη
των Εμποδίων Πρόσβασης των ΜμΕ στις Διεθνείς Αγορές». 
Στη Διάσκεψη, στην οποία συμμετείχαν εκπρόσωποι από 65
χώρες: 
 Υιοθετήθηκε το Σχέδιο Δράσης της Αθήνας για την Εξά-

λειψη των Εμποδίων Πρόσβασης των ΜμΕ στις Διεθνείς
Αγορές. 
Στο Σχέδιο Δράσης: 
- καταγράφονταν οι βασικές προκλήσεις με τις οποίες έρ-

χονται αντιμέτωπες οι ΜμΕ στις Διεθνείς Αγορές, 
- διατυπώθηκαν συστάσεις για μελλοντική κυβερνητική

υποστήριξη, για τη διεθνοποίηση των ΜμΕ. 

148



 Ανακοινώθηκε η πρωτοβουλία για τη δημιουργία μηχανι-
σμού για την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ Πολυε-
θνικών Επιχειρήσεων και ΜμΕ, με στόχο τη διευκόλυνση
της διεθνοποίησής τους. 

4. Η ΓΓΒ συμμετείχε στην πρωτοβουλία της Ε.Ε. «Ευρωπαϊκά Επι-
χειρηματικά Βραβεία», τα οποία θεσμοθετήθηκαν από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή με στόχο την αναγνώριση και ανταμοιβή
πρωτοβουλιών που υποστηρίζουν την επιχειρηματικότητα σε περι-
φερειακό επίπεδο. Στον πρώτο κύκλο του Διαγωνισμού, που διορ-
γανώθηκε σε ελληνικό επίπεδο με τη μέριμνα της ΓΓΒ, το 2006,
υποβλήθηκαν συνολικά 29 προτάσεις από ελληνικούς φορείς. Ο
δεύτερος κύκλος βρισκόταν σε εξέλιξη το Σεπτέμβριο του 2007. 

5. Διευρύνθηκε η συνεργασία στον τομέα της βιομηχανίας και των
ΜμΕ σε διμερές επίπεδο, με την υπογραφή μνημονίων συνερ-
γασίας με την Κίνα, το Μαρόκο, τη Μολδαβία και την Ιταλία.

ΧΙ. ΛΟΙΠΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΓΒ
1. Για την προώθηση όλων των έργων και την επίτευξη των στόχων

της ΓΓΒ και του ΥΠΑΝ, κλιμάκια της ΓΓΒ επισκέφθηκαν 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. Προετοιμάστηκαν ολοκληρωμένες προτάσεις για την αναγκαία
αναδιοργάνωση των υπηρεσιών της ΓΓΒ / Σύνταξη Προεδρικού
Διατάγματος για τη σύσταση στη ΓΓΒ Διεύθυνσης Ποιότητας και
Αποδοτικότητας. 

3. Υπήρξε συστηματική συνεργασία με Υπουργείο Εσωτερικών Δη-
μόσιας 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 νο-
μοθετικού πλαισίου, αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων μεταξύ
Υπουργείων. 

4. Υπήρξε επίσης συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Δημό-
σιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για την επικαιροποιημένη κα-
ταγραφή των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων των Υπουργείων και
των Περιφερειών της χώρας και ομαδοποίησή τους κατά θεματική
ενότητα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΟΛΙΤΕΙΑ». 

5. Υπήρξε συμμετοχή της ΓΓΒ σε ομάδες εργασίας που αφορούσαν
στην κοινωνική ένταξη αλλοδαπών στην ελληνική επικράτεια (Ν.
3386/05). 

6. Υπήρξε συμμετοχή της ΓΓΒ στην κατάρτιση της μελέτης για το γε-
νικό χωροταξικό σχεδιασμό που έχει προκηρύξει το ΥΠΕΧΩΔΕ. 
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7. Κατόπιν παρέμβασης της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας και
του Υπουργείου Εξωτερικών στην Ε.Ε. και στα κρατικά όργανα
των Ηνωμένων Πολιτειών, επιτεύχθηκε σημαντική μείωση των
δασμών εισαγωγής που επιβάλλουν οι ΗΠΑ στα ελληνικά προ-
ϊόντα τουρσιών. Τέθηκε έτσι τέλος στη διακριτική σε βάρος των
ελληνικών προϊόντων μεταχείριση σε σύγκριση με αντίστοιχα
προϊόντα άλλων χωρών (τουρκικών, κ.λπ.) και αντιμετωπίσθηκε
επιτυχώς το σοβαρό θέμα κλάδου με την αλλαγή του δασμολογι-
κού καθεστώτος, με σημαντικά οφέλη για τις επιχειρήσεις της
χώρας μας, που εξάγουν προϊόντα στην αγορά των ΗΠΑ.

8. Εκπονήθηκε Πιλοτικό Σχέδιο ανάπτυξης Ορεινής Φθίνουσας
Περιοχής με έμφαση στην επιχειρηματικότητα: Η περίπτωση
της Αργιθέας και των Αγράφων του Ν. Καρδίτσας.
Έγινε αντίστοιχη μελέτη για την Ανάπτυξη Νησιωτικής Φθίνουσας
Περιοχής: Η περίπτωση της Χίου ήταν σε στάδιο υλοποίησης. 
Ανάλογες μελέτες έγιναν για τις νήσους Γαύδο και Ψαρά. 

9. Στο πλαίσιο του Μέτρου «Μελέτες Εμπειρογνωμοσύνης Τεχνι-
κής Βοήθειας του ΕΠΑΝ», έγιναν μελέτες: 
- Εμπειρογνωμοσύνη αξιολόγησης της αποτελεσματικότητος

των ειδικών επενδύσεων ως προς την επίτευξη των στόχων
βελτίωσης και διατήρησης της ανταγωνιστικής θέσης των ενι-
σχυόμενων μεταποιητικών επιχειρήσεων και διατύπωσης
προτάσεων βελτίωσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013. 

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

- Εξειδίκευση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής πολιτικής στα ελ-
ληνικά δεδομένα για τη χάραξη και εφαρμογή ειδικών πολιτι-
κών 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 σχε-
δίου δράσης στο πλαίσιο του ΕΠΑΕ 2007-2013. 

Ανακεφαλαιώνοντας η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας είχε
πρωτοπόρο συμμετοχή, στο γενικότερο Κυβερνητικό έργο της κρι-
νόμενης περιόδου, για την αποκατάσταση της επιχειρηματικότητας,
του επιχειρείν και της αποτελεσματικότητας ως μεγάλων κοινωνι-
κών αξιών, που προάγουν το γενικότερο καλό και συμβάλουν στην
απασχόληση, στην ανάπτυξη και την κοινωνική δικαιοσύνη. Το ση-
μαντικότερο όμως ήταν η απενοχοποίηση του επιχειρείν και του
κέρδους, που τόσο έχει διαστρεβλωθεί και δυστυχώς τα τελευταία
χρόνια παραμορφώνεται από αριστερές ιδεοληψίες και από αριστε-
ρές παραμορφώσεις, οι οποίες δυστυχώς κατά καιρούς εμφανίζον-
ται και δυσχεραίνουν την πορεία προς τα εμπρός.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Εμπορίου
Γενική Γραμματεία Καταναλωτή

Απολογισμός Έργου 2004 - 2007
ΚΑθΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Την περίοδο 2004-2007 πραγματοποιήσαμε με συνέπεια και ευθύνη
το κυβερνητικό πρόγραμμα και στους ευαίσθητους τομείς του εμπορίου
και του καταναλωτή. Στόχος μας να παραγάγουμε θετικά αποτελέσματα
για όλους τους πολίτες. Κάθε μέρα και σε όλους τους τομείς: 
 ασφάλειας και υγιεινής της διατροφής 
 προστασίας του καταναλωτή 
 στήριξης της ανάπτυξης και ειδικά των μικρομεσαίων επιχει-

ρήσεων 
 διαφάνειας και καλύτερης εποπτείας της αγοράς 

Αποτελέσματα: 
 Ο ρυθμός δημιουργίας νέων επιχειρήσεων έφθασε το 2006 στο

υψηλότερο επίπεδο σε σχέση με όλα τα προηγούμενα χρόνια.
 Ο κύκλος εργασιών του λιανεμπορίου αυξανόταν με ταχύτατους

ρυθμούς. 
 Το εμπόριο πρωταγωνιστούσε στη δημιουργία νέων θέσεων ερ-

γασίας και στην αύξηση του ΑΕΠ.
 Ο πληθωρισμός, το Μάϊο του 2007, διαμορφώθηκε στο 2,6%, στο

χαμηλότερο σημείο από το 1999. 

ΤΟΜΕΑΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 
Κύριο Νομοθετικό Έργο
 Ψήφιση του Νόμου 3297/2004 για την Ίδρυση της Ανεξάρτη-

της Αρχής του Συνηγόρου του Καταναλωτή, θεσμού πρωτο-
ποριακού για όλη την Ευρώπη.

 Ψήφιση του Νόμου 3487/2006, σχετικά με τους ετήσιους και
ενοποιημένους λογαριασμούς ορισμένων μορφών εται-
ρειών, τραπεζών, ασφαλιστικών επιχειρήσεων.

 Ψήφιση του Νόμου 3526/2007 για την παραγωγή και διάθεση
προϊόντων αρτοποιΐας.

 Ψήφιση του Νόμου 3557/2007 για την υποχρεωτική ασφά-
λιση της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης.

 Ψήφιση του πρωτοποριακού Νόμου 3587/2007 για την ΠΡΟ-
ΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ.

 Ψήφιση του Νόμου 3604/2007, του πλέον σύγχρονου Νόμου
για τις ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ.
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 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), που ρύθ-
μιζε  μεταξύ άλλων, θέματα υπαίθριου εμπορίου (πλανόδιου
και στάσιμου), ωραρίου καταστημάτων κάθε είδους, εκπτώ-
σεων-προσφορών, ίδρυσης καταστημάτων λιανικού εμπο-
ρίου και πώλησης βιβλίων σε εκθέσεις. 

 Ψήφιση του Ν. 3412/2005 (ΦΕΚ Α΄ 276/4.11.2005) «Πλαίσιο ρυθμί-
σεων για τη σύσταση και λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εταιρίας (SE). 

 Ψήφιση του Ν. 3419/2005 (ΦΕΚ Α΄ 297/6.12.2005) «Γενικό Εμ-
πορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της επιμελη-
τηριακής νομοθεσίας». 

 Παράλληλα, μαζί με τον Γιάννη Παπαθανασίου, επεξεργαστή-
καμε από κοινού με τον υπουργό Δικαιοσύνης Αναστάση Πα-
παληγούρα το νέο Πτωχευτικό Κώδικα (Ν. 3588/07, ΦΕΚ 153
Α΄/ 10.7.2007) εκσυγχρονίζοντας τη σχετική νομοθεσία κατά τα
πρότυπα που ισχύουν σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.

 Π.Δ. 23 (ΦΕΚ Α΄ 31/14.2.2005) για την προσαρμογή του ΝΔ
400/1970 «περί ιδιωτικής επιχειρήσεως ασφαλίσεως» στις διατά-
ξεις 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 φερεγ-
γυότητας για τις επιχειρήσεις ασφάλισης ζημιών). 

 Π.Δ. 58 (ΦΕΚ Α΄ 87/8.4.2005) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας των λαϊκών αγορών». 

 Π.Δ. 133 (ΦΕΚ Α΄ 193/2.8.2005) «Προϋποθέσεις άσκησης επαγ-
γέλματος κουρέα, κομμωτή, τεχνίτη περιποίησης χεριών και πο-
διών, 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 μισθω-
τών 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 εμπο-
ρίου (πλανόδιου και στάσιμου)». 

 Π.Δ. 51 (ΦΕΚ Α΄ 53/13.3.2006) «Όροι και προϋποθέσεις λειτουρ-
γίας των λαϊκών αγορών». 

 Π.Δ. 190/2006 (ΦΕΚ Α΄ 196/14.9.2006) με το οποίο προσαρμό-
ζεται η εθνική νομοθεσία στην οδηγία 2002/92/ΕΚ «Ασφαλιστική
Διαμεσολάβηση». 

 Καταρτίστηκε το σχέδιο του Π.Δ. για το νέο Κανονισμό Προμη-
θειών Δημοσίου, σε αντικατάσταση του ισχύοντος Π.Δ. 394/96. 
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 Εκδόθηκαν δύο προεδρικά διατάγματα (Π.Δ. 59/07, 60/07), με τα
οποία ενσωματώθηκαν τέσσερις κοινοτικές οδηγίες στο εθνικό δί-
καιο: 

       «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».

Καταναλωτικό Κίνημα
 Επικαιροποίηση του Μητρώου Καταναλωτικών Ενώσεων. 
 Το 2006 χρηματοδοτήθηκαν 46 καταναλωτικές οργανώσεις. Το

2005 χρηματοδοτήθηκαν 43 οργανώσεις. Το 2004 51 οργανώσεις
έναντι 22 οργανώσεων το 2003. 

 Ενεργοποίηση του Εθνικού Συμβουλίου Καταναλωτή με στόχο τη
διεύρυνση της συνεργασίας πολιτείας, κοινωνικών φορέων και
καταναλωτικού κινήματος. 

Οργάνωση και Υλικοτεχνική Υποδομή
 Ενεργοποιήθηκε πανελλαδικά ο ενιαίος αριθμός πρόσβασης

1520 του τηλεφωνικού Κέντρου της Γενικής Γραμματείας Κατα-
ναλωτή «Γραμμή Καταναλωτή» με εντυπωσιακά αποτελέσματα. 

 Το 2006 τα ερωτήματα και οι καταγγελίες που έφθασαν στη Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή (μέσω του 1520, e-mail ή αυτοπρόσω-
πης αίτησης) ανήλθαν σε 38.272, αυξημένες κατά 15% σε σχέση
με το 2005. Από αυτές το μεγαλύτερο ποσοστό διευθετήθηκε με
απόλυτα ικανοποιητικό, για τους καταναλωτές, τρόπο, ενώ ένα
σημαντικό ποσοστό παραπέμφθηκε στις αρμόδιες κατά περί-
πτωση δημόσιες υπηρεσίες.

 Καταρτίστηκε το νέο οργανόγραμμα της Γενικής Γραμματείας Κα-
ταναλωτή, στο οποίο περιλαμβάνονταν σημαντικότατες αλλαγές
με στόχο την καλύτερη λειτουργία της υπηρεσίας. 

 Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προχώρησε στην αναβάθμιση
της ιστοσελίδας της (www.efpolis.gr) δημιουργώντας μια πιο σύγ-
χρονη και εύχρηστη ιστοσελίδα. 

 Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών και Πληροφοριακών Υποδομών (Ηλε-
κτρονικό πρωτόκολλο). 

 Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με τη συμμετοχή της σε δρά-
σεις του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης, ενίσχυσε τις εργαστη-
ριακές υποδομές της χώρας σχετικά με τα προϊόντα της
αρμοδιότητάς της. 

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

 Μόνο μέσα στο 2006 διαβιβάστηκαν για έλεγχο 1.051 υποθέσεις
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και εισήχθησαν στο σύστημα RAPEX 96 περιπτώσεις μη κανονι-
κών αγαθών, έναντι 48 το 2005, επίδοση η οποία μας κατέταξε
στην τρίτη θέση ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 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.

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

Έργο για την ασφάλεια και την υγιεινή της διατροφής
1. Από τις αρχές του 2005, η χώρα μας εφαρμόζει υποχρεωτικά,

όπως όλες οι χώρες της Ε.Ε., τον Κανονισμό 178/2002, που
αφορά στη γενική νομοθεσία για τα τρόφιμα. 

2. Από τις αρχές του 2005, όλες οι Νομαρχίες της χώρας ενημερώ-
θηκαν για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, καθώς και για
την υποχρέωση να δημοσιοποιούν τα ονόματα των επιχειρή-
σεων που παραβιάζουν το νόμο. 

3. Από τις αρχές του 2006, όλοι οι παραγωγοί τροφίμων στη χώρα
μας υποχρεώθηκαν να εφαρμόζουν τέσσερις νέους κανονι-
σμούς της Ε.Ε. σχετικά με την ασφάλεια των τροφίμων. Με
τους νέους αυτούς κανονισμούς, καθιερώθηκε ένα ολοκληρωμένο
σύστημα ανιχνευσιμότητας εντός των επιχειρήσεων τροφίμων.
Έτσι ήταν πλέον εφικτή η απόσυρση προϊόντων και μπορούσαν
να δίνονται ακριβείς πληροφορίες, τόσο στους καταναλωτές, όσο
και στο προσωπικό των ελεγκτικών υπηρεσιών. 

4. Οι επιχειρήσεις υποχρεώθηκαν να εφαρμόσουν τους Οδηγούς
Υγιεινής, τους οποίους έχει εκδώσει ο ΕΦΕΤ. Μέχρι το 2007 είχαν
εκδοθεί 16 Οδηγοί Υγιεινής για τα εστιατόρια, τα αρτοποιεία και
ζαχαροπλαστεία, τα κρεοπωλεία, τα σχολικά κυλικεία, τα εμφια-
λωτήρια κ.λπ. 

5. Ο ΕΦΕΤ που την περίοδο 2004-2007 ανήκε στο Υπουργείο Ανά-
πτυξης, είχε αναλάβει τον κεντρικό συντονισμό όλων των φορέων
για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας και ορίστηκε ως Σημείο
Επαφής για την Επιτροπή του Κώδικα Τροφίμων. Έτσι δόθηκε
οριστικό τέλος στην πολυδιάσπαση και στην έλλειψη οργάνωσης
και συντονισμού των ελεγκτικών μηχανισμών. 

6. Θεσμοθετήσαμε τη σύσταση Μητρώου Εκπαιδευτών και Μει-
κτών Κλιμακίων Ελέγχου και ανασυγκροτήσαμε Επιστημονικό
Συμβούλιο Ελέγχου Τροφίμων και Εθνικό Συμβούλιο Πολιτι-
κής Ελέγχου Τροφίμων. 

7. Θεσμοθετήσαμε την αύξηση των προστίμων από 20.000 ευρώ
σε 1.000.000 ευρώ και εξουσιοδοτήσαμε το Δ.Σ. του ΕΦΕΤ για
την επιβολή τους. 
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8. Εγκρίναμε τον κανονισμό λειτουργίας του ΕΦΕΤ, θεσμοθετήσαμε
τη μετάταξη αποσπασμένων υπαλλήλων με σύμβαση ιδιωτικού
δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), ρυθμίσαμε θέματα για την ορ-
γάνωση και λειτουργία των μικτών κλιμακίων και εκδόθηκαν όλα
τα συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών
178/2002, 852/2004, 853/2004, 854/2004 και 882/2004 του Ευ-
ρωπαϊκού Κοινοβουλίου. 

9. Από το δεύτερο εξάμηνο του 2004 ως και το τέλος του 2006, ο
ΕΦΕΤ εκπαίδευσε σε θέματα ασφάλειας και υγιεινής 56.100
εργαζόμενους στη βιομηχανία τροφίμων και διοργάνωσε σεμι-
νάρια επιμόρφωσης, στα οποία συμμετείχαν 1.070 στελέχη του
ΕΦΕΤ και άλλων συναρμόδιων φορέων. 

10. Ο ΕΦΕΤ ενεργοποιήθηκε για την εφαρμογή του RASFF (Σύ-
στημα Έγκαιρης Προειδοποίησης για την Ασφάλεια των
Τροφίμων). Σε κάθε περίπτωση που, μέσα από τους ελέγχους
και την εφαρμογή του συστήματος ιχνηλασιμότητας, διαπιστώνε-
ται ότι ένα επικίνδυνο για την υγεία ή ακατάλληλο ποιοτικά τρό-
φιμο εισέρχεται στα χώρα μας από την ευρωπαϊκή αγορά ή,
αντίστροφα εξέρχεται από την Ελλάδα προς την Ε.Ε., όλες οι εμ-
πλεκόμενες εταιρείες υποχρεώνονται σε ταχύτατη απόσυρση των
σχετικών προϊόντων. Την περίοδο 2004 - 2006, ο ΕΦΕΤ διαχει-
ρίστηκε με επιτυχία 279 σήματα μέσω του RASFF.

11. Από το 2004 ως και το 2006, ο ΕΦΕΤ υλοποίησε 53 Εθνικά Προ-
γράμματα Παρακολούθησης Διατροφικών Κινδύνων (δειγμα-
τοληψία και ανάλυση) και 11 Κοινοτικά Συντονισμένα
Προγράμματα, με γνώμονα τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής. Μέχρι το Σεπτέμβριο του 2007 είχαν διενεργηθεί 7.500
έλεγχοι με δειγματοληψία και ανάλυση, με το ποσοστό παραβα-
τικότητας να κυμαίνεται στο 7%. 

12. Την περίοδο 2005 - 2006 και το πρώτο τρίμηνο του 2007, ο ΕΦΕΤ
επέβαλε πρόστιμα ύψους 4.070.000 ευρώ σε επιχειρήσεις που
παραβίαζαν τη νομοθεσία, δημοσιεύοντας ταυτόχρονα τα ονό-
ματα και τις διευθύνσεις των παραβατών. Επισημαίνεται ότι
από το 1999 που ιδρύθηκε μέχρι και τις αρχές του 2004, ο ΕΦΕΤ
είχε επιβάλει πρόστιμα μόλις σε 4 επιχειρήσεις, με συνολικό ύψος
82.000 ευρώ. 

13. Ο ΕΦΕΤ πραγματοποίησε τους πρώτους ολοκληρωμένους κλαδι-
κούς ελέγχους στη χώρα μας, για τη σωστή επισήμανση των
προϊόντων ζωϊκής και φυτικής προέλευσης με αξιόπιστη ανα-
γραφή της χώρας προέλευσης. Στόχος των ελέγχων ήταν να δια-
σφαλίζεται το δικαίωμα του καταναλωτή για σαφή και ακριβή
πληροφόρηση, αλλά και η προστασία του έλληνα αγρότη και κτη-
νοτρόφου από τον αθέμιτο ανταγωνισμό επιτήδειων κερδοσκόπων. 

14. Προχωρήσαμε το διαγωνισμό για την αγορά και τον εξοπλισμό
κτιρίων και εργαστηρίων στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονί-
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κης, ενώ αναμενόταν η υπογραφή των συμβάσεων με τους ανα-
δόχους για την αγορά εργαστηριακών οργάνων. Είναι σημαν-
τικό να τονιστεί ότι τα έργα του ΕΦΕΤ που εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝ
ενεργοποιήθηκαν σε ποσοστό 94,9%, 18 μήνες πριν από την ολο-
κλήρωση του προγράμματος. 

15. Ενισχύσαμε τον ΕΦΕΤ ώστε να αποκτήσει την αναγκαία υποδομή
σε εξοπλισμό και ελεγκτικό δυναμικό. Το Μάρτιο του 2004 υπη-
ρετούσαν στον ΕΦΕΤ 162 άτομα, ενώ το Σεπτέμβριο του 2007
υπηρετούσαν 203. Παράλληλα, ολοκληρωνόταν η διαδικασία
πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ άλλων 62 και προωθείτο η απόσπαση
34 ακόμη ατόμων από άλλες δημόσιες υπηρεσίες. 

16. Ο ΕΦΕΤ, εκτός από την Κεντρική του Υπηρεσία στην Αθήνα που
μετακινήθηκε σε νέες εγκαταστάσεις με παράλληλη εξοικονόμηση
οικονομικών πόρων, επεκτάθηκε στις περισσότερες περιφέ-
ρειες της χώρας. Το 2007 θέσαμε σε λειτουργία νέες Διευθύνσεις
στην Περιφέρεια Ηπείρου και στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακε-
δονίας και Θράκης. Παράλληλα, προγραμματίζαμε τη δημιουργία
δύο ακόμη Περιφερειακών Διευθύνσεων, του Βορείου Αιγαίου και
της Πελοποννήσου. Στόχος είναι ο ΕΦΕΤ να λειτουργήσει και στις
13 Περιφέρειες της χώρας. 

17. Χρηματοδοτήσαμε πρόγραμμα αναβάθμισης της Βαρβακείου
Αγοράς, από τις πρώτες ημέρες της θητείας μας στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων, με στόχο την
ασφάλεια και την υγιεινή των τροφίμων που διακινούνται σ’ αυτήν
και αλλάξαμε την εικόνα της Βαρβακείου Αγοράς.

18. Ξεκινήσαμε τη λειτουργία της Νέας Αγοράς Κρεάτων στον Ορ-
γανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, σύμφωνα με τις προδια-
γραφές της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας. 

19. Σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε, σε συνεργασία με τους φορείς της
αγοράς, Εθνικό Πρόγραμμα με τίτλο «5 χρώματα την ημέρα -
Με φρούτα και λαχανικά - Συνταγή Ζωής» και στόχο την προ-
ώθηση ενός υγιεινού μοντέλου διατροφής, μέσω της καθημερινής
κατανάλωσης φρούτων και λαχανικών. 

20. Υλοποιήσαμε, στο πλαίσιο της εκστρατείας «5 χρώματα την
ημέρα - Με φρούτα και λαχανικά - Συνταγή Ζωής», πανελλαδικό
πρόγραμμα επικοινωνίας, με καταχωρίσεις στον τύπο, ραδιο-
φωνική και υπαίθρια διαφήμιση. 

21. Υλοποιήσαμε το πρόγραμμα «5 χρώματα την ημέρα - Με φρούτα
και λαχανικά - Συνταγή Ζωής», με τη διανομή έντυπου ενημερω-
τικού υλικού σε όλα τα σούπερ - μάρκετ της χώρας, σε συνερ-
γασία με τον ΣΕΣΜΕ και τις επιχειρήσεις. 

22. Υλοποιήσαμε, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λαϊκών Αγορών
Αθήνας - Πειραιά, ενέργεια προώθησης του Προγράμματος «5
χρώματα την ημέρα - Με φρούτα και λαχανικά - Συνταγή Ζωής»
στις Λαϊκές Αγορές του Λεκανοπεδίου Αττικής, με τη διανομή έν-
τυπου υλικού από ειδικά σημεία.
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Έργο για την προστασία των καταναλωτών
23. Δημιουργήσαμε ολοκληρωμένο δίκτυο δομών για την προ-

στασία των συμφερόντων των καταναλωτών. 
24. Ενεργοποιήσαμε την έως το 2004 ανύπαρκτη Γενική Γραμμα-

τεία Καταναλωτή και αναβαθμίσαμε τη λειτουργία της Γραμμής
Καταναλωτή 1520 σε όλη την Ελλάδα. 

25. Θεσμοθετήσαμε το Συνήγορο του Καταναλωτή, με αντικείμενο
την εξωδικαστική επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν
οι καταναλωτές. Ο θεσμός αυτός αναδείχτηκε σε βασικό εργαλείο
για την προστασία των καταναλωτών μέσα στα επόμενα χρόνια.
Οφείλω να σημειώσω ότι όλες οι επόμενες κυβερνήσεις στήριξαν
έμπρακτα το θεσμό αυτό.

26. Λειτουργήσαμε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή, με στόχο
την προστασία των συμφερόντων του καταναλωτή στις συναλλα-
γές του εκτός των ελληνικών συνόρων. 

27. Δημιουργήσαμε το Δίκτυο Προστασίας του Καταναλωτή Δυτι-
κών Βαλκανίων. 

28. Αναβαθμίσαμε το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή. 
29. Όλες οι επώνυμες καταγγελίες των καταναλωτών εξετάζονταν

από τη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. Μόνο το 2006, πάνω
από 14.600 περιπτώσεις καταγγελιών από καταναλωτές δι-
ευθετήθηκαν με την παρέμβαση της Γενικής Γραμματείας Κα-
ταναλωτή. 

30. Επιβλήθηκαν για πρώτη φορά, μετά από επώνυμες καταγγελίες,
υψηλά πρόστιμα σε μεγάλες επιχειρήσεις, όπως τράπεζες,
ασφαλιστικές εταιρείες, ινστιτούτα αδυνατίσματος κ.α., για καταχρη-
στική συμπεριφορά σε βάρος των συμφερόντων των καταναλωτών. 

31. Εκδόθηκαν συστηματικά ενημερωτικά έντυπα και οδηγοί του
καταναλωτή για μια σειρά συναλλαγών, τα οποία διακινούνταν
μέσω των ΚΕΠ για τη σωστή ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαι-
σθητοποίηση των καταναλωτών. 

32. Τριπλασιάσαμε τους πόρους για τη χρηματοδότηση συγκεκρι-
μένων δράσεων των καταναλωτικών οργανώσεων. 

33. Θεσπίσαμε το Χάρτη Υποχρεώσεων των Δημοσίων Επιχειρή-
σεων προς τους πολίτες - καταναλωτές. Ο Χάρτης αυτός κα-
θόριζε τις υποχρεώσεις και τους όρους, σύμφωνα με τους οποίους
κάθε Δημόσια Επιχείρηση παρέχει τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες
της προς τους καταναλωτές, με συγκεκριμένες δεσμεύσεις όσον
αφορά το χρόνο και την ποιότητα εξυπηρέτησής τους. Επίσης, κα-
θόριζε διαδικασία αποζημίωσης του καταναλωτή, σε περίπτωση
πού η Δημόσια Επιχείρηση δεν τηρούσε τις υποχρεώσεις της. 

34. Θεσμοθετήσαμε νέα τιμολογιακή πολιτική για τα φάρμακα, με
βάση το μέσο όρο τιμών των τριών φθηνότερων χωρών της Ε.Ε.
Ταυτόχρονα νομοθετήσαμε τη μείωση κατά 20% της τιμής των
πρωτότυπων φαρμάκων, μετά τη λήξη της ισχύος των διπλω-
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μάτων ευρεσιτεχνίας τους. Έτσι η Ελλάδα σταμάτησε να είναι η
μοναδική χώρα που δεν μειώνονταν οι τιμές των φαρμάκων όταν
έληγε η πατέντα τους. Αυτό σήμαινε όφελος για τους ασθενείς,
για τα ασφαλιστικά ταμεία και για το κοινωνικό σύνολο. 

35. Διασφαλίσαμε σε πρώτη φάση ένα καθαρό όφελος της τάξης
των 60.000.000 ευρώ για το κοινωνικό σύνολο και το ασφαλι-
στικά ταμεία, ως αποτέλεσμα της νέας τιμολογιακής πολιτικής
φαρμάκων. 

36. Καθιερώσαμε την παροχή έκπτωσης 4% από τις φαρμακευτι-
κές εταιρείες στα ασφαλιστικά ταμεία. Έτσι αυτά απέκτησαν
επιτέλους τα στοιχειώδη οφέλη τα οποία δικαιούται να έχει κάθε
δημόσια ή ιδιωτική επιχείρηση από τους μεγάλους προμηθευτές
της. Το ποσό της επιστροφής προς τα ασφαλιστικά ταμεία –με
τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς- μπορούσε να υπερβαίνει
τα 80.000.000 ευρώ σε πρώτη φάση. Δυστυχώς τη ριζοσπαστική
αυτή ρύθμιση δεν την εφάρμοσαν οι επόμενες πολιτικές ηγεσίες.

37. Ορίσαμε με νόμο την υποχρεωτική προθεσμία καταβολής χρη-
μάτων από τις ασφαλιστικές εταιρείες, για την πρόωρη ή κα-
νονική εξαγορά συμβολαίων ζωής από τον ασφαλισμένο. Σε
περίπτωση μη τήρησης της προθεσμίας, προβλέπονταν πρό-
στιμο στην ασφαλιστική εταιρεία, ύψους 3.000 - 60.000 ευρώ. 

38. Καταρτίσαμε νέο νόμο για την ασφάλιση αυτοκινήτου, ο οποίος
μειώνει τα ασφάλιστρα για τους συνεπείς ασφαλισμένους και δεί-
χνει κόκκινη κάρτα στους ασυνείδητους οδηγούς, που προκαλούν
ατυχήματα υπό την επήρεια αλκοόλ ή απαγορευμένων ουσιών. 

39. Αυξήσαμε από 2 σε 5 χρόνια το χρόνο παραγραφής των
απαιτήσεων των παθόντων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.
Με την αλλαγή αυτή αποφευγόταν ένα σημαντικό πρόβλημα στην
απονομή της δικαιοσύνης, αφού μέχρι τότε, πολλές αγωγές πα-
θόντων πολιτών δεν ευδοκιμούσαν λόγω του σύντομου χρόνου
παραγραφής. 

40. Καθιερώσαμε διαδικασία κοινοποιήσεων και δημοσιότητας για
τις περιπτώσεις καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης του
αυτοκινήτου. Μέσω του Κέντρου Πληροφοριών, που θα λειτουρ-
γούσε στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, κάθε ενδιαφε-
ρόμενος θα μπορούσε να ενημερώνεται άμεσα και έγκυρα. Τα
μέτρο αυτό αποτελούσε μια σημαντική καινοτομία, που αποσκο-
πούσε στην προστασία του καταναλωτή και την ενίσχυση της δια-
φάνειας στο χώρο των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

41. Ρυθμίσαμε πληρέστερα τα ζητήματα καταγγελίας της σύμβα-
σης ασφάλισης, με στόχο τη διαφάνεια στις συναλλαγές και την
αποτελεσματικότερη προστασία των ζημιωθέντων σε αυτοκινητι-
στικά ατυχήματα. 

42. Καθιερώσαμε να γίνεται η ασφάλιση των αυτοκινήτων με βάση
την τρέχουσα πραγματική αξία του αυτοκινήτου. Με τη ρύθ-
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μιση αυτή ορίστηκε δικαίωμα επιστροφής του ασφαλίστρου στο
δικαιούχο, όταν αυτό είναι μεγαλύτερο από την τρέχουσα πραγ-
ματική αξία του ασφαλισμένου οχήματος, ενώ προβλέπονταν και
αντίστοιχες διοικητικές κυρώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες.
Επρόκειτο για μια σημαντική τομή, που λειτουργεί υπέρ του κα-
ταναλωτή και παράλληλα συμβάλλει στην καλύτερη λειτουργία της
ασφαλιστικής αγοράς. 

43. Επεκτείναμε από 3 σε 8 ημέρες το διάστημα στο οποίο θα
πρέπει να δηλώνεται ένα ατύχημα στον ασφαλιστή. Η επιμή-
κυνση αυτή είναι αναγκαία, ιδίως όταν ο παθών έχει τραυματιστεί
και δεν είναι σε θέση να ενημερώσει άμεσα τον ασφαλιστή του. 

44. Καθιερώσαμε προσωρινή κάλυψη μέχρι την έκδοση του ορι-
στικού ασφαλιστηρίου, η οποία πιστοποιείται με την έκδοση
προσωρινού σήματος. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η πιθα-
νότητα να μείνει το αυτοκίνητο ανασφάλιστο μέχρι την έκδοση του
ασφαλιστηρίου. 

45. Επιβάλαμε ανώτατες τιμές σε είδη βασικής ανάγκης που πω-
λούνται σε κλειστές αγορές, όπως κυλικεία πλοίων, αεροδρομίων,
αρχαιολογικών χώρων, νοσοκομείων κ.λπ. 

46. Τοποθετήσαμε ζυγιστικούς σταθμούς σε 48 Λαϊκές Αγορές,
ώστε κάθε καταναλωτής να μπορεί να ελέγχει αν το βάρος του
προϊόντος, το οποίο αγόρασε είναι το πραγματικό. 

47. Προκηρύξαμε διαγωνισμό για το Παρατηρητήριο Τιμών, το
οποίο έγινε πράξη από τις επόμενες πολιτικές ηγεσίες.

48. Ψηφίσαμε νέο Νόμο για την προστασία του καταναλωτή, με
καινοτόμες ρυθμίσεις που παρέχουν λύσεις σε σύγχρονα προ-
βλήματα, σε μεγαλύτερο εύρος συναλλαγών. 

49. Ψηφίσαμε ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η κα-
τάσχεση της πρώτης κατοικίας δανειολήπτη για χρέος μέχρι
δέκα χιλιάδες ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές
κάρτες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεδειγμένη αδυνα-
μία πληρωμής. 

50. Παρείχαμε τη δυνατότητα στις ενώσεις των καταναλωτών να
ασκούν συλλογικές αγωγές, με βάση τις οποίες μπορούν να ζη-
τούν την αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας
που υφίστανται οι καταναλωτές από την εκδήλωση μίας παράνο-
μης συμπεριφοράς από κάποιον προμηθευτή. 

51. Δώσαμε τη δυνατότητα στο μεμονωμένο καταναλωτή να επι-
διώξει, σε ατομικό επίπεδο, με σύντομες δικαστικές διαδικα-
σίες την ικανοποίηση δεδομένης απαίτησής του για
ζημιογόνα αποτελέσματα που υφίσταται από αθέμιτη εμπορική
πρακτική, με βάση σχετική αμετάκλητη δικαστική απόφαση που
έχει εκδοθεί επί συλλογικής αγωγής. 

52. Ο Υπουργός Ανάπτυξης ρυθμίζει με αποφάσεις του τους
όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμογής της συμπεριφοράς
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των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμετάκλητων δικαστικών
αποφάσεων επί αγωγών ή ενώσεων καταναλωτών, εφόσον από
το δεδικασμένο προκύπτουν συνέπειες ευρύτερου δημόσιου ενδια-
φέροντος που επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

53. Θεσπίσαμε κανόνες για την προστασία της ψυχικής υγείας των
ανηλίκων. 

54. Εναρμονίσαμε την ελληνική νομοθεσία με την κοινοτική οδηγία
περί παραπλανητικής διαφήμισης, αθέμιτων εμπορικών
πρακτικών και γενικής ασφάλειας των προϊόντων. 

Έργο για τη στήριξη της ανάπτυξης
και ειδικά των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
55. Δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τη λειτουργία του εμ-

πορίου και προσαρμόσαμε το ωράριο λειτουργίας των καταστη-
μάτων στα πρότυπα της Ε.Ε. Με το νέο αυτό νόμο, το εμπόριο
ξεκίνησε να πρωταγωνιστεί στη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας, ενώ ο προγραμματισμός ιδιωτικών επενδύσεων στον
κλάδο ξεπερνούσε το 1,5 δισ. ευρώ, τον Αύγουστο του 2007. Με
τον ίδιο νόμο εισαγάγαμε τη δημιουργία του Γ.Ε.ΜΗ., του Γε-
νικού Εμπορικού-Επιχειρηματικού Μητρώου, πρωτοπορια-
κού θεσμού για την Ελλάδα.

56. Απλουστεύσαμε, σε συνεργασία με το ΥΠΕΣΔΔΑ, τις διαδικα-
σίες ίδρυσης, μεταβίβασης και λειτουργίας των καταστημά-
των υγειονομικού ενδιαφέροντος. Με τη ρύθμιση αυτή,
ορίστηκαν συγκεκριμένα χρονικά όρια για την προέγκριση και τη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας από τις τοπικές αρχές. Σε περί-
πτωση παρέλευσης της προθεσμίας, αποδεικνυόταν αυτόματα ότι
η άδεια έχει χορηγηθεί. Σε περίπτωση μεταβίβασης, δεν χρειαζό-
ταν εκ νέου η διαδικασία για χορήγηση νέας άδειας και αρκούσε η
κατάθεση μιας υπεύθυνης δήλωσης. Επιπλέον επιτράπηκε σε όλα
τα καταστήματα τροφίμων και ποτών (μη σερβιριζόμενα) να διακι-
νούν οποιοδήποτε συνδυασμό προϊόντων επιθυμούν, εφ’ όσον τη-
ρούνταν οι κανόνες υγιεινής και ασφάλειας. Και τέλος επιτράπηκε
πλέον σε όλα τα μικτά καταστήματα να νοικιάζουν και σε άλλους
επιχειρηματικούς φορείς χώρους που επιθυμούν. 

57. Προωθούσαμε, τον Αύγουστο του 2007, νέο θεσμικό πλαίσιο για
την απλούστευση των διαδικασιών ίδρυσης εμπορικών εται-
ρειών και για τη μείωση της γραφειοκρατίας στην έναρξη νέων
επιχειρήσεων. 

58. Δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για τις Α.Ε. (ν. 2190), το
οποίο προσαρμόζει την εθνική νομοθεσία στα κοινοτικά δεδο-
μένα, περιορίζει τη γραφειοκρατία σε όλα τα στάδια λειτουργίας
της επιχείρησης και ενισχύει τα δικαιώματα της μειοψηφίας. 

59. Ενσωματώσαμε πλήρως στο εθνικό μας δίκαιο τον κανονισμό Ε.Κ.
αρ. 2157/2001, περί του καταστατικού της ευρωπαϊκής εταιρείας. 
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60. Ολοκληρώσαμε, σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύ-
νης, την αναμόρφωση του νέου Πτωχευτικού Κώδικα, που
περιελάμβανε ένα απλουστευμένο, σύγχρονο, δίκαιο και λει-
τουργικό σύστημα ρυθμίσεων, με το οποίο δίνεται μια δεύ-
τερη ευκαιρία στον επιχειρηματία, όταν βέβαια η πτώχευση
δεν γίνεται με δόλο. Ο Νέος Κώδικας προσέφερε σημαντικά
οφέλη στην υγιή επιχειρηματική δράση, ιδίως των μικρομε-
σαίων μονάδων και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία,
στην απασχόληση, την κοινωνία. 

61. Δημιουργήσαμε νέο θεσμικό Πλαίσιο για το πλανόδιο και υπαί-
θριο εμπόριο, με κατάργηση των ιδιωτικών παζαριών και συγκρο-
τήθηκαν μικτά συνεργεία ελέγχου, με σκοπό την πάταξη του
φαινομένου του παραεμπορίου και του αθέμιτου ανταγωνισμού. 

62. Διαμορφώσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Επιμε-
λητηρίων, με έμφαση στη δημιουργία υπηρεσίας μιας στάσης
για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ΜμΕ και την τήρηση του Γενι-
κού Εμπορικού Μητρώου. 

63. Διαμορφώσαμε και υποβάλαμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
συγκεκριμένη πρόταση για τα είδη που μπορούν να διαθέτουν
τα περίπτερα, έχοντας όμως λάβει υπόψη την προστασία της
υγείας των καταναλωτών, σύμφωνα με τους κανονισμούς του
ΕΦΕΤ, αλλά και τις απαιτήσεις της Γενικής Γραμματείας Κατανα-
λωτή. Στόχος μας ήταν να τροποποιηθεί η ισχύουσα νομοθεσία,
η οποία ήταν εντελώς απαρχαιωμένη για τα είδη που επιτρέπεται
να πωλούν τα περίπτερα. 

64. Προκηρύξαμε, για πρώτη φορά, προγράμματα κοινοτικής χρη-
ματοδότησης για μικρομεσαίες επιχειρήσεις εμπορίου και
υπηρεσιών. Συγκεκριμένα, προκηρύχθηκε η δράση για την ενί-
σχυση της ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών επιχειρήσεων του Εμ-
πορίου και ενισχύθηκαν 2.533 επιχειρήσεις. Προκηρύχθηκε επίσης
η δράση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας πολύ μικρών
επιχειρήσεων υπηρεσιών και ενισχύθηκαν 2.798 επιχειρήσεις. 

65. Ενεργοποιήσαμε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μι-
κρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ). Μέχρι τον Αύγουστο του 2007
είχαν δοθεί εγγυήσεις σε 3.280 επιχειρήσεις. Επιπλέον το
ΤΕΜΠΜΕ διαχειριζόταν και τη δράση που αφορούσε την επιδό-
τηση με 4 εκατοστιαίες μονάδες του επιτοκίου των δανείων
προς τις μικρές επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι 20 άτομα.
Το μέτρο αυτό της επιδότησης τέθηκε σε εφαρμογή από την 1η

Σεπτεμβρίου 2006 και μέχρι τον Αύγουστο του 2007 είχαν εγκριθεί
περίπου 870 αιτήσεις επιδότησης. 

66. Εφαρμόσαμε, για πρώτη φορά, σε συνεργασία με το Υπουργείο
Απασχόλησης, πρόγραμμα επιδότησης της μερικής απασχό-
λησης στις πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου. 

67. Προκηρύξαμε διαγωνισμό για το Εθνικό Παρατηρητήριο Εμπο-
ρίου. 
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68. Καθορίσαμε πλέον δια νόμου και όχι με εκάστοτε υπουργική
απόφαση, νέο σύστημα εκπτώσεων, με το οποίο επιτρά-
πηκε η πώληση εμπορευμάτων με μειωμένες τιμές δύο
φορές το χρόνο λόγω τέλους εποχής (τακτικές εκπτώσεις).
Ο νέος νόμος (και όχι ο εκάστοτε Υπουργός) ρύθμιζε με τρόπο
σαφή, τόσο τη χρονική περίοδο των εκπτώσεων, όσο και το σύ-
στημα των προσφορών και των προεκπτώσεων, όπως άλλωστε
είχαν ζητήσει όλοι οι εμπορικοί σύλλογοι και ειδικά οι μικρο-
μεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις της χώρας. 

69. Αντιμετωπίσαμε, με νομοθετική ρύθμιση, τον αθέμιτο ανταγωνι-
σμό στον ευαίσθητο χώρο του βιβλίου, θέτοντας αυστηρές προ-
ϋποθέσεις για τον αριθμό των εκθέσεων βιβλίου και των
δυνατοτήτων πώλησης βιβλίων σε αυτές. Με τις συγκεκριμένες
διατάξεις δίνεται πλέον η δυνατότητα έκφρασης σε όλους τους
συνδικαλιστικούς φορείς στο χώρο του βιβλίου και παράλληλα πε-
ριορίζεται μια δραστηριότητα που βλάπτει τα βιβλιοπωλεία και κυ-
ρίως τα μικρότερα «βιβλιοπωλεία της γειτονιάς». 

70. Προχωρήσαμε στη νομοθετική ρύθμιση για τη γρήγορη κατα-
στροφή προϊόντων που κατάσχονται στο πλαίσιο των ελέγχων
μας για τον περιορισμό του φαινομένου του παραεμπορίου. 

71. Θεσπίσαμε, με το νόμο για το Εμπόριο, συγκεκριμένες ρυθμί-
σεις με πολύ αυστηρότερους όρους από ό,τι ίσχυαν στο πα-
ρελθόν και συγκεκριμένα κριτήρια. Έτσι οι μικρές εμπορικές
επιχειρήσεις διατηρούν το πλεονέκτημα που διαθέτουν να είναι
κοντύτερα στον καταναλωτή, ενώ τα μεγάλα καταστήματα επιτρέ-
πεται να λειτουργούν έξω από τα κέντρα των πόλεων. 

72. Εφαρμόσαμε τριετές πρόγραμμα εξυγίανσης του Οργανισμού
Λαϊκών Αγορών, με αποτέλεσμα ο Οργανισμός να περάσει στην
κερδοφορία. 

73. Προκηρύξαμε διαγωνισμό για την ανάδειξη μειοδότη προμηθευτή,
προκειμένου να τοποθετηθούν χημικές τουαλέτες σε όλες τις
Λαϊκές Αγορές. 

74. Ολοκληρώσαμε το σχετικό διαγωνισμό και κατασκευάστηκαν νέοι
λειτουργικοί πάγκοι για τις Λαϊκές Αγορές. Παράλληλα, παρεί-
χαμε γενναία επιδότηση για την αγορά τους, ώστε να βελτιωθεί η
εικόνα όλων των Λαϊκών Αγορών. 

75. Ανακηρύξαμε το 2006 Έτος Ελαιολάδου και ελιάς με σκοπό
της προώθηση της ταυτότητάς τους εδώ και στις αγορές του εξω-
τερικού. Ανακαινίσαμε το Εργαστήριο Ελαιολάδου του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και το ενισχύσαμε με εξελιγμένο τεχνολογικό
εξοπλισμό. Διαθέτοντας την αναγνώριση του Διεθνούς Συμβου-
λίου Ελαιολάδου, μπορεί να παρέχει την πιστοποίηση ποιότητας
που είναι απαραίτητη για τις εξαγωγές και την αναβάθμιση γενικά
της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου. Παράλληλα ξεκινήσαμε
την ίδρυση τριών νέων εργαστηρίων ελαιολάδου, στην Καλα-
μάτα, στα Χανιά και στα Μυτιλήνη. 
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76. Διοργανώσαμε διαγωνισμό για το σχεδιασμό συσκευασίας
ελαιολάδου, με σκοπό την ενίσχυση τας τυποποίησης, ως μέσο
για τη διασφάλιση της ποιότητας του ελληνικού ελαιολάδου, αλλά
και για την αναβάθμιση της αξίας του στις αγορές του εξωτερικού.
Επιπρόσθετα, εκδόθηκαν και διανεμήθηκαν στους παραγωγούς
ενημερωτικά έντυπα, που παρουσιάζουν το όφελος από την τυ-
ποποίηση των προϊόντων ελαιολάδου. 

77. Εκδόσαμε νέο Προεδρικό Διάταγμα για το επάγγελμα και τα επαγ-
γελματικά δικαιώματα των κουρέων κομμωτών. 

Έργο για τη διαφάνεια και την καλύτερη εποπτεία της αγοράς
78. Καταρτίσαμε νέο νόμο για τον ανταγωνισμό, ο οποίος ενσω-

μάτωσε επί το αυστηρότερο όλες τις κοινοτικές οδηγίες για την
αποτελεσματική εποπτεία της αγοράς. 

79. Ενεργοποιήσαμε και στηρίξαμε την ανεξάρτητη Επιτροπή Αντα-
γωνισμού, η οποία, μόνο κατά τη διετία 2005-2006, επέβαλε
δέκα φορές υψηλότερα πρόστιμα, σε σχέση με την περίοδο
1995-2004 συνολικά. 

80. Καθιερώσαμε νέο κανονισμό προμηθειών, με την προώθηση
Προεδρικού Διατάγματος για την εναρμόνιση της εθνικής νομοθε-
σίας με τις κοινοτικές οδηγίες. Με τις ρυθμίσεις αυτές, απλουστεύ-
σαμε τις διαδικασίες, ενισχύσαμε τη διαφάνεια και δώσαμε νέες
δυνατότητες πρόσβασης, ιδίως στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. 

81. Προκηρύξαμε διαγωνισμό για τη δημιουργία Εθνικού Συστήμα-
τος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Προμηθειών, το οποίο εισήχθη
το επόμενο διάστημα χωρίς να έχει τεθεί πλήρως ακόμα σε εφαρ-
μογή.

82. Θεσπίσαμε αυστηρά όρια φερεγγυότητας σε όλες τις ιδιωτι-
κές ασφαλιστικές εταιρείες, οι οποίες υποχρεώθηκαν να αυξή-
σουν το μετοχικό τους κεφάλαιο κατά 650 εκατ. ευρώ. Τα νέα όρια
φερεγγυότητας ήταν υψηλότερα από αυτά που επιβάλλει η σχε-
τική κοινοτική οδηγία. 

83. Καταρτίσαμε νέο νόμο για την επιτάχυνση της εκκαθάρισης
των ασφαλιστικών εταιρειών, με προτεραιότητα στην αποζη-
μίωση των εργαζόμενων σε αυτές. 

84. Καθιερώσαμε νέο σύστημα καθολικών και αυστηρών ελέγχων σε
όλες τις ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, το οποίο οδήγησε
στην αφαίρεση της άδειας από 8 εταιρείες που επανειλημμένα
παραβίαζαν το νόμο και τα δικαιώματα των ασφαλισμένων. 

85. Προωθήσαμε νέο σχέδιο νόμου για την ενσωμάτωση της οδηγίας
2003/58/ΕΚ, για τη δημοσιότητα εταιρειών. 

86. Προχωρήσαμε στον εκσυγχρονισμό της Αγορανομικής Διάταξης
14/89, η οποία περιλαμβάνει 467 άρθρα. Καταργήθηκαν 73
άρθρα και αναθεωρήθηκαν άλλα 71, ως αποτέλεσμα της δημό-
σιας διαβούλευσης με τους φορείς της αγοράς. 
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87. Διαμορφώσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την ενοποίηση των ποι-
νών που επιβάλλονταν από τους φορείς ελέγχου της λειτουργίας
των επιχειρήσεων, ιδίως στους τομείς της ασφάλειας της διατρο-
φής.

88. Εντατικοποιήσαμε τους ελέγχους όλων των ελεγκτικών μηχα-
νισμών και συγκεκριμένα του ΕΦΕΤ, των διευθύνσεων μετρολο-
γίας, βιομηχανικών προϊόντων και φαρμάκων, τροφίμων και
ποτών και παροχής υπηρεσιών, καθώς και των αρμόδιων υπη-
ρεσιών των Νομαρχιών. Παράλληλα, ενισχύσαμε θεσμικά και ορ-
γανωτικά το συντονισμό μεταξύ των φορέων. 

89. Εντατικοποιήσαμε τη συνεργασία του ΕΦΕΤ με το Υπουργείο
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και τις Νομαρχίες της χώρας,
σε ό,τι αφορά τους ελέγχους για τον περιορισμό του απαράδεκτου
φαινομένου των ελληνοποιήσεων των κρεάτων που παρατηρούν-
ταν ειδικότερα τις ημέρες των εορτών. 

90. Εναρμονίσαμε την πολιτική φαρμάκων με τις κοινοτικές οδηγίες
και τη νομολογία του Συμβουλίου Επικρατείας. Θεσμοθετήσαμε
ενιαίους και καθαρούς κανόνες, χωρίς εξαιρέσεις και διακρίσεις,
δημιουργώντας κλίμα αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους φορείς της
αγοράς. 

91. Τροποποιήσαμε ριζικά το απαράδεκτο καθεστώς τιμολόγησης
που ίσχυε σε βάρος των φαρμάκων που παράγονται στη χώρα
μας. Έτσι θεσπίζονται ίσοι όροι ανταγωνισμού για τα εγχώρια
και εισαγόμενα φάρμακα και δίνεται μια ευκαιρία ανάκαμψης
στην ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία. 

92. Χαρτογραφήσαμε την αγορά κρεάτων και λαχανικών, με σκοπό
τη διεξαγωγή εστιασμένων ελέγχων από όλους τους αρμόδιους
μηχανισμούς του Κράτους. 

93. Καθιερώσαμε νέο σύστημα διαμόρφωσης των διδάκτρων στα
ιδιωτικά σχολεία. Σύμφωνα με αυτό, στην πρώτη τάξη δημοτικού
και γυμνασίου τα δίδακτρα διαμορφώνονται ελεύθερα, αλλά σε
όλες τις υπόλοιπες τάξεις του δημοτικού και του γυμνασίου τα δί-
δακτρα καθορίζονται με βάση τον πληθωρισμό και τις αυξήσεις
των αμοιβών των εκπαιδευτικών. 

94. Καταργήσαμε τις αγορανομικές διατάξεις για τη διαμόρφωση
των διδάκτρων στα φροντιστήρια, ΙΕΚ και Κέντρα Ελευθέρων
Σπουδών. 

95. Απλοποιήσαμε τις αγορανομικές διατάξεις για την αναγραφή των
τιμών και των ενδείξεων των προϊόντων. 

96. Προχωρήσαμε, για πρώτη φορά, σε ελέγχους μεγάλων καταστη-
μάτων στο θέμα της αναγραφής διπλών τιμών, προκειμένου να
μην υπάρχουν άλλες τιμές στο ράφι και άλλες στο ταμείο. 
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97. Πραγματοποιήσαμε κλαδικό έλεγχο στα προϊόντα ζωϊκής και φυ-
τικής προέλευσης (όσπρια, ρύζι, αλάτι, γάλα, κρέας κ.λπ.), για τη
σωστή επισήμανση και τη διακρίβωση της χώρας προέλευ-
σης. Έτσι διασφαλίστηκε η σωστή πληροφόρηση του κατανα-
λωτή και παράλληλα προστατεύεται η εγχώρια παραγωγή. 

98. Δημιουργήσαμε νέο μηχανισμό και νέο σύστημα ελέγχων που
αφορά τη διακίνηση πετρελαίου θέρμανσης. 

99. Καθιερώσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των Λαϊκών Αγο-
ρών, με τη ψήφιση του Ν. 3377/05 και την έκδοση του Προεδρι-
κού Διατάγματος 51/06. Απλοποιήθηκαν και έγιναν περισσότερο
αντικειμενικές οι διαδικασίες χορήγησης άδειας επαγγελματία
πωλητή στις λαϊκές αγορές, δίνοντας ισχυρό κτύπημα στις κομ-
ματικές συναλλαγές και στις πελατειακές σχέσεις μεταξύ πολιτών
και κράτους. 

100.  Προχωρήσαμε σε νομοθετική ρύθμιση που αφορά την ίδρυση
βιολογικών αγορών και την έκδοση σχετικού Προεδρικού Δια-
τάγματος, για τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊ-
κών αγορών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, με σκοπό την
οργάνωση της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή. 

Και τέλος ιδιαίτερα συνοπτικά:
• Από 1.1.2005 το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή εντάχθηκε στη

Γενική Γραμματεία Καταναλωτή.
• Δημιουργήσαμε Δίκτυο Προστασίας Καταναλωτή των Δυτικών

Βαλκανίων για θέματα ασφάλειας τροφίμων και βιομηχανικών
αγαθών, αφού οι άλλες χώρες δεν είναι ενταγμένες στην Ευρω-
παϊκή Ένωση.

• Δημιουργήσαμε Δίκτυο Ευρωμεσογειακής Συνεργασίας σε θέματα
ενημέρωσης του καταναλωτή.

• Επικαιροποιήσαμε το Μητρώο Καταναλωτικών Οργανώσεων και
τις στηρίξαμε με κάθε τρόπο για να επιτελέσουν την αποστολή
τους.
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας

Απολογισμός Έργου 2004 - 2007
ΚΑθΕ ΧΡΟΝΟ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ

Κατά τη διάρκεια της περιόδου 2004-2007, το έργο που συντελέ-
σθηκε ήταν σημαντικό, τόσο για υλοποίηση των δράσεων που βρί-
σκονταν σε εξέλιξη, όσο και την κατάρτιση νέων, σύμφωνα με το νέο
σχεδιασμό και τη στρατηγική της Νέας Διακυβέρνησης στο χώρο της
έρευνας και τεχνολογίας. 

Σε επίπεδο πολιτικής, σημαντικά βήματα αποτέλεσαν: 
 Η ενίσχυση επιχειρήσεων και η συνεργασία επιχειρήσεων με Ε&Τ

φορείς, για την προώθηση της βιομηχανικής Έρευνας και Καινο-
τομίας, καθώς και της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,
κυρίως μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Αντα-
γωνιστικότητα, αλλά και του Αναπτυξιακού Νόμου. 

 Η ενίσχυση της περιφερειακής πολιτικής για την προώθηση της
Έρευνας και Καινοτομίας, μέσω της προώθησης νέων δράσεων,
όπως η δημιουργία περιφερειακών πόλων καινοτομίας, η αύξηση
των κονδυλίων των ΠΕΠ για Ε&Α, η δημιουργία νέων ερευνητι-
κών κέντρων, η δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη
και τεχνοκυψέλης στο Β. Αιγαίο. 

 Η ενσωμάτωση των ελληνικών θέσεων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαί-
σιο ΕΤΑ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γενικότερα η προώθηση
δράσεων σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για τη δημιουργία του
Ευρωπαϊκού χώρου Έρευνας, 

 Η κύρωση της Συμφωνίας εισόδου της χώρας στον Ευρωπαϊκό
Οργανισμό Διαστήματος. 

 Η βελτίωση του εθνικού συστήματος διακυβέρνησης της έρευνας,
μέσω της προετοιμασίας του Νέου Σχεδίου Νόμου για την
Έρευνα, το οποίο κατατέθηκε στο θερινό τμήμα της Βουλής το
2007 προς ψήφιση. 
Το σχέδιο αυτό έγινε Νόμος αρχές του 2008 και στη συνέχεια
αναστέλλετο η εφαρμογή του μέχρι και το Μάϊο του 2014,
οπόταν δόθηκε στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου με βάση
τον ισχύοντα, αλλά μη εφαρμοζόμενο Νόμο.

 Η αξιολόγηση των Ε&Τ Κέντρων από εξωτερικούς εμπειρογνώ-
μονες και η ενίσχυσή τους στη βάση της αριστείας. 

 Η ανάθεση στον ΟΟΣΑ της αξιολόγησης του Εθνικού συστήματος
Έρευνας και Καινοτομίας. 

 Ο σχεδιασμός στρατηγικού σχεδίου Ανάπτυξης της Έρευνας, Τεχνο-
λογίας, Καινοτομίας στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-13, με προϋπολο-
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γισμό για ΕΤΑ τριπλάσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. 
Αν και οι επιπτώσεις στην οικονομία από τα μέτρα που λαμβά-

νονται για ΕΤΑ φαίνονται σε μέσο-μακροπρόθεσμο ορίζοντα, αξίζει να
επισημανθεί η ίδρυση 37 νέων επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώ-
σης (spin-off), η ενίσχυση 52 εργαστηρίων παροχής υπηρεσιών, η
ενίσχυση των ΑΕΙ, ΑΤΕΙ με αρκετά εκατομμύρια ευρώ για την εκπό-
νηση διδακτορικών διατριβών, η προσέλκυση στην Ελλάδα 79 επι-
στημόνων από το εξωτερικό, η αύξηση του ερευνητικού δυναμικού
στις επιχειρήσεις και η καλή συμμετοχή των ελληνικών φορέων στο
Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κυρίως στον τομέα
της Πληροφορικής. 

Σε καμιά περίπτωση δεν συμβιβαστήκαμε με όσα είχαμε πε-
τύχει. Στόχος μας ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των προσπα-
θειών, ώστε η Έρευνα και Καινοτομία να αποτελέσει το βασικό
μοχλό οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και ευημερίας
προς όφελος όλων των Ελλήνων πολιτών. 

Αυτή πρέπει να είναι η πρωταρχική έγνοια και της σημερινής
Κυβέρνησης και των Κυβερνήσεων που θα ακολουθήσουν. Αυτή
η προτεραιότητα της Παιδείας και της Έρευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας, μπορούν να αποτελέσουν το βατήρα εξόδου από
την κρίση, στην οποία βυθίστηκε η χώρα.

100 μέτρα για την ενίσχυση της Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας 

1. Ανακηρύξαμε τα έτη 2007-2010 ως έτη Καινοτομίας και ενισχύ-
σαμε την Αριστεία στα Ερευνητικά Ινστιτούτα ΓΓΕΤ, με στόχο την
αναβάθμιση των δυνατοτήτων τους, τη βελτίωση της ανταγωνιστι-
κότητά τους στο διεθνή χώρο και της συμμετοχής τους στα δίκτυα
αριστείας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας (ΕΧΕ) στο πλαίσιο της
δράσης «Αριστεία στην Έρευνα και την Τεχνολογία» ΕΠΑΝ. 
Η δράση σχεδιάστηκε και εκτελέστηκε με τη συμμετοχή επιστη-
μόνων του εξωτερικού. Αρχικά έγινε η αξιολόγηση, 45 ινστιτούτων
των εποπτευομένων από τη ΓΓΕΤ ερευνητικών Κέντρων (α΄ εξά-
μηνο 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 τέθηκαν υπόψη ειδικής
επιτροπής του ΕΣΕΤ, με σκοπό την υποβολή γνώμης ως προς τη
δυνατότητα χωροταξικής και γνωστικής αναδιατάξεως του Ερευ-
νητικού Ιστού του υπουργείου Ανάπτυξης, καθώς και τη χρημα-
τοδότηση των αριστευσάντων Ιδρυμάτων και Εργαστηρίων του,
για πρώτη φορά στην ιστορία της Ελληνικής ερευνητικής δραστη-
ριότητας συνδέθηκε η επίδοση με την επιβράβευση της χρηματο-
δότησης με την περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα. 

2. Υποστηρίξαμε τη δημιουργία ερευνητικών μονάδων για την
προτυποποίηση και την εμπορική εκμετάλλευση ερευνητι-



κών αποτελεσμάτων (spin-off) στο πλαίσιο της δράσης «τεχνο-
βλαστοί ΠΡΑΞΕ». 
Βασικά, μέσω αυτής της δράσης, οι νέες επιχειρήσεις χρηματο-
δοτήθηκαν για ένα αρχικό χρονικό διάστημα, μέχρις ότου θεμε-
λιωθεί και διασφαλιστεί η βιωσιμότητά τους. 
Η δράση αυτή κάλυπτε δραστηριότητες υψηλού ρίσκου, που δεν
μπορούσαν να καλυφθούν από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά ήταν
απαραίτητες για τη στροφή της ελληνικής οικονομίας στην παρα-
γωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

3. Υποστηρίξαμε τη δημιουργία νέων καινοτόμων επιχειρήσεων
spin-off και spin-out (εμπορική εκμετάλλευση ερευνητικών
αποτελεσμάτων ή/και διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας) και από
μικρομεσαίες επιχειρήσεις στο πλαίσιο της δράσης «Περιφε-
ρειακών Πόλων Καινοτομίας»/ ΕΠΑΝ. 
Στην πρώτη προκήρυξη εγκρίθηκε η προετοιμασία 12 νέων και-
νοτόμων επιχειρήσεων στους τομείς εναλλακτικών καυσίμων (Δυ-
τική Μακεδονία), επιχειρηματικού μετασχηματισμού, επεξεργασίας
και καύσης βιομάζας (Κρήτη), συστήματος πληροφόρησης με τη
χρήση ασύρματων τεχνολογιών και αγροτομετεωρολογικού συ-
στήματος παροχής υπηρεσιών (Θεσσαλία), στοχευόμενης διαφή-
μισης στο διαδίκτυο, λογισμικού βίντεο-βάσεων, λογισμικού
βελτιστοποίησης πολυμερών, ηλεκτροκαρδιογράφων μέσω Η/Υ
μηχανισμού πληροφόρησης (Κεντρική Μακεδονία). 

4. Προωθήσαμε τη δημιουργία θερμοκοιτίδων νέων καινοτομικών
επιχειρήσεων έντασης γνώσης μέσω της δράσης- ΕΛΕΥΘΩ/
ΕΠΑΝ. Στόχος της δράσης ήταν η υποστήριξη νέων καινοτομικών
επιχειρήσεων υψηλής έντασης γνώσης και η δημιουργία οικονο-
μιών κλίμακας με σκοπό την εκμετάλλευση της νέας γνώσης. 
Στο πλαίσιο αυτής δημιουργήθηκαν 8 θερμοκοιτίδες (3 στη Θεσ-
σαλονίκη, 5 στη Αθήνα). Ουσιαστικά επρόκειτο για συμπράξεις
δημόσιου-ιδιωτικού τομέα με τη μορφή παροχής επιχειρηματικών
κεφαλαίων. 

5. Υποστηρίξαμε τα εργαστήρια που συνεργάζονται με επιχειρή-
σεις και χρήστες Έρευνας, μέσω του Προγράμματος ΑΚΜΩΝ
/ΕΠΑΝ. Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η ενίσχυση των
υποδομών, η επέκταση των δραστηριοτήτων και η βελτίωση της
λειτουργίας των ερευνητικών φορέων του δημόσιου τομέα, ώστε
να αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων,
ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, σε
θέματα έρευνας και συγγενών δραστηριοτήτων (μεταφορά τεχνο-
λογίας, μετρήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις). Συνολικά ενισχύθη-
καν 52 εργαστήρια δημόσιων ερευνητικών οργανισμών. 

6. Ενισχύσαμε τη δημιουργία Γραφείων Διαμεσολάβησης στους
δημόσιους ερευνητικούς οργανισμούς μέσω της δράσης 4.2.3
του ΕΠΑΝ. Η δράση αυτή στόχευε στην προβολή της ερευνητικής
δραστηριότητας που αναπτύσσεται στα ΑΕΙ και τα ερευνητικά κέν-
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τρα, στην ενημέρωση των ερευνητών σχετικά με τις δυνατότητες
αξιοποίησης των ερευνητικών αποτελεσμάτων, καθώς και την πα-
ροχή τεχνολογικών υπηρεσιών σε φορείς-χρήστες. 
Μέχρι τον Αύγουστο του 2007 ενισχύθηκαν για τη δημιουργία: 10
Γραφείων διαμεσολάβησης στα ΑΕΙ, 3 στα ΑΤΕΙ και 9 στα ερευ-
νητικά κέντρα του Υπουργείου. 

7. Προωθήσαμε την ανάπτυξη της Βιομηχανικής Έρευνας και Τε-
χνολογίας στις επιχειρήσεις και τη συνεργασία επιχειρή-
σεων και ερευνητικών φορέων μέσω του προγράμματος
ΠΑΒΕΤ/ΕΠΑΝ. 
Μέσω του προγράμματος αυτού ενισχύθηκαν 252 επιχειρήσεις
(έργα), προκειμένου να υλοποιήσουν έρευνα με στόχο: την ανά-
πτυξη νέων ή βελτιωμένων προϊόντων ή υπηρεσιών, με υψηλή
προστιθέμενη αξία, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους και
τη διείσδυση των προϊόντων τους σε νέες αγορές. 

8. Ενισχύσαμε νέες επιχειρήσεις για την υλοποίηση δραστηριοτή-
των Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας μέσω του προ-
γράμματος ΠΑΒΕΤ-ΝΕ/ΕΠΑΝ. 
Το πρόγραμμα αυτό επιχορηγούσε νέες επιχειρήσεις, μικρότερες
των 5 ετών, που δεν συνδέονταν κεφαλαιακά με ήδη εγκατεστη-
μένες και λειτουργούσες επιχειρήσεις και οι οποίες ξεκινούν την
παραγωγική και εμπορική τους δραστηριότητα. Στόχος ήταν η εν-
θάρρυνσή τους στην ανάληψη δράσεων που στοχεύουν στην
προώθηση της βιομηχανικής έρευνας και της καινοτομίας με
σκοπό τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. 
Μέσω του ΠΑΒΕΤ-ΝΕ ενισχύθηκαν 116 νέες επιχειρήσεις.

9. Υποστηρίξαμε την εισαγωγή στις επιχειρήσεις νέας, για τα ελ-
ληνικά δεδομένα, σύγχρονης ή και εξελιγμένης τεχνολογίας,
μέσω της επιχορήγησης Έργων Επίδειξης και Καινοτομίας στο
πλαίσιο της δράσης ΠΕΠΕΡ/ΕΠΑΝ. 
Το πρόγραμμα αυτό αφορούσε στην ενίσχυση επιχειρήσεων για
την εκπόνηση τεχνολογικών έργων με επιδεικτικό χαρακτήρα
(συνδυασμός έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης, καθώς και ενέρ-
γειες διάχυσης νέων διεργασιών, προϊόντων ή υπηρεσιών, σε ένα
ευρύ φάσμα παραγωγικών φορέων). Αυτό έγινε σε δύο φάσεις: η
πρώτη αφορούσε μελέτες σκοπιμότητας και η δεύτερη την εκπό-
νηση του επιδεικτικού έργου. Εγκρίθηκαν συνολικά 69 μελέτες
σκοπιμότητας, εκ των οποίων, έπειτα από αξιολόγηση, είχαν προ-
χωρήσει στη Β΄ φάση 22 έργα. 

10. Προωθήσαμε τη δημιουργία «τοπικών κέντρων μεσιτείας της
Τεχνολογίας» στο πλαίσιο της δράσης ΤΕΧΝΟΜΕΣΙΤΕΙΑ/ΕΠΑΝ
μέσω της Ανάπτυξης και Δικτύωσης των Οργανισμών παροχής
υπηρεσιών σε θέματα Μεταφοράς, Τεχνολογίας και Καινοτομίας,
τόσο σε μείζονες γεωγραφικές περιοχές της χώρας όσο και σε
εθνικό επίπεδο, που θα εξειδικεύονταν: 
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[α] Στην ανεύρεση τεχνολογίας που θα έχει άμεση σχέση με τα
παραγόμενα προϊόντα ή τη βιομηχανική υποδομή της συγκε-
κριμένης περιοχής. 

[β] Στην προώθηση εγχώριας παραγόμενης τεχνολογίας στις διε-
θνείς αγορές, χρησιμοποιώντας νέες τεχνικές διαχείρισης τε-
χνολογίας. 

Βασικός αποδέκτης της δράσης ήταν οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις. Υλοποιήθηκαν 9 έργα.

11. Ενθαρρύναμε και ενισχύσαμε τη Διεθνή Συνεργασία στη Βιο-
μηχανική Έρευνα & Προανταγωνιστική Δραστηριότητα μέσω
της δράσης ΔΣΒΕΠΡΟ/ΕΠΑΝ. 
Σκοπός της δράσης αυτής ήταν η ενθάρρυνση των ελληνικών φο-
ρέων για την ενεργή συμμετοχή τους στην ανάπτυξη συνεργα-
σιών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, σε έργα βιομηχανικής
έρευνας και επίδειξης. 
Η συγκεκριμένη δράση γινόταν σε συνεργασία με την ευρωπαϊκή
πρωτοβουλία ΕΥΡΗΚΑ (EUREKA). 

12. Προωθήσαμε την ενίσχυση της ελληνικής συμμετοχής και ιδι-
αίτερα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Διεθνή Πρωτο-
βουλία EUREKA. Η Πρωτοβουλία EUREKA (ΕΥΡΗΚΑ),
αποτέλεσε ένα ευρύ ευρωπαϊκό δίκτυο, μέσω του οποίου δινόταν
η δυνατότητα στις βιομηχανίες, στις επιχειρήσεις, στα ερευνητικά
κέντρα και στα πανεπιστήμια των χωρών της Ευρώπης, να ανα-
πτύξουν και αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες, προκειμέ-
νου να βελτιώσουν τη θέση τους στο παγκόσμιο ανταγωνιστικό
περιβάλλον, συμβάλλοντας παράλληλα στη βελτίωση της ποιότη-
τας ζωής των Ευρωπαίων πολιτών. 
Παράλληλα υποστηρίξαμε την ενεργό συμμετοχή της Ελλάδας σε
προγράμματα ομπρέλα (umbrellas) όπως EUROTOURISM, FAC-
TORY, EUROENVIRON κ.λπ., καθώς και σε προγράμματα clus-
ters, όπως CELTIC, ΙΤΕΑ, MEDEA κ.λπ. 

13. Ενισχύσαμε τη συμμετοχή ελληνικών Ε&Τ φορέων στις δρα-
στηριότητες και στα προγράμματα των διεθνών οργανισμών.

14. Προωθήσαμε την ευρηματικότητα των νέων, μέσω της χρημα-
τοδότησης ομάδων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης από το πρόγραμμα ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ/ΕΠΑΝ, προκειμένου να
κατανοήσουν την εξέλιξη της τεχνολογίας και της σχέσης της με
τη βιομηχανία, τους τρόπους παραγωγής, την οικονομία, την κοι-
νωνία και γενικότερα την καθημερινή μας ζωή. Στην προσπάθειά
του αυτή το Υπουργείο/ΓΓΕΤ υποβοηθήθηκε από το Κέντρο Διά-
δοσης Επιστημών και το Μουσείο Τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη. 

15. Προωθήσαμε δράσεις ευαισθητοποίησης ειδικών ομάδων,
αλλά και του κοινού στις νέες τεχνολογίες και στην ανάδειξη
του ρόλου και της προσφοράς της Έρευνας και Τεχνολογίας
στο κοινωνικό σύνολο, αφενός μέσω του προγράμματος Δημο-
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σιότητα (δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού, παρουσιά-
σεις στα ΜΜΕ κ.λπ.) και αφετέρου μέσω του προγράμματος
ΕΡΜΗΣ/ΕΠΑΝ (έρευνα - τεχνολογία - άνθρωπος). Βασικές δρά-
σεις του ΕΡΜΗΣ αποτελούσαν η εβδομάδα για την Επιστήμη και
την Τεχνολογία, όπου παρουσιάζονταν τα επιτεύγματα, τα προ-
ϊόντα και οι δραστηριότητες των φορέων που συμμετέχουν σε
συγκεκριμένο Ε & Τ τομέα ή/και σε συμπληρωματικούς τομείς,
μέσω ποικίλων εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης (πραγματοποι-
ήθηκε στο Ζάππειο Μέγαρο την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου
2007), καθώς επίσης και οι «ανοικτές θύρες». 

16. Παρείχαμε τη δυνατότητα στους ερευνητικούς και τεχνολογι-
κούς φορείς «να ανοίξουν τις πόρτες τους» στο κοινό και ιδι-
αίτερα σε συγκεκριμένες κατηγορίες να επιδείξουν το σημαντικό
τους έργο και να ενημερώσουν σχετικά με τα επιτεύγματα και τις
δυνατότητες της επιστήμης και της τεχνολογίας, όπως και της συμ-
βολής τους στη βελτίωση της ποιότητας της καθημερινής ζωής.
Στην προκήρυξη του 2005 εγκρίθηκαν 10 υποέργα.  

17. Ενισχύσαμε την Έρευνα και Τεχνολογική ανάπτυξη σε Τομείς
Εθνικής Προτεραιότητας μέσω της δράσης ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ. Στό-
χος της δράσης ήταν η προώθηση των συνεργασιών μεταξύ πα-
ραγωγικών ερευνητικών φορέων σε έργα έρευνας και
τεχνολογικής ανάπτυξης μακροχρόνιας εμβέλειας, με σκοπό την
παραγωγή καινοτόμων προϊόντων ή υπηρεσιών και την αντιμε-
τώπιση κοινωνικών και πολιτιστικών αναγκών που επηρεάζουν
την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Τα ερευνητικά έργα ανα-
λαμβάνονταν από κοινοπραξίες επιχειρήσεων, ερευνητικών κέν-
τρων, εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και άλλων ενδιαφερόμενων
φορέων, με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των επι-
χειρήσεων (κυρίως των ΜΜΕ) και της οικονομίας γενικότερα. 
Η δράση αυτή υλοποιήθηκε, στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ στους τομείς: 
 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 και κα-

τάρτισης (10 υποέργα) 
18. Εφαρμόσαμε τη δράση «Κοινοπραξίες» στο Πλαίσιο του ΕΠ. ΚτΠ,

σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για την εθνική οικονομία και τη
μετάβαση στην οικονομία και κοινωνία της γνώσης. 
Συγκεκριμένα: 
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 Στον τομέα του ηλεκτρονικού εμπορίου e-business (19 έργα)
 Στον τομέα της ηλεκτρονικής μάθησης e-learning (22 έργα)
 Στον τομέα Επεξεργασία Εικόνας Ήχου και Γλώσσας (28

έργα)
19. Ενισχύσαμε τις υποδομές ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων

που εποπτεύονται από τη ΓΓΕΤ, που υποστηρίζουν την εφαρ-
μογή και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα της αξιοποίησης των
αποτελεσμάτων των έργων έρευνας, τεχνολογικής ανάπτυξης
και επίδειξης (ΕΠΑΝ). 
Προτεραιότητα δόθηκε στους τομείς: 
 Δομημένο περιβάλλον και διαχείριση σεισμικού κινδύνου 
 Περιβάλλον και βιώσιμη ανάπτυξη 
 Τρόφιμα - γεωργική ανάπτυξη και υδατοκαλλιέργειες 
 Μεταφορές - Πλοήγηση 
Χρηματοδοτήθηκαν 18 έργα.

20. Προωθήσαμε το πρόγραμμα ανάπτυξης πιλοτικών εφαρμο-
γών GRID για την αξιοποίηση των εθνικών υποδομών πλέγ-
ματος GRID-APP στο πλαίσιο του ΕΠ. ΚτΠ. Υποβλήθηκαν 45
προτάσεις και επελέγησαν για χρηματοδότηση οι 9 εξ αυτών. 

21. Προωθήσαμε ολοκληρωμένη στρατηγική για την καινοτομία
σε περιφερειακό επίπεδο, μέσω σχεδιασμού και υλοποίησης της
δράσης «Δημιουργία Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας-
ΠΠΚ»/ΕΡΑΝ. Βασικός στόχος ήταν η συνεργασία παραγωγικών
και ερευνητικών φορέων της περιφέρειας για την υλοποίηση από
κοινού έργων Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας με ουσια-
στική συμβολή στην επιστημονική ενδυνάμωση των κύριων αν-
ταγωνιστικών/παραγωγικών στοιχείων της περιφέρειας και στην
τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας σε εθνικό και διε-
θνές επίπεδο περιφερειακής οικονομίας και κατά συνέπεια στην
απασχόληση γενικότερα. Σκοπός της δράσης ήταν η προώθηση
της Καινοτομίας μέσω των αντίστοιχων ενεργειών/δράσεων και
πολιτικών, καθώς και η μείωση της διαφοράς της καινοτομικής
επίδοσης της χώρας από τον κοινοτικό μέσο όρο. 
Παράλληλα χρηματοδοτήσαμε την ανάπτυξη στρατηγικού σχε-
δίου ανάπτυξης της κάθε περιφέρειας και τη χρηματοδότηση υπο-
στηρικτικών μελετών για την ανάπτυξη αυτής της στρατηγικής. 
Εντάξαμε και υλοποιήσαμε 5 Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας.
Συγκεκριμένα υλοποιήθηκαν ΠΠΚ στην Κεντρική Μακεδονία, Θεσ-
σαλία, Δυτική Ελλάδα, Δυτική Μακεδονία και Κρήτη με τη συμμετοχή
120 περίπου παραγωγικών φορέων και 35 ερευνητικών φορέων. 
Η αξιολόγηση των προτάσεων έγινε από εμπειρογνώμονες του
εξωτερικού. 
Στόχος ήταν η περαιτέρω ενίσχυση των πόλων καινοτομίας που
υπήρχαν, ανάλογα με την απόδοσή τους από την πρώτη εφαρ-
μογή, και η δημιουργία νέων σε όλες τις ελληνικές περιφέρειας,
ως μοχλός ανάπτυξης μέσω της ενίσχυσης της καινοτομίας. 
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22. Προωθήσαμε την ανάπτυξη της Έρευνας, Τεχνολογίας και Και-
νοτομίας σε περιφερειακό επίπεδο, σε συνεργασία και συμπλη-
ρωματικότητα αυτών που υλοποιούνταν σε εθνικό επίπεδο. Στο
πλαίσιο αυτό ενισχύσαμε τις δράσεις Έρευνας και Τεχνολογίας
μέσω των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων
(ΠΕΠ). Στόχος των δράσεων αυτών ήταν η ενίσχυση της δυνατότη-
τας των περιφερειακών και τοπικών αρχών προκειμένου να εφαρ-
μόσουν ένα πλήρες φάσμα δράσεων οικονομικής και κοινωνικής
ανάπτυξης, συμπεριλαμβάνοντας έργα υποδομές, στήριξη της αν-
ταγωνιστικότητας των ΜΜΕ, της έρευνας ανάπτυξης και καινοτο-
μίας, των ανθρώπινων πόρων και της δημιουργίας τοπικών θέσεων
εργασίας, της διαχείρισης του περιβάλλοντος. Πιο συγκεκριμένα: 
Α. Στα ΠΕΠ είχαν ενταχθεί για χρηματοδότηση Ε&Τ έργα με τη

συνεργασία επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων (μέσω
του χρηματοδοτικού σχήματος Κοινοπραξίες Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης) για θέματα που ενδιέφεραν
την αντίστοιχη περιφέρεια ήταν τα εξής: 
 ΠΕΠ Αττικής (Δράση 1.2.1) - 28 υποέργα.
 ΠΕΠ Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης (Δράση 2.1.1) - 10

υποέργα.
 ΠΕΠ Δυτικής Ελλάδας (Δράση 3.4.1) - 25 υποέργα.
 ΠΕΠ Βόρειου Αιγαίου (Δράση 3.7.1) - 5 υποέργα.
 ΠΕΠ Ιόνιων Νήσων (Δράση 1.5.1) - 9 υποέργα.
 ΠΕΠ Κρήτης (Δράση 1.2.1) - 18 υποέργα.

Β. Στα ΠΕΠ είχαν ενταχθεί για χρηματοδότηση έργα προώθησης
της καινοτομίας (μέσω του χρηματοδοτικού σχήματος ΤΕ-
ΧΝΟΚΥΨΕΛΕΣ) ήταν τα εξής: 
 ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας (Ν. Θεσσαλονίκης): 

Έγινε η αξιολόγηση 2 προτάσεων, από τις οποίες εγκρί-
θηκε η μία. 

 ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου 
Έγινε η αξιολόγηση 1 πρότασης, η οποία και εγκρίθηκε. 

Γ. Στα ΠΕΠ είχαν ενταχθεί για χρηματοδότηση έργα ενίσχυσης
της βιομηχανικής έρευνας στις νέες επιχειρήσεις (μέσω του
χρηματοδοτικού σχήματος ΠΑΒΕΤ-ΝΕ) στη Δυτική Ελλάδα,
την Κρήτη, την Κ. Μακεδονία, τη Θεσσαλία. 

Δ. Μέσω του ΠΕΠ  Αν. Μακεδονίας-Θράκης χρηματοδοτήθηκαν
έργα ενίσχυσης της βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας.
Η υλοποίηση των ενταγμένων υποέργων ολοκληρωνόταν στις
31.12.2007. 

Ε. Μέσω του ΠΕΠ Κρήτης χρηματοδοτήθηκαν έργα εξοικείωσης
των επιχειρήσεων στις νέες τεχνολογίες.

23. Ενισχύσαμε την ανάπτυξη Υποδομών Καινοτομίας και Επιχει-
ρηματικότητας δημόσιων ερευνητικών φορέων μέσω του προ-
γράμματος ΜΟΧΛΟΣ. 
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Στόχος του προγράμματος αυτού ήταν η ενίσχυση των υποδο-
μών, η επέκταση των δραστηριοτήτων και η βελτίωση της λειτουρ-
γίας των ερευνητικών φορέων του δημόσιου τομέα, ώστε να
αναπτυχθεί η συνεργασία μεταξύ ιδιωτικών επιχειρήσεων, ανώ-
τατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και ερευνητικών κέντρων, σε θέ-
ματα έρευνας και συγγενών δραστηριοτήτων (μεταφορά
τεχνολογίας, μετρήσεις, αναλύσεις, αξιολογήσεις). 
Το Μάρτιο του 2006 ολοκληρώθηκε η διαδικασία αξιολόγησης του
προγράμματος. Εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση και εντάχθηκαν
στο πρόγραμμα 5 υποέργα.

24. Ολοκληρώσαμε το Πρόγραμμα Προοπτικής Διερεύνησης, το
οποίο έχει ως στόχο την «Τεχνολογική Προοπτική Διερεύνηση
στην Ελλάδα - ΤΠΔ», δηλαδή τη διερεύνηση του μέλλοντος της
ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα την 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 τέθηκαν τα έτη 2015
και 2021. Τελική επιδίωξη ήταν η δημιουργία ενός οιονεί κέντρου
τεχνογνωσίας και εφαρμογών προοπτικής διερεύνησης και η πε-
ραιτέρω συνέχιση της δραστηριότητας αυτής στην Ελλάδα. 

25. Ενισχύσαμε το ερευνητικό δυναμικό στα πανεπιστήμια και τα
ερευνητικά κέντρα μέσω του προγράμματος ΠΕΝΕΔ/ΕΠΑΝ. 
Το πρόγραμμα αυτό στόχευε στην εκπαίδευση νέων ερευνητών
(πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή κατόχων μεταπτυχια-
κού τίτλου) σε τομείς αιχμής, στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, τα
οποία σχεδιάζονταν ώστε να καταλήξουν σε αξιοποιήσιμα αποτε-
λέσματα και να ολοκληρωθούν με τη λήψη διδακτορικού διπλώ-
ματος για κάθε νέο ερευνητή που συμμετέχει. Το πρόγραμμα
χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους (δημοσία
δαπάνη) σε ποσοστό 90%, ενώ το υπόλοιπο 10% προερχόταν
από συγχρηματοδότηση παραγωγικής μονάδας ή μονάδας πα-
ροχής υπηρεσιών του ιδιωτικού ή του δημόσιου τομέα. 

26. Δόθηκαν κίνητρα στις επιχειρήσεις για την απασχόληση
ερευνητικού προσωπικού (Δράση ΗΡΩΝ/ΕΠΑΝ). 
Η δράση ΗΡΩΝ κάλυπτε μέρος του μισθολογικού κόστους από
την απασχόληση νέων ερευνητών, κατόχων διδακτορικού διπλώ-
ματος, και τεχνικών σε ερευνητικά έργα επιχειρήσεων όλων των
κλάδων της οικονομίας, για διάστημα από 18 έως 36 μήνες. 
Εγκρίθηκαν 22 υποέργα.

27. Δόθηκαν κίνητρα στις επιχειρήσεις του τομέα Κοινωνία της
Πληροφορίας για την απασχόληση ερευνητικού προσωπι-
κού (Δράση ΗΡΩΝ-Π / ΚτΠ). Εγκρίθηκαν 15 υποέργα.

28. Συνεχίσαμε να υποστηρίζουμε την προσέλκυση στην Ελλάδα
ερευνητών από το εξωτερικό στο πλαίσιο της δράσης
ΕΝΤΕΡ/ΕΠΑΝ. 
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Η δράση αυτή στόχευε στην προσέλκυση και παραμονή στην Ελ-
λάδα ερευνητών από το εξωτερικό, κατόχων PHD οι οποίοι θα εν-
τάσσονταν για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο ερευνητικό
σύστημα της χώρας. Στόχος ήταν η μεταφορά Ε&Τ πληροφοριών
και τεχνογνωσίας από το διεθνή χώρο στις ελληνικές ερευνητικές
μονάδες και αντίστροφα, καθώς και η βελτίωση της δικτύωσης ελ-
ληνικών ερευνητικών ομάδων με ξένες. 
Στην προκήρυξη της δράσης το 2004 εγκρίθηκαν, έπειτα από
αξιολόγηση θεματικών επιτροπών εμπειρογνωμόνων, για χρημα-
τοδότηση 77 προτάσεις, μέσω των οποίων χρηματοδοτήθηκαν 79
αξιόλογοι επιστήμονες από το εξωτερικό. 

29. Δημιουργήθηκε στη ΓΓΕΤ το Ελληνικό Παρατηρητήριο Ερευ-
νητικών & Τεχνολογικών Ειδικοτήτων, το οποίο τέθηκε σε λει-
τουργία στις 02.05.2007 με στόχο τη συστηματική
παρακολούθηση και οργανωμένη καταγραφή των θεμάτων που
αφορούν στις ειδικότητες Ε&Τ και στη γενικότερη πορεία της ερευ-
νητικής δραστηριότητας στην Ελλάδα. Το έργο εντάχθηκε στο
Ε.Π. «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ» και χρηματοδοτήθηκε από το Ευ-
ρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 80%. 

30. Υποστηρίξαμε τη δημιουργία Διαύλου Επικοινωνίας μεταξύ
ακαδημαϊκών, ερευνητικών/τεχνολογικών φορέων και επιχει-
ρήσεων με κοινά επιστημονικά ενδιαφέροντα, μέσω της δικτύω-
σής του στο πλαίσιο της δράσης «Ανθρώπινα Δίκτυα»/ΕΠΑΝ. 

31. Ολοκληρώσαμε την κατασκευή και θέσαμε σε λειτουργία το
ενυδρείο «Θαλασσόκοσμος» του ΕΛΚΕΘΕ στην Κρήτη. Πρό-
κειται για το μεγαλύτερο ενυδρείο στην Ανατολική Μεσόγειο
και ένα από τα μεγαλύτερα στη Μεσόγειο. Επίσης ολοκλη-
ρώσαμε τις μελέτες για την επέκταση του Υδροβιολογικού
Σταθμού Ρόδου. 
Σημειώνεται ότι το 2006 πρώτο έτος πλήρους λειτουργίας
του, περισσότεροι από 305.000 Έλληνες και τουρίστες κάθε
ηλικίας επισκέφθηκαν το ενυδρείο, ενώ συνολικά στην πε-
ρίοδο Δεκεμβρίου 2005 - Αυγούστου 2014, το ενυδρείο επι-
σκέφθηκαν 2.225.104 επισκέπτες, με αποτέλεσμα από την
ίδρυσή του οι εισπράξεις να υπερβαίνουν τα 15 εκατ. ευρώ.
Επισημαίνω ότι τα τελευταία χρόνια με επιστολές μου στους
αρμόδιους υπουργούς και σε κυβερνητικά στελέχη, έχω προ-
τείνει τη δημιουργία ενός δεύτερου ενυδρείου στο παραλιακό
μέτωπο του Φαλήρου, που υπάρχουν όλες οι προϋποθέσεις
για υψηλή επισκεψιμότητα.

32. Ενισχύσαμε τις υποδομές, και ιδιαίτερα τις κτιριακές, ενώ υλοποι-
ήσαμε μελέτες για την ενίσχυση-δημιουργία υποδομών στα ερευ-
νητικά και τεχνολογικά κέντρα της ΓΓΕΤ, όπως η Διαμόρφωση
Πάρκου Ενεργειακής Αγωγής ΠΕΝΑ του ΚΑΠΕ, η Επέκταση του
Ινστιτούτου Μεταφορών του ΕΚΕΤΑ (Ι.ΜΕΤ), η επέκταση του Ινστι-
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τούτου Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων του
Ε.Κ.Ε.Τ.Α. / Ι.Τ.Ε.Σ.Κ. και του νέου κτιρίου του Ι.Π.Ε.Τ. - Ε.Κ. Αθηνά,
η αποκατάσταση του παλαιού κτιρίου του ΙΜΣ και ΚΕΕΚ του ΙΤΕ,
η κατασκευή κτιρίου Στέγασης Ινστιτούτου Βιοϊατρικών και Βιομο-
ριακών Ερευνών του ΕΚΕΤΑ κ.λπ. με κονδύλια του ΕΠΑΝ. 

33. Ενισχύσαμε οικονομικά τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς
φορείς της ΓΓΕΤ με καθαρά εθνικούς πόρους, για την κάλυψη
διαφόρων αναγκών, όπως λειτουργικά έξοδα, αγορά εξοπλισμού,
ενίσχυση υποδομών, μελέτες, αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. 

34. Προωθήσαμε τη δημιουργία συνεργατικού σχηματισμού υψη-
λής έντασης γνώσης (cluster) στον Τομέα της μικροηλεκτρονι-
κής, στο πλαίσιο της ελληνικής πρωτοβουλίας τεχνολογικών
σχηματισμών, με στόχο το σχηματισμό και την ενθάρρυνση δημι-
ουργίας clusters, τα οποία μπορούσαν να είναι ανταγωνιστικά σε
διεθνές επίπεδο, να είναι υψηλής έντασης γνώσης και ικανά να
προσελκύσουν ξένες άμεσες επενδύσεις. Το cluster αυτό λειτούρ-
γησε στο Ερευνητικό Κέντρο ΑΘΗΝΑ και σήμερα με τη διαρκή
ανάπτυξή του θεωρείται πρότυπο σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ιδι-
αίτερη έμφαση δίδαμε από το Υπουργείο στη δημιουργία αντίστοι-
χων clusters και σε άλλους τομείς που παρουσίαζαν τα
χαρακτηριστικά που προαναφέρθηκαν με στόχο να βοηθήσουν
στη βελτίωση της τεχνολογικής προστιθέμενης αξίας των ελληνι-
κών προϊόντων και υπηρεσιών. 
Η δημιουργία και στην Ελλάδα, στο πλαίσιο του Ερευνητικού
Κέντρου «Αθηνά», του πρώτου Cluster, συνεργατικού σχη-
ματισμού στον τομέα της μικροηλεκτρονικής, ο οποίος στην
εξέλιξή του, ενέταξε τη χώρα μας στον παγκόσμιο χάρτη μι-
κροηλεκτρονικής και οι εταιρείες μέλη του αύξησαν τις επεν-
δύσεις από ιδιώτες επενδυτές από το 2006-2013 κατά 269%.

35. Προωθήσαμε τη δημιουργία Ζώνης Καινοτομίας στη Θεσσα-
λονίκη (παρέμβαση μεγάλης κλίμακας). Ψηφίστηκε ο σχετικός
νόμος, έγινε η επιλογή του διευθύνοντος συμβούλου, διορίστηκε
το Διοικητικό Συμβούλιο και αναμενόταν να ξεκινήσει η υλοποίηση
των μελετών και δραστηριοτήτων για την έναρξη υλοποίησης του
έργου. Στη νέα προγραμματική περίοδο θα δινόταν προτεραι-
ότητα στην απρόσκοπτη και αποδοτική υλοποίηση του έργου,
ώστε η Κεντρική Μακεδονία να καταστεί πόλος ανταγωνιστικής
έλξης επενδυτών και ερευνητών σε διεθνές επίπεδο, αλλά και ση-
μείο αναφοράς για την περιοχή της νοτιοανατολικής Ευρώπης.
Δυστυχώς και αυτή η σημαντική παρέμβαση καρκινοβατεί
ακόμα και τώρα αρχές του 2015.

36. Προωθήσαμε ΚΥΑ για τη δημιουργία συστήματος δημοσιονομι-
κών διορθώσεων, με στόχο την ανάκτηση αχρεωστήτως ή παρα-
νόμως καταβληθέντα ποσά από εθνικούς πόρους ή πόρους της
Ε. Ένωσης, στο πλαίσιο υλοποίησης προγραμμάτων του Γ΄ Κοι-
νοτικού Πλαισίου Στήριξης 2000-2006. 
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37. Προχωρήσαμε στη δημιουργία νέου ερευνητικού κέντρου στη
Θεσσαλία (ΚΕΤΕΑΘ) σε τομείς που συνδέονταν με τις δραστη-
ριότητες της περιφέρειας. 
Μία ακόμα από τις πληγές αυτής της χώρας είναι ο μη σεβασμός
του έργου που βρήκαν, από τους επόμενους υπουργούς. Αυτό το
Ερευνητικό Κέντρο μετά το 2010 καταργήθηκε. Παρέμενε ένα Ιν-
στιτούτο στη Θεσσαλία, το οποίο έχει όλες τις δράσεις του καταρ-
γηθέντος Κέντρου και υπάγεται πλέον στο ΕΚΕΤΑ της
Θεσσαλονίκης. 

38. Προετοιμάσαμε τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου
στην Ήπειρο. Η εισήγηση του ΕΣΕΤ ήταν θετική. Από την ανά-
λυση της υφιστάμενης κατάστασης εφαίνετο ότι όπου υπάρχουν
πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα, οι δείκτες απόδοσης είναι
πιο υψηλοί. Η επιλογή των τομέων δραστηριοτήτων των κέντρων
γινόταν με βάση τις ασχολίες και τις ανάγκες της αντίστοιχης πε-
ριφερειακής οικονομίας. 

39. Προετοιμάσαμε τη δημιουργία ενός νέου ερευνητικού κέντρου
στη Δυτική Ελλάδα (Πάτρα) και την Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη με έδρα την Ξάνθη. 

40. Διορίσαμε, έπειτα από προκήρυξη, νέους προέδρους στα ερευ-
νητικά κέντρα 

41. Συντάξαμε μια σειρά από ΚΥΑ για την εύρυθμη λειτουργία των
ερευνητικών κέντρων, και προωθήσαμε όλα τα αναγκαία μέτρα
(προκηρύξεις, συγκροτήσεις επιτροπών κρίσης) για το διορισμό
διευθυντών σε ορισμένα από τα ερευνητικά κέντρα. Συγκεκριμένα
στο ΕΚΚΕ, στο ΕΑΑ, στο ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ», το ΚΕΤΕΠ,
στο ΕΚΕΒΕ Α. Φλέμινγκ, στο ΕΚΕΤΑ, στο ΙΤΕ και στο ΕΛΚΕΘΕ.
Σημαντική τροποποίηση του νόμου 1514/85 η αύξηση του αριθ-
μού των εκλεκτόρων για την κάθε είδους επιλογή (Ερευνητών, Δι-
ευθυντών Ινστιτούτων, Προέδρων Ερευνητικών Κέντρων) από 5
σε 11 και ορισμός του εκλεκτορικού σώματος από κατάλογο υπο-
ψηφίων  εκλεκτόρων, διπλάσιου τουλάχιστον αριθμού εκλεκτό-
ρων με υπόδειξη του ΓΓΕΤ.
Το εκλεκτορικό σώμα που έτσι υποδεικνυόταν από τον ΕΣΕΤ ήταν
υποχρεωτικό για τον Υπουργό, που με απόφασή του διόριζε το
εκλεκτορικό σώμα.

42. Προωθήσαμε Π.Δ. για την τροποποίηση-βελτίωση του οργανι-
σμού ερευνητικών κέντρων και συγκεκριμένα του Ε.Ι. Παστέρ,
του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ». Προωθήσαμε τη δημιουργία Ινστι-
τούτου Βιοϊατρικών και Βιομοριακών Ερευνών στο Κέντρο Έρευνας
και Τεχνολογικής Ανάπτυξης, καθώς και την τροποποίηση της ΥΑ
που αφορά τον κανονισμό εσωτερικής λειτουργίας του ΕΣΕΤ. 

43. Προωθήσαμε την ίδρυση νέου Διεθνούς Κέντρου Κοσμολογίας
και Σωματιδιακής Φυσικής. 
Με απόφαση της Κυβερνητικής Επιτροπής δεσμεύτηκε ποσό 50
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εκατ. ευρώ για το ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Κυβικό Χιλιόμετρο»
που αφορούσε την ίδρυση Κέντρου στην Πύλο, για το αντίστοιχο
πείραμα με πρόβλεψη ύπαρξης 1.500 επιστημόνων από όλες τις
χώρες, για την καταγραφή νετρονίων σε βάθος 4.000 m.

44. Εξετάζαμε αίτημα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σχετικά
με την ίδρυση ερευνητικού κέντρου (Ε.ΚΕ.Δ.Μ). 

45. Παρακινήσαμε την αύξηση των επενδύσεων για Ε&Α μέσω της
παροχής φορολογικών κινήτρων στις επιχειρήσεις που υλο-
ποιούν δραστηριότητες Έρευνας και Ανάπτυξης. Συγκεκρι-
μένα με το Νόμο 3296/2004 καθορίστηκε η έκπτωση των
δαπανών για επιστημονική και τεχνολογική έρευνα από τα ακα-
θάριστα έσοδα των επιχειρήσεων.

46. Εφαρμόσαμε τον Αναπτυξιακό Νόμο 3299/2004, ο οποίος, με-
ταξύ άλλων, στόχευε στην προώθηση της καινοτομίας, κυρίως
μέσω της αγοράς και υιοθέτησης τεχνολογίας και τεχνογνωσίας,
και στην προώθηση επενδύσεων σε τομείς προηγμένης τεχνολο-
γίας, τόσο στον τομέα της μεταποίησης όσο και στον τομέα των
υπηρεσιών, μέσω: 
 της έκδοσης των απαραίτητων Κ.Υ.Α για τον καθορισμό

των προδιαγραφών και των κριτηρίων αξιολόγησης των προς
υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων. 

 της αξιολόγησης 90 επενδυτικών σχεδίων, από τα οποία
53 έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν. 3299/2004, 2 αφορού-
σαν εγκρίσεις τροποποιήσεις επενδυτικών σχεδίων που ήδη
είχαν ενταχθεί στο Ν.2601/1998, ενώ 37 απορρίφθηκαν. 

47. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία, διαμόρφωση,
υποστήριξη και ενσωμάτωση των ελληνικών θέσεων για την δια-
μόρφωση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας, Τενολο-
γικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε. Ένωσης μέχρι την
υιοθέτησή του το Δεκέμβριο του 2006. Οι ελληνικές θέσεις ενσω-
ματώθηκαν πλήρως στις θεματικές προτεραιότητες και στα μέσα
εφαρμογής, τη βασική απόφαση σε ό,τι αφορά τα ειδικά προγράμ-
ματα και τους κανόνες συμμετοχής. 

48. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην προετοιμασία, διαμόρφωση, υπο-
στήριξη και ενσωμάτωση των ελληνικών θέσεων για την διαμόρ-
φωση του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Έρευνας και
Εκπαίδευσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας,
το οποίο εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2006. Λόγω του ότι η χώρα μας
δεν έχει πυρηνικές δραστηριότητες, δόθηκε από πλευράς μας ιδιαί-
τερη βαρύτητα σε δράσεις για την προστασία του περιβάλλοντος και
στην ασφαλή παραγωγή-χρήση της πυρηνικής ενέργειας.

49. Συμβάλαμε στη διαμόρφωση-ενσωμάτωση των ελληνικών θέ-
σεων για την προώθηση της Καινοτομίας στο νέο Πρόγραμμα
της Ε. Ένωσης για την Ανταγωνιστικότητα και την Καινοτο-
μία (CIP). 
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50. Έγιναν συντονισμένες ενέργειες σε όλα τα επίπεδα, τους εμπλε-
κόμενους φορείς και τα σημεία επαφής για την ενημέρωση και
υποβοήθηση των ελληνικών φορέων προκειμένου να συμ-
μετάσχουν στα προγράμματα του 6ου Προγράμματος Πλαι-
σίου ΕΤΑ της Ε. Ένωσης. 

51. Ορίσαμε τους εθνικούς εκπροσώπους στις επιτροπές διαχεί-
ρισης του 7ου Προγράμματος Πλαισίου ΕΤΑ της Ε. Ένωσης
και για την ενημέρωσή τους οργανώθηκε ειδική συνάντηση, ενώ
τους διανεμήθηκε και έντυπο υλικό που προετοιμάσθηκε από τη
ΓΓΕΤ με τίτλο: «Κανόνες Συμμετοχής εθνικών εκπροσώπων και
εμπειρογνωμόνων στις Διαχειριστικές Επιτροπές του 7ου ΠΠ». Η
επιλογή των εθνικών εκπροσώπων έγινε έπειτα από πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος που έγινε τον Ιούλιο του 2006. 

52. Υποστηρίξαμε τα Εθνικά Σημεία Επαφής (National Contact
Points) και καταβάλαμε προσπάθειες για την πιο αποτελεσματική
λειτουργία τους. Στο πλαίσιο αυτό έγινε αποτίμηση της λειτουργίας
του έργου των NCP’s στο 6ο ΠΠ, διαμορφώθηκε πρόσκληση εκδή-
λωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό νέων Εθνικών Σημείων Επα-
φής για το 7ο ΠΠ, συντάχθηκε Κανονισμός Συνεργασίας μεταξύ
ΓΓΕΤ και NCPs και υποβλήθηκε στη ΓΓΕΤ, από τα νέα NCPs, Προ-
γραμματισμός Δραστηριοτήτων Ενημέρωσης για το 2007, προκει-
μένου να ενημερωθούν και να υποβοηθηθούν οι ελληνικοί φορείς
στην υποβολή προτάσεων στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο. 

53. Οργανώσαμε στην Αθήνα την επίσημη παρουσίαση του 7ου

Προγράμματος Πλαισίου από τον αρμόδιο Επίτροπο της Ε.
Ένωσης κ. Potocnick (1.6.2007). Στην εκδήλωση αυτή ήταν
σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, συναρ-
μόδιοι υπουργοί και η συντριπτική πλειοψηφία της Επιστημονικής
Κοινότητας. Επιπλέον η ΓΓΕΤ, αμέσως μετά την υιοθέτηση του
προγράμματος το Δεκέμβριο του 2006, προωθεί μια σειρά ενερ-
γειών διάχυσης για το 7ο ΠΠ. 

54. Συνεχίσαμε να παρέχουμε τα Συμψηφιστικά Κονδύλια (Match-
ing Funds) σε εποπτευόμενους από τη ΓΓΕΤ φορείς (συμπερι-
λαμβανομένων των Εταιρειών Βιομηχανικής Έρευνας και
Τεχνολογικής Ανάπτυξης ΕΒΕΤΑ), σε ΑΕΙ καθώς και στα Νομικά
Πρόσωπα: Μπενάκειο, ΕΘΙΑΓΕ, ΙΓΜΕ, με εθνικά κονδύλια από
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Matching Funds) για τη
συμμετοχή τους σε ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα που συγχρη-
ματοδοτούνται από το Πρόγραμμα Πλαίσιο ΕΤΑ της Ε.Ε. 

55. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στην παρακολούθηση των Επιτρο-
πών Διαχείρισης Προγραμμάτων του 6ου ΠΠ και, από τον Ια-
νουάριο του 2007, στην παρακολούθηση των Επιτροπών
Διαχείρισης Προγραμμάτων του 7ου ΠΠ ως βασική προϋπόθεση
για την εξασφάλιση της ενσωμάτωσης των ελληνικών θέσεων
στην εξειδίκευση των προγραμμάτων εργασίας και στη διαμόρ-
φωση των προκηρύξεων. Στο πλαίσιο αυτό: 
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 Καθιερώθηκε στο 7ο ΠΠ η συμμετοχή δύο εκπροσώπων στις
Επιτροπές Διαχείρισης Προγραμμάτων, ο δε ένας προέρχεται
συνήθως από τη ΓΓΕΤ. 

 Κατατέθηκαν σε επιτροπές εθνικές θέσεις από τους συμμετέ-
χοντες εθνικούς εκπροσώπους για τη διαμόρφωση των Work
Programmes του 2008 (π.χ. στο Πρόγραμμα Υγεία οι εθνικές
θέσεις διαμορφώθηκαν μέσα από ανοιχτή διαβούλευση). 

56. Παρακολουθήσαμε συστηματικά τις εξελίξεις των δραστηριότατων
της Ε. Ένωσης σε θέματα ερευνητικής και τεχνολογικής πολιτικής
και ειδικότερα των πολιτικών που αφορούν στην ενίσχυση του
Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας. Τα νέα εργαλεία και οι δραστη-
ριότητες που προέβλεπε το 7ο ΠΠ (π.χ. οι Πρωτοβουλίες Άρθρου
169, οι Joint Technology Initiatives, η προβλεπόμενη στρατηγική
για την κατασκευή νέων πανευρωπαϊκών ερευνητικών υποδομών
και τα γνωστά από το 6ο ΠΠ ERA-NETs) και ενσωματώσαμε τις
αντίστοιχες δράσεις στην εθνική πολιτική. 

57. Συμμετείχαμε σε προγράμματα ERA-NETs του Προγράμματος
Πλαισίου που συνέβαλαν στο συντονισμό των Ε&Τ προγραμμά-
των των χωρών-μελών της Ε. Ένωσης, αλλά και σε συνεργασία
με τρίτες χώρες, ενώ παράλληλα καταβλήθηκαν προσπάθειες για
την καλύτερη οργάνωση αυτών των προγραμμάτων, των οποίων
βασικός δικαιούχος είναι η ΓΓΕΤ, και τον καθορισμό κριτηρίων
συμμετοχής. 
Η ΓΓΕΤ, ή/και οι φορείς της που είχαν λάβει σχετική εξουσιοδό-
τηση, συμμετείχε και διαχειριζόταν 14 ERANETS. Ενδεικτικά ανα-
φέρουμε το εξής: 
 ΜαρινΕΡΑ: Αφορούσε το συντονισμό των εθνικών και

pεριφερειακών δραστηριοτήτων θαλάσσιας Ε&Α, σε συνερ-
γασία με το ΕΛΚΕΘΕ. 

 PV-Net: Αφορούσε τον τομέα των φωτοβολταϊκών και υλο-
ποιήθηκε σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ, φορέα του Υπουργείου
Ανάπτυξης. 

 ForSociety (Foresight and Society ERA-NET): Αφορούσε
τις μελέτες τεχνολογικής πρόβλεψης. Η Ελλάδα ήταν ο συν-
τονιστής του έργου. Το έργο αποτέλεσε ένα ισχυρό εργαλείο
προγραμματισμού και άσκησης ερευνητικής πολιτικής μεταξύ
των εταίρων. 

 SEE-ERANET (Ολοκλήρωση και ενίσχυση του Ευρωπαϊ-
κού Χώρου Έρευνας στην ΝΑ Ευρώπη. Η ΓΓΕΤ ήταν ο βα-
σικός οργανωτής για την πολυμερή κοινή πιλοτική προκήρυξη
με συμμετοχή 14 χωρών που ανακοινώθηκε στις 30 Νοεμ-
βρίου 2006 με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου 2007.
Διοργάνωση ενημερωτικών ημερίδων, διεθνών συνεδρίων -
συναντήσεων ομάδων εργασίας εντός και εκτός Ελλάδος. 

 COMPLEXITY-NET: Αφορούσε το συντονισμό δραστηριοτή-
των κατάρτισης. Η διαχείριση έγινε με συμμετοχή εμπειρο-
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γνωμόνων από το Πανεπιστήμιο Πάτρας. 
 Ait-TN ERANET: Αφορούσε το συντονισμό δραστηριοτήτων

στον τομέα της αεροναυπηγικής. Η διαχείριση έγινε με συμ-
μετοχή εμπειρογνωμόνων από το Πανεπιστήμιο Πάτρας. 

58. Στο πλαίσιο δημιουργίας του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας υπο-
στηρίξαμε τη δημιουργία κοινών Ευρωπαϊκών Ε&Τ Υποδομών
και για το λόγο αυτό συμμετείχαμε στα αντίστοιχα όργανα της Ε.
Ένωσης. Στο πλαίσιο των εργασιών που συντελούνταν σε επί-
πεδο Ε. Ένωσης, και για την οργάνωση της ελληνικής συμμετο-
χής στις Κοινές Ευρ. Ε&Τ Υποδομές, πραγματοποιήσαμε το εξής: 
 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την καταγραφή

εθνικών προτεραιοτήτων σε ερευνητικές υποδομές. 
 Συντονισμός συναντήσεων της ομάδος εθνικών εκπροσώπων

ESFRI (European Science Forum for Research Infrastruc-
tures) για τη διαμόρφωση του Εθνικού Οδικού Χάρτη για τις
Υποδομές, με βάση την ανωτέρω καταγραφή. 

 Προώθηση έγκρισης στο ΕΣΕΤ του ανωτέρω Οδικού Χάρτη
Εθνικών Υποδομών. 

 Συγκέντρωση αιτημάτων για συμμετοχή στην προκήρυξη του
7ου ΠΠ για την Προπαρασκευαστική Φάση των ερευνητικών
υποδομών πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος (Οδικός Χάρτης
ESFRI. Διαμόρφωση εισήγησης προς τον ΓΓ γα την εμπλοκή
της ΓΓΕΤ και την υποστήριξη των ελληνικών ερευνητικών
ομάδων που εκδήλωσαν ενδιαφέρον συμμετοχής, με στόχο
τη διαμόρφωση πολιτικής για τη συμμετοχή της χώρας σε
υποδομές πανευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. 

 Συμμετοχή στο ΟΜC-Net-Watch με στόχο το συντονισμό των
εθνικών πολιτικών (των συμμετεχόντων ΚΜ) για τις ερευνητι-
κές υποδομές, με βάση τα ενδιαφέροντα και τις ανάγκες της
βιομηχανίας. 

59. Συμμετείχαμε στο κοινό Ευρωπαϊκό Ε&Τ Πρόγραμμα, περιλαμ-
βανομένης της συμμετοχής στη διοίκηση της κοινής δομής
ΕDCΤΡ που δραστηριοποιούνταν στις αρρώστιες της φτώχιας,
συμπεριλαμβανομένων των κλινικών δοκιμών (πρωτοβουλία Άρ-
θρου 169 της συνθήκης της Ε. Ένωσης). Στο πλαίσιο αυτό γινό-
ταν, μεταξύ άλλων συντονισμένες προσπάθειες για την αύξηση
της ελληνικής συμμετοχής. 

60. Συμμετείχαμε σε Ομάδα Εργασίας του Euro CAN με στόχο τη συ-
νεργασία με άλλα ευρωπαϊκά κράτη (κυρίως τη Γερμανία) για τη
δημιουργία κέντρων παρακολούθησης έρευνας και θερα-
πείας του καρκίνου. 

61. Συμμετείχαμε στη δημιουργία Ευρωπαϊκών τεχνολογικών ερ-
γαλείων-Πλατφόρμες (European Technology platforms) ως
σημαντικά εργαλεία χάραξης πολιτικής και καθορισμού ερευνητι-
κών και τεχνολογικών προτεραιοτήτων σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
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62. Σχεδιάσαμε, με στόχο τη χάραξη πολιτικής, τη δημιουργία τε-
χνολογικής πλατφόρμας, αντίστοιχης της ευρωπαϊκής και σε
εθνικό επίπεδο, ως βασικό εργαλείο πολιτικής και διασύνδεσής
της με την ευρωπαϊκή. Η δράση εφαρμόστηκε σε περιφερειακό
επίπεδο, στο πλαίσιο της δράσης Δημιουργία Περιφερειακών
πόλων Καινοτομίας. Ενδεικτικά και μόνο αναφέρεται η δημιουργία
τεχνολογικής πλατφόρμας για τα βιοκαύσιμα στη Θεσσαλία. 

63. Προετοιμάσαμε την ελληνική συμμετοχή στις Κοινές Τεχνολογι-
κές Πρωτοβουλίες (Joint Technology Initiatives) που προ-
ωθούνταν σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα στην
πρωτοβουλία για τα ενσωματωμένα συστήματα (Embedded sys-
tems), τα φάρμακα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που θα υλο-
ποιούνταν σε συνεργασία με το Eureka. 

64. Παρακολουθήσαμε και συντονίσαμε το πρόγραμμα ευρωπαϊκής
συνεργασίας στο πεδίο της Επιστημονικής και Τεχνολογικής
Έρευνας-COST. 

65. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη λήψη όλων των απαιτούμενων
μέτρων που θα διευκόλυναν την κινητικότητα των ερευνητών
ως βασικό εργαλείο βελτίωσης του ανθρώπινου δυναμικού, σύν-
δεσης έρευνας-παραγωγής και προώθησης της καινοτομίας. Στο
πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων: 
 Παρακολουθήσαμε τις δραστηριότητες του Ελληνικού Δικτύου

Κέντρων Κινητικότητας (ERA-MORE). 
 Προωθήσαμε την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και της

Χάρτας των Ερευνητών σε εθνικό επίπεδο. 
 Συμμετείχαμε στις εργασίες του ΥΠΕΣΔΑ για την ενσωμά-

τωση της Οδηγίας και της Σύστασης για Υπηκόους τρίτων
χωρών (scientific visa package) στην εθνική μας νομοθεσία. 

66. Υποστηρίξαμε τις εργασίες του ΟΣΕΠ ως προς τα θέματα Έρευ-
νας και Τεχνολογίας. Συγκεκριμένα: 
 Οργανώσαμε Συνάντηση της Ομάδας Έρευνας Ε&Τ ΟΣΕΠ

στην Αθήνα με συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (21-
22 Μαρτίου 2006). 

 Οργανώσαμε στην Τουρκία (Αττάλεια 6-7/4/2006) τη δεύτερη
Διάσκεψη των Ακαδημιών Επιστημών ΟΣΕΠ. Η πρώτη είχε
γίνει στην Αθήνα τον Απρίλιο του 2002. 

 Οργανώσαμε 3 Workshops στο διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμ-
βρίου 2006 σε θέματα Περιβάλλοντος (Αθήνα), Τροφίμων-Γε-
ωργίας-Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) και Ενέργειας (Κων/πολη), με
στόχο τον προσδιορισμό ερευνητικών θεμάτων που θα μπο-
ρούσε να υιοθέτηση και χρηματοδοτήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση
για συνεργασία με τις χώρες ΟΣΕΠ στο πλαίσιο του 7ου Π.Π. 

67. Υπογράψαμε νέα Επιστημονική και Τεχνολογική Συμφωνία
Συνεργασίας με την Ιορδανία, με αποστολή να συμβάλει στη
συνεργασία της επιστημονικής κοινότητας των δύο χωρών με την
από κοινού υλοποίηση Ε&Τ έργων. 
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68. Υπογράψαμε νέα Επιστημονική και Τεχνολογική Συμφωνία
Συνεργασίας με την Ινδία, με στόχο τη συνεργασία της επιστη-
μονικής κοινότητας των δύο χωρών με την από κοινού υλοποίηση
Ε&Τ έργων. 

69. Υπογράψαμε νέα Επιστημονική και Τεχνολογική Συμφωνία
Συνεργασίας με τη Ν. Αφρική, με στόχο τη συνεργασία της επι-
στημονικής κοινότητας των δύο χωρών με την από κοινού υλο-
ποίηση Ε&Τ έργων. 

70. Υπογράψαμε νέα Συμφωνία Συνεργασίας στη Βιομηχανική
Έρευνα και Ανάπτυξη (συμμετοχή ιδιωτικού τομέα) με το Ισ-
ραήλ.

71. Υπογράψαμε 14 πρωτόκολλα διακρατικής συνεργασίας με τις
χώρες: Σερβία, Σλοβενία, Γαλλία, Βουλγαρία, Γερμανία, Μ.
Βρετανία, Ουκρανία, Ρουμανία, Τσεχία, Αλβανία, Ισπανία, Ιτα-
λία, Τυνησία, Πολωνία, Κύπρου, Σλοβακία, Τουρκία, Αίγυπτο,
Κίνα, Μαυροβούνιο. Για καθεμία από τις χώρες αυτές επιλέχθη-
καν για χρηματοδότηση κοινά έργα Ε&Τ, έπειτα από αντίστοιχες
προκηρύξεις και αξιολόγηση των προτάσεων που υποβλήθηκαν.
Όλα τα εγκεκριμένα έργα χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝ. 

72. Πραγματοποιήσαμε διμερείς συναντήσεις Διακρατικής Συνερ-
γασίας με τη Ρωσία, όπου εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από τη ρώ-
σικη πλευρά για τη συνεργασία σε θέματα πνευματικών
δικαιωμάτων, και με τη Γερμανία για την προώθηση της ελληνο-
γερμανικής συνεργασίας. 

73. Προωθήσαμε την Ε&Τ συνεργασία με χώρες εκτός Ευρώπης και
συγκεκριμένα τις ΗΠΑ, τον Καναδά, την Αυστραλία, τη Νέα Ζη-
λανδία, την Ιαπωνία, την Ταϊβάν, τη Νότια Κορέα, τη Μαλαι-
σία και τη Σιγκαπούρη, στο πλαίσιο της δράσης Ε&Τ
συνεργασίας με οργανισμούς εκτός Ε. Ένωσης. Υποβλήθηκαν
συνολικά 577 προτάσεις. Μετά την αξιολόγηση εγκρίθηκαν και
υλοποιήθηκαν 102 έργα. 

74. Διοργανώσαμε, στο πλαίσιο των διμερών διεργασιών, δια-
σκέψεις με τις χώρες: 
 Ουγγαρία (Αθήνα, Μάιος 2004), με θέμα: Προς την κοινωνία

της γνώσης 
 Κίνα (Αθήνα, Οκτώβριος 2004), με θέμα: Κοινή συμμετοχή σε

Κοινοτικά Προγράμματα του 6ου Προγράμματος - Πλαισίου με
εστιασμό στο Περιβάλλον 

 Αλβανία (Αθήνα, Νοέμβριος 2005), με θέμα: Αποτίμηση των
έργων της συνεργασίας 

 Κύπρος (Αθήνα, Δεκέμβριος 2005), με θέμα: Οι διεργασίες
διαμόρφωσης του 7ου ΠΠ (2007-2013) της Ε. Ένωσης 

 Γερμανία (Αθήνα, Κρήτη, Μάρτιος 2006), με θέμα: Υλικά 
 Κύπρος (Λευκωσία, Απρίλιος 2006), με θέμα: Συνεργασία Ελ-

λάδας - Κύπρου σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα 

183



 Γαλλία (Αθήνα, Ιούνιος 2006), με θέμα: Κινητικότητα των
ερευνητών 

 Κίνα (Αθήνα, Κρήτη, Ιούνιος 2006), επίσκεψη Κινέζων εμπει-
ρογνωμόνων σε Αθήνα και Κρήτη 

75. Εγκρίναμε τη συμφωνία για την ένταξη της χώρας ως πλήρες
μέλος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος-ΕΟΔ (Euro-
pean Space Agency). 

76. Αναπτύξαμε συντονισμένη προσπάθεια για τη μεγιστοποί-
ηση, κατά το δυνατόν, του οφέλους και τη βελτίωση του συντε-
λεστή «γεωγραφικής επιστροφής» από τη συμμετοχή της
χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό διαστήματος, η οποία
αποτελεί σημαντική επένδυση της Ελλάδος και για το σκοπό αυτό
θα έπρεπε να επιτευχθούν πολλαπλασιαστικά οφέλη για τη χώρα.
Η επένδυση αφορούσε τόσο τη συμμετοχή στα προγράμματα του
ΕΟΔ που καλύπτονται από την υποχρεωτική ετήσια εισφορά, όσο
και στη συμμετοχή στα προαιρετικά προγράμματα, ελληνικού εν-
διαφέροντος. Τα προαιρετικά προγράμματα, στα οποία η Ελλάδα
συμμετείχε ήταν τα εξής: α) General Support Technology Pro-
gramme/GSTP, β) Advanced Research in Telecommunication
Systems/ARTES (I, III, IV), γ) GMES Service Element, δ) ELIPS2.
Επιπλέον έχει δηλώσει ενδιαφέρον συμμετοχής στα: α) Earth Ob-
servation EP3 2008-2012, β) GMES Space Component 2006-
2009. Ιδιαίτερα σημαντική ως προς τα προαιρετικά προγράμματα
είναι η προσπάθεια για την κινητοποίηση συναρμόδιων υπουρ-
γείων (π.χ. Μεταφορών και Επικοινωνιών, Εμπορικής Ναυτιλίας,
Άμυνας, Δημόσιας Τάξης, ΥΠΟΙΟ). 

77. Προωθήσαμε Σχέδιο Νόμου για την κύρωση από το Ελληνικό
Κοινοβούλιο της Συμφωνίας για την Ασφάλεια Εμπιστευτικών
Πληροφοριών στο πλαίσιο του ΕΟΔ (Agreement between the
States Parties to the Convention for the establishment of a Euro-
pean Space Agency and the European Space Agency for the pro-
tection and exchange of classified information).

78. Συμμετείχαμε στην Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής
Πολιτικής (European Space Policy) και στη διαμόρφωση του Ευ-
ρωπαϊκού Διαστημικού Προγράμματος. 

79. Παρακολουθήσαμε και υποστηρίξαμε την ελληνική συμμετοχή στο
CERN και τις εργασίες της ελληνικής επιτροπής. 

80. Παρακολουθήσαμε και υποστηρίξαμε την ελληνική συμμετοχή στο
ΝΑΤΟ. 

81. Παρακολουθήσαμε και υποστηρίξαμε την ελληνική συμμετοχή στο
ΕΜΒΟ/ΕΜΒL. 

82. Συνεργαζόμασταν με άλλους συναρμόδιους φορείς για την κύ-
ρωση του Τροποποιητικού Πρωτοκόλλου της Σύμβασης των
Παρισίων 1960 για την αστική ευθύνη από Πυρηνικό Ατύχημα -
Κατάρτιση Εθνικής Νομοθεσίας/Ε.Ε.Α.Ε. 
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83. Παρακολουθήσαμε τις Εργασίες του ΟΟΣΑ ως προς τα θέματα
Επιστήμης, Τεχνολογίας, Καινοτομίας. 

84. Αναθέσαμε στον ΟΟΣΑ την αξιολόγηση (review) του ερευνη-
τικού και καινοτομικού συστήματος της χώρας. - Βρισκόμα-
σταν στη φάση ολοκλήρωσης της έκθεσης που θα υποβαλλόταν
στον ΟΟΣΑ ως βάση για την αξιολόγηση, περιγράφοντας την
εθνική πολιτική Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας. Το φθινό-
πωρο του 2007 εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ θα επισκέπτονταν
τη χώρα μας για την πραγματοποίηση συνεντεύξεων με εμπλε-
κόμενους από όλο το φάσμα της έρευνας και καινοτομίας. 

85. Συμμετείχαμε σε μελέτη του ΟΟΣΑ με θέμα: «Παγκοσμιοποίηση
και ανοικτή οικονομία», θέτοντας κυρίως παραδείγματα χαρακτη-
ριστικών περιπτώσεων (case studies) ελληνικών επιχειρήσεων,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν στον ΟΟΣΑ. 

86. Καταβάλλαμε συστηματική προσπάθεια για τη συλλογή στατι-
στικών στοιχείων και την ανάπτυξη αξιόπιστων δεικτών για
την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων έρευνας και τε-
χνολογικής ανάπτυξης στη χώρα. 

87. Υλοποιήσαμε μελέτη για τη μέτρηση του βαθμού διεθνοποί-
ησης της ελληνικής οικονομίας και της ερευνητικής, τεχνο-
λογικής και καινοτομικής δραστηριότητας 1995-2005. 

88. Υλοποιήσαμε μελέτη για τη μέτρηση της καινοτομίας των επι-
χειρήσεων στην Ελλάδα την περίοδο 2002-2004 (CIS4). 

89. Υλοποιήσαμε μελέτη τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης για τη διερεύ-
νηση της δυνατότητας ενίσχυσης των δραστηριοτήτων Έρευνας,
Τεχνολογίας και Καινοτομίας, μέσω επιχειρηματικών κεφαλαίων,
με στόχο την αύξηση της προσφοράς και της ζήτησης επι-
χειρηματικών κεφαλαίων υψηλού κινδύνου στο πλαίσιο συν-
δυασμού πολιτικών και μέσων για την αύξηση των επενδύσεων
σε Έρευνα και Ανάπτυξη. 

90. Αποτιμήσαμε την πρώτη φάση εφαρμογής του προγράμματος
δημιουργίας «Τεχνοβλαστών» (ΠΡΑΞΕ Α). 

91. Ξεκινήσαμε τη δημιουργία Μητρώου διδακτόρων που δραστη-
ριοποιούνται στην ελληνική αγορά εργασίας. 

92. Συστήσαμε το Δίκτυο Γυναικών Ερευνητριών ΠΕΡΙΚΤΙΟΝΗ,
με συμμετοχή ερευνητριών από χώρες των βαλκανικών και παρα-
ευξείνιων χωρών. Στο πλαίσιο αυτό εκπονήθηκαν μελέτες για τη
χαρτογράφηση του επιστημονικού χώρου του ελληνικού γυ-
ναικείου επιστημονικού δυναμικού και για την Ελληνίδα ερευ-
νήτρια στη βιομηχανική έρευνα και καινοτομία. 

93. Επικαιροποιήσαμε τον Εθνικό Κατάλογο Κριτών.
94. Ορίσαμε τους εκπροσώπους στο γενικό τμήμα και στα τομεακά

επιστημονικά συμβούλια του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και
Τεχνολογίας-ΕΣΕΤ. 

95. Προετοιμάσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα στην Ελ-
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λάδα. Στο πλαίσιο αυτό συστήσαμε Διυπουργική Επιτροπή για
την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων αναθεώρησης του ισχύον-
τος νομικού πλαισίου. Η προετοιμασία του αρχικού κειμένου απο-
τέλεσε αντικείμενο διαβούλευσης, ενώ τέθηκε υπόψη και της
διυπουργικής Επιτροπής. Το νέο Σχέδιο Νόμου κατατέθηκε στη
Βουλή. Ψηφίστηκε από τη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή και
έγινε Νόμος την άνοιξη του 2008. Η εφαρμογή του τελικά ανε-
στάλη και μόλις το 2014 με το ν. 4310/2014 η χώρα μετά από
7 χρόνια απέκτησε και πάλι θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα,
την τεχνολογία και την καινοτομία.

96. Αναλάβαμε πρωτοβουλίες για την προσέλκυση και αξιοποίηση
Ελλήνων επιστημόνων της Διασποράς. 
Η ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και ο πρόεδρος του ΕΣΕΤ
συμμετείχαν σε Συμπόσιο που διεξήχθη στο Σικάγο στις 29-
30/9/2005 με τίτλο: Technology and Investment in Greece, το
οποίο συνδιοργανώθηκε από το Ενωμένο Ελληνοαμερικανικό
Κογκρέσο (UHAC) και το Συμβούλιο Απόδημου Ελληνισμού
(ΣΑΕ), με επικεφαλής τον κ. Ανδρέα Α. Άθενς. Στο συμπόσιο πα-
ρουσιάστηκαν οι τρόποι με τους οποίους οι Έλληνες επιστήμονες
της Διασποράς μπορούσαν να συμβάλλουν στην τεχνολογική και
οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας. Επίσης διερευνήθηκαν οι
προϋποθέσεις και οι συνθήκες υπό τις οποίες θα μπορούσαν να
επιστρέψουν ή να αναπτύξουν δεσμούς με τη γενέτειρά τους. 

97. Προωθήσαμε το Πρόγραμμα «ΔΙΟΔΟΣ», με βασικό στόχο τη μεί-
ωση του κόστους συνδρομής της ευρυζωνικής πρόσβασης
των φοιτητών στο διαδίκτυο από την οικία τους, με σεβασμό
στο εθνικό και κοινοτικό κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με ανάλο-
γες πρωτοβουλίες άλλων ευρωπαϊκών χωρών και με βάση τις
αρχές της διαλειτουργικότητας και της τεχνολογικής ουδετερότητας.  
Δικαίωμα συμμετοχής είχαν 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 παρακολουθούσαν πρόγραμμα με στόχο την από-
κτηση Διπλώματος Ειδίκευσης, καθώς και οι υποψήφιοι διδά-
κτορες, δικαιούνταν, αντίστοιχα, να μετέχουν στο Πρόγραμμα
ΔΙΟΔΟΣ για δύο και τέσσερα έτη από την εγγραφή τους. 
Το Πρόγραμμα, το οποίο αναπτύχθηκε από τη Γενική Γραμμα-
τεία Έρευνας και Τεχνολογίας, λειτούργησε πιλοτικά ως ειδική
δικτυακή πύλη (portal), στην οποία εισερχόταν κάθε φοιτητής για
να ενημερωθεί για τις προσφορές των παροχών και να συμπλη-
ρώσει την αίτηση εγγραφής του στο πρόγραμμα αυτό. Η πλήρης
εφαρμογή του μέτρου έγινε αμέσως μετά την επιτυχή συμπλή-
ρωση της αναγκαίας πιλοτικής λειτουργίας του όλου συστήματος,
το οποίο διήρκεσε 3 μήνες. 
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Η υλοποίηση του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ δημιούργησε μία νέα
δυναμική που συνέβαλλε στην αποφασιστική αύξηση της γενικής
ζήτησης, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και περιεχομένου,
καθώς και στην εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων σε με-
γάλο μέρος της επικράτειας. Επιπλέον, αποτέλεσε σημαντικό κί-
νητρο τόσο για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών δικτυακών
υποδομών, που αποτελούν προϋπόθεση για την περαιτέρω μεί-
ωση του γενικού κόστους ευρυζωνικής πρόσβασης, όσο και για
την ανάπτυξη νέων ευρυζωνικών υπηρεσιών, καθώς και στην εξο-
μάλυνση των τιμών και υπηρεσιών στην αγορά τηλεπικοινωνια-
κών υπηρεσιών στη χώρα μας. 
Το μέτρο αυτό αποτέλεσε σημαντική συμβολή στην κάλυψη των
σχετικών κοινοτικών στόχων, αυξάνοντας τη διείσδυση της ευρυ-
ζωνικότητας, και ευθυγραμμίζοντας την ελληνική ακαδημαϊκή κοι-
νότητα με τις πλέον προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα
της ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών. 
Το πρόγραμμα αυτό έγινε σε στενή συνεργαία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
και του Υπουργείου Μεταφορών & Επικοινωνιών.

98. Δώσαμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη χάραξη της μελλοντικής πολι-
τικής για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία. Ειδικότερα,
σχεδιάσαμε ένα Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Έρευ-
νας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (ΕΣΠΑ-ΕΤΚ) στο Πλαίσιο του
Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς / ΕΣΠΑ 2007-13, το οποίο
εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή. Το Στρατηγικό Σχέδιο
εκπονήθηκε και εγκρίθηκε από τη Σύνοδο των Προέδρων των
Ερευνητικών Κέντρων και ΑΕΙ της χώρας. Επισημαίνεται ότι στο
ΕΣΠΑ, στο οποίο συμπεριλήφθηκε η εθνική αναπτυξιακή στρατη-
γική για την περίοδο 2007-2013, η προώθηση της καινοτομίας της
έρευνας και της επιχειρηματικότητας, μαζί με τις βιώσιμες υποδο-
μές και το ανθρώπινο δυναμικό, αποτελούσαν τις στρατηγικές κα-
τευθύνσεις. Παράλληλα τριπλασιάσαμε τα κονδύλια για Έρευνα
και Τεχνολογία σε σχέση με την τότε προγραμματική περίοδο,
έχοντας ως στόχο οι δαπάνες για την έρευνα (ΑΕΔΕΤ/ΑΕΠ) το
2015 να φθάσουν το 1,5%, από το οποίο το 40% να προέρχεται
από τον ιδιωτικό τομέα. 
Βασικός στόχος της στρατηγικής για την Έρευνα, Τεχνολογία και
Καινοτομία, όπως αυτή περιγράφηκε στο ΕΣΠΑ-ΕΤΚ, αποτέλεσε
η προώθηση δράσεων που θα συνέβαλλαν στην αναδιάρθρωση
της ελληνικής οικονομίας προς την παραγωγή προϊόντων και
υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, καθώς και η ενίσχυση
της απασχόλησης και του εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού. 
Επιπρόσθετα των μέτρων (δράσεων) που προαναφέρθηκαν και
οι οποίες θα συνεχίζονταν και στη νέα προγραμματική Περίοδο
2007-13, οι κυριότερες από τις νέες δράσεις ήταν οι εξής: 
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1 Θεματικά δίκτυα έρευνας και εκπαίδευσης (ΘΕΔΕΕΚ): Μέσω αυτής της δράσης,
στην οποία θα συμμετείχαν και εργαστήρια των ΑΕΙ και των ΤΕΙ, μαζί με εργαστή-
ρια των ερευνητικών κέντρων, εκτός των στόχων και δραστηριοτήτων που προ-
αναφέρθηκαν στα ΘΕΔΕΑ, επιδίωξη ήταν και η υλοποίηση κοινών μεταπτυχιακών
σπουδών, προγραμμάτων εκπαίδευσης, κατάρτισης κ.λπ., κυρίως σε συνεργασία
με αντίστοιχους φορείς του εξωτερικού. 

Μεγάλες παρεμβάσεις, επικέντρωση πόρων: 
Δημιουργία Εθνικών Τομεακών Πόλων Ε&Α σε τομείς ιδιαίτερα
σημαντικούς για την οικονομία και την κοινωνία, με στόχο την πα-
ραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
Βασικοί αποδέκτες ήταν οι επιχειρήσεις. 
Θεματικά Δίκτυα προηγμένης Έρευνας και Ανάπτυξης
(ΘΕΔΕΑ) με στόχο τη δημιουργία φυσικών ή/και δικτυακών
πόλων, ή/και Κέντρων Αριστείας. Απευθύνονταν στα δημόσια
ερευνητικά κέντρα. Μέσω της δράσης αυτής ενισχύθηκαν υποδο-
μές και δραστηριότητες ΕΤΑ των δημόσιων Ε&Τ φορέων που
συμμετέχουν, και ενέργειας προσέκλυσης ερευνητών από την Ελ-
λάδα και το εξωτερικό, αλλά και αξιοποίησης της παραγόμενης
γνώσης. Επιπλέον, προβλέφθηκε όπου θα κρινόταν αναγκαίο, θα
υποστηριζόταν η δημιουργία νέων, ή/και η ενίσχυση υπαρχόντων
ερευνητικών υποδομών. 1 

Άλλες σημαντικές δράσεις απετέλεσαν: 
 Η ενίσχυση της προσφοράς και της ζήτησης υπηρεσιών

Έρευνας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας (Υποστήριξη των
ΜΜΕ για την αγορά Τ&Κ συμβουλευτικών υπηρεσιών
(Voucher for SMEs) - Υποστήριξη δικτύων εργαστηρίων πα-
ροχής διαπιστευμένων υπηρεσιών - Δίκτυα ΜΜΕ και φορέων
παροχής τεχνολογικών υπηρεσιών). 

 Η δημιουργία κεφαλαίου υψηλού επιχειρηματικού κινδύ-
νου (seed capital), σε συνεργασία και αλληλοσυμπληρωμα-
τικότητα με τα υπάρχοντα χρηματο-οικονομικά σχήματα.  

 Παγκοσμιοποίηση και καινοτομία 
Όλα τα προγράμματα ήταν πλέον ανοιχτά σε διεθνή συνερ-
γασία. Επιπλέον εξετάστηκαν ειδικές δράσεις με στόχο την
ενίσχυση των επιχειρήσεων στην αντιμετώπιση του παγκό-
σμιου ανταγωνισμού και παράλληλα στην εκμετάλλευση των
ευκαιριών που προσφέρει η παγκοσμιοποίηση. 

 Κατάρτιση - εξειδίκευση του ερευνητικού δυναμικού σύμ-
φωνα με τις ανάγκες της παραγωγής. Χορήγηση κινήτρων
στις ελληνικές επιχειρήσεις για την απασχόληση ερευνητικού
δυναμικού. 

 Άλλες δράσεις: Ενίσχυση για την κατοχύρωση και την αξιο-
ποίηση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, ενίσχυση των νέων
και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, υποστήριξη των πολι-
τικών, ενίσχυση της ευρωπαϊκής συνεργασίας, κυρίως
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δράσεις συντονισμού με άλλα κράτη-μέλη, καθώς και των
πολυ-μερών και περιφερειακών Ε&Τ συνεργασιών. 

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στις ομάδες επιχειρήσεων και συν-
δέσμων επιχειρήσεων με φορείς παραγωγικής γνώσης.

99. Εφαρμόσαμε ανοικτές διαδικασίες καθορισμού των θεματικών
προτεραιοτήτων των δράσεων ΕΤΑ της νέας προγραμματικής
περιόδου (μονοεπιστημονικής ή/και πολυεπιστημονικής προσέγ-
γισης). Στο πλαίσιο αυτό σύμφωνα με τα αποτελέσματα μελέτης,
η οποία βασίστηκε σε μεθοδολογίες διεθνώς αναγνωρισμένες, και
με τα αποτελέσματα της ανοικτής διαβούλευσης που πραγματο-
ποιήθηκε από τη ΓΓΕΤ στη βάση όσων προέκυψαν από τη με-
λέτη, θα οριστικοποιούνταν οι θεματικές προτεραιότητες των
μελλοντικών δράσεων έρευνας και ανάπτυξης διαβούλευσης. 

100. Στους σχεδιασμούς μας ήταν η μετεγκατάσταση της ΓΓΕΤ σε
σύγχρονο κτίριο, ώστε να λειτουργεί σε ένα λειτουργικό περι-
βάλλον καθ’ ότι το μισθωμένο κτίριο για την ΓΓΕΤ ήταν πεπα-
λαιωμένο. Δυστυχώς και αυτό δεν προχώρησε μέχρι και σήμερα.

----------------------------------------------
Από σελ. 13

Θέλω να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες και την ευγνωμοσύνη
μου σε διακεκριμένους Ακαδημαϊκούς και Καθηγητές, διακεκριμένα
πρόσωπα του Δημοσίου βίου και τον Ιεράρχη Σεβασμιότατο Μητρο-
πολίτη Μεσογαίας κ.κ. Νικόλαο, με τους οποίους συνεργάστηκα την
περίοδο της θητείας μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης.

Αγαπητίδης Γιάννης, Αθανασόπουλος Τάκης, Αλεξανδρίδης Νικήτας, Αν-
τωνιάδης Αντώνης, Αράβας Νικόλαος, Βαρσάλος Ιάκωβος, Βλέμμας Γιάν-
νης, Γεωργακόπουλος Ανδρέας, Γιούτσος Αναστάσιος, Γρουμπός Πέ-
τρος, Διαμαντόπουλος Μανώλης, Ζαμπούλης Χρύσανθος, Ζερεφός Χρή-
στος, Θεοδωρακόπουλος Γιάννης, Καμαρινόπουλος Λεωνίδας, Κατσής
Νίκος, Κελέκης Δημήτριος, Κεραμέας Κωνσταντίνος, Κίττας Κωνσταντί-
νος, Κίττας Χρήστος, Κοκκώσης Χάρης, Κόλλιας Γεώργιος, Κουτεντάκης
Κωνσταντίνος, Κουτσελίνης Αντώνιος, Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος, Κυ-
ριακόπουλος Κωνσταντίνος, Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος, Κωστόπου-
λος Θεόδωρος, Λάλας Δημήτριος, Μαλίζος Κώστας, Μανιατάκης Δημή-
τριος, Μουρμούρας Γιάννης, Μοίρας Κωνσταντίνος, Μπεχράκης Θεόδω-
ρος, Μωυσής Ραφαήλ, Νανόπουλος Δημήτριος, Νέζης Στέργιος, Ντού-
βας Γεώργιος, Οικονόμου Γεώργιος, Ορφανουδάκης Στυλιανός, Παγια-
τάκης Αλκιβιάδης, Παλαιοκρασσάς Ιωάννης, Πανάγος Θεόδωρος, Πα-
παδημητρίου Γιάννης, Παπαδημητρίου Θεόδωρος, Παπαπέτρου Πέτρος,
Παπαρσένος Αλέξανδρος, Σινανιώτη Αριστέα, Σουφλιάς Γεώργιος τ. Αλε-
ξάνδρου, Σταϊκούρας Παναγιώτης, Στεφανάδης Χριστόδουλος, Στεφανί-
δης Κώστας, Στριγγάρης Κυριάκος, Τόλιας Ιωάννης, Τριχόπουλος Δημή-
τριος, Τσανάκας Παναγιώτης, Τσιτσικλής Ιωάννης, Τσουτρέλης Χαράλαμ-
πος, Υφαντόπουλος Γιάννης, Φούρλαρης Δημήτριος, Φυτσιλής Φώτιος,
Φωκάς Αθανάσιος, Χούστης Ηλίας, Χριστοδούλου Ευθύμιος, Χρόνης 
Γεώργιος.
Θερμές ευχαριστίες και προς το δημιουργικό εκδοτικό οίκο Ευαγγέλου
Στεργίου για την φροντίδα και έκδοση του βιβλίου.



190

Νομοσχέδια του Υπουργείου Ανάπτυξης 
που παραδόθηκαν έτοιμα προς κατάθεση 

στις 19.9.2007 
στη διάδοχη πολιτική ηγεσία

ΤΙ ΕΓΙΝΕ ΜΕΤΑ

Όπως όλα τα Νομοσχέδια που ψηφίστηκαν στην περίοδο
2004-2007, έτσι και τα Νομοσχέδια που παραδόθηκαν στο διά-
δοχό μου (είτε προωθήθηκαν  στη Βουλή είτε όχι) αποτέλεσαν
μια ολοκληρωμένη παρέμβαση σε όλο το φάσμα της επιχειρη-
ματικότητας. Ηταν αποτέλεσμα μιας συλλογικής προσπάθειας
αλλά και μιας ανοικτής δημόσιας διαβούλευσης. Ουδέποτε δί-
στασα να υιοθετήσω απόψεις τρίτων,  φορέων της αγοράς
ακόμη και πολιτικών αντιπάλων στη συζήτηση στις επιτροπές
ή στην Ολομέλεια.

Στόχος των νομοθετικών παρεμβάσεων που προώθησα ή
παρέδωσα ήταν  όχι το εφήμερο ή οι εμβαλωματικές λύσεις αλλά
η επίλυση ζητημάτων με μακροχρόνια προοπτική. Οι συνεργά-
τες μου (Υφυπουργοί, Γενικοί Γραμματείς, υπηρεσιακά στελέχη,
επικεφαλής εποπτευόμενων φορέων) είμαστε υπερήφανοι για
το έργο αυτό.

Η σωρεία νομοθετικών παρεμβάσεων (Νόμοι, Προεδρικά
Διατάγματα, Υπουργικές ή κοινές Υπουργικές αποφάσεις, εγκύ-
κλιοι  κλπ) αποτέλεσαν ένα ολοκληρωμένο πλέγμα με βασικό
στόχο την ανάπτυξη, τη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης,
την εξειδίκευση και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της
Εθνικής Οικονομίας.

Κάποια Νομοσχέδια είτε δεν προωθήθηκαν στη συνέχεια
(π.χ. ο εκσυγχρονισμός  και η κωδικοποίηση της λατομικής και
μεταλλευτικής Νομοθεσίας) είτε ψηφίστηκαν (νέο θεσμικό πλαί-
σιο για την έρευνα και τη τεχνολογία) και δεν εφαρμόστηκαν.
Αυτή είναι η μεγάλη παθογένεια του Ελληνικού Κράτους. Η έλ-
λειψη συνέχειας και συνέπειας στη λειτουργία του Κράτους.

Από τα νομοσχέδια που παραδόθηκαν στη νέα πολιτική ηγεσία
του Υπουργείου Ανάπτυξης μετά τη τελετή παράδοσης-παραλαβής
κατατέθηκαν και ψηφίστηκαν στην Βουλή τα εξής:
1. Η κύρωση της Συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας, της Δημο-

κρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρατίας σχετικώς με
την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς φυσικού αερίου Τουρκία
- Ελλάδα - Ιταλία (ν. 3637/2008, ΦΕΚ 14Α/7.2.2008).

2. Η κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρνησης
της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της Δημοκρατίας
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του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα του φυσικού αερίου και του πετρε-
λαίου (ν.3638/2008, ΦΕΚ 15Α/7.2.2008).

3. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και του Συμβουλίου για την ενεργειακή απόδοση των κτι-
ρίων (ν.3661/2008, ΦΕΚ 89Α/19.5.2008).

4. Η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου και Συμβουλίου για την προώθηση της συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού και θερμότητας και η ρύθμιση ζητημάτων που συν-
δέονται με το υδροηλεκτρικό έργο της Μεσοχώρας που εκκρε-
μούσε επί σειρά ετών με τον ίδιο νόμο (ν. 3734/2009, ΦΕΚ
8Α/28.1.2009). 
Το νομοσχέδιο κατέθεσε στη Βουλή ο διάδοχος στην ηγεσία του
Υπουργείου Χρήστος Φώλιας και ψηφίστηκε με Υπουργό τον
Κωστή Χατζηδάκη που τον διαδέχθηκε στο Υπουργείο. 

5. Η ενοποίηση των αγορανομικών προστίμων με το νόμο
3668/2008 (ΦΕΚ 115Α/18.6.2008).

6. Το θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας με τον νόμο
3653/2008 (ΦΕΚ 49Α).
Ο νόμος αυτός δεν εφαρμόστηκε μέχρι το Νοέμβριο του 2014 τε-
λώντας με νομοθετικές παρεμβάσεις σε συνεχείς αναστολές
εφαρμογής. Ο Νέος Νόμος είναι ο 4310/2014.
Επιπλέον, δύο νομοθετικές πρωτοβουλίες προωθήθηκαν πολύ αρ-

γότερα από τις επόμενες κυβερνήσεις και με λιγότερο τολμηρό περιε-
χόμενο σε σχέση με τα νομοθετικά κείμενα του Σεπτεμβρίου το 2007.

Πρόκειται: 
1. Για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου λειτουργίας των Βιομηχανικών

και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ. και ΒΕ.ΠΕ.) με τον νόμο
3982/2011(ΦΕΚ 143Α) επί κυβερνήσεως Γεωργίου Παπανδρέου.

2. Η αναμόρφωση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων και
υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Σημάτων ενσωματωμένη σε πο-
λυνομοσχέδιο με το νόμο 4072/2012 (ΦΕΚ 86Α/11.4.2012) επί
κυβερνήσεως Λουκά Παπαδήμου. 
Δεν προωθήθηκαν στη Βουλή τα παρακάτω νομοσχέδια αν και

σε κάποια από αυτά υπήρξαν μεμονωμένες παρεμβάσεις στα επό-
μενα χρόνια:
Α. Σύσταση Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχειρή-

σεων.
Β. Θέματα ασφάλειας, ελέγχου επανελέγχου εσωτερικών ηλεκτρικών

εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.
Το νομοσχέδιο αυτό δεν ψηφίστηκε όπως παραδόθηκε, αλλά δια-
τάξεις του αποτυπώθηκαν στο πνεύμα του σχεδίου στα Προ-
εδρικά Διατάγματα: Π.Δ. 7/2011 ΦΕΚ 14Α/2011, ΚΥΑ
12400/1108/2011 ΦΕΚ 2301Β/2011, Π.Δ. 117/14 ΦΕΚ 147Α/2014
και Π.Δ. 32/2010 ΦΕΚ 70Α.



Γ. Προϋποθέσεις άσκησης μεσιτικού επαγγέλματος.
Το Νομοσχέδιο αυτό ενσωματώθηκε στο Νόμο 4072/2012 ΦΕΚ
86Α/11.4.2012.

Δ. Ασφαλιστική εκκαθάριση, αυτασφάλιση και όρια αποζημιώσεων.
Το νομοσχέδιο δεν προωθήθηκε, λόγω μεταφοράς της αρμοδιό-
τητας από το Υπουργείο Ανάπτυξης στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ε. Εκσυγχρονισμός και κωδικοποίηση της μεταλλευτικής και λατομι-
κής νομοθεσίας.
Το νομοσχέδιο αυτό αφορούσε μια τεράστια τομή σε όλο το πλαί-
σιο αξιοποίησης του φυσικού πλούτου της χώρας με κανόνες και
διαφάνεια. Προϊόν συστηματικής διαβούλευσης με τη συμμετοχή
του ΙΓΜΕ, της επιστημονικής κοινότητας και των δυνάμεων της
αγοράς (Σύνδεσμος Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων κ.λπ.) έβαζε
τάξη σε ένα από τους ελπιδοφόρους τομείς για την προσέλκυση
επενδύσεων με σεβασμό στο περιβάλλον. Δυστυχώς αποτέλεσε
μια ακόμη περίπτωση της παθογένειας του πολιτικού συστήμα-
τος. Την έλλειψη συνέχειας στην παραγωγή κυβερνητικού έργου.
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Η πραγματοποίηση του μεταρρυθμιστικού 
και εκσυγχρονιστικού αναπτυξιακού έργου 

στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 
όπως αυτό προκύπτει από τις ανακοινώσεις 

της περιόδου 2004-2008
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Στρατηγικός στόχος της Νέας Πολιτικής, 
η δυναμική και ισόρροπη ανάπτυξη 

της Περιφέρειας
Αθήνα, 22 Μαρτίου 2004

Σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα 

στη συζήτηση για τις Προγραμματικές Δηλώσεις 
της Κυβέρνησης στη Βουλή

Οι Έλληνες μας έκαναν τη μεγάλη τιμή και μας ανέθεσαν την ευ-
θύνη για μια Νέα Διακυβέρνηση. Το αίτημα της κοινωνίας είναι ξεκά-
θαρο: Οι πολίτες απαιτούν να αλλάξουμε πολιτικές, να αλλάξουμε
ρυθμούς, να αλλάξουμε τις πρακτικές και τις νοοτροπίες του χτες.
Όπως επανειλημμένα έχει δηλώσει ο Πρωθυπουργός Κώστας Καρα-
μανλής, εμείς δεν μηδενίζουμε και δεν γκρεμίζουμε τίποτε απ’ ό,τι
θετικό έγινε. Είμαστε εδώ για να προσθέσουμε, να κτίσουμε, να
δημιουργήσουμε. Ωστόσο: Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, ότι η
νέα Κυβέρνηση κληρονομεί μεγάλες και σημαντικές εκκρεμότη-
τες. Σ’ ό,τι αφορά τον τομέα ευθύνης του Υπουργείου Ανάπτυξης επι-
σημαίνω κυρίως: 

Πρώτον: Την αντιπαραγωγική οργάνωση και λειτουργία του Κρά-
τους, που καταδυναστεύει τους πολίτες σε όλες τις συναλλαγές τους.
Η γραφειοκρατία, η αδιαφάνεια, η διαφθορά αποτελούν παθολογικά
συμπτώματα του Κράτους που είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετω-
πίσουμε με τόλμη και αποφασιστικότητα. 

Δεύτερον: Την ατελή λειτουργία των αγορών που 
- νοθεύει τον ανταγωνισμό, 
- ενθαρρύνει τη συγκρότηση μονοπωλίων και ολιγοπωλίων, 
- υποσκάπτει την ανάπτυξη και την απασχόληση, 
- επιβαρύνει τον καταναλωτή. 

Η προσαρμογή στη Νέα Εποχή δεν μπορεί να αναβάλλεται. 
Τρίτον: Το μεγάλο αναπτυξιακό έλλειμμα της Οικονομίας. Η ανά-

πτυξη που συντελείται τα τελευταία χρόνια δεν φτάνει, ούτε σ’ ολό-
κληρη τη Χώρα, ούτε σ’ ολόκληρη την κοινωνία. 

Υπενθυμίζω ότι έξι από τις έντεκα πιο φτωχές Περιφέρειες της Ευ-
ρώπης είναι ελληνικές. Υπενθυμίζω ότι 2,5 εκατ. Έλληνες ζουν κάτω
από το όριο της φτώχειας. Η οικονομική ανάπτυξη των τελευταίων
χρόνων, δεν διαχέεται στο σύνολο της κοινωνίας και δεν συμβαδίζει
με την άνοδο του επιπέδου απασχόλησης. Και αυτό απεικονίζεται ξε-
κάθαρα στη διατήρηση της ανεργίας σε εξαιρετικά υψηλά επίπεδα. Γι’
αυτούς ακριβώς τους λόγους χρειαζόμαστε και προωθούμε μια Νέα
Πολιτική με ένα ξεκάθαρο στόχο: 

Ανάπτυξη παντού και ευημερία για όλους. 
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• Για το σκοπό αυτό η Κυβέρνηση αναλαμβάνει σύντομα την πρω-
τοβουλία για τη συγκρότηση Αναπτυξιακών Οργανισμών Περι-
φέρειας, στους οποίους πρόκειται να μετέχουν εκπρόσωποι της
Αυτοδιοίκησης, των τοπικών επαγγελματικών φορέων και των
Επιμελητηρίων. 

• Παράλληλα καθιστούμε σαφές ότι γνώμονάς μας είναι η ύπαρξη
και εφαρμογή σταθερών κανόνων κοινών για όλους. 
Στόχος μας είναι η δημιουργία μεγαλύτερων ευκαιριών και

περισσοτέρων επιλογών για όλους. Αυτή είναι η επιλογή μας.
Επιλογή στήριξης των επιχειρήσεων. Επιλογή ίσων ευκαιριών
(στη βάση κοινών κανόνων) για όλους. Και για την επιλογή αυτή
εμείς δεν αισθανόμαστε ενοχές. 

Είναι γεγονός ότι η Χώρα μας, στα τελευταία χρόνια, σημειώνει,
στατιστικά, υψηλούς σχετικά ρυθμούς οικονομικής ανάπτυξης περί-
που 4%. Δεν πρέπει, όμως, να ξεχνάμε ότι: 

Πρώτον: Οι ρυθμοί αυτοί οφείλονται κατά κύριο λόγο, όπως επιση-
μαίνει και η Τράπεζα της Ελλάδος στην περσινή έκθεσή της (σελ. 23): 
- στις εισροές του Β΄ και του Γ΄ ΚΠΣ, 
- στις δημόσιες δαπάνες για την Ολυμπιακή προετοιμασία 
- στην ιδιωτική κατανάλωση, που χρηματοδοτείται από την αύξηση

του ιδιωτικού δανεισμού. 
Σημειώνω ότι το υπόλοιπο των καταναλωτικών δανείων στην πε-

ρίοδο “Δεκέμβριος 1993 - Δεκέμβριος 2003” αυξήθηκε κατά 2.000%,
δηλαδή με ρυθμό εικοσαπλάσιο σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών
της Ε.Ε. 

Δεύτερον: Όλοι οι βασικοί οικονομικοί δείκτες αναδεικνύουν το
μεγάλο έλλειμμα της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. 
- Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών, παραμένει

εδώ και χρόνια στα επίπεδα του 6%. Εισάγουμε τρεις (3) φορές
περισσότερα προϊόντα από όσα εξάγουμε. Σχεδόν το 46% των
αγροτικών και βιομηχανικών προϊόντων που καταναλώνουμε είναι
εισαγόμενα. 

- Η Χώρα μας είναι ουραγός στην προσέλκυση ξένων άμεσων
επενδύσεων. Ο μέσος όρος των Ξ.Α.Ε. στη Χώρα μας, στην πε-
ρίοδο 1998-2002, ήταν 1,06 δισ. δολάρια, όταν, την ίδια περίοδο,
στην Πορτογαλία ήταν τετραπλάσιος, στη Δανία δεκαπενταπλά-
σιος και στην Ολλανδία ήταν υψηλότερος κατά 43 φορές. Κατέ-
χουμε (και στην κατηγορία αυτή) την τελευταία θέση, όχι μόνο σε
σχέση με την Ευρώπη των 15 ή των 25, αλλά την 27η θέση, πίσω
από τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, χώρες της λεγόμενης δεύτε-
ρης διεύρυνσης. 
Ο βασικός στόχος της πολιτικής μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης

προσδιορίζεται από τον τίτλο του. Ανάπτυξη για όλους. Ανάπτυξη
για όλη την κοινωνία. Ανάπτυξη σε ολόκληρη τη Χώρα. Βασικοί στόχοι
μας είναι να δώσουμε διέξοδο στην υγιή επιχειρηματική πρωτοβουλία.
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Να διευρύνουμε τα πεδία της επενδυτικής πρωτοβουλίας και δραστη-
ριότητας. Η ανταγωνιστικότητα είναι το κύριο προαπαιτούμενο για την
ανάπτυξη. Για να είναι όμως η ανάπτυξη υψηλή και βιώσιμη πρέπει
η ανταγωνιστικότητα να θεμελιώνεται στην ποιοτική διάσταση του πα-
ραγωγικού συστήματος. 

Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα
(Ε.Π.ΑΝ) κατέχει κεντρική θέση στο Γ΄ ΚΠΣ και αποτελεί αιχμή
του δόρατος για την ανάπτυξη. Είναι βασικό εργαλείο προώθη-
σης της επιχειρηματικότητας, της τεχνολογικής αναβάθμισης και
της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας. Οι επιχειρήσεις δεν μπο-
ρεί να περιμένουν. Είναι απόφασή μας να στηριχθούν άμεσα από το
συγκεκριμένο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Κύριο μέλημά μας είναι η
υγιής λειτουργία των αγορών και η προστασία του καταναλωτή. Στο
πλαίσιο αυτό περιλαμβάνονται: 

Πρώτον: Η μείωση του κόστους λειτουργίας των επιχειρή-
σεων, μέσα από τη μείωση της γραφειοκρατίας και του κόστους δια-
χείρισης. Όπως επίσης και με το νέο αναπτυξιακό νόμο, και τη ριζική
φορολογική μεταρρύθμιση που θα είναι έτοιμη το φθινόπωρο του 2004. 

Δεύτερον: Η ουσιαστική ενίσχυση των θεσμών που διασφα-
λίζουν την ομαλή λειτουργία των αγορών. Η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού αναβαθμίζεται σε πραγματικά Ανεξάρτητη Αρχή, ώστε να είναι
σε θέση να ανταποκριθεί στις σύγχρονες ανάγκες. Να εγγυάται, δη-
λαδή, την εύρυθμη λειτουργία των αγορών και του ανταγωνισμού. 
- Ενισχύονται οι αρμοδιότητές της. 
- Στελεχώνεται με επαρκές και εξειδικευμένο προσωπικό. 
- Αποκτά οικονομική αυτοτέλεια, 
- Αποκτά την αναγκαία υποδομή για την αναλυτική χαρτογράφηση

της αγοράς. 
Τρίτον: Η διαφάνεια στην αγορά με τη χρησιμοποίηση των

νέων τεχνολογιών, τα παρατηρητήρια τιμών, την πλήρη ενημέρωση
του καταναλωτή. Πυξίδα και οδηγός μας σε κάθε παρέμβαση, είναι η
προστασία του πολίτη, η προστασία του καταναλωτή. 
- Ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε τις οργανώσεις των καταναλωτών,

για την ανάπτυξη ενός γνήσιου καταναλωτικού κινήματος. Γιατί ο
συνειδητοποιημένος καταναλωτής αποτελεί το πρώτο ανάχωμα
για την αποτροπή φαινομένων αισχροκέρδειας και ανατιμήσεων. 

- Ενεργοποιούμε τις διατάξεις του νόμου για τη Γενική Γραμματεία
Προστασίας του καταναλωτή και ορίζουμε Γενικό Γραμματέα Κα-
ταναλωτή. 

- Αποσαφηνίζεται το σύστημα των προσφορών, των γενικών όρων
των συναλλαγών, των όρων διαφήμισης και προβολής. 
Τέταρτον: Στον ευαίσθητο χώρο των κρατικών προμηθειών,

βασικές αρχές της πολιτικής μας είναι η διασφάλιση της διαφά-
νειας, η ισονομία και η ταχύτητα στην ολοκλήρωση των διαδι-
κασιών. Στόχος μας είναι η εξοικονόμηση πόρων με εξορθολογισμό
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των κρατικών δαπανών. Πιο συγκεκριμένα: 
- Προωθούμε την πλήρη χαρτογράφηση της Διεύθυνσης Κρατικών

Προμηθειών.
- Ενισχύουμε τη στελέχωση και αναβαθμίζουμε την επιμόρφωση

του προσωπικού της.
- Εγκαθιστούμε και πιστοποιούμε σύστημα ολικής ποιότητας. 

Πέμπτον: Όπως έχουμε, κατ’ επανάληψη, τονίσει σημαντικός
στόχος της πολιτικής μας είναι η είσοδος της Χώρας στη λεω-
φόρο των νέων τεχνολογιών. Η ενίσχυση του Ηλεκτρονικού Εμπο-
ρίου αποτελεί βασική πολιτική επιλογή. Προχωρούμε: 
- Στη συνολική επανεξέταση και τη συμπλήρωση του νομοθετικού

πλαισίου για το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
- Στη στήριξη των επιχειρήσεων στην Περιφέρεια, ώστε να αξιοποι-

ήσουν τις δυνατότητες που παρέχει το ηλεκτρονικό εμπόριο. 
- Στη χορήγηση ειδικών κινήτρων για την ανάπτυξη κοινών δικτύων

διανομής και ηλεκτρονικού εμπορίου για τις ΜΜΕ, με στόχο τη
μείωση του κόστους της λειτουργίας τους και την προώθηση των
προϊόντων τους στην ελληνική αγορά και το εξωτερικό. 
Τα χαρακτηριστικά της Ελληνικής Οικονομίας επιτάσσουν

την υιοθέτηση μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για την ενίσχυση
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Το μικρό μέγεθος της εγχώριας
αγοράς και τα συσσωρευμένα προβλήματα των ΜΜΕ απαιτούν μια
ειδική πολιτική για τις επιχειρήσεις αυτές που αποτελούν, κατά κύριο
λόγο, τον παραγωγικό ιστό της οικονομίας. Στηρίζουμε τη νέα επιχει-
ρηματικότητα. Ενισχύουμε τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. 

Στις πολιτικές μας για το σκοπό αυτό περιλαμβάνονται: 
Πρώτον: Η κωδικοποίηση και απλούστευση των διαδικασιών

ίδρυσης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Αντί της σημερινής τα-
λαιπωρίας αδειοδότησης, οι επιχειρήσεις θα ξεκινούν με ελάχιστες
διαδικασίες και ο έλεγχος της συμμόρφωσής τους στις ισχύουσες δια-
τάξεις θα γίνεται στους πρώτους 12 μήνες της λειτουργίας τους. 

Δεύτερον: Η ενεργοποίηση και στήριξη του Εγγυητικού Κεφα-
λαίου με σκοπό την αύξηση της πρόσβασής τους σε νέους πόρους. 

Τρίτον: Η παροχή αυξημένων δυνατοτήτων στις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις για τη συμμετοχή τους στα Κοινοτικά Προ-
γράμματα και ιδίως η επιτάχυνση της υλοποίησης του ΕΠ.ΑΝ. 

Τέταρτον: Η κρατική ενίσχυση για τη σύσταση Ειδικής Υπη-
ρεσίας σε κάθε Επιμελητήριο με τη μορφή του “One Stop” για τη
διεκπεραίωση μιας σειράς συναλλαγών των ΜμΕ με τις δημόσιες
υπηρεσίες. 

Πέμπτον: Η ενίσχυση του ανταγωνισμού στο χώρο των τη-
λεπικοινωνιών για την παροχή στις ΜμΕ δυνατότητας γρήγορης
και ασφαλούς πρόσβασης στο διαδίκτυο με χαμηλό κόστος. 

Έκτον: Η μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης και του δια-
χειριστικού κόστους. 
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Έβδομον: Η επέκταση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις
των φορολογικών κινήτρων απασχόλησης. 

Στρατηγικός στόχος της νέας πολιτικής που εφαρμόζουμε
είναι η ενίσχυση των δημόσιων και των ιδιωτικών δαπανών, για
την έρευνα και την τεχνολογία. Σήμερα, η Χώρα μας (με βάση τις
δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία) κατέχει (και στον τομέα αυτό) την
τελευταία θέση, ανάμεσα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό
σημαίνει ότι χάνουμε τη μάχη της συμμετοχής στη νέα παγκόσμια κοι-
νότητα της γνώσης. Η έρευνα και η τεχνολογία συνδέεται άμεσα με
το όραμά μας για το μέλλον, το παραγωγικό μοντέλο της Οικονομίας
μας, τη νέα σχέση κράτους - πολιτών, την Παιδεία, την Υγεία και την
ποιότητα ζωής. Άμεσος στόχος μας είναι η ταχύτερη δυνατή σύγκλιση
με τις άλλες χώρες της Ε.Ε., στο πλαίσιο της διακήρυξης της Λισσα-
βόνας. Στην κατεύθυνση αυτή, η Κυβέρνηση προωθεί (σε θεσμικό και
λειτουργικό επίπεδο) μια Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα και
Τεχνολογία. Ανάμεσα στ’ άλλα: 
• Πρώτον: Προετοιμάζουμε ουσιαστική αύξηση των δαπανών για

Έρευνα και Τεχνολογία, ώστε να μπορέσει ο ερευνητικός ιστός
της Χώρας μας (ΑΕΙ, ερευνητικά κέντρα, ΝΠΙΔ) να ανταποκριθεί
στους ρυθμούς της διεθνούς κοινότητας. 

• Δεύτερον: Προχωρούμε στη ίδρυση Εθνικής Επιτροπής Έρευ-
νας και Τεχνολογίας για το σχεδιασμό εθνικής στρατηγικής για την
έρευνα και την τεχνολογία στη Χώρα μας. Τα θέματα που καλείται
να αντιμετωπίσει η Επιτροπή είναι: 
- Ο ρόλος των Πανεπιστημίων στη διαμόρφωση της Κοινωνίας

της Γνώσης.
- Η πανευρωπαϊκή διάσταση των Ευρωπαϊκών υποδομών. 
- Οι Ευρωπαϊκές Τεχνολογικές Πλατφόρμες (Υδρογόνο, νανο-

τεχνολογίες, θαλάσσια Τεχνολογία, ευρωπαϊκή διαστημική πο-
λιτική). 

• Τρίτον: Απαλλάσσουμε τις χρηματοδοτήσεις έρευνας από κάθε
είδους πελατειακές σχέσεις, στρεβλώσεις, αποκλεισμούς και προ-
τιμήσεις. Καθιερώνουμε διαφανείς αξιοκρατικές διαδικασίες, για
τις δημόσιες προκηρύξεις και τις αξιολογήσεις ερευνητικών και
επενδυτικών προγραμμάτων. 

• Τέταρτον: Προωθούμε μέτρα επιδότησης και κινητροδότησης
των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε δράσεις Έρευνας και
Τεχνολογίας. 

• Πέμπτον: Ενθαρρύνουμε την επέκταση και τη βελτίωση της
διασύνδεσης των Πανεπιστημίων και των ερευνητικών Ινστιτού-
των, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τα Ιδρύματα του εξωτερικού. 

• Έκτον: Προχωρούμε (σε συνεργασία με τα Υπουργεία Εξωτερι-
κών και Παιδείας) στην καταγραφή και την αξιοποίηση του ελ-
ληνικού επιστημονικού δυναμικού, που εργάζεται και
δραστηριοποιείται εκτός Ελλάδος. 
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Κλειδί για τη διασφάλιση των υψηλών ρυθμών οικονομικής ανά-
πτυξης, σε σταθερή και μακροπρόθεσμη βάση, αποτελεί η εφαρμογή
μιας διαφορετικής ενεργειακής πολιτικής. Μιας πολιτικής που εγ-
γυάται τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό και διασφαλίζει την ενερ-
γειακή επάρκεια και αυτάρκεια της Χώρας. Η ενεργειακή πολιτική
συνδέεται και με τις μεγάλες επενδυτικές πρωτοβουλίες, που συμβάλ-
λουν στην ενίσχυση του εθνικού εισοδήματος, της παραγωγικής
βάσης και της απασχόλησης. Η απελευθέρωση της αγοράς, παρά τις
κοινοτικές οδηγίες, δεν προωθήθηκε. Η αναβλητικότητα, η ασάφεια
και η έλλειψη συγκροτημένου σχεδιασμού χαρακτήρισαν την ενεργει-
ακή πολιτική σε όλο το προηγούμενο διάστημα. Η απελευθέρωση των
αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου δεν προωθήθηκε. Τα αρμό-
δια όργανα της Ε.Ε. και του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας υπο-
γραμμίζουν ότι χάσαμε χρόνο για την απελευθέρωση των
ενεργειακών αγορών. Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (σε επίσημες εκ-
θέσεις της) διαπιστώνει στασιμότητα, ακόμη και οπισθοδρόμηση στην
πορεία απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού. Αφήνουμε πίσω το
παρελθόν. Απόφασή μας είναι να προχωρήσουμε με ταχύ βηματισμό,
να απελευθερώσουμε τις ενεργειακές αγορές και να προωθήσουμε
άμεσα τις αναγκαίες θεσμικές αλλαγές. Για το σκοπό αυτό σχεδιά-
ζουμε: Την ανάδειξη του Υπουργείου Ανάπτυξης σε κύριο στρατηγικό
φορέα ενεργειακής πολιτικής. Την αναμόρφωση του θεσμικού πλαι-
σίου με αποφασιστική ενίσχυση και ενδυνάμωση του ρόλου της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας, ώστε να λειτουργεί ανεξάρτητα από την
Κεντρική Διοίκηση και να έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες, για όλο το
πλέγμα της Ενέργειας. Την προσαρμογή του θεσμικού πλαισίου στις
νέες κοινοτικές οδηγίες με ανάδειξη του ΔΕΣΜΗΕ, του Διαχειριστή του
Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας και του διαχειριστή του
Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σε πραγματικά ανεξάρτη-
τους οργανισμούς. Την αναδιοργάνωση και τον εκσυγχρονισμό της
ΔΕΗ, με τη σταδιακή αντικατάσταση των παλαιών μονάδων παραγω-
γής και τη διασφάλιση της θέσης της, ως του κεντρικού και ισχυρού
παράγοντα, στην απελευθερωμένη αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Την
τόνωση του ανταγωνισμού στην αγορά πετρελαιοειδών, με παράλ-
ληλη θέσπιση και εφαρμογή όλων των αναγκαίων μέτρων, για την κα-
ταπολέμηση της νοθείας και του λαθρεμπορίου. Τη δημιουργία
θεσμικού πλαισίου για την απελευθέρωση της αγοράς Φυσικού Αε-
ρίου. Την προώθηση νέου θεσμικού πλαισίου για την ανάπτυξη των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Τις πολιτικές που απαιτούνται για
την ένταξη της Χώρας μας στα νέα, υπό διαμόρφωση, μεγάλα διεθνή
ενεργειακά δίκτυα. 

Θα ήταν παράλειψή μου, εάν δεν έκανα αναφορά, στην ιδιαίτερη
σημασία που αποδίδουμε, στην επιτυχημένη διοργάνωση των Ολυμ-
πιακών Αγώνων. Αποτελεί τον άμεσο μεγάλο εθνικό στόχο, που πρέ-
πει να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει όλους τους Έλληνες.
Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι, από την πρώτη ημέρα της Νέας Δια-
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κυβέρνησης καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, συνεχίζοντας
το σχεδιασμό της προηγούμενης Κυβέρνησης, ώστε να διασφαλί-
σουμε επαρκή ηλεκτρική τροφοδοσία, σε όλη τη Χώρα, σε όλους τους
χώρους, σε όλα τα σημεία των Ολυμπιακών Αγώνων. Μέχρι τότε, σε
στενή συνεργασία με τη διοίκηση και τα στελέχη της ΔΕΗ, τους εμ-
πλεκόμενους φορείς και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσπαθούμε να
επιλύσουμε όλες τις εκκρεμότητες, που κληρονομήσαμε. Και βεβαίως
το ίδιο ακριβώς πράττουμε και με τον ΕΦΕΤ, ο οποίος θα έχει ιδιαίτερα
σημαντικό ρόλο στην υπόθεση των Ολυμπιακών Αγώνων. 

Η Νέα Διακυβέρνηση σημαίνει νέα οπτική, νέα δυναμική, νέα προ-
οπτική. Σημαίνει νέους ρυθμούς και νέα ταχύτητα. Σημαίνει συνεν-
νόηση και διάλογο με τις πολιτικές δυνάμεις, τους κοινωνικούς και
επαγγελματικούς φορείς. Σημαίνει λύσεις στα προβλήματα του
Τόπου, της κοινωνίας, του πολίτη. Σημαίνει νέες ευκαιρίες και
περισσότερες επιλογές, για όλους. Λύσεις και ευκαιρίες είναι ο
στόχος μας. Η αναπτυξιακή πολιτική που ξεκινάμε στηρίζεται στην
κινητοποίηση όλων των παραγωγικών και κοινωνικών δυνάμεων.
Στην προσπάθεια αυτή θέλουμε συμμάχους και ενεργούς συμ-
μετόχους όλους τους πολίτες. 
- Τους εργαζόμενους. 
- Τον επιχειρηματικό κόσμο. 
- Την επιστημονική κοινότητα.
- Τα Επιμελητήρια και τις αναπτυξιακές εταιρίες. 

Η οικονομική ανάπτυξη, η πραγματική σύγκλιση με τις άλλες
χώρες της Ε.Ε. και η κοινωνική ευημερία αποτελούν το μεγάλο εθνικό
στόχο, την Προοπτική του 2010. Η πολιτική μας έχει ως κεντρικό
στόχο τον άνθρωπο. Όμως, για να μπορέσει η πολιτική να ανταπο-
κριθεί σε αυτή την αποστολή της πρέπει να έχει διασφαλίσει τους
όρους και τις προϋποθέσεις μιας ισχυρής και βιώσιμης μακροπρόθε-
σμης αναπτυξιακής διαδικασίας. Μιας δυναμικής και ισόρροπης ανά-
πτυξης. Ανάπτυξης σε όλη τη Χώρα. Ανάπτυξης που οι καρποί της
διαχέονται σε όλους τους πολίτες. 
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Στην Κύπρο για ενεργειακή συμφωνία 
Αθήνα, 16 Μαΐου 2004

Διεύρυνση και εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας-Κύ-
πρου σε τομείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης απο-
φασίστηκε κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του Υπουργού
Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφα στην Κύπρο.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε τον Πρόεδρο της Κυπρια-
κής Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο, με τον οποίο είχε μακρά συ-
ζήτηση για θέματα αρμοδιότητας του υπουργείου, καθώς επίσης και
ενημέρωση για τις τελευταίες εξελίξεις στο Κυπριακό. Διαβεβαίωσε
τον Κύπριο Πρόεδρο ότι η Ελληνική Κυβέρνηση, όλες οι Ελληνίδες
και όλοι οι Έλληνες βρισκόμαστε στο πλευρό του Κυπριακού Ελληνι-
σμού, για μια λύση λειτουργική και βιώσιμη που να εγγυάται ασφάλεια
και ευημερία για όλους του κατοίκους του νησιού, Ελληνοκυπρίους
και Τουρκοκύπριους.

Ο υπουργός Ανάπτυξης επισκέφθηκε επίσης τον Πρόεδρο της
Κυπριακής Βουλής κ. Χριστόφια τον οποίο –όπως τόνισε σε δηλώσεις
του- θεωρεί βαθιά κοινοβουλευτικό πολιτικό.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας είχε ιδιαίτερη συνερ-
γασία με τον Κύπριο ομόλογό του κ. Λιλλήκα στο υπουργείο Εμπο-
ρίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Οι δύο υπουργοί υπέγραψαν
διμερή συμφωνία για τη δυνατότητα διατήρησης αποθεμάτων ασφά-
λειας σε πετρελαιοειδή. Η συμφωνία αυτή προβλέπει η Κυπριακή Δη-
μοκρατία να μπορεί να διατηρεί τα αποθέματα ασφάλειας πετρελαίου
που έχει υποχρέωση από την Ε.Ε. στον Ελλαδικό Χώρο.

Στην ίδια συνάντηση εξετάστηκαν οι τομείς διεύρυνσης των υπαρ-
χουσών και ανάπτυξης νέων διμερών συνεργασιών στο πλαίσιο που
διαμορφώνεται μετά την ένταξη της Κύπρου στην Ε.Ε. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δόθηκε στη δυνατότητα και την αναγκαιότητα ανάπτυξης κοινών
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων Ελλήνων και Κυπρίων επιχειρημα-
τιών, τόσο προς τις χώρες της Μέσης Ανατολής, όσο και προς τις
χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

Εξετάστηκαν επίσης θέματα συνεργασίας στις πολιτικές για τη
βιομηχανία και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στον τομέα της τυπο-
ποίησης, καθώς και σε προγράμματα για την ανταγωνιστικότητα, την
έρευνα και την τεχνολογία. Και οι δύο πλευρές εξέφρασαν την πεποί-
θηση ότι η συνεργασία Ελλάδας Κύπρου θα γίνεται διαρκώς στενό-
τερη, γιατί υπάρχει αμοιβαία θέληση.
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Η Ελλάδα κέντρο της Ενεργειακής Κοινότητας 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης 

Βρυξέλλες, 17 Μαΐου 2004

Στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας εγκρίθηκε σήμερα ση-
μαντική για την Ελλάδα Απόφαση του Συμβουλίου για έκδοση
διαπραγματευτικών οδηγιών προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
σχετικά με σύναψη συμφωνίας, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοι-
νότητας, με τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης (Σλοβενία, Κροατία, Βοσνία-
Ερζεγοβίνη, Σερβία και Μαυροβούνιο, αποστολή των Ηνωμένων
Εθνών για την προσωρινή διοίκηση του Κοσσυφοπεδίου, Αλβανία,
Ρουμανία, Βουλγαρία, Μολδαβία, Ουγγαρία, Πρώην Γιουγκοσλαβική
Δημοκρατία της Μακεδονίας και Τουρκία), όσον αφορά την ανά-
πτυξη μιας ενοποιημένης ενεργειακής αγοράς στην ευαίσθητη
αυτή περιοχή.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργού Ανά-
πτυξης Δημήτρη Σιούφα, διασφαλίσθηκε περαιτέρω, στο πλαίσιο
της απόφασης αυτής, ο ιδιαίτερα ενισχυμένος ρόλος της χώρας μας
στις διαδικασίες που είχαν πολιτικά συμφωνηθεί με τα Μνημόνια των
Αθηνών του 2002 και του 2003 και προωθήθηκε πλέον και σε επίπεδο
Συμβουλίου η εγκατάσταση στην Αθήνα, ως μόνιμη έδρα, των σχετι-
κών ετήσιων συνόδων των Υπουργών Ενέργειας της περιοχής,
καθώς και η ενεργός και επίσημη συμμετοχή της Ελλάδος σε όλα τα
συνιστώμενα όργανα της Περιφερειακής αυτής Ενεργειακής Αγοράς
(Συμβούλιο Υπουργών, Μόνιμη Ομάδα Υψηλού Επιπέδου, Ρυθμι-
στικό Φόρουμ και Ρυθμιστικό Συμβούλιο).   
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* Για το σημαντικό αυτό έργο στο Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ του Υπουργείου Πε-
ριβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής της Ελλάδος και του Υπουργείου
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας, το οποίο υπεγράφη στις 14 Μαΐου του
2010, αναφέρονται και τα κάτωθι στο προοίμιο:
«Υπενθυμίζοντας την υπάρχουσα «Διακυβερνητική Συμφωνία σχετικά με την ανά-
πτυξη του Τουρκικού-Ελληνικού-Ιταλικού Διαδρόμου Μεταφοράς Αερίου» (από εδώ
και στο εξής αναφερομένου ως IGA), συναφθείσα στη Ρώμη στις 27 Ιουλίου 2007,
η οποία αποτελεί μια εκ των πλέον προωθημένων επιλογών με στρατηγικό στόχο
να καταστήσει εφικτή τη μεταφορά των ποσοτήτων φυσικού αερίου της Μέσης Ανα-
τολής και της Κασπίας στην Ευρώπη,
Διακηρύσσοντας την προσήλωσή των στο Σχέδιο Διασυνδετήριου Αγωγού Τουρκίας
- Ελλάδος - Ιταλίας (εφεξής ITGI) και ενθαρρύνοντας τον συνεχιζόμενο διάλογο με-
ταξύ όλων των μερών που εμπλέκονται, ώστε να διευκολύνουν τη διέλευση αερίου
μέσω Τουρκίας στην Ελλάδα και την Ιταλία μέσω του εγχειρήματος αυτού,
Ενθαρρύνοντας την ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ ΔΕΠΑ, Edison και BOTAS και
υποστηρίζοντας την υπογραφή, συντόμως, ενός Μνημονίου Κατανόησης σχετικά
με την υλοποίηση του εγχειρήματος ITGI…»
Στο δε άρθρο 2, παράγραφος 1 και 2:
«1.  Τα Μέρη συμφωνούν να συνεργαστούν με καλή πίστη για την έγκαιρη υλοποί-
ηση του Σχεδίου ITGI.
2.   Τα Μέρη υπογραμμίζουν την ανάγκη να επιταχύνουν την εφαρμογή της Διακυ-
βερνητικής Συμφωνίας για την υλοποίηση του Σχεδίου ITGI που υπογράφηκε το
2007 από τις κυβερνήσεις Τουρκίας, Ελλάδος και Ιταλίας…»



Η στρατηγική απόφαση για τη διασύνδεση 
των συστημάτων φυσικού αερίου 

μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας
Αθήνα, 17 Μαΐου 2004

Για την πραγματοποίηση της πολιτικής ανάπτυξης των αγωγών
διασύνδεσης της χώρας με φυσικό αέριο, μια από τις πρώτες ενέρ-
γειές μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης, δική μου, του υφυπουργού Γιώρ-
γου Σαλαγκούδη και του Γενικού Γραμματέα Νίκου Στεφάνου, ήταν
να φέρουμε αμέσως προς κύρωση στην Βουλή, τη συμφωνία που
έγινε μεταξύ της προηγούμενης Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της
Τουρκίας, στις 23 Δεκεμβρίου του 2003, για διασύνδεση των συστη-
μάτων φυσικού αερίου των δύο χωρών. 

Η πρόνοια αυτή είχε τα θετικά της αποτελέσματα από την πρώτη
στιγμή.

Ήταν στρατηγικής σημασίας η απόφασή μας αυτή.
Τα δύο Υπουργεία Ανάπτυξης της Ελλάδος και Ενέργειας της

Τουρκίας, καθώς και οι Οργανισμοί ΔΕΠΑ και BOTAS, εργάστηκαν
συστηματικά και οι αγωγοί ολοκληρώθηκαν μέσα σε δύο χρόνια, για
ένα τόσο μεγάλο έργο μήκους 500 περίπου χιλιομέτρων από το Κου-
ρατσαμπέ της Τουρκίας, στην Κομοτηνή.

Η ολοκλήρωση της κατασκευής του Ελληνοτουρκικού αγωγού
στις αρχές Αυγούστου του 2007, υπήρξε μια σημαντική στιγμή για
εμένα και τους συνεργάτες μου.

Στις 3 Αύγουστου του 2007, υποδέχτηκα στα Ελληνοτουρκικά σύ-
νορα, τον Τούρκο ομόλογό μου Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ και από κοινού
παρακολουθήσαμε την έλευση του σωλήνα μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου από τη Τουρκία στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα στο υποπο-
τάμιο τμήμα του αγωγού.

Το έργο τέθηκε σε λειτουργία τον Νοέμβριο του 2007, παρουσία
των πρωθυπουργών της Ελλάδος και της Τουρκίας, του υπουργού
Ενέργειας των ΗΠΑ Samuel Bodman και του Προέδρου του Αζερμ-
παϊτζάν Ilham Aliyev, όπως έγινε και τον Ιούλιο του 2005, στα εγκαίνια
έναρξης κατασκευής του έργου.

Κατά την ημέρα εγκαινίων ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Σά-
μουελ Μπότμαν, με τον οποίο άλλωστε είχα συναντηθεί στο Παρίσι
στις 14.5.2007, αφού με συνεχάρει για την κατασκευή του αγωγού,
ζήτησε να με συναντήσει την επομένη στην Αθήνα. Η συνάντηση έγινε
στο γραφείο μου, καθότι ήδη από τις 27.9.2007 είχα εκλεγεί Πρόεδρος
της Βουλής των Ελλήνων.

Το 2010 υπεγράφη Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας. Περισσότερα στη σελίδα 202.*

Στη σελίδα 1736, ο νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
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Η συγκρότηση και η λειτουργία
του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας 

και Ανάπτυξης
Αθήνα, 31 Μαΐου 2004

Την 1η Ιουνίου 2004 εγκαινιάστηκε στην κεντρική αίθουσα του
Ζαππείου Μεγάρου ο νέος κύκλος συνεδριάσεων του Εθνικού Συμ-
βουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ). Την πανηγυρική
έναρξη της πρώτης συνεδρίασης κήρυξε ο υπουργός Ανάπτυξης κ.
Δημήτρης Σιούφας και ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ.
Γιώργος Αλογοσκούφης. Στη συνεδρίαση αυτή παρευρέθηκαν οι
υφυπουργοί Ανάπτυξης κ.κ. Γιώργος Σαλαγκούδης και Γιάννης Πα-
παθανασίου, ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου,
ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Γιάννης Τσουκα-
λάς, ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Αθανάσιος Σκορδάς, ο
γενικός γραμματέας Εμπορίου κ. Δημήτρης Βρεττάκος, ο ειδικός
γραμματέας Ανταγωνιστικότητας κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος και
υπηρεσιακοί παράγοντες. 

Τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν:
1. Οργανωτικά και λειτουργικά θέματα ΕΣΑΑ.
2. Διατύπωση προτάσεων και μέτρων πολιτικής, με βάση την Έκ-

θεση Ανταγωνιστικότητας 2003.
3. Προετοιμασία Έκθεσης Ανταγωνιστικότητας 2004.
4. Συντονισμός θεμάτων ίδρυσης και λειτουργίας Ινστιτούτου Αντα-

γωνιστικότητας.
5. Συζήτηση - Λήψη αποφάσεων για τα ακόλουθα : 

• Μελέτη - υλοποίηση μέτρου: Αξιολόγηση επιπτώσεων νομο-
θετικού έργου στην εθνική ανταγωνιστικότητα (Impact Assess-
ment). 

• Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα.
• Ανταγωνιστικότητα και εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών.
• Επιχειρηματικότητα, ανταγωνιστικότητα και ανάπτυξη στον

αγροτικό τομέα.
• Δημόσιος τομέας και ανταγωνιστικότητα.
• Λειτουργίες αγορών και ανταγωνιστικότητα
• Ανταγωνιστικότητα και τουρισμός.
• Προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην Ελλάδα.

Οι προτάσεις, οι οποίες έγιναν για ενημέρωση και συζήτηση ήταν
οι ακόλουθες:
1. Ίδρυση Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας.
2. Δημιουργία Ινστιτούτου Ευρωπαϊκών Θεμάτων.
3. Μελέτη - Ανάλυση συνθηκών λειτουργίας επιχειρήσεων στη χώρα

μας (εξέταση συγκριτικών πλεονεκτημάτων, κ.λπ.).
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4. Προκήρυξη Ειδικού Διαγωνισμού Εκθέσεων, με συγκεκριμένα
Βραβεία στους μαθητές της Γ΄ Λυκείου όλης της χώρας, με θέμα
άμιλλα και ανταγωνιστικότητα.

5. Προκήρυξη Ειδικών Βραβείων για τους φοιτητές της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης, για εργασίες με θέμα την εθνική ανταγωνιστικότητα.

6. Κατάρτιση γενικού στρατηγικού επιχειρηματικού σχεδίου, για την
ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας.

7. Δέσμη μέτρων για βελτίωση της ανταγωνιστικότητας στο επίπεδο
υπουργείου Ανάπτυξης.

8. Προϋπολογισμός ΕΣΑΑ.

Η νέα σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας έχει
ως ακολούθως:
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΙΣ

Σιούφας Δημήτρης Υπουργός Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης

Αλογοσκούφης Γιώργος Υπουργός Οικονομίας Υπουργείο Οικονομίας

Αβραμόπουλος Δημήτρης Υπουργός Τουρισμού Υπουργείο Τουρισμού 

Σαλαγκούδης Γιώργος Υφυπουργός Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης

Παπαθανασίου Ιωάννης Υφυπουργός Ανάπτυξης Υπουργείο Ανάπτυξης

Λιάσκος Αναστάσιος Υφυπουργός Τουρισμού Υπουργείο Τουρισμού

Στεφάνου Νίκος Γενικός Γραμματέας 
Ανάπτυξης

Υπουργείο Ανάπτυξης

Βρεττάκος Δημήτριος Γενικός Γραμματέας 
Εμπορίου

Υπουργείο Ανάπτυξης

Τσουκαλάς Ιωάννης Γενικός Γραμματέας 
Έρευνας και Τεχνολογίας

Υπουργείο Ανάπτυξης

Σκορδάς Θανάσης Γενικός Γραμματέας 
Καταναλωτή

Υπουργείο Ανάπτυξης

Ευσταθόπουλος Σπύρος Ειδικός Γραμματέας 
Ανταγωνιστικότητας

Υπουργείο Ανάπτυξης

Παπαδόπουλος Σπύρος Γενικός Γραμματέας 
Βιομηχανίας

Υπουργείο Ανάπτυξης

Παπασπύρος Σπύρος Πρόεδρος ΑΔΕΔΥ

Πλαλής Ευγένιος Πρόεδρος ΣΕΒΕ

Κυριακόπουλος Οδυσσέας Πρόεδρος ΣΕΒ

Φωκάς Γεράσιμος Πρόεδρος Ξενοδοχειακού Επιμελη-
τηρίου Ελλάδος

Πολυζωγόπουλος Χρήστος Πρόεδρος ΓΣΕΕ

Βυζάντιος Σπύρος Πρόεδρος ΣΕΠΕ

Συμεωνίδης Δημήτρης Πρόεδρος ΣΒΒΕ

Σακελλαρίδη Χριστίνα Πρόεδρος ΠΣΕ

Αρμενάκης Δημήτρης Πρόεδρος ΕΣΕΕ

Ασημακόπουλος Δημήτρης Πρόεδρος ΓΣΕΒΕΕ
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ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΦΟΡΕΙΣ

Καραμίχας Τζανέτος Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ

Κασιμάτης Γιώργος Πρόεδρος Κεντρική Ένωση Επιμε-
λητηρίων Ελλάδος

Βερνίκος Γ. Γενικός Γραμματέας ΣΕΤΕ

Δρακόπουλος Γεώργιος Γενικός Διευθυντής ΣΕΤΕ

Κουκουλόπουλος Πάρις Πρόεδρος ΚΕΔΚΕ

Τζήκας Αναστάσιος Πρόεδρος ΣΕΠΒΕ

Μπουζάκης Κων/νος 
Διονύσιος

Πρόεδρος Εθνικό Συμβούλιο
Έρευνας 
και Τεχνολογίας

Ζησιμόπουλος Σπύρος Πρόεδρος Επιτροπή 
Ανταγωνισμού

Γεννηματά Φώφη Πρόεδρος ΕΝΑΕ

Κωστόπουλος Ιωάννης Πρόεδρος Ένωση Ελληνικών 
Τραπεζών

Βάμβουκας Γιώργος Προεδρος Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων ΕΣΑΑ

Αρανίτου Βάλια Μέλος Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων ΕΣΑΑ

Ρυλμόν Πέτρος - Λινάρδος Μέλος Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων ΕΣΑΑ

Τορτοπίδης Αντώνης Μέλος Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων ΕΣΑΑ

Ιωάννου Χρήστος Μέλος Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων ΕΣΑΑ

Αράπη Μάρω Συνεργάτης Επιτροπής
Εμπειρογνωμόνων ΕΣΑΑ

Επιτροπής Εμπειρο-
γνωμόνων ΕΣΑΑ

Κτενίδης Παναγιώτης Σύμβουλος ΥΠΑΝ

Αράπογλου Ευστράτιος - 
Γεώργιος

Διοικητής Εθνικής Τράπεζας 
της Ελλάδος

Αναστασόπουλος Γεώργιος Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών

Μήτσιος Ηλίας Στέλεχος ΓΣΕΒΕΕ

Πελαγίδης Θεόδωρος Επίκουρος Καθηγητής Παντείου 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χαραλαμπόπουλος Γεώργιος

Πατσουράτης Βασίλης Καθηγητής Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Μπαλτάς Νικόλαος Καθηγητής Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Καρύδης Γεώργιος Καθηγητής Οικονομικού 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Νικολόπουλος Ανδρέας Καθηγητής Οικονομικού Πανεπιστη-
μίου Αθηνών

Συγγελάκης Γεώργιος Γενικός Διευθυντής ΚΕΕΜ



Με την ανασυγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικό-
τητας και Ανάπτυξης, με βάση το νέο νόμο από 1.3.2005 τα μέλη του
ΕΣΑΑ είναι ως κάτωθι:
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Δημήτρης Σιούφας
Υπουργείο Ανάπτυξης

Υπουργός
(ΠΡΟΕΔΡΟΣ)

Αθανάσιος Βεζυργιάννης
Υπουργείο Εσωτερικών, 

Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Σκιαδάς
Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης 

και Τροφίμων
Γενικός Γραμματέας

Κωνσταντίνος Μουσουρούλης
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών

Γενικός Γραμματέας Επενδύσεων 
και Ανάπτυξης

Ιωάννης Τζωάννος
Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας

Γενικός Γραμματέας

Νικόλαος Στεφάνου
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενικός Γραμματέας

Μαρία Γιαννίρη
Υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης

Γενική Γραμματέας

Δημοσθένης Κατσιγιάννης
Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας 

και Δημοσίων Έργων
Γενικός Γραμματέας

Ελένη Λουρή
Γραφείο Πρωθυπουργού

Προϊσταμένη του Οικονομικού Γραφείου
του Πρωθυπουργού

Ανδρέας Καραμάνος
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας 

και Θρησκευμάτων
Γενικός Γραμματέας

Σπύρος Παπαδόπουλος
Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας

Δημήτριος Κόντος
Υπουργείο Απασχόλησης 

και Κοινωνικής Προστασίας
Γενικός Γραμματέας

Μανούσος Βολουδάκης
Υπουργείο Ανάπτυξης

Γενικός Γραμματέας Εμπορίου

Ιωάννης Τσουκαλάς
Υπουργείο Ανάπτυξης
Γενικός Γραμματέας 

Έρευνας και Τεχνολογίας

Γεώργιος Μυλωνάς
Σύνδεσμος Βιομηχανιών 

Βορείου  Ελλάδος 
Πρόεδρος

Αθανάσιος Σκορδάς
Υπουργείο Ανάπτυξης 

Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή

Χριστίνα Σακελλαρίδη
Πανελλήνιος Σύνδεσμος Εξαγωγέων 

Πρόεδρος

Σπύρος Ευσταθόπουλος
Υπουργείο Ανάπτυξης
Ειδικός Γραμματέας 

για την Ανταγωνιστικότητα

Ευγένιος Πλαλής
Σύνδεσμος Εξαγωγέων Βορείου Ελλάδος 

Πρόεδρος

Σπύρος Ζησιμόπουλος
Επιτροπή Ανταγωνισμού 

Πρόεδρος

Φώφη Γεννηματά
Ένωση Νομαρχιακών 

Αυτοδιοικήσεων Ελλάδος 
Πρόεδρος

Δημήτριος Ασημακόπουλος
Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών,

Βιοτεχνών, Εμπόρων Ελλάδος 
Πρόεδρος

Πάρις Κουκουλόπουλος
Κεντρική Ένωση Δήμων 
και Κοινοτήτων Ελλάδος 

Πρόεδρος
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Χρήστος Πολυζωγόπουλος
Γενική Συνομοσπονδία 
Εργαζομένων Ελλάδος 

Πρόεδρος

Γεώργιος Κασιμάτης
Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος 

Πρόεδρος

Σπύρος Παπασπύρος
Ανώτατη Διοίκηση Ενώσεων 

Δημοσίων Υπαλλήλων 
Πρόεδρος

Γεώργιος Γράτσος
Ναυτικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Πρόεδρος

Δημήτρης Δασκαλόπουλος
Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών 

Πρόεδρος

Γεράσιμος Φωκάς
Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος 

Πρόεδρος

Δημήτριος Αρμενάκης
Εθνική Συνομοσπονδία

Ελληνικού Εμπορίου 
Πρόεδρος

Τάκης Αράπογλου
Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 

Πρόεδρος

Τζανέτος Καραμίχας
Πανελλήνια Συνομοσπονδία Ενώσεων 

Γεωργικών Συνεταιρισμών 
Πρόεδρος

Δημήτρης Νανόπουλος
Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας 

και Τεχνολογίας 
Πρόεδρος

Σταύρος Ανδρεάδης
Σύνδεσμος Ελληνικών 

Τουριστικών Επιχειρήσεων
Πρόεδρος

Ιωάννης Αναστασόπουλος
Ελληνικό Κέντρο Επενδύσεων

Πρόεδρος

Σπύρος Βυζάντιος
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων 
Πληροφορικής Ελλάδος

Πρόεδρος

Βασίλειος Σπηλιόπουλος
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Πελοποννήσου

και Δυτικής Ελλάδος
Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής

Αναστάσιος Τζήκας
Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής

Βορείου Ελλάδος 
Πρόεδρος

Νικόλαος Ρώμνιος
Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών

Πρόεδρος

Ιωάννης Αλαβάνος
Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Πρόεδρος

Απόστολος Παπαδούλης
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και

Κεντρικής Ελλάδος
Πρόεδρος

Παρασκευάς Γιαννόπουλος
Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Πρόεδρος

Ιωάννης Καβάλης
Σύνδεσμος Βιομηχανιών Κρήτης

Πρόεδρος

Γεώργιος Παπαβασιλείου
Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος

Πρόεδρος

Μιχάλης Παγίδας
Εταιρία Ανώτατων 

Στελεχών Επιχειρήσεων
Πρόεδρος



Ακολουθεί η ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα.
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Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ του ΕΣΑΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Γεώργιος I. Βενιέρης

Πρύτανης και Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
Βασίλειος Πατσουράτης

Αναπληρωτής Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

ΜΕΛΗ

Βάλια Αρανίτου
Υπεύθυνη Τομέα Έρευνας ΕΣΕΕ

Ευαγγελία Παπαπέτρου
Επίκουρος καθηγήτρια 
Πανεπιστημίου Αθηνών

Χρήστος Ιωάννου
Οικονομολόγος, 

Επιστημονικός Σύμβουλος ΓΣΕΒΕΕ

Ευάγγελος Πιστιόλης
Επιχειρηματίας

Πέτρος Λίβας
Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πειραιώς

Θεόδωρος Πρασουλίδης
τ. Αρεοπαγίτης

Πέτρος - Λινάρδος Ρυλμόν
ΙΝΕ - ΓΣΕΕ / ΑΔΕΔΥ

Μιλτιάδης Σταμπουλής
Οικονομολόγος, Σύμβουλος ΣΕΒΕ, Ειδι-

κός Επιστήμων 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Μακρυδάκης Σπυρίδων
Καθηγητής Πανεπιστημίου Πειραιώς Αντώνης Τορτοπίδης

Συντονιστής Έρευνας 
και Ανάλυσης ΣΕΒΔημήτρης Παπαγιαννίδης

Ειδικός Γραμματέας 
Διοικητικού Τομέα Προγραμ.

και Εφαρμογών
Γ΄ ΚΠΣ του Υπουργείου 
Αγροτικής Ανάπτυξης

Ιωσήφ Χασσίδ
Καθηγητής 

Πανεπιστημίου Πειραιώς 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Χάρης Βαλλιανάτος
Οικονομολόγος

Βασίλης Ράλλης
Οικονομολόγος



Τα βασικά σημεία 
της νέας αναπτυξιακής πολιτικής 

την περίοδο 2004-2008
Αθήνα, 1η Ιουνίου 2004

Από την ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα 

στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης

Την τελευταία 15ετία μία πραγματική επανάσταση βρίσκεται σε εξέ-
λιξη σε παγκόσμια κλίμακα. Οι αγορές απελευθερώνονται και οι νέες
Χώρες εντάσσονται στην παγκόσμια αγορά και τον καταμερισμό εργα-
σίας. Συγχρόνως, νέες τεχνολογίες επικοινωνίας και πληροφορίας εισά-
γονται στην παραγωγή μεταβάλλοντας δραστικά τους όρους παραγωγής
και εμπορίου, ανταγωνισμού και ανάπτυξης στον Κόσμο. Η διάδοση του
Ιντερνέτ, αλλά και η δυνατότητα χωρών της Ν.Α. Ευρώπης και της Ν.Α.
Ασίας, να διαθέτουν φθηνά προϊόντα και υπηρεσίες, προκαλούν στροφή
των ξένων άμεσων επενδύσεων προς τις χώρες αυτές. Αυτό έχει σαν
αποτέλεσμα απώλειες θέσεων εργασίας, κυρίως από τη βιομηχανία, στις
αναπτυγμένες χώρες. Λέγεται πως η Κίνα μόνη της είναι σήμερα σε θέση
να καλύψει τις ανάγκες όλου του πλανήτη σε βιομηχανικά αγαθά στο 1/5
του μέσου κόστους παραγωγής τους στις ανεπτυγμένες χώρες. Εξ ίσου
εντυπωσιακή είναι η μεταφορά κεφαλαίων και η διαρροή θέσεων απα-
σχόλησης από τις ΗΠΑ προς την Ινδία σε ειδικότητες όπως αυτές των
προγραμματιστών ηλεκτρονικών υπολογιστών, των σχεδιαστών λογι-
σμικού, των νομικών συμβούλων, και των εξειδικευμένων λογιστών. Η
τάση ενοποίησης των αγορών ανακατανέμει τους πλουτοπαραγωγικούς
πόρους και τους συντελεστές παραγωγής σε παγκόσμια κλίμακα. Η κι-
νητικότητα και η ευελιξία υποχρεωτικά αυξάνονται για να υπηρετήσουν
τη νέα πραγματικότητα. Η ένταξη εκατομμυρίων φτωχών ανθρώπων στις
τάξεις του εργατικού δυναμικού των ανεπτυγμένων χωρών προκαλεί ση-
μαντικές μεταβολές στις σχέσεις εργασίας. Νέες αγορές και τεράστιες
αναπτυξιακές ευκαιρίες δημιουργούνται για τις αναπτυγμένες και τις ανα-
πτυσσόμενες οικονομίες σε βάθος χρόνου. Νέο πεδίο για τη δίχως σύ-
νορα επιχειρηματική και την εμπορική δραστηριότητα ξεδιπλώνεται
σήμερα. Αυτό σημαίνει εξορθολογισμό παραγωγής, τεχνολογική ανανέ-
ωση, ευελιξία, εξωστρέφεια και επιδίωξη μεγέθους ικανού να ανταπο-
κριθεί στις υψηλές απαιτήσεις των νέων αγορών. 

Στο παγκόσμιο αυτό σκηνικό ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη αποτελεί
η διεύρυνση της Ε.Ε. με την ένταξη δέκα νέων χωρών. Η μεγαλύτερη
διεύρυνση από τη Συνθήκη της Ρώμης του 1957, η οποία έρχεται ως
συνέχεια της εισαγωγής του κοινού νομίσματος και του υψηλού κό-
στους προσαρμογής των ευρωπαϊκών οικονομιών στη νέα νομισμα-
τική πραγματικότητα. 
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Σ’ αυτή τη μεγάλη ευρωπαϊκή αγορά των “25”, η Ελληνική Οικο-
νομία καλείται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο. Αναμφισβήτητα
υπάρχουν δυσκολίες προσαρμογής καθώς το περιβάλλον και οι ισορ-
ροπίες μεταβάλλονται συνεχώς. Όμως και τις δυνατότητες έχουμε και
στη φύση του λαού μας ταιριάζουν οι φιλόδοξοι στόχοι. Τα προβλή-
ματα και τα εμπόδια είναι και πολλά και γνωστά. Είμαστε ήδη πολύ
πίσω. Απομένει μακρύς δρόμος για να διανύσουμε. 

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια χάνουμε σταθερά σημαντικά με-
ρίδια στις εξαγωγές και ευκαιρίες διείσδυσης στις διεθνείς αγορές. Πα-
ράλληλα, τα προϊόντα μας δεν έχουν χάσει μόνο τη μάχη για την
κατάκτηση των ξένων αγορών. Αργά, αλλά σταθερά χάνουν και τη
μάχη της εγχώριας αγοράς. Σχεδόν το 47% των αγροτικών και των
βιομηχανικών προϊόντων που καταναλώνουμε είναι εισαγόμενα. Και
εδώ ερχόμαστε στη μεγάλη ελληνική αντίφαση της τελευταίας δεκαε-
τίας. Η Χώρα μας με τη βοήθεια της δημιουργικής λογιστικής εντάχ-
θηκε στην ΟΝΕ. Παράλληλα, οι κοινοτικοί πόροι, η Ολυμπιακή
Προετοιμασία και η υψηλή κατανάλωση έδωσαν υψηλούς ρυθμούς
αύξησης του ΑΕΠ. Η αλήθεια ωστόσο είναι ότι παράλληλα δεν προ-
ωθήθηκε ο εκσυγχρονισμός των παραγωγικών δομών. Όχι μόνον δεν
βελτιώθηκε, αλλά αντιθέτως επιδεινώθηκε η ανταγωνιστικότητα της
οικονομίας. Αποκλίναμε, αντί να συγκλίνουμε με όρους εξαγωγών,
ξένων άμεσων επενδύσεων, απασχόλησης, βιοτικού επιπέδου, περι-
φερειακής ανάπτυξης και πληθωρισμού. 

Η οικονομική πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης στήριξε την
ταχύτερη αύξηση του ΑΕΠ στις Κοινοτικές εισροές και την αύξηση της
κατανάλωσης των ιδιωτών μέσω κυρίως της αύξησης του δανεισμού
τους. Η ροπή προς αποταμίευση μειώθηκε δραματικά. Εάν η τάση
αυτή δεν αναστραφεί, θα υπάρξουν δυσμενείς επιπτώσεις στις επεν-
δύσεις των εγχώριων επιχειρήσεων, μακροπρόθεσμα. 

Η άποψη πως “ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ ισοδυναμεί με ισχυρή οι-
κονομία” αποτελεί τεράστιο σφάλμα στρατηγικής αντίληψης και κατα-
νόησης των προοπτικών της Οικονομίας. Γιατί εάν η οικονομία
επεκτείνεται και συγχρόνως η ανταγωνιστικότητά της φθίνει, τότε τα
δανειακά βάρη πολλαπλασιάζονται, αδυνατεί να αυξήσει την απασχό-
λησή της και μεσοπρόθεσμα υπονομεύει τις προοπτικές της. Είναι
αποκαλυπτικό το γεγονός ότι την περίοδο 1998-2002 η αύξηση της
απασχόλησης ήταν σχεδόν μηδενική. Η μικρή ανάκαμψη του ρυθμού
δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας κατά το 2003 οφείλεται κυρίως
στις δαπάνες για τις Ολυμπιακές κατασκευές και την αύξηση της αυ-
τοαπασχόλησης που εν πολλοίς οφείλεται στην κατάσταση της αγο-
ράς εργασίας. 

Αντίθετα με ό,τι συμβαίνει στην Ισπανία, την Ιρλανδία και την Πορ-
τογαλία όπου η ανεργία μειώθηκε σημαντικά, στην Ελλάδα το ποσο-
στό της ανεργίας, ουσιαστικά, παραμένει στάσιμο. Είμαστε η
μοναδική χώρα της Ε.Ε. που η ανεργία με βάση το 1996 αυξήθηκε.
Βιώσιμη, ωστόσο, ανάπτυξη χωρίς βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
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και αύξηση της απασχόλησης δεν νοείται σε μακροχρόνια βάση. Από
τα παραπάνω, καθίσταται προφανές πως η ποιότητα της ανάπτυξης
στην Ελλάδα είναι εξαιρετικά χαμηλή, με συνέπεια να μην έχει τις ανα-
γκαίες συνέργιες σε επίπεδο απασχόλησης. Πίσω από την ακαμψία
της ανεργίας βρίσκεται η αδυναμία του μίγματος της οικονομικής πο-
λιτικής που εφαρμόστηκε στην τελευταία δεκαετία. 

Με άλλα λόγια: Η μεγάλη έκταση της ανεργίας στην Ελλάδα οφεί-
λεται στην απουσία διαρθρωτικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Σε όλα
τα προηγούμενα χρόνια αντί να στηρίζουμε τον εκσυγχρονισμό της
παραγωγικής μας βάσης, στηριχθήκαμε στο άλλοθι των υψηλών ρυθ-
μών ανάπτυξης λόγω της αύξησης της κατανάλωσης και των δαπα-
νών για έργα υποδομής που χρηματοδοτήθηκαν από το Β΄ και το Γ΄
ΚΠΣ. Κατανάλωση και επενδύσεις στον κατασκευαστικό τομέα συμ-
βάλλουν σήμερα πάνω από τα 2/3 στην αύξηση του ΑΕΠ, ενώ άλλοι
βασικοί παραγωγικοί τομείς της Οικονομίας είτε συμμετέχουν ελάχι-
στα, είτε ακολουθούν φθίνουσα πορεία. Η επιδότηση της οικονομικής
δραστηριότητας με κοινοτικούς πόρους, δημόσια ελλείμματα και αύ-
ξηση του δανεισμού ιδιωτών και επιχειρήσεων συνέβαλε κατά κύριο
λόγο στην επίτευξη υψηλών ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης. Δεν συ-
νοδεύτηκε όμως από την αναγκαία αλλαγή των παραγωγικών δομών
ώστε να δημιουργηθεί μια μακροπρόθεσμα βιώσιμη ανάπτυξη. Η αν-
ταγωνιστικότητα συνέχισε να μειώνεται εξαιτίας της ανεπαρκούς συσ-
σώρευσης πραγματικού κεφαλαίου στην Οικονομία. Θυμίζουμε πως
τα 2/3 των συνολικών επενδύσεων αφορούν επενδύσεις σε κατα-
σκευές και το 1/3 αφορά επενδύσεις εκσυγχρονισμού. Από τις επεν-
δύσεις σε βιομηχανικούς εξοπλισμούς η πλειονότητα αφορά είτε
αντικατάσταση παλαιών μηχανημάτων, είτε επέκταση ήδη υφισταμέ-
νων δραστηριοτήτων και μόλις ένα μικρό ποσοστό προορίζεται για
ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων και προϊόντων. Βεβαίως, λόγω και
του ΚΠΣ, οι δημόσιες επενδύσεις αυξάνονται σημαντικά, (καλύπτουν
το 15% του συνόλου). Στρέφονται, όμως, σχεδόν αποκλειστικά στα
μεγάλα έργα και κυρίως στα έργα μεταφορών και την οδοποιΐα. Δίχως
να υποεκτιμάται η σημασία τους στη μείωση του κόστους παραγωγής,
δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η συμπίεση του κόστους και η ενίσχυση
της ανταγωνιστικότητας θα ήταν ισχυρότερες, εάν είχε εφαρμοστεί
άλλη πολιτική. Εάν, δηλαδή, υπήρχε αυξημένη διάθεση πόρων στον
εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων, την ενίσχυση της καινοτομίας-
έρευνας, την έμπρακτη ενθάρρυνση της επιχειρηματικότητας. Εάν εί-
χαμε στηρίξει την επιχειρηματική ευφυΐα και δημιουργικότητα με την
άρση μιας σειράς αντικινήτρων. 

Ασφαλώς, η έννοια της ανταγωνιστικότητας είναι αρκετά γενική,
αφού άπτεται όλων των πτυχών και όλων των παραμέτρων της Οι-
κονομίας. Η ποσοτική έκφρασή της δεν είναι ευχερής λόγω του σύν-
θετου χαρακτήρα της. Όμως! Η πολλαπλότητα των ενδείξεων δεν
αφήνει περιθώρια αμφιβολίας. Χαρακτηριστικά αναφέρω:
- Μείωση εξαγωγών ως προς το ΑΕΠ (τελευταία και σε απόλυτους
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αριθμούς). Οι εξαγωγές μας ως ποσοστό του ΑΕΠ αποτελούν
μόλις το 1/3 του Κοινοτικού μέσου όρου. 

- Στάσιμη διαχρονικά απασχόληση και διατήρηση υψηλής ανεργίας. 
- Ισχνή αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής.
- Μηδαμινή προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων. 
- Μείωση του ποσοστού της ιδιωτικής αποταμίευσης ως ποσοστού

του διαθέσιμου εισοδήματος και αύξηση του ιδιωτικού χρέους.
Είναι χαρακτηριστικό πως η σχέση της αύξησης του συνολικού

(ιδιωτικού και δημόσιου) δανεισμού της οικονομίας προς την αύξηση
του ΑΕΠ έχει φθάσει το 4 προς 1. Δηλαδή, για κάθε μία μονάδα αύ-
ξησης του ΑΕΠ απαιτούνται 4 μονάδες νέων χρεών στην Οικονομία. 

Όλα αυτά αποτελούν μερικές από τις βασικές συνιστώσες του προ-
βλήματος της φθίνουσας ανταγωνιστικότητας και της προβληματικής
δυνητικής ανάπτυξης της Οικονομίας. Διεθνείς εκθέσεις και συγκριτικές
μετρήσεις της ανταγωνιστικότητας (όπως του Παγκόσμιου Οικονομικού
Φόρουμ και του Διεθνούς Ινστιτούτου Μάνατζμεντ και Ανάπτυξης) επι-
βεβαιώνουν την σταθερή υποβάθμιση της διεθνούς θέσης της Χώρας
μας και στον τομέα αυτόν. Είμαστε όχι μόνον τελευταίοι μεταξύ των
“15” παλαιότερων μελών της Ε.Ε. αλλά και πιο κάτω από χώρες που
μόλις πρόσφατα εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή οικογένεια. 

Το μοντέλο οικονομικής πολιτικής που οδήγησε στις παραπάνω
μακροχρόνια δυσμενείς εξελίξεις για την ελληνική Οικονομία έχει ορι-
στικά χρεοκοπήσει. Οι νέες διεθνείς συνθήκες της ευρωπαϊκής διεύ-
ρυνσης, της ανακατανομής των παραγωγικών πόρων, της
γεωπολιτικής αβεβαιότητας και της αύξησης των τιμών πετρελαίου
και βασικών πρώτων υλών, εντείνουν το διεθνή ανταγωνισμό. Καθι-
στούν αναγκαία και επιτακτική τη στροφή στην πραγματική οικονομία,
τη μεταρρύθμιση των δομών της και τη βελτίωση της ανταγωνιστικό-
τητάς της. Περιθώρια χρόνου δεν υπάρχουν. 

Οι πολιτικές και κοινωνικές δυνάμεις της Χώρας οφείλουμε να
στραφούμε, να βασισθούμε και να αναπτύξουμε τις δικές μας παρα-
γωγικές δυνάμεις. Οφείλουμε να αλλάξουμε νοοτροπίες. Να αλλά-
ξουμε πολιτικές. 

Η στρατηγική της Κυβέρνησης για την ενδυνάμωση της ανάπτυ-
ξης βασίζεται σε ένα πλαίσιο πρωτοβουλιών για τη δημιουργία μιας
“ομπρέλας ανταγωνιστικότητας” που να διαπερνά οριζόντια το δημό-
σιο και τον ιδιωτικό τομέα, τη δημόσια διοίκηση, την Αυτοδιοίκηση,
την υγεία, την παιδεία και την κοινωνική πολιτική. Αυτό είναι το μεγάλο
στοίχημα της Κυβέρνησης για την περίοδο 2004-2008.

Σημειώνουμε με ικανοποίηση τη βελτίωση του οικονομικού κλίμα-
τος στη Χώρα μας, όπως επισημαίνει πρόσφατη έκθεση του ΙΟΒΕ.
Πιστεύουμε άλλωστε ότι η πολιτική αλλαγή, σημαίνει και οικονομική
αλλαγή. Επιδίωξή μας είναι να διαμορφώσουμε μια νέα πραγματικό-
τητα βασισμένη σε τρεις βασικές έννοιες «Σταθερότητα - Φερεγγυό-
τητα - Εμπιστοσύνη». Βασικά στοιχεία της Νέας Οικονομικής και
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Αναπτυξιακής πολιτικής που προωθούμε είναι:
1ον Αποτελεσματική αξιοποίηση του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου

Στήριξης και ενίσχυση του Προγράμματος Δημοσίων Επεν-
δύσεων. Στόχος δεν είναι μόνον η αύξηση της απορροφητικό-
τητας, αλλά και η ανακατανομή προγραμμάτων και πόρων υπέρ
της περιφερειακής ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της και-
νοτομίας και της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

2ον Δραστική μείωση των κρατικών ελλειμμάτων και του δημό-
σιου χρέους, με τη μείωση της σπατάλης και τη μεταφορά
δραστηριοτήτων στον ιδιωτικό τομέα ώστε να αποδεσμευθούν
πόροι για τη μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης της Οικονο-
μίας και την ενίσχυση της κοινωνικής πολιτικής υπέρ των πραγ-
ματικά κοινωνικά ασθενεστέρων. 

3ον Προσαρμογή του εκπαιδευτικού συστήματος της Χώρας
στις ανάγκες της Νέας Εποχής. Σύνδεση της εκπαίδευσης με
την παραγωγή και την αγορά εργασίας. Επέκταση της δια βίου
εκπαίδευσης και κατάρτισης. 

4ον Ενίσχυση της εξωστρέφειας της Οικονομίας με τη λήψη μέ-
τρων και την προώθηση πολιτικών, για την ενίσχυση των εξα-
γωγών και την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων στη
Χώρα. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην Οικονομική Διπλωματία
και στα «Σπίτια της Ελλάδας» τη δημιουργία των οποίων έχει
εξαγγείλει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. 

5ον Διαμόρφωση ενός απλού, σαφούς και διαφανούς θεσμικού
πλαισίου που να διέπει το επιχειρείν. Στο πλαίσιο αυτό,
άμεση προτεραιότητα έχει η άρση των επενδυτικών αντικινή-
τρων στους διάφορους οικονομικούς κλάδους, η καταπολέμηση
της γραφειοκρατίας, η αντιμετώπιση της διαφθοράς.

6ον Ένα ριζικά διαφορετικό φορολογικό σύστημα και ένα νέο
αναπτυξιακό νόμο, μοχλό για την οικονομική και την περιφε-
ρειακή ανάπτυξη αλλά και συμβατό με την κοινοτική νομοθεσία. 
Κεντρικός στόχος της φορολογικής μεταρρύθμισης είναι ένα νέο
σύστημα που θα υπηρετεί την ανάπτυξη, την απασχόληση, τις
επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τη κοινωνική δικαιοσύνη.
Παράλληλα, με το νέο αναπτυξιακό νόμο επιδιώκουμε: 
- Τη δημιουργία απλουστευμένου συστήματος χορήγησης

αναπτυξιακών κινήτρων.
- Την έμπρακτη ενθάρρυνση νέων εγχώριων και ξένων επεν-

δύσεων.
- Τον εκσυγχρονισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
- Την ισόρροπη περιφερειακή ανάπτυξη. 

7ον Προώθηση της αξιολόγησης και του ελέγχου των επιπτώ-
σεων όλου του κυβερνητικού νομοθετικού έργου στην ανταγω-
νιστικότητα της οικονομίας. 
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8ον Απελευθέρωση των αγορών και διαμόρφωση ενός ευέλικτου
και σύγχρονου κανονιστικού ρυθμιστικού πλαισίου. 

9ον Ενίσχυση της νέας επιχειρηματικότητας και των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων. Μεγάλη προσοχή πρόκειται να δοθεί στην
τεχνολογική τους ανανέωση μέσω συμμετοχής στα κοινοτικά
προγράμματα, στην χρηματοδότησή τους μέσω του Ταμείου Εγ-
γυοδοσίας, καθώς και στην διαμόρφωση κινήτρων για τη συμ-
μετοχή τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο. 

10ον Προώθηση της επιχειρηματικής έρευνας και καινοτομίας και
αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των πλέον δυνα-
μικών κλάδων της οικονομίας. 

11ον Αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της Χώρας
σε ό,τι αφορά τις Μεταφορές, τη Ναυτιλία και τον Τουρισμό. Ιδι-
αίτερη έμφαση δίνουμε στην τουριστική ανάπτυξη γεγονός που
απεικονίζεται στην απόφαση του Πρωθυπουργού για την ανα-
σύσταση του Υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης. Είναι γνωστό
ότι ο Τουρισμός αποτελεί τη σύγχρονη βαριά βιομηχανία της
Χώρας. Έχει σημαντική συμβολή στην αύξηση του ΑΕΠ, την εισ-
ροή σημαντικών πόρων, την τόνωση της απασχόλησης, τη διά-
χυση της ανάπτυξης σε περιοχές της Χώρας που υστερούν σε
άλλες παραγωγικές δραστηριότητες. 

12ον Διεύρυνση των ορίων του Επιχειρησιακού Προγράμματος
Ανταγωνιστικότητας. Στόχος μας είναι να μη χαθεί ούτε ένα
ευρώ. 

13ον Χαρτογραφούμε όλες τις αγορές με στόχο την αναδιάρθρωση
του σημερινού συστήματος παραγωγής, διακίνησης και διάθε-
σης προϊόντων και ιδίως των αγροτικών προϊόντων με στόχο την
ενίσχυση του εισοδήματος των αγροτών αλλά και τη μείωση του
κόστους για τον τελικό καταναλωτή. 

14ον Αλλάζουμε το καθεστώς αδειοδότησης και μεταβίβασης των
επιχειρήσεων. Στόχος μας είναι να περιοριστούν δραστικά
οι απαιτούμενες άδειες, και να μειωθεί ο χρόνος για τη χο-
ρήγησή τους. Πολύ σύντομα θα γίνουν οι αναγκαίες παρεμ-
βάσεις, ώστε οι επιχειρήσεις να ξεκινούν τη λειτουργία τους
με ελάχιστες διαδικασίες και ο έλεγχος της συμμόρφωσής
τους να γίνεται τους πρώτους δώδεκα μήνες της λειτουρ-
γίας τους. Παράλληλα εξετάζουμε για τη μεταβίβαση ατομι-
κών και άλλων επιχειρήσεων να μην απαιτείται έκδοση
νέων αδειών από το νέο ιδιοκτήτη, αλλά να ισχύουν οι
άδειες που είχαν εκδοθεί στο όνομα του προηγούμενου.

15ον Διάχυση της επιχειρηματικότητας στον αγροτικό τομέα. Η
βελτίωση των δεξιοτήτων του αγροτικού εργατικού δυναμικού, η
προώθηση της επιχειρηματικότητας στις μεταποιητικές γεωργι-
κές επιχειρήσεις, η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημά-
των στις διάφορες περιοχές της υπαίθρου, η χορήγηση
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ευέλικτων επενδυτικών κινήτρων, η παροχή κινήτρων για την
οργάνωση σύγχρονων αγροτικών ανωνύμων εταιρειών, η υιο-
θέτηση των νέων τεχνολογιών και η προβολή των αγροτικών
προϊόντων στις διεθνείς αγορές, θα ενδυναμώσουν τον κοινω-
νικό ιστό της υπαίθρου και θα αναβαθμίσουν το επίπεδο αντα-
γωνιστικότητας του αγροτικού τομέα αλλά και της μεταποίησης.

16ον Ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικό-
τητας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, με στόχο την αύξηση του
βαθμού βιωσιμότητάς της. Ακολουθούμε ρεαλιστική πολιτική σε
επίπεδο Αυτοδιοίκησης προκειμένου να υπάρξει αξιοποίηση των
τοπικών ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων.

Για την υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών η συμβολή του Εθνι-
κού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης ως γνωμοδοτικού
φορέα είναι καθοριστική. Στόχος μας είναι το Ε.Σ.Α.Α. να αποτελέ-
σει ένα διαρκές βήμα συνάντησης της κυβέρνησης με τις παρα-
γωγικές δυνάμεις της Χώρας. Έχουμε ήδη αρχίσει κύκλο επαφών
με όλα τα υπουργεία που εμπλέκονται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, σε θέ-
ματα που αφορούν στην ανταγωνιστικότητα.

Πρόθεσή μας είναι να διευρύνουμε το Συμβούλιο με τη συμ-
μετοχή εκπροσώπων και των άλλων υπουργείων. Θεωρούμε
μείζονος σημασίας το γεγονός ότι στο Συμβούλιο συμμετέχουν
οι σημαντικότεροι επιχειρηματικοί σύνδεσμοι, εκπρόσωποι της
Τοπικής και Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και οι κορυφαίες συν-
δικαλιστικές οργανώσεις της Χώρας. 

Το Συμβούλιο θέτει στο επίκεντρο των δράσεών του τις ανάγ-
κες του πολίτη και της κοινωνίας, τη διαφύλαξη των ισορροπιών
του κοινωνικού ιστού και την αποδοχή από την κοινωνία της έν-
νοιας της επιχειρηματικότητας. Στόχος μας είναι, η Επιτροπή Εμ-
πειρογνωμόνων του Συμβουλίου να διευρύνει τη συνεργασία της με
την ακαδημαϊκή κοινότητα και τους κοινωνικούς φορείς. Επιδιώκουμε
τη στενή συνεργασία και την ενεργητική συμμετοχή των κοινω-
νικών εταίρων στην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των
πολιτικών μας. 

Οι κοινωνικοί εταίροι έχουν τον κύριο λόγο στην επιχείρηση για
την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της εθνικής Οικονομίας. Το
κλίμα εργασιακής ειρήνης που διασφαλίζει η πρόσφατη συμφωνία
ΣΕΒ-ΓΣΕΕ αποτελεί ένα σημαντικό μέσο για την επίτευξη μιας από
τις βασικότερες προϋποθέσεις για την οικονομική και την κοινωνική
ανάπτυξη. Χαιρετίζουμε τη συμφωνία και συγχαίρουμε για άλλη
μια φορά τους κοινωνικούς εταίρους.

Η Νέα Οικονομική και Αναπτυξιακή Πολιτική που προωθούμε με
βήματα σιγουριάς και σταθερότητας, κοινωνικής ευθύνης και αποτε-
λεσματικότητας έχει και ένα επιπλέον στόχο. Την ενίσχυση της εθνι-
κής αυτοπεποίθησης. Του επιχειρηματία, του ελεύθερου
επαγγελματία, του αγρότη, των μισθωτών, του κάθε Έλληνα. Γιατί η
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μάχη για τη δυναμική παρουσία της Χώρας μας στο νέο περιβάλλον,
απαιτεί πρώτ’ απ’ όλα να ανατρέξουμε στα ισχυρά στοιχεία του Λαού
μας. Σας ανακοινώνω ότι η κυβέρνηση, αποδεχόμενη τη σχετική
πρόταση του ΣΕΒ, αποφασίζει την ανακήρυξη του 2005 σε «έτος
ανταγωνιστικότητας». Θα προχωρήσουμε σε σχετική νομοθε-
τική ρύθμιση και ταυτόχρονα θα αναλάβουμε πρωτοβουλία σε
ευρωπαϊκό επίπεδο για την ανακήρυξη του 2005 σε «έτος ευρω-
παϊκής ανταγωνιστικότητας». 

Θέλω ακόμη να σας αναφέρω ότι για την ενίσχυση της ανταγωνι-
στικότητας προχωρούμε: 
1ον Στην ίδρυση Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας. 
2ον Στην ίδρυση Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ινστιτούτου.
3ον Στην καθιέρωση μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «άμιλλα και

ανταγωνιστικότητα».
4ον Στην καθιέρωση παμφοιτητικού διαγωνισμού με θέμα

«εθνική ανταγωνιστικότητα» με στόχο την ενίσχυση και τη
διάδοση της ιδέας στις νεότερες γενιές.
Το μεγάλο στοίχημα της ανταγωνιστικότητας, η συναινετική με-

ταρρύθμιση της Οικονομίας είναι υπόθεση όλων: Της κυβέρνησης,
των πολιτικών δυνάμεων των κοινωνικών εταίρων, αλλά κυρίως της
νέας γενιάς που οραματίζεται και δικαιούται μια Ελλάδα στην πρωτο-
πορία της Ευρώπης. Ανταποκρινόμενοι στο χρέος που μας αναλογεί
σήμερα, θα μπορούμε να περηφανευόμαστε αύριο πως αφήσαμε στα
παιδιά μας μία Ελλάδα πραγματικά ισχυρή. Αυτό είναι το όραμά μας.
Αυτό είναι το σχέδιό μας. Αυτή είναι η απόφασή μας.
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Σύσταση Διαρκούς Διϋπουργικής Ομάδας 
για την καταπολέμηση 

του παραεμπορίου και λαθρεμπορίου
Αθήνα, 2 Ιουλίου  2004 

Η συστηματικοποίοηση και εντατικοποίηση των ελέγχων που διε-
νεργούν μεικτά συνεργεία στην πρωτεύουσα για την αντιμετώπιση
του παραεμπορίου και του λαθρεμπορίου και η επέκτασή τους στην
περιφέρεια,  αποφασίσθηκαν σε κυβερνητική σύσκεψη που έγινε το
μεσημέρι,  υπό την προεδρία του υπουργού Οικονομίας & Οικονομι-
κών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη. 

Στη σύσκεψη -στην οποία μετείχαν ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δη-
μήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Οικονομικών  κ. Αδάμ Ρεγκούζας,
οι υφυπουργοί Ανάπτυξης κ.κ.  Γιάννης Παπαθανασίου και Γιώργος
Σαλαγκούδης,  ο υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος Μαρκο-
γιαννάκης, ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ.
Νίκος Στεφάνου, ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου κ. Δημήτρης
Βρετάκος και υπηρεσιακοί παράγοντες -αποφασίσθηκε επίσης  η σύ-
σταση Διαρκούς Διϋπουργικής Ομάδας Εργασίας που θα κατα-
γράψει τις αδυναμίες του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου, θα
εισηγηθεί μέτρα για την αντιμετώπισή τους και θα εποπτεύει σε διαρκή
βάση την εφαρμογή των αποφάσεων και της νομοθεσίας.

Η σύσταση της Ομάδας Εργασίας, στην οποία θα μετέχουν τα
υπουργεία Οικονομίας & Οικονομικών, Ανάπτυξης, Δημόσιας Τάξης,
Δικαιοσύνης και Εμπορικής Ναυτιλίας, θα γίνει με κοινή υπουργική
απόφαση. Σκοπός της Κυβέρνησης είναι η διασφάλιση της εύρυθμης
και νόμιμης λειτουργίας της αγοράς.   

218



Συγκρότηση Επιτροπής για τα αίτια 
της διακοπής παροχής ηλεκτρικού ρεύματος

Η Επιτροπή συνεστήθη μετά τη γενική διακοπή 
ηλεκτρικού ρεύματος στις 12.7.2004 στο Νότιο Σύστημα

Αθήνα, 12 Ιουλίου  2004

Με σκοπό τη διερεύνηση των αιτίων που προκάλεσαν τη διακοπή
της παροχής ρεύματος στις περιφέρειες Στερεάς Ελλάδος, Πελοπον-
νήσου και μέρους της Θεσσαλίας και των Ιονίων Νήσων, με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης, κ. Δημήτρη Σιούφα συγκροτήθηκε επι-
τροπή με επικεφαλής το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης, κ. Νίκο Στεφάνου.

Στην επιτροπή συμμετέχουν οι κύριοι:
• Κωνσταντίνος Βουρνάς, Καθηγητής ΕΜΠ.
• Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, Διευθυντής Ηλεκτροπαραγω-

γής, Υπουργείο Ανάπτυξης
• Γρηγόρης Αντωνόπουλος, Διευθυντής Ανάπτυξης και Διαχείρι-

σης Δικτύου Διανομής ΔΕΗ
• Νικόλαος Τσεκουράς, Διευθυντής Συστήματος Μεταφοράς ΔΕΗ
• Θεόδωρος Τράστας, Επιχειρησιακός Διευθυντής Λειτουργίας και

Ελέγχου του Συστήματος ΔΕΣΜΗΕ
• Γεώργιος Γεώργας, Προϊστάμενος Υπηρεσίας Λειτουργίας του

Συστήματος, ΔΕΣΜΗΕ
• Νικόλαος Πιλαλίδης, Πρόεδρος της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ
• Δημήτριος Παπανδριανός, εκπρόσωπος των εργαζομένων του

ΔΕΣΜΗΕ
Η επιτροπή θα ξεκινήσει τις συνεδριάσεις της από αύριο, με κα-

τεύθυνση να ολοκληρώσει το πόρισμά της το συντομότερο δυνατό.
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Ένταξη της χώρας 
στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Αθήνα, 20 Ιουλίου  2004

Υπογράφηκε σήμερα (19/7/2004) στο Παρίσι, έδρα του Ευρωπαϊ-
κού Οργανισμού Διαστήματος (ΕΟΔ), η συμφωνία προσχώρησης της
Ελλάδας στην συνθήκη του ΕΟΔ, από τον έλληνα υπουργό Ανάπτυ-
ξης, κ. Δημήτρη Σιούφα, παρουσία του Γενικού Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας κ. Ιωάννη Τσουκαλά.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής, στην παρέμβασή του
ο έλληνας Υπουργός Ανάπτυξης ανέφερε τα εξής : 

«Κυρίες και κύριοι, στελέχη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστή-
ματος, είμαστε εδώ σήμερα, μαζί με τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας
και Τεχνολογίας, καθηγητή κ. Τσουκαλά και τους συνεργάτες μας από
την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης της Ελλάδας, και θέλω να σημειώσω ότι αυτή η στιγμή της
υπογραφής, της εισδοχής της Ελλάδας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό
Διαστήματος (ΕΟΔ), μας γεμίζει με τιμή και υπερηφάνεια.

Αισθανόμαστε την ίδια τιμή και υπερηφάνεια, γιατί είμαστε από
σήμερα μέλη του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος, τυπικά,
αλλά και ουσιαστικά όταν κυρωθεί από το ελληνικό Κοινοβούλιο αυτή
η σύμβαση και θέλω να βεβαιώσω τον κ. Γενικό ότι αυτό θα γίνει σε
πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και ότι θα ανταποκριθούμε πλήρως
και στις προσδοκίες του ίδιου, αλλά και των άλλων μελών της οικογέ-
νειας του ΕΟΔ. Για να φθάσουμε στην σημερινή στιγμή της υπογρα-
φής της συμφωνίας εισδοχής στον ΕΟΔ, πέρασε αρκετός χρόνος από
τις αρχές της δεκαετίας του 1990, μεσολάβησε ένα διάστημα κατά το
οποίο δεν προχωρούσε η επιθυμία μας να γίνουμε πλήρη μέλη και
αυτό αναβίωσε το 2001 και το 2003 είχε την ευτυχή κατάληξη υποβο-
λής της αίτησης εισδοχής και σχεδόν μέσα σε ένα χρόνο, πριν από
λίγο είχαμε την χαρά και την τιμή να υπογράψουμε την συμφωνία εισ-
δοχής. Το 2001 ήταν πραγματικά η αφετηρία για την πορεία πλήρους
ένταξής μας στον Οργανισμό, γιατί μας έδωσε την δυνατότητα να
συμμετάσχουμε σε όσα από τα προαιρετικά προγράμματα του Ορ-
γανισμού κρίναμε σκόπιμο, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις ανάγ-
κες των ελληνικών φορέων. Δεδομένου ότι οι κύριες προτεραιότητές
μας εστιάζονται σε τεχνολογίες και εφαρμογές τηλεπικοινωνιών, στην
επισκόπηση της γης, στην δορυφορική πλοήγηση, αρχικά επιλέξαμε
από τις δράσεις του ARTES, του GMES και του GSTP, όπου η συμ-
μετοχή μας είναι ήδη ικανοποιητική, ενώ εμφανίζονται δυνατότητες δι-
εύρυνσής τους στο μέλλον. Η επιτυχημένη εκτόξευση του πρώτου
ελληνικού δορυφόρου του Helllas-Sat-2 στις 13 Μαίου 2003 αποτελεί
ορόσημο για την Ελλάδα στον χώρο του Διαστήματος. Ταυτόχρονα
το Υπουργείο Ανάπτυξης και η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνο-
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λογίας κατέβαλαν και καταβάλλουν συνεχείς προσπάθειες για την
βελτίωση της ελληνικής συμμετοχής στις δραστηριότητες του ΕΟΔ,
ενημερώνοντας τις ελληνικές εταιρείες, τους ερευνητικούς φορείς και
τους εν δυνάμει χρήστες για τις δυνατότητες δραστηριοποιήσεώς τους
στα θέματα του Διαστήματος. Με την σημερινή υπογραφή της συμ-
φωνίας αρχίζει για εμάς μια νέα περίοδος προκλήσεων και προσπα-
θειών ώστε να αξιοποιήσουμε αποτελεσματικά τις ευκαιρίες που μας
προσφέρονται, αλλά και να συμβάλλουμε στην βάση του αμοιβαίου
οφέλους, στην ανάπτυξη και επίτευξη των φιλόδοξων στόχων που
θέτει η Ευρώπη στον τομέα του Διαστήματος. Ως μέλος της Ε.Ε. και
του ΕΟΔ θα βοηθήσουμε σε όλα τα επίπεδα διαμόρφωσης πολιτικής
στα θέματα έρευνας, τεχνολογίας, βιομηχανίας του διαστήματος, αλλά
και ασφάλειας και άμυνας όπως αυτά περιγράφονται στην Λευκή
Βίβλο για το Διάστημα. Πιστεύουμε άλλωστε ότι η εφαρμογή αυτής
της συμφωνίας, αν αξιοποιηθεί αποτελεσματικά θα συμβάλλει και
στην αύξηση ανταγωνιστικότητας της χώρας μας. Η Ελλάδα χρειάζε-
ται να απεγκλωβιστεί από το δέσιμο με τους παραδοσιακούς κλάδους
της οικονομίας και να ανοιχθεί σε νέους τομείς, που δημιουργούν
προστιθέμενη αξία, ενώ ταυτόχρονα αναβαθμίζουν τα προϊόντα των
παραδοσιακών κλάδων. Το Διάστημα με τις πολλαπλές εφαρμογές
του είναι ένας από αυτούς τους τομείς. Θέλω κ. Γενικέ με την ίδια ευ-
καιρία να επισημάνω ορισμένα από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της
χώρας μας, όπως η εδαφική της μορφολογία, ορεινή και νησιωτική
και η γεωγραφική της θέση που την καθιστούν πύλη της Ευρώπης
προς την Μέση Ανατολή και την Ασία, ενώ ταυτόχρονα περιβάλλεται
από χώρες χωρίς αναπτυγμένη υποδομή. Οι απαιτήσεις συνεπώς της
χρήσης και ανάπτυξης εξειδικευμένων εφαρμογών της διαστημικής
τεχνολογίας είναι αυξημένες και μάλιστα σε κρίσιμους τομείς, όπως
είναι για την οικονομία η εμπορική ναυτιλία, για την οποία γνωρίζετε
για την θέση και τις επιδόσεις που έχει η χώρα μας στον ναυτιλιακό
κόσμο. Οι τηλεπικοινωνίες, η δορυφορική πλοήγηση και η επισκό-
πηση της γης είναι από τις κύριες προτεραιότητές μας. Σε αυτό το
πλαίσιο η ενίσχυση της συνεργασίας μας με την ενεργό συμμετοχή
ελληνικών φορέων, όπως το ψηφιακό χάσμα του προγράμματος
Galileo είναι σημαντική. Θα αξιοποιήσουμε κ. Γενικέ με τον καλύτερο
τρόπο την μεταβατική περίοδο των έξι χρόνων που προβλέπει η συμ-
φωνία μας, αναπτύσσοντας δράση με προσεκτικά αλλά αποφασι-
στικά βήματα. Στην προσπάθεια αυτή προσβλέπουμε για μια ακόμη
φορά σε μια αποτελεσματική στήριξη εκ μέρους των στελεχών του
ΕΟΔ. Γνωρίζουμε ότι ο δρόμος δεν είναι εύκολος, αλλά πιστεύουμε
ότι με την ενεργό συνεργασία σας θα μπορέσουμε να ανταποκρι-
θούμε στην πρόκληση, αλλά και στην συμμετοχή μας για την οποία
σας είπα πριν ότι αισθανόμαστε τιμή και υπερηφάνεια. Κλείνοντας
κ. Γενικέ θέλω να σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και εσάς
προσωπικά, αλλά και τους συνεργάτες σας που βοήθησαν ώστε
να φθάσει η χώρα μας να υπογράψει σήμερα αυτή την συμφω-
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νία και να βλέπουμε όλοι εμείς όπως θα δει και ο ελληνικός λαός
την ελληνική σημαία για την οποία αναφερθήκατε πριν από λίγο
να βρίσκεται μεταξύ των σημαιών των άλλων 16 κρατών του
ΕΟΔ. Σας ευχαριστώ και πάλι πάρα πολύ».

Ο διευθυντής του ΕΟΔ κ. Jean-Jacques Dordain στην ομιλία του
σημείωσε το πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι σήμερα κυματίζει η
σημαία της Ελλάδας ανάμεσα στις σημαίες των υπόλοιπων κρατών
μελών του Οργανισμού, που στα τριάντα πέντε χρόνια λειτουργίας
του έχει συναντήσει πολλές δυσκολίες, αλλά πάντα κατορθώνει και
προχωρά χάρη στην στήριξη των συμμετεχόντων χωρών, καθώς και
στις κοινές δράσεις στον τομέα της διαστημικής πολιτικής που ανα-
πτύσσει μαζί με την Ε.Ε. Υπογράμμισε ότι το γεγονός ότι η Ελλάδα
προσχωρεί στον ΕΟΔ οφείλεται τόσο στις διαστημικές δραστηριότητες
της ίδιας της Ελλάδας, όσο και στην επιρροή που ασκεί ο ΕΟΔ ως
ένας δυναμικός και ελκυστικός Οργανισμός, που έχει την ικανότητα
να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις των κρατών μελών. Τέλος επεσή-
μανε την αισιοδοξία του ότι η ένταξη της Ελλάδας θα συμβάλλει στην
ενίσχυση τόσο της ίδιας της χώρας όσο και του ΕΟΔ, καθώς και ότι η
συνεργασία αυτή θα καταστεί πλήρης όταν επιτευχθεί και η τυπική
επικύρωσή της συμφωνίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο. 

Σε δήλωσή προς την ΕΡΤ ο κ. Δ. Σιούφας σημείωσε:
«Αισθανόμαστε τιμή και υπερηφάνεια γιατί η χώρα μας είναι από

σήμερα μέλος του ΕΟΔ και γιατί δίνεται η δυνατότητα στην χώρα μας
να αξιοποιήσει τις τεχνολογίες του διαστήματος στην καθημερινή ζωή
του πολίτη στις τηλεπικοινωνίες, στην ναυσιπλοΐα, στην παρακολού-
θηση της ρύπανσης του περιβάλλοντος, στην γεωργία, αλλά και σε
θέματα που αφορούν την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας. Αυτή η
συμμετοχή μας με τις προσπάθειες όλων στο Υπουργείο Ανάπτυξης
είναι μια πρόκληση στην οποία πιστεύω ότι θα ανταποκριθούμε σύν-
τομα, δημιουργικά και αποτελεσματικά».

Στην συνέχεια ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας κ.
Τσουκαλάς δήλωσε : 

«Με την σειρά της η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
αισθάνεται πολύ υπερήφανη για την συμβολή της στην υπογραφή της
σημερινής συμφωνίας. Αυτό που μένει είναι με πολύ προσεκτικό τρόπο
να σχεδιάσουμε και να εκπονήσουμε το στρατηγικό σχέδιο, τόσο της
συγκρότησης των επιτροπών που προβλέπονται στην συνθήκη προ-
σχώρησης, όσο και το επιχειρησιακό σχέδιο, το οποίο θα μας επιτρέψει
να εκμεταλλευθούμε τις δυνατότητες που δίνει ο ΕΟΔ για την ελληνική
επιστήμη και οκονομία. Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Σιούφας είναι
σαφής, προσωπικά θα επιβλέψει και θα φροντίσει ώστε να μην γίνουν
λάθη ή απροσεξίες στην εφαρμογή αυτής της πολιτικής». 
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Τα οφέλη της χώρας και των πολιτών 
από τη συμμετοχή της 

στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήματος

Με τη Συμφωνία αυτή η Ελλάδα θα συμμετέχει ισότιμα με τα υπό-
λοιπα κράτη-μέλη στη λήψη αποφάσεων για τη χάραξη διαστημικής
πολιτικής σε ευρωπαϊκό επίπεδο, οι ελληνικές επιχειρήσεις θα έχουν
μεγαλύτερη δυνατότητα συμμετοχής σε περισσότερα προγράμματα
του Οργανισμού, βελτιώνοντας έτσι την τεχνολογική βάση και την αν-
ταγωνιστικότητά τους και δημιουργώντας θέσεις εργασίας για εξειδι-
κευμένο επιστημονικό προσωπικό. Τα Πανεπιστήμια και οι
ερευνητικοί φορείς της χώρας θα έχουν επίσης πρόσβαση στα μεγάλα
ευρωπαϊκά διαστημικά προγράμματα. Ορισμένες από τις εφαρμογές
που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΟΔ και
έχουν σημασία για την Ελλάδα αφορούν στη διαχείριση καταστάσεων
εκτάκτου ανάγκης όπως, πλημμύρες, σεισμοί, πυρκαγιές δασών, χαρ-
τογράφηση ευρείας κλίμακας, επιτήρηση προστατευομένων περιο-
χών, εξασφάλιση ασφαλούς πλοήγησης, ανάπτυξη τεχνογνωσίας για
τη μελέτη της ατμόσφαιρας, την ευκολότερη διάδοση δεδομένων και
πληροφοριών ακόμα και σε απομακρυσμένες περιοχές της χώρας με
προφανή οφέλη στους τομείς της τηλεκπαίδευσης και της τηλεϊατρικής
καθώς και την άμυνα και την ασφάλεια της χώρας.

Με τη Συμφωνία παρέχεται επίσης στην Ελλάδα η δυνατότητα εκ-
παίδευσης σπουδαστών φοιτητών και επιστημονικού προσωπικού
στις εγκαταστάσεις του ΕΟΔ στο πλαίσιο ειδικού προγράμματος υπο-
τροφιών που λειτουργεί. 

Περισσότερα στη σελίδα 1753, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Σύσταση και λειτουργία 
της Κεντρικής Δομής Υποστήριξης (ΚΕΔΥ) 

των Κέντρων Επιχειρηματικής & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ) 

Αθήνα, 22 Ιουλίου  2004 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο πρόεδρος
της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ. Γιώργος Κασιμά-
της, ως πρόεδρος και εκπρόσωπος του Κοινοπρακτικού Οργανισμού
Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, υπέγραψαν σήμερα
(Πέμπτη, 22 Ιουλίου)  στο υπουργείο Ανάπτυξης τη σύμβαση για την
υλοποίηση του έργου «Σύσταση και Λειτουργία της Κεντρικής Δομής
Υποστήριξης (ΚΕΔΥ) των Κέντρων Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής
Ανάπτυξης (ΚΕΤΑ».

Παρευρέθησαν, ακόμη από το υπουργείο Ανάπτυξης ο γενικός
γραμματέας Βιομηχανίας κ. Σπύρος Παπαδόπουλος, ο γενικός
γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής κ. Γιάννης Τσου-
καλάς και ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα κ. Σπύρος
Ευσταθόπουλος, από ην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
ο οικονομικός επόπτης και πρόεδρος του Επιμελητηρίου Βοιωτίας κ.
Παναγιώτης Αγνιάδης και από την ΚΕΔΥ ο γενικός διευθυντής κ. Δ.
Χατζηαντώνης και ο διευθυντής κ. Χ. Ζαφειρόπουλος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας στη σχετική
ομιλία του υπογράμμισε τη σημαντική σημασία της σύμβασης
αυτής για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, την τόνωση
της ανταγωνιστικότητας και την ανάπτυξη της περιφέρειας:

«Το έργο αυτό, τόνισε, εντάσσεται στα πλαίσια του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) και αφορά
τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου και ιεραρχημένου δικτύου
υποστήριξης της επιχειρηματικότητας στη χώρα. Είναι αξιοση-
μείωτο ότι τα ¾ των κονδυλίων του έργου αυτού είναι προσανα-
τολισμένα προς την εκτός Αττικής ανάπτυξη. Με το έργο αυτό
υλοποιείται ένα ακόμη σκέλος της νέας Εθνικής Στρατηγικής Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης που προωθεί η Νέα Διακυβέρνηση. Ανα-
γνωρίζουμε τη βαρύτητα της Περιφέρειας στην ισόρροπη εθνική
ανάπτυξη αλλά και την αυξανόμενη σημασία που δίνει η Ευρω-
παϊκή Ένωση στο ρόλο των περιφερειών ως κινητήριας δύνα-
μης της ανάπτυξης και ως παράγοντα ενίσχυσης της κοινωνικής
συνοχής. Τα 13 ΚΕΤΑ (ένα σε κάθε Περιφέρεια) που λειτουργούν
στη χώρα, αποτελούν αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρίες συμ-
βουλευτικού χαρακτήρα με στόχο την υποβοήθηση της τοπικής
επιχειρηματικότητας, με την καταγραφή και ανάλυση των οικο-
νομικών δεδομένων της Περιφέρειας, την προώθηση των εξα-
γωγών, την προσέλκυση επενδύσεων. Μέχρι σήμερα τα ΚΕΤΑ
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δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα τόσο εξαιτίας της ελλιπούς κι-
νητοποίησης των τοπικών φορέων, που έχουν αναλάβει την
υλοποίηση των στόχων τους, όσο, κυρίως, και της καθυστέρη-
σης στην ίδρυση και λειτουργία της Κεντρικής Δομής Υποστή-
ριξης (ΚΕΔΥ) των ΚΕΤΑ. Τώρα, με τη σύσταση και λειτουργία της
ΚΕΔΥ, τα ΚΕΤΑ αποκτούν κεντρικό συντονιστικό όργανο ικανό
να μεταφέρει τις αναγκαίες εμπειρίες και πληροφορίες από τα
μεν στα δε, να τους εξασφαλίσει τα απαραίτητα μέσα και εργα-
λεία κοινής χρήσης, να παράσχει εξειδικευμένη τεχνική υποστή-
ριξη και προδιαγραφές ποιοτικής λειτουργίας και να συνδέσει
τη δράση τους με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και
το Εθνικό Παρατηρητήριο.»

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας κ. Σπύρος Παπαδόπουλος
επεσήμανε την ανάγκη σύσταση του νέου φορέα για την αποτελεσμα-
τικότερη λειτουργία των ΚΕΤΑ:

«Θα ήθελα να επισημάνω, τόνισε, ότι με την υπογραφή της
σημερινής σύμβασης μπαίνει η βάση για ν’ αντιμετωπιστεί ένα
βασικό επιτελικό πρόβλημα που υπήρχε στη λειτουργία των
ΚΕΤΑ, δηλαδή να συγκροτηθεί το κεντρικό όργανο διοίκησής
τους, η ΚΕΔΥ. Λειτουργούν 13 ΚΕΤΑ και η σκοπιμότητα και ανα-
γκαιότητα να υπάρξει μία επιτελική κατεύθυνση είναι προφανής.
Πιστεύουμε ότι θα λυθεί αυτό το πρόβλημα και η λειτουργία των
ΚΕΤΑ θα βελτιωθεί και θα συμβάλει αποφασιστικά στη διαμόρ-
φωση όλων εκείνων των υποδομών, οι οποίες είναι απαραίτη-
τες για να στηριχθεί, ν’ αναπτυχθεί αποτελεσματικά η
επιχειρηματική δραστηριότητα, που θεωρείται σημαντικός πα-
ράγοντας για την ανάπτυξη της χώρας.»

Ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος κ.
Γιώργος Κασιμάτης επεσήμανε τα εξής:

«Θα ήθελα, καταρχήν, να εκφράσω τις ευχαριστίες της επι-
χειρηματικής κοινότητας προς το υπουργείο Ανάπτυξης για την
εμπιστοσύνη που μας έδειξε και τη δυνατότητα που μάς παρέ-
σχε να δώσουμε εξετάσεις. Γιατί εξετάσεις ουσιαστικά θα δώ-
σουμε. Το δεύτερο σημείο είναι ότι τα ¾ των κονδυλίων αυτών
είναι προσανατολισμένα για την ανάπτυξη εκτός Αττικής. Και
εδώ είναι η ουσία η μεγάλη. Εκτός Αττικής. Η αποκέντρωση  γί-
νεται πραγματικότητα. Και το τρίτο και σημαντικότερο. Συμμετέ-
χουμε σ’ αυτό τον καινούριο φορέα όλοι οι κοινωνικοί εταίροι.
Πιστεύουμε ότι θα προσφέρουμε υπηρεσίες στην επιχειρημα-
τική κοινότητα.»

Μετά την υπογραφή της σύμβασης ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δη-
μήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση στους δημοσιογράφους:

«Υπογράψαμε σήμερα μια σημαντική συμφωνία για τη στή-
ριξη της λειτουργίας των Κέντρων Επιχειρηματικής και Τεχνο-
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λογικής Ανάπτυξης. Λειτουργεί ένα τέτοιο Κέντρο σε κάθε περι-
φέρεια. Επικεφαλής αυτής της κοινοπραξίας βρίσκεται η Κεν-
τρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος. Συμμετέχουν
πανεπιστήμια και άλλοι εξειδικευμένοι φορείς και πιστεύουμε ότι
τα Κέντρα Επιχειρηματικής και Τεχνολογικής Ανάπτυξης τώρα
θα λειτουργήσουν κατά τρόπο πιο αποτελεσματικό για να βοη-
θήσουν τις επιχειρήσεις, να τονώσουν την απασχόληση στην
ελληνική περιφέρεια. Στρατηγική της κυβέρνησης είναι η στή-
ριξη της ελληνικής περιφέρειας, της ξεχασμένης ελληνικής πε-
ριφέρειας. Όλο μας το βάρος πέφτει εκεί. Αυτός είναι άλλωστε ο
λόγος που τα ¾ αυτής της σύμβασης αφορούν την ελληνική πε-
ριφέρεια. Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μία ομπρέλα αν-
ταγωνιστικότητας η οποία να καλύπτει οριζόντια τη δημόσια
διοίκηση, την αυτοδιοίκηση, τους τομείς της υγείας και της παι-
δείας, την ιδιωτική πρωτοβουλία, τις επιχειρήσεις αλλά και την
ίδια την κοινωνία. Γιατί μ’ αυτόν τον τρόπο θα βγούμε από τη
θέση του ουραγού και θα μπούμε μπροστά. Αυτή είναι η σημε-
ρινή σημαντική στιγμή για το υπουργείο και για την επιχειρημα-
τική κοινότητα της χώρας.»

Ο Οργανισμός  Επιχειρηματικής & Τεχνολογικής Ανάπτυξης θα
έχει έδρα στην Αθήνα και γραφείο  στη Θεσσαλονίκη. Στη σύμπραξη
συμμετέχουν οι φορείς:
• ΕΛΑΝΕΤ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ - ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ (K.E.Π.Π.)
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Κ.Ε.Ε.Ε.)
• ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΕΠΙΣΕΥ)
• ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ

(Κ.Τ.Ε.ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ)
• ΤΕΜΑGON - ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΜ-

ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε.
• ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ (Ε.Σ.Ε.Ε.)
• ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ξ.Ε.Ε.)
• ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙ-

ΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
• ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

(ΚΕΠΑ).

Οι υπηρεσίες που προβλέπεται να παρέχει το ΚΕΔΥ αφορά στους
ακόλουθους τομείς:
• παρακολούθηση και καταγραφή του έργου των ΚΕΤΑ με τη χρήση

κατάλληλου συστήματος δεικτών και κατάρτιση επετηρίδας για την
επιχειρηματικότητα,
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• εξασφάλιση μέσων και εργαλείων κοινού ενδιαφέροντος και κοι-
νής χρήσης (μελέτες, οδηγοί, έντυπα κ.λπ.),

• οργάνωση και συντονισμού της μεταφοράς της εμπειρίας και τε-
χνογνωσίας σε θέματα δραστηριότητας των ΚΕΤΑ από έμπειρους
φορείς του εξωτερικού,

• οργάνωση της ανταλλαγής των ορθών πρακτικών και εμπειριών
• παροχή εξειδικευμένης τεχνικής υποστήριξης στα ΚΕΤΑ στις πε-

ριπτώσεις όπου θα παραστεί ανάγκη,
• κατάρτιση των προδιαγραφών ποιοτικής λειτουργίας των ΚΕΤΑ

με προοπτική την πιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών
που θα παρέχονται,

• υποβοήθηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας
Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης στην αξιολόγηση και
στον έλεγχο των παρεχομένων από τα ΚΕΤΑ υπηρεσιών και της
εν γένει λειτουργίας τους,

• τεχνική υποστήριξη του έργου του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγω-
νιστικότητας και του Εθνικού Παρατηρητηρίου, μέσω της παροχής
ζητούμενων στοιχείων και εκθέσεων και της εφαρμογής μεθοδο-
λογιών μέτρησης και αξιολόγησης της επιχειρηματικότητας που
θα παρέχουν το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας και το
Εθνικό Παρατηρητήριο. Σκοπός είναι η ενδυνάμωση της επιχει-
ρηματικότητας στους Τομείς της Μεταποίησης, του Εμπο-
ρίου, του Τουρισμού και των Υπηρεσιών.
Τα ΚΕΤΑ συνεργάζονται με όλους τους φορείς που εμπλέκονται

στη διαδικασία υποστήριξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Έτσι, με τη λειτουργία τους, εξασφαλίζεται η παροχή αξιόπιστων
υπηρεσιών πληροφόρησης, στήριξης και συμβουλευτικού προ-
σανατολισμού προς τις επιχειρήσεις αλλά και προς φυσικά ή
νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στο
χώρο της επιχειρηματικότητας.

Τα πεδία δραστηριότητας των ΚΕΤΑ και οι υπηρεσίες που προ-
βλέπεται να παρέχουν είναι οι ακόλουθες :
 Πληροφόρηση - Ενημέρωση - Καλλιέργεια Επιχειρηματικού Πνεύ-

ματος.
 Παρακολούθηση Ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.
 Εξατομικευμένη Υποστήριξη με πυρήνα Επιχειρηματικών Συμ-

βούλων.
 Οργάνωση της Παροχής Επιχειρηματικών Υπηρεσιών.
 Δράσεις Οργάνωσης Διαμεσολάβησης και Αξιοποίησης Χρημα-

τοδοτικών Εργαλείων.
 Ενέργειες Υποστήριξης στη Διεθνοποίηση και στον Εξαγωγικό

Προσανατολισμό.
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Διμερής συνάντηση για τον ευρωπαϊκό χάρτη 
για τις μικρές επιχειρήσεις

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου  2004

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας θα απευθύνει
αύριο Τρίτη (7 Σεπτεμβρίου 2004) χαιρετισμό κατά τη Διμερή Συνάν-
τηση για τον Ευρωπαϊκό Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις. Η συνάν-
τηση αυτή  στελεχών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπροσώπων
υπουργείων, επιμελητηρίων, συνδέσμων επιχειρήσεων.

Η Ημερήσια Διάταξη των θεμάτων της Διμερούς Συνάντησης πε-
ριλαμβάνει, πέραν του χαιρετισμού του κ. Σιούφα, ομιλία του γενικού
γραμματέα Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σπύρου Πα-
παδόπουλου με θέμα «Πολιτικές και δράσεις για τη βελτίωση της
επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων», εισαγωγική ομιλία του διευθυντή Μικρομεσαίων Επι-
χειρήσεων του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Κ. Βλαχούλη, του επικεφα-
λής της Μονάδος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Christian
Weinberger με θέμα «Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχει-
ρήσεις: τελευταίες εξελίξεις και ετήσιες εκθέσεις εφαρμογή». 

Τα άλλα θέματα που θα αναπτυχθούν από εκπροσώπους υπουρ-
γείων, επιμελητηρίων, συνδέσμων επιχειρήσεων και εποπτευόμενων
φορέων του υπουργείου Ανάπτυξης είναι «Επιχειρηματικότητα στην
εκπαίδευση και ιδιαίτερα στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση», «Βελ-
τίωση της νομοθεσίας και των διοικητικών εγγράφων - Βελτίωση
της πτωχευτικής νομοθεσίας και αξιολόγηση επιπτώσεων»,
«Παρακολούθηση των προηγούμενων εκθέσεων του Χάρτη και
διαδικασίες Best Projects», «Έλλειψη εξειδικεύσεων - δεξιοτή-
των και μέτρα για την αντιμετώπιση της έλλειψης τεχνιτών και
μηχανικών» και «Εξελίξεις στους υπόλοιπους τομείς του Χάρτη».

Ο Ευρωπαϊκός Χάρτης για τις Μικρές Επιχειρήσεις επικυρώθηκε
στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Φέϊρα τον Ιούνιο 2000 και αποτελεί
ένα από τα βασικά εργαλεία πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η ετήσια Έκθεση Εφαρμογής του
Ευρωπαϊκού Χάρτη για τις Μικρές Επιχειρήσεις βασίζεται σε αναλυ-
τικές Εθνικές Εκθέσεις Προόδου, οι οποίες υποβάλλονται από τα
κράτη-μέλη. Για την προετοιμασία της ελληνικής Έκθεσης έγινε στις
8 Ιουλίου 2004 η προπαρασκευαστική συνάντηση εργασίας με τα αρ-
μόδια υπουργεία και φορείς, οι οποίοι εμπλέκονται στους τομείς δρά-
σεων του Χάρτη.
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Πρόγραμμα εκσυγχρονισμού 
Βιομηχανικών Περιοχών 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2004 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, με παρέμβασή
του, κάλεσε την ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ. Α.Ε. να υποβάλει προτάσεις για την
πραγματοποίηση έργων σε υφιστάμενες Βιομηχανικές Περιοχές
(ΒΙ.ΠΕ.) και, συγκεκριμένα, στις ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, Καβάλας και Λα-
μίας. Τα έργα που θα πραγματοποιηθούν θα επιχορηγηθούν από το
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ Κοινοτικού
Πλαισίου Στήριξης. 

Η δράση περιλαμβάνει την πραγματοποίηση έργων προστασίας
του περιβάλλοντος, όπως αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα ύδρευσης -
αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων καθώς και υπο-
στηρικτικά έργα, όπως γεωτρήσεις, δρόμοι, έργα αποκατάστασης το-
πίου. 

Ο σκοπός των παραπάνω έργων είναι η εξασφάλιση των κατάλ-
ληλων υποδομών, τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος στους
χώρους οργανωμένης χωροθέτησης της μεταποιητικής δραστηριότη-
τας, όπως είναι οι ΒΙ.ΠΕ., όσο και για τη διευκόλυνση της λειτουργίας
των επιχειρήσεων στις ΒΙ.ΠΕ. 
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Επιτυχία του Ελληνικού Κέντρου 
θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕθΕ)

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2004 

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνονται τα ακόλουθα:

Εντοπίσθηκε χθες βράδυ (19 Σεπτεμβρίου) αριθμός ανθρώπινων
μελών στη θαλάσσια περιοχή, όπου επισημάνθηκαν τα συντρίμμια
του ελικοπτέρου Σινούκ από το ωκεανογραφικό σκάφος «ΑΙΓΑΙΟ» του
Ελληνικού Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) και ανασύρθη-
καν από το βάθος 860 μέτρων.

Το ΕΛΚΕΘΕ είναι επιστημονικός, ερευνητικός φορέας εποπτευό-
μενος από το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως και όλοι οι ερευνητικοί φο-
ρείς της χώρας που υπάγονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και
Τεχνολογίας.

Με την άδεια του εποπτεύοντος εισαγγελέα του Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης και με τη φροντίδα της φρεγάτας «ΨΑΡΑ» του Πολε-
μικού Ναυτικού, η οποία βρίσκεται στην περιοχή, μεταφέρθηκαν στον
αρμόδιο ιατροδικαστή για τις απαραίτητες εξετάσεις. Οι έρευνες συ-
νεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων αγνοουμένων.
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θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου 
Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ)

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2004 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε σήμερα
στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου «Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Ανταγω-
νιστικότητας & Ανάπτυξης και ρύθμιση λοιπών θεμάτων του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης». 

Σκοπός αυτού του Σχεδίου Νόμου είναι η θεσμοθέτηση του
Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
(Ε.Σ.Α.Α.), το οποίο έως τώρα λειτουργούσε με υπουργικές απο-
φάσεις, και η αναβάθμιση του ρόλου, των αρμοδιοτήτων και του
τρόπου λειτουργίας του. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού, το
Ε.Σ.Α.Α. εντάσσεται σε συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο, αντί της διοικη-
τικής πρακτικής βάσει της οποίας λειτούργησε από την ίδρυσή του,
και διευρύνονται ο ρόλος και οι αρμοδιότητές του.

Επίσης, με το Σχέδιο Νόμου, το Ε.Σ.Α.Α. καθιερώνεται ως ανώ-
τατο γνωμοδοτικό όργανο του υπουργείου Ανάπτυξης, για κάθε
θέμα σχετικό με τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, ώστε να
αποτελέσει θεσμοθετημένο όργανο υποβολής προτάσεων για
την εθνική πολιτική ανταγωνιστικότητας.

Η θεσμοθέτηση και η αναβάθμιση του ΕΣΑΑ είναι, όπως επανει-
λημμένα έχει υπογραμμίσει ο κ. Δ. Σιούφας, αναγκαία και στηρίχθηκε
στο υφιστάμενο σήμερα διεθνές οικονομικό περιβάλλον που χαρα-
κτηρίζεται από τα εξής: 
• Ανάδυση μιας παγκόσμιας αγοράς ενιαίας σε προϊόντα, κα-

ταναλωτικά και παραγωγικά πρότυπα.
• Αναγωγή της πληροφορίας και της γνώσης σε ύψιστης ση-

μασίας παράγοντες ισχύος κοινωνιών και επιχειρήσεων. 
• Ταχεία ανάπτυξη και εφαρμογή των νέων τεχνολογιών με

εστίαση στην πληροφορική και τις τηλεπικοινωνίες. 
• Απελευθέρωση της οικονομικής δραστηριότητας από φραγ-

μούς εθνικού ή /και υπερεθνικού χαρακτήρα.
• Δημιουργία ενός ισχυρά ανταγωνιστικού πλαισίου όπου

αναδεικνύεται ο ικανότερος.
Στο περιβάλλον αυτό, ο στρατηγικός στόχος της ελληνικής οικο-

νομίας δεν μπορεί να είναι άλλος από τη σημαντική και διαρκή, ποι-
οτική και ποσοτική βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς της, η οποία
σύμφωνα με όλους τους διεθνείς δείκτες παρουσιάζει στασιμότητα.
Ενδεικτικά. Αναφέρονται τα εξής:
• Η τιμή του λόγου εξαγωγών προς εισαγωγές διαρκώς μειώνεται

(1999: 0,39 - 2003: 0,31). Όλοι οι βασικοί οικονομικοί δείκτες, που
προσδιορίζουν και τη θέση της χώρας στο διεθνές οικονομικό πε-
ριβάλλον, επιδεινώνονται επί σειρά ετών.
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• Η διεθνής θέση της ελληνικής οικονομίας στο παγκόσμιο εμπόριο
διατηρείται μακροπρόθεσμα στάσιμη, ενώ στην ίδια χρονική περίοδο
το μερίδιο των «υποδειγματικών» ανταγωνιστών της αυξάνεται.

• Η τεχνολογική αναβάθμιση, ως παράγων ανταγωνιστικότητας, δεν
έχει αποκτήσει έντονο και αυτοσυντηρούμενο δυναμισμό στην ελ-
ληνική οικονομία

• Το μερίδιο των προϊόντων "υψηλής τεχνολογίας" στις εξαγωγές
της ελληνικής βιομηχανίας παραμένει από το 1998 σε χαμηλά επί-
πεδα (κάτω του 8% ).

Για την αναστροφή αυτής της κατάστασης και τη βελτίωση της
σχετικής ανταγωνιστικής μας θέσης στο παγκόσμιο γίγνεσθαι, είναι
αναγκαία η χάραξη συνεπούς και αποτελεσματικής πολιτικής για την
ανταγωνιστικότητα, η οποία θα βασίζεται σε έγκυρη τεκμηρίωση και
θα περιβάλλεται από τη μεγαλύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση.
Επίσης, είναι αναγκαία η παραγωγή καινοτόμων ιδεών και η διαμόρ-
φωσή τους σε εφαρμόσιμα μέτρα πολιτικής. Τέλος, υφίσταται η
ανάγκη συντονισμού της εθνικής μας πολιτικής με την πολιτική της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και η υποστήριξη της συμμετοχής της χώρας
στα Ευρωπαϊκά Συμβούλια Υπουργών αρμόδιων για την ανταγωνι-
στικότητα και την αντίστοιχη ομάδα Επιτρόπων της Ε.Ε. Τις ανάγκες
αυτές αναμένεται να καλύψει το Ε.Σ.Α.Α. 

Το Ε.Σ.Α.Α. θα αποτελέσει συμβουλευτικό όργανο του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, για τη δημιουργία εθνικής πολιτικής, την ένταξή της
στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ανταγω-
νιστικότητα και την επίτευξη των στόχων της στρατηγικής της Λισσα-
βόνας. Η άσκηση αυτού του ρόλου πραγματοποιείται κυρίως
μέσω γνωμοδοτήσεων. Οι γνωμοδοτήσεις του Συμβουλίου πα-
ράγονται μέσα από μια άρτια διαδικασία στην οποία μετέχουν
και δύο θεσμοθετημένα όργανα υποστήριξης του Ε.Σ.Α.Α., η Επι-
τροπή Εμπειρογνωμόνων (ΕΠ.ΕΜ.) και η Διεύθυνση Προώθησης
της Ανταγωνιστικότητας (ΔΙ.Π.Α).

Η διαδικασία αυτή περιλαμβάνει:
• Τη συστηματική συλλογή στοιχείων και δεδομένων για την αντα-

γωνιστικότητα από εγχώριες και διεθνείς πηγές.
• Την επεξεργασία των στοιχείων από την Επιτροπή Εμπειρογνω-

μόνων (ΕΠ.ΕΜ.), η οποία απαρτίζεται από διακεκριμένους επι-
στήμονες, ειδικούς σε θέματα ανταγωνιστικότητας. Η ΕΠ.ΕΜ.
αποτελεί δεξαμενή νέων ιδεών, σχεδίων και πολιτικών και ταυτό-
χρονα βασικό εισηγητικό προς το Ε.Σ.Α.Α. μηχανισμό.

• Το μετασχηματισμό των εισηγήσεων σε γνωμοδοτήσεις από το
Ε.Σ.Α.Α. Στο Συμβούλιο εκπροσωπούνται, πέραν της εκτελεστι-
κής εξουσίας, οι παραγωγικές τάξεις και οι συλλογικοί φορείς πο-
λιτών που σχετίζονται με το ζήτημα της ανταγωνιστικότητας.
Επιπρόσθετα, στις εργασίες του μετέχουν και φορείς των Περιφε-
ρειών για τη διασφάλιση της περιφερειακής διάστασης και τη συ-
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νεκτίμηση των περιφερειακών επιπτώσεων των γνωμοδοτήσεων.
Με την παραπάνω ευρεία εκπροσώπηση, οι γνωμοδοτήσεις του
Ε.Σ.Α.Α. θα αποτελούν προϊόν εξαντλητικού διαλόγου και θα πε-
ριβάλλονται από τη μέγιστη δυνατή κοινωνική συναίνεση.

• Προώθηση των γνωμοδοτήσεων μέσω του υπουργού Ανάπτυξης
στον πρωθυπουργό και επεξεργασία για τη λήψη μέτρων με
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

• Παρακολούθηση της εφαρμογής των μέτρων αυτών, ανατροφο-
δότηση του Συμβουλίου με πληροφορίες για τα αποτελέσματα και
γενικότερα για την πορεία της εγχώριας ανταγωνιστικότητας.
Με την ψήφιση αυτού του Σχεδίου Νόμου και με στόχο την ενί-

σχυση της ανταγωνιστικότητας προωθούνται άμεσα τα κάτωθι:
α) Ίδρυση Ακαδημίας Επιχειρηματικότητας,
β) Ίδρυση Ευρωπαϊκού Αναπτυξιακού Ινστιτούτου,
γ) Καθιέρωση μαθητικού διαγωνισμού με θέμα «Άμιλλα και αν-

ταγωνιστικότητα»,
δ) Καθιέρωση φοιτητικού διαγωνισμού με θέμα «Εθνική Αντα-

γωνιστικότητα» με στόχο την ενίσχυση και διάδοση της ιδέας
στις νεότερες γενιές.
Η πολιτική αυτή σχεδιάζεται από το Ε.Σ.Α.Α. και διαρθρώνε-

ται σε τρία επίπεδα:
- Βραχυπρόθεσμο (αντιμετώπιση των άμεσων διεθνών και εγχώ-

ριων εξελίξεων, λήψη διορθωτικών μέτρων κ.λπ.).
- Μεσοπρόθεσμο (Γ΄ και Δ΄ ΚΠΣ, ξένες μεγάλες επενδύσεις, δημό-

σιες επενδύσεις, νομοθετήματα κ.λπ.).
- Μακροπρόθεσμο (γενική αναπτυξιακή κατεύθυνση χώρας, εθνι-

κός και περιφερειακός σχεδιασμός, νέοι θεσμοί κ.λπ.).

Ειδικότεροι στόχοι αυτής της πολιτικής είναι :
• Η αύξηση της επιχειρηματικότητας και η ανάδειξη της έννοιας

αυτής στην οικονομική σκέψη και αντίληψη των πολιτών. 
• Η καινοτομία στην παραγωγή, την επικοινωνία, τις λειτουρ-

γίες των επιχειρήσεων και του κράτους.
• Η ενίσχυση της απασχόλησης και ιδιαίτερα της ποιοτικής

απασχόλησης (γενική μόρφωση και εξειδικευμένη κατάρτιση
των απασχολούμενων).

• Η ανάπτυξη και η συστηματική εφαρμογή των νέων τεχνο-
λογιών.

• Η ενίσχυση της ανάπτυξης στην περιφέρεια που αποτελεί
και γενικότερη εθνική προτεραιότητα.

• Η ισόρροπη ανάπτυξη με γνώμονα την ενίσχυση της κοινω-
νικής συνοχής.
Στόχος είναι η σημαντική και διαρκής, ποιοτική και ποσοτική βελ-

τίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, που αποτε-
λεί αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της πραγματικής
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σύγκλισης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη μείωση της ανεργίας και την
άνοδο του βιοτικού επιπέδου.

Το Σχέδιο αυτό Νόμου περιέχει, ανάμεσα στα άλλα, και δύο ση-
μαντικές ρυθμίσεις. Συγκεκριμένα, με το άρθρο 9 θεσμοθετείται ο
έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο όλων των συμβάσεων που
αφορούν την υλοποίηση έργων χρηματοδοτούμενων από το Γ
Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού
Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ). Σημειώνεται ότι οι
συμβάσεις αυτές δεν υποβλήθηκαν προς έλεγχο προ της υπο-
γραφής τους, παρά την εκ του νόμου υφιστάμενη υποχρέωση,
κυρίως λόγω αμφισβητήσεων περί της ύπαρξης ή μη υποχρέωσης
άσκησης ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο ή ως προς το εάν εμπί-
πτουν σε εξαιρέσεις όπως αυτές που προβλέπονται στο άρθρο 1 του
Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19 Α). Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σι-
ούφας πρότεινε να εισαχθεί η ρύθμιση στο σχέδιο Νόμου, γιατί
αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιλεξιμότητα των δα-
πανών που συνεπάγεται η εκτέλεση των παραπάνω συμβά-
σεων και από την άποψη αυτή, αποτελεί υποχρέωση της
Ελληνικής Πολιτείας, σε ό,τι επιτάσσει σχετικός κανόνας του κοι-
νοτικού δικαίου. Παρόμοια ρύθμιση, διέλαβε και ο Ν.2778/1999 στο
άρθρο 39 παρ.1 (ΦΕΚ 295 Α) για τους ίδιους λόγους, για το διάστημα
εφαρμογής του Β Κοινοτικού Πλαίσιο Στήριξης.

Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 10 χορηγείται εκ νέου η δυ-
νατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας τετραετούς διάρκειας στη
ΛΑΡΚΟ. Υπενθυμίζεται ότι οι άδειες λειτουργίας των ηλεκτρομηχανολο-
γικών εγκαταστάσεων εντός μεταλλείων εκδίδονται σύμφωνα με το Με-
ταλλευτικό Κώδικα (Ν.Δ. 210/73) και τον Κανονισμό Μεταλλευτικών και
Λατομικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) όπως ισχύει σήμερα. Όμως κατ’ εξαίρεση
για όλες τις εγκατεστημένες ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις μέχρι
το 2000, στο μεταλλουργικό εργοστάσιο της ΛΑΡΚΟ εκδόθηκε προσω-
ρινή άδεια λειτουργίας τετραετούς διάρκειας, μέχρι και 10/9/2004 κατ’
επιταγή του άρθρου 12 παρ. 2 του Ν.2837/2000 (δηλαδή η άδεια εκδό-
θηκε με βάση ειδική διάταξη Νόμου και όχι με βάση την μεταλλευτική νο-
μοθεσία) επειδή δεν ήταν δυνατή η έκδοση άδειας διάθεσης υγρών
αποβλήτων (λόγω της αυξημένης περιεκτικότητας στερεών «εν αιωρή-
σει» στο θαλάσσιο περιβάλλον του κόλπου της Λάρυμνας). Η άδεια αυτή
δεν είναι δυνατόν να ανανεωθεί διότι δεν κατέστη δυνατή η έκδοση της
άδειας διάθεσης υγρών αποβλήτων. Για την πλήρη υλοποίηση αυτού
του σκοπού, απομένει η αποξήλωση της βάσης γερανού, όπου εδράζε-
ται η παλαιά (αρχική) δεξαμενή. Το έργο αυτό της αποξήλωσης βρίσκεται
στο στάδιο της δημοπράτησης από την εταιρεία. Για το σκοπό αυτό προ-
τείνεται να δοθεί και πάλι η δυνατότητα έκδοσης προσωρινής άδειας τε-
τραετούς διάρκειας (όσο ισχύει η έγκριση περιβαλλοντικών όρων) μέχρι
την αποπεράτωση των αναγκαίων εργασιών. 

Στη σελίδα 986, ο Νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
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Η ρηξικέλευθη πρόταση 
για καθιέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση 

του αυτόματου μηχανισμού μείωσης 
του ειδικού φόρου κατανάλωσης 

στα πετρελαιοειδή   
Βρυξέλλες, 24 Σεπτεμβρίου 2004 

Κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου Υπουργών για την Ανταγωνιστι-
κότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις Βρυξέλλες, ο υπουργός Ανά-
πτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε δύο σημαντικές προτάσεις για
θέματα ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξης, σε συνεννόηση και συ-
νεργασία με τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου
Αλογοσκούφη:

1. Επαναφορά του θέματος των επιπτώσεων των τιμών πετρε-
λαίου στην ανταγωνιστικότητα. Ο κ. Δ. Σιούφας επανέφερε
το θέμα των επιπτώσεων στην ανταγωνιστικότητα της ρευστό-
τητας στη διεθνή αγορά του πετρελαίου και των πρωτόγνωρων
τιμών του το τελευταίο διάστημα, προτείνοντας αυτόματο μη-
χανισμό μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Ακολουθεί
η επιστολή του Υπουργού προς τους ομολόγους του της Ε.Ε.:

«Σε συνέχεια της προηγούμενης εξαιρετικής μας συνεργα-
σίας σχετικά με την πρωτοβουλία της Ελληνικής Κυβέρνη-
σης για τρόπους αντιμετώπισης του προβλήματος αστάθειας
των τιμών πετρελαίου κατά τη διάρκεια της Ιρλανδικής Προ-
εδρίας, επιθυμώ να υπογραμμίσω για μια ακόμη φορά την
ανάγκη να συνεχισθεί ο διάλογος επί του μείζονος ζητήματος
αναφορικά με τη προώθηση μιας αποδοτικής κοινοτικής νο-
μοθεσίας που θα εισάγει έναν αυτόματο μηχανισμό σταθερο-
ποίησης των εσόδων που προκύπτουν από τη φορολογία
των πετρελαϊκών προϊόντων. 
Με βάση το συνεχιζόμενο διάλογο επί του εν λόγω σημαντι-
κού ζητήματος σε διάφορα κοινοτικά Φόρα, συμπεριλαμβα-
νομένης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, πιστεύω ακράδαντα
ότι η περαιτέρω εξέταση αυτής της πρωτοβουλίας της Ελλη-
νικής Κυβερνήσεως στο Συμβούλιο θα έχει περισσότερους
υποστηρικτές σήμερα εντός της Ευρωπαϊκής Ενώσεως,
επειδή το επίπεδο των τιμών πετρελαίου συνεχίζει να είναι
πρωτόγνωρα υψηλό (το μεγαλύτερο της τελευταίας 20ετίας)
με συνεχιζόμενη ρευστότητα και εκτιμήσεις περαιτέρω ανό-
δου και ότι η εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού θα χαιρετι-
στεί θερμά από τις Ευρωπαϊκές Ενώσεις Καταναλωτών.
Η πρόταση αυτή σε καμιά περίπτωση δεν εισάγει μια νομικά
δεσμευτική υποχρέωση σε όλα τα κράτη μέλη, αλλά απλώς
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παρέχει τη δυνατότητα εφαρμογής, σε περιόδους οξείας κρί-
σης, πολιτικών μείωσης της πετρελαϊκής φορολογίας από
όσα κράτη μέλη το επιθυμούν.
Υπό το φως των ανωτέρω, σας διαβιβάζω τη σχετική λεπτο-
μερή μας πρόταση επί του θέματος για την ευνοϊκή από
πλευράς σας εξέταση. 
Αναμένοντας την περαιτέρω εξέταση της πρότασής μας με
ένα θετικό πνεύμα, λαμβάνοντας επίσης σοβαρά υπόψη τις
σοβαρές επιπτώσεις του προβλήματος στην Ευρωπαϊκή Αν-
ταγωνιστικότητα και Ανάπτυξη, παρακαλώ δεχθείτε την ιδι-
αίτερη εκτίμησή μου.»

Η πρόταση της Ελλάδας αναφορικά με πολιτικές για τη μείωση
των τιμών πετρελαίου έχει ως εξής:

«Εισαγωγή
Η υψηλή ενεργειακή εξάρτηση των χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης από εισαγωγές σε συνδυασμό με την ανατίμηση
του αργού πετρελαίου τους τελευταίους μήνες θα έχει δυσμε-
νείς επιπτώσεις στην οικονομική ανάπτυξη, θα αυξήσει τις
πληθωριστικές πιέσεις και θα προκαλέσει απώλεια στα
πραγματικά εισοδήματα των κατοίκων της. 
Αξιόπιστες έρευνες καταδεικνύουν ότι μία αύξηση στην τιμή
του αργού κατά 10 δολάρια διάρκειας ενός έτους, έχει ως
αποτέλεσμα την αύξηση του πληθωρισμού κατά μισή ποσο-
στιαία μονάδα (0,5%) στις αναπτυγμένες χώρες ενώ σχεδόν
ανάλογη θα είναι και η μείωση του Ακαθάριστου Εγχώριου
Προϊόντος τους.
Από τα παραπάνω καθίσταται εμφανές ότι η παραμονή των
τιμών του πετρελαίου για μεγάλη χρονική περίοδο, στα ση-
μερινά υψηλά επίπεδα, θα υπονομεύσει την προσπάθεια
των χωρών της Ε.Ε. για την επίτευξη των στόχων της Λισ-
σαβόνας και θα διευρύνει ακόμα περισσότερο το έλλειμμα
ανταγωνιστικότητας σε σχέση με τις ΗΠΑ. Φυσικά, ο βαθμός
των δυσμενών επιπτώσεων ποικίλλει από χώρα σε χώρα.
Όσο μεγαλύτερη είναι η ενεργειακή εξάρτηση μιας χώρας
από εισαγωγές και ο λόγος κατανάλωσης καυσίμων προς το
ΑΕΠ τόσο δυσμενέστερες είναι οι επιπτώσεις από την αύ-
ξηση των τιμών τους. Σημειώνεται ότι στην Ελλάδα η συμμε-
τοχή των καυσίμων στο ΑΕΠ είναι 3,0%, όταν ο μέσος όρος
για την Ε.Ε. είναι 1,5%. 
Σήμερα, οι δυνατότητες που έχουν οι χώρες μέλη της Ε.Ε. για
παρεμβατικές πολιτικές στην αγορά των καυσίμων στο επί-
πεδο της διαμόρφωσης των τιμών είναι περιορισμένες και
αφορούν κυρίως στον καθορισμό της φορολογικής επιβά-
ρυνσης που διαμορφώνουν τις τιμές του καταναλωτή.
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Κάτω από τις σημερινές συνθήκες, η Ελλάδα θεωρεί ότι οι
χώρες της Ε.Ε. θα πρέπει να εξετάσουν τη δημιουργία ενός
Κοινοτικού Μηχανισμού για τη σταθεροποίηση των εσόδων
από τα πετρελαιοειδή. Βεβαίως, θα πρέπει να γίνει εύλογη
χρήση του μηχανισμού αυτού. Δηλαδή, να καθορισθεί ένα
ελάχιστο όριο της τιμής του πετρελαίου, πάνω από το οποίο
εφόσον οι τιμές διατηρούνται σε υψηλά επίπεδα πέρα από
κάποιο χρονικό διάστημα, π.χ. τρίμηνο, θα παρέχεται η δυ-
νατότητα στις χώρες μέλη να μπορούν να μειώσουν τον ει-
δικό φόρο κατανάλωσης στις διάφορες κατηγορίες
πετρελαιοειδών. Η πρόταση για το μηχανισμό αυτό θα μπο-
ρούσε να έχει ως ακολούθως:

Πρόταση για μείωση του ελάχιστου ΕΦΚ ανάλογα με την αύ-
ξηση των διεθνών τιμών πετρελαίου.
Σε περιόδους διατήρησης των τιμών του αργού πετρελαίου
(Brent IPE) σε επίπεδα υψηλότερα των 30$ ανά βαρέλι για
χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών μηνών, τα κράτη
μέλη της Ε.Ε. μπορούν να αναπροσαρμόζουν το ελάχιστο επι-
τρεπόμενο όριο των ειδικών φόρων κατανάλωσης σε χαμη-
λότερα επίπεδα, με άμεση υποχρέωση ενημέρωσης της Ε.Ε. 
Ειδικότερα ο ΕΦΚ, που ισχύει όταν η τιμή του αργού πετρε-
λαίου Brent IPE είναι χαμηλότερη από τα 30$ το βαρέλι, θα
μπορεί να μειώνεται σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και
ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο έχει διαμορφωθεί η μέση
τιμή του αργού Brent IPE κατά το τελευταίο τρίμηνο:

Αποτελέσματα από εφαρμογή της πρότασης στους φόρους
που εισπράττονται από τη βενζίνη και το ντίζελ
Σε περιόδους αύξησης τιμής του αργού πετρελαίου τα έσοδα
από τη φορολογία αυξάνονται λόγω της αύξησης των εσό-
δων από το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Ειδικότερα,
η αύξηση της τιμής του Brent κατά 1$ ανά βαρέλι συνεπάγε-
ται αύξηση της τιμής της βενζίνης και του ντίζελ κατά περί-
που 7,5 $ ανά κυβικό μέτρο, η οποία ακολούθως έχει ως
αποτέλεσμα αύξηση του ΦΠΑ κατά 1,35 $ ανά κυβικό μέτρο
(περίπου 1,2 € ανά κυβικό μέτρο).
Aν θεωρηθεί ότι για τιμή αργού μέχρι το επίπεδο των 30 $/bbl
θα ισχύουν τα σημερινά ελάχιστα επιτρεπόμενα όρια των ει-
δικών φόρων κατανάλωσης της βενζίνης και του ντίζελ
(0,287€ και 0,245€ ανά λίτρο αντίστοιχα), τότε η εφαρμογή
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της πρότασης θα προκαλέσει μειώσεις στους φόρους που
εισπράττονται από τη βενζίνη και το ντίζελ ως κατωτέρω: 

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή της πρότασης δεν συνιστά
υποχρέωση των κρατών μελών για μείωση των ειδικών
φόρων κατανάλωσης αλλά αφορά το δικαίωμα που θα έχει
κάθε κράτος μέλος να εφαρμόσει πολιτικές μείωσης των
φόρων ανάλογα με τις ανάγκες της αγοράς του κάθε κράτους
μέλους.»

2. Πρόταση για έτος ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης το 2005
Πρόσφατα η Ελληνική Κυβέρνηση ανακήρυξε το 2005 «Έτος Αν-
ταγωνιστικότητας» στην Ελλάδα για τη δημιουργία μιας «ομπρέ-
λας ανταγωνιστικότητας» που να απλώνεται και να καλύπτει όλες
τις δραστηριότητες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Ο στό-
χος της πρωτοβουλίας είναι οι νέες επενδύσεις, η δημιουργία νέων
θέσεων απασχόλησης, η δυναμική ανάπτυξη της περιφέρειας.
Στο ίδιο πνεύμα, ο Υπουργός Ανάπτυξης πρότεινε στο Συμ-
βούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ε.Ε., την ανακήρυξη του
2005, του έτους δηλαδή της ενδιάμεσης αναθεώρησης, που
δίνει νέα ώθηση στη διαδικασία της Λισσαβόνας, ως έτος αν-
ταγωνιστικότητας της Ευρώπης.
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Μείωση φορολογίας βενζινών

Τιμή Brent IPE, $ / bbl 0-30 30-35 35-40 40-45 45-50

Μείωση Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, €/λίτρο 0 0,014 0,029 0,043 0,057

Αύξηση Εσόδων ΦΠΑ,
€/λίτρο

0 0,000 0,003 0,006 0,009

Συνολική Μείωση
Φόρων, €/λίτρο

0 0,014 0,026 0,037 0,048

Μείωση φορολογίας ντίζελ κίνησης

Τιμή Brent IPE, $ / bbl 0-30 30-35 35-40 40-45 45-50

Μείωση Ειδικού Φόρου
Κατανάλωσης, €/λίτρο 0 0,013 0,025 0,038 0,051

Αύξηση Εσόδων ΦΠΑ,
€/λίτρο

0 0,001 0,004 0,007 0,011

Συνολική Μείωση
Φόρων, €/λίτρο

0 0,012 0,021 0,031 0,040



Η καθιέρωση πάγιου συστήματος διαμόρφωσης
των διδάκτρων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια 

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου  2004 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε στη
Βουλή για ψήφιση ρύθμιση, η οποία συνυπογράφεται από τους
υπουργoύς Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και
Παιδείας κυρία Μαριέττα Γιαννάκου και καταρτίστηκε σε συνεργασία
με τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου.

Η ρύθμιση αυτή, με την οποία καθορίζεται πάγιο σύστημα δια-
μόρφωσης των διδάκτρων στα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, αποσκοπεί
στην επίτευξη δύο στόχων, δημοσίου και γενικότερου κοινωνικού εν-
διαφέροντος.

Πρώτον, εκπληρώνεται, με τη μέριμνα του Κράτους, η εξα-
σφάλιση, με σταθερότητα και προοπτική, στις οικογένειες που
επιλέγουν για τα παιδιά τους τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, των δυ-
νατοτήτων για την κατάρτιση ενός σταθερού οικονομικού προ-
γραμματισμού, απαλλαγμένου, κατά το δυνατόν, από
απρόοπτες και αιφνίδιες καταστάσεις, οι οποίες επιβαρύνουν
τον οικογενειακό προϋπολογισμό σε βαθμό, πολλές φορές, ανα-
τρεπτικό και επιδρούν αρνητικά στην εκπαίδευση των νέων. 

Δεύτερον, εκπληρώνεται, με τη διασφάλιση για όλα τα ιδιω-
τικά εκπαιδευτήρια, η ανάγκη για σταθερούς και ίσους κανόνες
παιδευτικής και οικονομικής λειτουργίας, στη βάση των δεδομέ-
νων της αυτόνομης δράσης και των ελεύθερων επιλογών, της
κάθε εκπαιδευτικής μονάδας.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις της ρύθμισης αυτής, δίδεται ο ανα-
γκαίος, κατά τα πράγματα, ορισμός των διδάκτρων, στο πλαίσιο μιας
αμφοτεροβαρούς σχέσης (ιδιωτικών εκπαιδευτηρίων - οικογενειών
μαθητών), που πρέπει να λειτουργεί πρωτίστως με βάση τον κανόνα
της οικονομικής ισορροπίας. 

Με τη ρύθμιση αυτή, τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια, στο πλαίσιο της
οικονομικής ελευθερίας, διαμορφώνουν κατά το νόμο της αγοράς, το
ύψος των διδάκτρων, το οποίο και δημοσιοποιούν από το προηγού-
μενο έτος εφαρμογής της σχετικής απόφασης που αφορά στα δίδα-
κτρα. Η σχετική ανακοίνωση γίνεται στο υπουργείο Ανάπτυξης, το
οποίο έχει την ευθύνη και την αρμοδιότητα των σχετικών ελέγχων,
ενώ καταχωρείται και στο Βιβλίο - Μητρώο Μαθητών του κάθε εκπαι-
δευτηρίου. Η παράλειψη της ανακοίνωσης αυτής συνεπάγεται, ως
υπαίτια παράβαση νόμου, τη διατήρηση των διδάκτρων του τρέχοντος
έτους και για το επόμενο έτος. 

Έτσι, διαμορφώνεται, κατά τρόπο αντικειμενικό, η αντιστοιχία δι-
δάκτρων προς τη διδασκαλία υποχρεωτικών μαθημάτων και μαθη-
μάτων επιλογής. Εισάγεται πάγιος και γενικός μαθηματικός τύπος
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προσδιορισμού των διδάκτρων, με βάση πραγματικούς, αντικειμενι-
κούς και επαληθεύσιμους συντελεστές. Ειδικότερα, στη μαθηματική
σχέση υπεισέρχονται οι ακόλουθοι συντελεστές:
- Ο συντελεστής Χ, παριστάνει την ετήσια μέσου επιπέδου μετα-

βολή του γενικού δείκτη τιμών καταναλωτή, βάσει των επίσημων
στοιχείων της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Ελλάδος.

- Ο συντελεστής Ψ, παριστάνει το μέσο αριθμητικό όρο των ποσο-
στών αύξησης των αμοιβών που αντιστοιχούν σε κάθε μισθολο-
γικό κλιμάκιο εκπαιδευτικού με τέσσερα έτη σπουδών. Ο
συντελεστής αυτός εξάγεται με βάση τις δεδομένες αποδοχές, τις
οποίες λαμβάνουν οι ιδιωτικοί εκπαιδευτικοί κατά το προηγούμενο
έτος και οι οποίες βάσει νόμου (άρθρο 36 παρ. 1 Ν. 682/2977,
όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή του από το άρθρο 7 του Ν.
817/1978), είναι τουλάχιστον ίσες με τις αποδοχές των εκάστοτε
ομοιοβάθμων τους των δημοσίων εκπαιδευτηρίων. Λαμβάνεται
κατ’ αρχάς υπόψη η αύξηση που αντιστοιχεί στις αποδοχές του
ιδιωτικού εκπαιδευτικού ενός εκάστου μισθολογικού κλιμακίου,
ανάλογα με τα χρόνια της υπηρεσίας του. Στη συνέχεια, αθροί-
ζονται οι αυξήσεις όλων των μισθολογικών κλιμακίων και το προ-
κύπτον άθροισμα διαιρείται δια του αριθμού των μισθολογικών
κλιμακίων και, τελικά,, εξάγεται ο μέσος όρος της αύξησης (συν-
τελεστής Ψ). Ο συντελεστής Ψ, με βάση τα στοιχεία που τηρεί η
Γενική Γραμματεία Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης, αντι-
στοιχεί, κατά μέσο όρο, στο 65% των εσόδων των ιδιωτικών εκ-
παιδευτηρίων από εισπραττόμενα δίδακτρα. Το υπόλοιπο
ποσοστό 35% των εισπραττομένων διδάκτρων, αυξάνεται κατά
το δείκτη του ετήσιου πληθωρισμού. 
Ο μαθηματικός αυτός τύπος αντιμετωπίζει αποτελεσματικά την

όποια απόπειρα καταστρατήγησης της προτεινόμενης ρύθμισης, με
τις αυξομειώσεις των προσφερόμενων μαθημάτων υποχρεωτικών ή
επιλογής, των ωρών διδασκαλίας τους ή άλλων προσφερόμενων
υπηρεσιών από τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. 

Για την επίτευξη των σκοπών της, η ρύθμιση αυτή εξοπλίζεται με
σύστημα διοικητικών κυρώσεων, που είναι εύλογο και συνάδει προς
την αρχή της αναλογικότητας. Τα ποσά των κυρώσεων αυτών αποτε-
λούν πόρο για την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης.
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Η σύσταση του πρωτοποριακού θεσμού 
του Συνηγόρου του Καταναλωτή 

Αθήνα, 15 Οκτωβρίου  2004 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε στην Οι-
κονομική και Κοινωνική Επιτροπή (Ο.Κ.Ε.) το Σχέδιο Νόμου «Συνή-
γορος του Καταναλωτή», μετά από εισήγηση του υφυπουργού
Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου και του γενικού γραμματέα Κα-
ταναλωτή κ. Αθανασίου Σκορδά. Το σχέδιο αυτό ενέκρινε η Κυβερ-
νητική Επιτροπή.

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Δ. Σιούφας έκανε την ακόλουθη δή-
λωση:

«Μετά τις πρωτοβουλίες του υπουργείου Ανάπτυξης για την ενερ-
γοποίηση της «αδρανούσης» Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή, την
αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, την ίδρυση Εθνικού Συμ-
βουλίου Καταναλωτών και την ενίσχυση καταναλωτικών οργανώ-
σεων, δώσαμε σήμερα στη δημοσιότητα το Σχέδιο Νόμου με το
οποίο θεσμοθετείται ο «Συνήγορος του Καταναλωτή». Με την
πέμπτη αυτή θεσμική παρέμβαση, που είναι προγραμματική δέ-
σμευση της Νέας Διακυβέρνησης, ενισχύεται ακόμη περισσότερο
το «ανάχωμα», που λέγεται καταναλωτής, για την ομαλή λειτουργία
της αγοράς και την προστασία του. 

Σκοπός αυτού του Σχεδίου Νόμου είναι η εισαγωγή στην ελλη-
νική έννομη τάξη του θεσμού του «Συνηγόρου του Καταναλωτή»
ως εξωδικαστικού οργάνου συναινετικής επίλυσης καταναλωτι-
κών διαφορών, ενώ παράλληλα υλοποιείται σχετική προγραμ-
ματική δέσμευση της Κυβέρνησης. Η θεσμοθέτηση ενός
εξωδικαστικού μηχανισμού παρέμβασης με στόχο την υποστήριξη των
δικαίων αιτημάτων του καταναλωτή και των φορέων του χώρου των
καταναλωτών, τόσο έναντι του ιδιωτικού όσο και έναντι του δημοσίου
τομέα, προάγει την ενεργοποίηση της καταναλωτικής συνείδησης
και ανταποκρίνεται στις αυξημένες ανάγκες που υφίστανται σή-
μερα στο ευαίσθητο πεδίο των καταναλωτικών διαφορών. 

Επίσης, με τη σύσταση του θεσμού του Συνηγόρου του Κατανα-
λωτή προωθείται η περαιτέρω εναρμόνιση της ελληνικής διοίκη-
σης προς τα διεθνώς καθορισμένα πρότυπα, καθώς και η έννοια
της διοικητικής σύγκλισης σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Άλλωστε, μια σειρά νομικών κειμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης δη-
μοσιευμένων στην Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτή-
των, αναφέρονται στο ζήτημα της σύστασης και λειτουργίας τέτοιων
θεσμών σε επίπεδο κρατών - μελών, αλλά ακόμα και στη δημιουργία
ενός Διακοινοτικού Δικτύου εθνικών οργάνων εξώδικης επίλυσης κα-
ταναλωτικών διαφορών.»

Οι περισσότερες καταναλωτικές διαφορές λόγω της φύσης τους
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χαρακτηρίζονται από δυσαναλογία οικονομικού οφέλους και κόστους
της δικαστικής τους ρύθμισης. Επίσης, οι δυσχέρειες που ενδεχομέ-
νως συνδέονται με τις δικαστικές διαδικασίες μπορούν να αποτρέ-
ψουν τον καταναλωτή από την αποτελεσματική διεκδίκηση των
δικαιωμάτων του. Για τους λόγους αυτούς η δυνατότητα ρύθμισης των
διαφορών των καταναλωτών με αποτελεσματικό και ενδεδειγμένο
τρόπο μέσω εξωδικαστικής διαδικασίας συμβάλλει στην ενίσχυση της
εμπιστοσύνης των καταναλωτών στη λειτουργία της αγοράς και την
αύξηση της ικανότητάς τους να εκμεταλλευθούν πλήρως τις δυνατό-
τητες που τους προσφέρει. 

Με το Σχέδιο Νόμου η λειτουργία του Συνηγόρου του Κατανα-
λωτή, λαμβάνει υπόψη της την ύπαρξη και άλλων καθιερωμένων φο-
ρέων εξώδικης ρύθμισης επιμέρους καταναλωτικών διαφορών
(Τραπεζικός Μεσολαβητής, Μεσολαβητής Κεφαλαιαγοράς), που λει-
τουργούν ως μηχανισμοί αυτορύθμισης, σε ένα πλαίσιο σύμπραξης
αγοράς και κοινωνίας των πολιτών. Με τη λειτουργία του νέου θε-
σμού, τα οφέλη από την ύπαρξη και λειτουργία τέτοιων θεσμών πολ-
λαπλασιάζονται, η λειτουργία τους ενδυναμώνεται, ενώ παράλληλα ο
πολίτης - καταναλωτής κατοχυρώνεται περαιτέρω, μέσω της αύξησης
των δυνατοτήτων εξώδικης προσφυγής εκ μέρους του.  

Οι βασικές αρχές που πληρούνται με τη λειτουργία του θεσμού
του Συνηγόρου του Καταναλωτή είναι: 
• η αρχή της ανεξαρτησίας, 
• η αρχή της διαφάνειας, 
• η αρχή της εκατέρωθεν ακρόασης, 
• η αρχή της αποτελεσματικότητας, 
• η αρχή της νομιμότητας, 
• η αρχή της ελευθερίας και 
• η αρχή της εκπροσώπησης.

Το Σχέδιο αυτό Νόμου έχει ήδη τεθεί σε δημόσια διαβούλευση με
φορείς όπως οι καταναλωτικές οργανώσεις, οι Νομαρχιακές Αυτοδι-
οικήσεις, η ΓΣΕΕ, ο Συνήγορος του Πολίτη, η Επιτροπή Ανταγωνι-
σμού και σήμερα κατατίθεται στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή (Ο.Κ.Ε). Υπενθυμίζεται ότι έργο της Ο.Κ.Ε είναι η διατύ-
πωση αιτιολογημένης γνώμης σε θέματα ιδιαίτερης σπουδαιότητας
που σχετίζονται με τις εργασιακές σχέσεις, την κοινωνική ασφάλιση,
τα φορολογικά μέτρα καθώς και με τη γενικότερη κοινωνικοοικονομική
πολιτική, ιδίως σε θέματα περιφερειακής ανάπτυξης, επενδύσεων,
εξαγωγών, προστασίας του καταναλωτή και ανταγωνισμού. 

Στη σελίδα 996, ο Νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
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Στην Αθήνα η έδρα 
του διεθνούς οργανισμού ΙΑΤCA 
για την πιστοποίηση υπηρεσιών 

Αθήνα, 19 Οκτωβρίου  2004 

Ύστερα από συστηματικές ενέργειες του υπουργού Ανάπτυξης κ.
Δημήτρη Σιούφα, μεταφέρεται από την Αυστραλία στην Αθήνα η
έδρα του διεθνούς οργανισμού ΙΑΤCA (International Personnel Certi-
fication Association) για την πιστοποίηση υπηρεσιών. Καθοριστικό
ρόλο στην απόφαση αυτή, η οποία ελήφθη στο ετήσιο συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε στη Σιγκαπούρη, έπαιξε η επίκληση από τη χώρα
μας των εκσυγχρονισμένων υποδομών, η στρατηγική θέση της Αθή-
νας και το κύρος της χώρας μας από το «κεκτημένο» της επιτυχίας
των Ολυμπιακών Αγώνων. Τη φιλοξενία της νέας έδρας του IATCA
διεκδίκησαν οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία και η Ελλάδα.      

O IATCA είναι παγκόσμιος οργανισμός στον οποίο εκπροσω-
πούνται φορείς πιστοποίησης επαγγελματιών, ενώσεις επαγγελμα-
τιών, φορείς εκπαίδευσης και συμβούλια διαπίστευσης από 23 χώρες
και από 5 Ηπείρους με περισσότερους από 100.000 πιστοποιημένους
επαγγελματίες σε διάφορους επαγγελματικούς κλάδους. 

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Ελλάδα αναλαμβάνει την προ-
εδρία στο Ανώτατο Συμβούλιο του IATCA. Τη θέση του Προέδρου του
οργανισμού ανέλαβε, μέσω αρχαιρεσιών, ο διευθύνων σύμβουλος
του PrCert Hellas Δρ. Γεώργιος Αναστασόπουλος. Στο Ανώτατο
Συμβούλιο του IATCA, μετά τις πρόσφατες αρχαιρεσίες, εκπροσω-
πούνται εκτός από την Ελλάδα, οι ΗΠΑ, η Αυστραλία, η Μ. Βρετανία,
η Ινδία, η Κίνα, η Ιταλία και η νότιος Αφρική. Tη χώρα μας εκπροσωπεί
στο IATCA ο Οργανισμός Πιστοποίησης Επαγγελματιών και Εκπαι-
δευτικών Προγραμμάτων PrCert Hellas.  

243



Η πρώτη συμφωνία για τον αγωγό 
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 

Αθήνα, 5 Νοεμβρίου 2004 

Ο υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δημήτρης Σιούφας, μετά τη υπο-
γραφή της συμφωνίας για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλε-
ξανδρούπολη έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση ανακοινώνω την επιτυχή ολοκλήρωση
των εργασιών των αντιπροσωπειών της Ελλάδος, της Βουλγαρίας και
της Ρωσίας που συνεδρίασαν επί δύο συνεχείς ημέρες για την προ-
ώθηση του έργου του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. 

Τα τρία μέρη κατέληξαν σε πλήρη συμφωνία για το Μνημόνιο Συ-
νεργασίας το οποίο μονογράφηκε από τους επικεφαλής των τριών
αντιπροσωπειών. Μετά από περισσότερο από 10 χρόνια προσπα-
θειών κατορθώσαμε όλοι μαζί να αποτελματώσουμε το θέμα και τώρα
να έχουμε ένα νέο ξεκίνημα.

Επιπλέον, συμφωνήθηκε να υπογραφεί το επίσημο Μνημόνιο Συ-
νεργασίας, σε υπουργικό επίπεδο, στο προσεχές διάστημα. Η ημε-
ρομηνία και ο τόπος της υπογραφής θα καθοριστούν δια της
διπλωματικής οδού.

Η σημερινή μονογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας και η επικεί-
μενη επίσημη υπογραφή του αποτελούν ιστορικό σταθμό στις σχέσεις
των τριών χωρών και των λαών τους.

Η υλοποίηση του έργου του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξαν-
δρούπολη, δεν αφορά απλά την μεταφορά πετρελαίου από τη Ρωσία
μέσω Βουλγαρίας και Ελλάδος προς τις μεγάλες διεθνείς αγορές. Επι-
πρόσθετα, συνδέεται και σηματοδοτεί την κοινή βούλησή μας για πε-
ραιτέρω ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών μας σχέσεων και
τη συστράτευσή μας στο στόχο της περιφερειακής ανάπτυξης.

Θα ήθελα να συγχαρώ τους επικεφαλής κ.κ. Γ. Σαλαγκούδη, Καλίν
Ρογκάτσεφ και Ανατόλι Γιανόφσκι και τα μέλη των τριών αντιπροσω-
πειών που εργάστηκαν σκληρά αλλά σε κοινή κατεύθυνση, ξεπέρα-
σαν παλαιές, μεμονωμένες διαφορές και απόψεις και συμφώνησαν
σε ένα κοινά αποδεκτό Μνημόνιο Συνεργασίας.

Επιπλέον, θα ήθελα ιδιαίτερα να συγχαρώ τους Πρέσβεις της
Βουλγαρίας και της Ρωσίας κ.κ. Στογιάνοφ και Βντόβιν, τους στενούς
συνεργάτες μου Υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και το
Γενικό Γραμματέα κ. Νίκο Στεφάνου, τους Πρέσβεις κ.κ. Γ. Ζώη και Δ.
Πλατή και τον επικεφαλής της κοινοπραξίας των ελληνικών εταιρειών
ΔΕΠ-ΘΡΑΚΗ κ. Χρήστο Δήμα και τους συνεργάτες του. Θα ήθελα να
αναφερθώ στην ιδιαίτερη συμβολή του Υπουργού Εξωτερικών κ. Πέ-
τρου Μολυβιάτη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε στενά, σε όλο το διά-
στημα των τελευταίων μηνών, για την προώθηση του έργου αυτού
μέσω της τριμερούς συνεργασίας.
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Επίσης, οφείλω να επισημάνω ότι, σήμερα έγινε ένα πρώτο, αλλά
σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση για την υλοποίηση του κοινού μας
στόχου. Είναι πράγματι, μία επιτυχία για όλους μας. Ωστόσο, απομέ-
νουν να γίνουν πολλά ακόμη, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου. Αυτό
που μπορούμε να διαβεβαιώσουμε σήμερα είναι ότι, θα συνεχίσουμε
να εργαζόμαστε σκληρά μαζί με την βουλγαρική και τη ρωσική
πλευρά, μέχρι την ολοκλήρωση του έργου αυτού. Αποδείξαμε, για μία
ακόμη φορά ότι η Ελλάδα μπορεί να ανταποκριθεί σε προκλήσεις με-
γάλου βεληνεκούς.

Τέλος, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Γενικό Γραμμα-
τέα Ενημέρωσης κ. Πάνο Λειβαδά του Υπουργείου Επικρατείας για
την πλήρη στήριξη που έδωσε στις τρεις αντιπροσωπείες αυτές τις
δύο ημέρες, παρέχοντας κάθε τεχνική και άλλη υποστήριξη για την
επιτυχία των εργασιών της συνάντησης.»
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Άδειες για μικρά υδροηλεκτρικά έργα 
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2004 

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης έγινε η ακόλουθη ανακοί-
νωση: 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και Υφυπουργός
Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Σαλαγκούδης προχώρησαν στην έκδοση
αποφάσεων για την άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε τρεις
Νομούς της Χώρας:

1. Σε μικρό υδροηλεκτρικό έργο εγκατεστημένης ισχύος 6,14 MWe
στο δυτικό κλάδο του ποταμού Αλιάκμονα του Δήμου Νεστορίου
Καστοριάς.
Το έργο της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκηση που θα δώσει ένα νέο
αναπτυξιακό ρόλο στην Καστοριά στήριξε με μεγάλο ενδιαφέρον
ο πρώην Υπουργός κ. Κων/νος Σημαιοφορίδης και ο Βουλευτής
Καστοριάς κ. Ανέστης Αγγελής.

2. Στην εταιρεία «Υδροηλεκτρικός Σταθμός Αγκίστρου ΙΙ εταιρεία πε-
ριορισμένης ευθύνης» από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό στο
Ρέμα Κρασοχωρήτικο της κοινότητας Αγκίστρου Σερρών λόγω αύ-
ξησης της εγκατεστημένης ισχύος από 0,65 σε 0,90 MWe.

3. Με κοινή απόφαση των Υπ. Ανάπτυξης, ΠΕΧΩΔΕ και Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων προχώρησαν στην έκδοση της απόφα-
σης για έγκριση Περιβαλλοντικών όρων για την κατασκευή και λει-
τουργία του έργου: «Μικρό υδροηλεκτρικό έργο, ισχύος 2,46 MW
στο ρέμα Καραβίδια (Μογλενίτσας) του Δ.Δ. Φούστανης, του
Δήμου Εξαπλατάνου, του Νομού Πέλλας» της εταιρείας L.P. EN-
ERGY A.E.
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Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο 
για την αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2004

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, με την παρουσία
των υφυπουργών Ανάπτυξης κ.κ. Γιάννη Παπαθανασίου και Γιώρ-
γου Σαλαγκούδη, των γενικών γραμματέων κ.κ. Νίκου Στεφάνου
(Ανάπτυξης) και Δημήτρη Βρεττάκου (Εμπορίου) και του προέδρου
της Επιτροπής Ανταγωνισμού κ. Σπύρου Ζησιμόπουλου έδωσε στη
δημοσιότητα, σε συνέντευξη Τύπου, το νομοσχέδιο με το οποίο τρο-
ποποιείται, αντικαθίσταται και συμπληρώνεται ο Νόμος 703/1977
«Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων και προστασίας του
ελεύθερου ανταγωνισμού», το οποίο στις 16 Νοεμβρίου 2004 είχε εγ-
κριθεί από τον πρωθυπουργό κ. Κώστα Καραμανλή και την Κυβερ-
νητική Επιτροπή και δόθηκε στη συνέχεια για ευρεία διαβούλευση σε
κορυφαίους φορείς (Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού, Ελληνική
Επιτροπή Ανταγωνισμού, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή της
Ελλάδος κ.ά).

Με το νομοσχέδιο αυτό, όπως τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας, επέρχεται
ριζική αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του δικαίου που διέπει
τον ανταγωνισμό στην Ελλάδα και προσαρμόζεται η εθνική νο-
μοθεσία στις ρυθμίσεις και το πνεύμα του Κανονισμού του Συμ-
βουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2002 «Για την εφαρμογή των κανόνων
του ανταγωνισμού που προβλέπονται στα άρθρα 81 και 82 της Συν-
θήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας».

«Και με αυτό το νομοσχέδιο», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας, «ξετυλί-
γεται ακόμα περισσότερο το πρόγραμμα δράσης της Κυβέρνη-
σης και του υπουργείου Ανάπτυξης. Όλο αυτό το πλέγμα των
πρωτοβουλιών της Κυβέρνησης, με το νέο φορολογικό νόμο, το
νέο αναπτυξιακό νόμο, το νέο σύστημα αδειοδότησης των μετα-
ποιητικών επιχειρήσεων, το παρόν σχέδιο νόμου, το οποίο θα
εισηγηθούμε στη Βουλή, καθώς και όλες οι άλλες πρωτοβουλίες,
οι οποίες ακολουθούν, όπως η επιμελητηριακή νομοθεσία, το
μητρώο των εμπόρων, το νομοσχέδιο για τα Κλιμάκια Ελέγχου
Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων (ΚΕΔΑΚ) για το οποίο
αρχίζει αύριο η συζήτηση και το οποίο είναι επίσης σημαντική
θεσμική παρέμβαση. Βλέπετε ότι ξετυλίγεται το πρόγραμμα δρά-
σης της Κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης με τρόπο
συστηματικό, υπεύθυνο. Προσθέτω, βεβαίως, σε όλα αυτά, τη
νομοθετική κατοχύρωση της λειτουργίας του Εθνικού Συμβου-
λίου για την Ανταγωνιστικότητα και την Ανάπτυξη, το Συνήγορο
του Καταναλωτή και το επόμενο διάστημα θα έχετε και το σχέδιο
νόμου για τον ενεργειακό τομέα, το οποίο ολοκληρώνεται. Τέλος
του μηνός θα υπογραφούν οι κώδικες για την απελευθερωμένη
αγορά του ηλεκτρισμού. Θα έχουμε δώσει μέσα στο ίδιο χρονικό
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διάστημα στη δημοσιότητα το σχέδιο νόμου για την αγορά του
φυσικού αερίου, ώστε το επόμενο διάστημα των τριών μηνών
να έχουμε καλύψει το 90% των νομοθετικών πρωτοβουλιών από
την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης μαζί με το μεγάλο κεφά-
λαιο, το οποίο ήδη βρίσκεται υπό επεξεργασία, και αφορά στις
κρατικές προμήθειες και τον τρόπο εξυγίανσης όλου αυτού του
πλαισίου, αλλά και ειδικότερες ρυθμίσεις που σχετίζονται με το
ηλεκτρονικό επιχειρείν και μια σειρά άλλων θεμάτων στον τομέα
των αγορών. Στόχος είναι οι παθογένειες και οι αγκυλώσεις που
έρχονται από το χθες να περιοριστούν ή και ακόμα να μπορέ-
σουμε να τις εξαφανίσουμε. Έτσι, με απελευθέρωση της οικονο-
μίας και με κλίμα γενικότερα ευνοϊκά επενδυτικό, δημιουργούμε
όλες εκείνες τις προϋποθέσεις για το άλμα που χρειάζεται η
χώρα, έχοντας ως πρωτοβουλία την ταυτότητα για το Έτος Αν-
ταγωνιστικότητας, που είναι και η επόμενη πρόκληση. Είναι
αυτό που πλέον μας συνοδεύει σε κάθε μια από τις πρωτοβου-
λίες μας. Ότι δηλαδή θέλουμε η Ελλάδα να είναι ανταγωνιστική
με ποιότητα παντού και, βεβαίως, με την ίδια ταυτότητα (δηλαδή
του Έτους Ανταγωνιστικότητας) στα αγγλικά για να αναπτυχθεί
όλη αυτή η προσπάθεια, να ξετυλιχθεί σε όλους τους επενδυτι-
κούς χώρους, εκεί όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις για το πού
θα γίνονται επενδύσεις, ώστε πραγματικά η χώρα μας σιγά-σιγά
από την οπισθοδρόμηση, να σταθεροποιήσει την κατάσταση και
να κάνει βήματα προς τα εμπρός. Επιδίωξη όλων μας (και θέ-
λουμε τη συνδρομή όλων των παραγωγικών και κοινωνικών
εταίρων προς αυτή την κατεύθυνση και τη δικιά σας), είναι να
προχωρήσουμε γρήγορα μπροστά.

«Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας, «που
προστίθενται στις ρυθμίσεις του Κανονισμού 1/2003, διαμορφώ-
νεται ένα νέο πλαίσιο κανόνων και αρχών περί ανταγωνισμού.
Στο πλαίσιο αυτό, η αμφίδρομη σχέση μεταξύ ανταγωνισμού και
ανταγωνιστικότητας καθίσταται ιδιαίτερα γόνιμη και παραγωγική
και στο επιχειρείν και στον τομέα των επενδύσεων και στα συμ-
φέροντα του καταναλωτή. Ο υπό έλεγχο υγιής ανταγωνισμός
προάγει την ανταγωνιστικότητα στο κατάλληλο και θετικό κλίμα
του υγιούς ανταγωνισμού, δημιουργεί πεδίο ανάπτυξης της επι-
χειρηματικότητας, προσελκύει παραγωγικές επενδύσεις και
φέρει τον καταναλωτή, έως τον τελικό αποδέκτη κάθε θετικού
επιτεύγματος, σε όλους τους τομείς της κάθε μορφής επιχειρη-
ματικής δραστηριότητας».

Οι κυριότερες αλλαγές, οι οποίες επέρχονται με το νομοσχέδιο
αυτό και τις οποίες απαρίθμησε ο κ. Δ. Σιούφας, είναι οι εξής:

1) Αναβαθμίζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επίπεδο θεσμού,
αρμοδιοτήτων, ελεγκτικών εξουσιών και κανονιστικών παρεμβά-
σεων, προκειμένου να είναι σε θέση να αναλάβει και να διεκπε-
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ραιώσει, κατά τρόπο αποτελεσματικό, τον κεντρικό θεσμικό της
ρόλο, στο πλαίσιο της οικονομίας της αγοράς και της λειτουργίας
των ευαίσθητων μηχανισμών της εθνικής οικονομίας. 
Η αναβάθμιση και η ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Επιτροπής

Ανταγωνισμού επιτυγχάνονται δια πολλών τρόπων όπως είναι:
α) Η επιλογή του προέδρου της από το Υπουργικό Συμβούλιο,

ύστερα από πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

β) Η αύξηση του αριθμού των μελών της, από εννέα σε ένδεκα, που
επιτρέπει την ευέλικτη, ταχεία και παραγωγική λειτουργία αυτής
(Επιτροπής) σε δύο (2) πενταμελή Τμήματα, με κρίσιμη, πάντα,
την παρέμβαση της Ολομέλειας, σε θέματα μείζονος σπουδαιότη-
τας και ενδιαφέροντος.

γ) Η ίδρυση γραφείου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με τη
λειτουργία του οποίου κατασφαλίζεται η νομιμότητα των παρεμ-
βάσεών της και ενισχύεται η ανεξαρτησία της.

δ) Η αύξηση, στο διπλάσιο σχεδόν, των οργανικών θέσεων του προ-
σωπικού της (από 80 στις 150) και η πρόβλεψη θέσεων κοστο-
λόγων, στατιστικολόγων, νομικών και οικονομολόγων, με υψηλό
επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, γεγονός που θα επιτρέψει, στην
Επιτροπή Ανταγωνισμού, να διεκπεραιώνει επιτυχώς και με τα-
χύτητα το σύνθετο έργο της.

ε) Οι αρμοδιότητες προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, και οι
αρμοδιότητες επιβολής μέτρων συμπεριφοράς και διαρθρωτικού
χαρακτήρα, κατά το πρότυπο των συναφών αρμοδιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

2) Δημιουργείται πλαίσιο μόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας της
Επιτροπής Ανταγωνισμού, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και
τις Αρχές Ανταγωνισμού των άλλων κρατών-μελών, όσο και με τα
εθνικά δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας, για θέματα εφαρμογής της
κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού.
«Η επαρκής στελέχωση των υπηρεσιών της Επιτροπής Αν-

ταγωνισμού με ειδικό επιστημονικό προσωπικό αυξημένων τυ-
πικών και ουσιαστικών προσόντων», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας, «θα
επιτρέψει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού να διεκπεραιώνει, γρή-
γορα και επιτυχώς, το έργο της, στο πλαίσιο των ως άνω θεσμο-
θετημένων συνεργασιών και να ανταποκρίνεται, όπως αρμόζει,
στις συναφείς υποχρεώσεις της. Επιπροσθέτως, στο δίκτυο των
προαναφερόμενων συνεργασιών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
εκτιμάται ότι θα συμβάλλει θετικά, τόσο στην ενιαία και ομοι-
όμορφη εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνι-
σμού, όσο και στη διαμόρφωση της νομολογίας των εθνικών
δικαστηρίων, σε θέματα ανταγωνισμού».
3) Εισάγονται κανόνες και θεσμοθετούνται μηχανισμοί με τους οποί-

ους επιτυγχάνεται η καταγραφή και χαρτογράφηση της αγοράς,
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ασκείται αποτελεσματικά ο προληπτικός έλεγχος και αντιμετωπί-
ζονται, έγκαιρα, φαινόμενα που οδηγούν στην κατάχρηση της δε-
σπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων και στη στρέβλωση των
μηχανισμών της οικονομίας της αγοράς, καθώς και στον περιορι-
σμό και τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού.
«Με βάση αυτά», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας, «παρέχεται αποτελε-

σματική προστασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι
ευάλωτες σε σχέσεις εξάρτησης από επιχειρήσεις οι οποίες,
λόγω του επιχειρηματικού τους εύρους και της δυναμικότητας,
μπορούν να επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους συναλλαγών.
Τέτοιοι όροι, μπορεί να οδηγήσουν στην εξουθένωση ή και τον
αφανισμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και, συνάμα, στην
κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης και στην αλλοίωση των κανό-
νων του υγιούς ανταγωνισμού».
4) Αλλάζει εντελώς με πνεύμα καινοτομίας, ο τρόπος προσέγγισης

της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στα θέματα της συγκέντρωσης των
επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, με το καθιερούμενο απλό και αντι-
γραφειοκρατικό έντυπο γνωστοποίησης, ενημερώνεται έγκαιρα
για κάθε συγκέντρωση και, χωρίς να αποσπάται από το κύριο
έργο της, αξιολογεί τα δεδομένα κάθε συγκέντρωσης, ασκώντας,
όπου απαιτείται, τον επιβαλλόμενο προληπτικό έλεγχο για την
αποτροπή φαινομένων στην αγορά που εξέρχονται του πλαισίου
λειτουργίας του υγιούς ανταγωνισμού.
«Με βάση το εισαγόμενο σύστημα γνωστοποίησης της συγ-

κέντρωσης των επιχειρήσεων», συνέχισε ο κ. Δ. Σιούφας, «που,
σε σύντομο χρονικό διάστημα, επιτρέπει την ολοκλήρωση της
ελεγκτικής διαδικασίας και απελευθερώνει αυτοδικαίως, υπό
προϋποθέσεις, τη διαδικασία της συγκέντρωσης, ευνοούνται και
διευκολύνονται οι συνενώσεις ελληνικών επιχειρήσεων και η
δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών μονάδων, με ό,τι αυτό συ-
νεπάγεται στον τομέα των επενδύσεων και του επιχειρείν».
5) Θεσμοθετούνται κανονιστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής Αντα-

γωνισμού, κατά το πρότυπο σχετικών αρμοδιοτήτων της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με τις αρμοδιότητες αυτές
καθιερώνεται ένα σύστημα παρεμβάσεων, ιδιαίτερα χρήσιμο για
ευαίσθητους, ιδίως, κλάδους της εθνικής οικονομίας (π.χ. φαρμά-
κων, πετρελαιοειδών), το οποίο (σύστημα) λειτουργεί συμπληρω-
ματικά με τα άλλα μέτρα παρέμβασης, σε περίπτωση που αυτά
δεν αποδίδουν, ενόψει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν
στον συγκεκριμένο κλάδο της εθνικής οικονομίας. Το προαναφε-
ρόμενο σύστημα λειτουργεί με βάση γενικά αντικειμενικά και
απρόσωπα κριτήρια, και είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε
πολιτικές ή άλλες σκοπιμότητες.

6) Εισάγεται δικονομική ρύθμιση (προκαταβολής του 20% των επι-
βαλλόμενων προστίμων και χρηματικών ποινών και εκδίκασης
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των υποθέσεων, με ειδική, χωρίς αναβολές διαδικασία), η οποία
παρέχει την εγγύηση της αποτροπής προπετών και καταχρηστι-
κών ενδίκων βοηθημάτων και την ταχεία εκκαθάριση των διαφο-
ρών και την είσπραξη των καταλογιζόμενων χρηματικών ποσών,
μεγάλου συνήθους ύψους. 

7) Με τις εισαγόμενες ρυθμίσεις, που προστίθενται στις ρυθμίσεις
του Κανονισμού 1/2003, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο κανόνων
και αρχών περί ανταγωνισμού. 
Και ο κ. Δ. Σιούφας ολοκλήρωσε την παρουσίαση του νομοσχε-

δίου τονίζοντας τα εξής:
«Τελικός αποδέκτης του έργου και των αποφάσεων της Επι-

τροπής Ανταγωνισμού είναι:
Πρώτον, το επιχειρηματικό κλίμα, το οποίο διευκολύνεται

και αναβαθμίζεται από την υγιή λειτουργία της αγοράς, από τον
υγιή ανταγωνισμό και την παρουσία της Ανεξάρτητης Αρχής, η
οποία προστατεύει την αγορά από τα φαινόμενα των στρεβλώ-
σεών της. 

Δεύτερον, οι παραγωγικές επενδύσεις, που ενισχύονται και
προωθούνται. 

Τρίτον, ο πολίτης-καταναλωτής, ο ενεργός πολίτης». 

Περισσότερα στη σελίδα 1071, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Συμφωνία επιστημονικής και τεχνολογικής 
συνεργασίας με την Αίγυπτο  

Αθήνα, 24 Νοεμβρίου 2004

Μια σημαντική συμφωνία υπογράφτηκε στο Κάιρο στην Αίγυπτο,
μεταξύ της Ελληνικής και της Αιγυπτιακής Κυβέρνησης, στα πλαίσια
της στενότερης δυνατής συνεργασίας μεταξύ των δύο κυβερνήσεων
και των δύο λαών, για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία. Τη
συμφωνία υπέγραψε, λόγω υποχρεώσεων που είχα στην Ελλάδα και
το εξωτερικό, για το Υπουργείο Ανάπτυξης και την Ελληνική Κυβέρ-
νηση, ο Γενικός Γραμματέας της ΓΓΕΤ του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο
καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς.

Τον Μάιο του 2006, στο πλαίσιο της επίσκεψής μου στην Αίγυπτο
για την υπογραφή της σημαντικής διακρατικής ενεργειακής συμφω-
νίας μεταξύ των δύο χωρών, συναντήθηκα με τον Υπουργό Τεχνολο-
γίας Πληροφορικής και Επικοινωνιών της Αιγύπτου κ. Tarek Kamel
για την περαιτέρω ώθηση της επιστημονικής και τεχνολογικής συνερ-
γασίας Ελλάδας και Αιγύπτου.

Στις σελίδες 1757 το πρακτικό και ο νόμος, που ψηφίστηκε στην
Βουλή των Ελλήνων.
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Ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος: 
Κίνητρα ιδιωτικών επενδύσεων 
για την οικονομική ανάπτυξη 

και την περιφερειακή σύγκλιση 
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2004 

Η ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

κατά τη συζήτηση στη Βουλή για το Νέο Αναπτυξιακό Νόμο

Όπως γνωρίζετε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είχε με τις
προγραμματικές της δηλώσεις, δεσμευτεί ότι ο νέος αναπτυξιακός
νόμος θα είναι βασικό εργαλείο της νέας αναπτυξιακής και οικονομι-
κής πολιτικής. Όπως επίσης είχε δεσμευτεί η Ν.Δ., ο νόμος αυτός δεν
θα αποτελεί ένα αποσπασματικό μέτρο προς τις κατευθύνσεις αυτές,
αλλά αναπόσπαστο τμήμα από πέντε θεσμικές παρεμβάσεις που από
κοινού συγκροτούν μία δυναμική αναπτυξιακή πολιτική.

Η δημοσιονομική εξυγίανση, το νέο απλοποιημένο σύστημα αδει-
οδοτήσεων των μεταποιητικών και των εμπορικών επιχειρήσεων, η
νέα φορολογική πολιτική με τη μείωση της επιβάρυνσης των επιχει-
ρήσεων, η επιτάχυνση της υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ, μαζί με το νέο
αναπτυξιακό νόμο, συγκροτούν ένα ενιαίο σύνολο οικονομικής πολι-
τικής με ένα και μόνο στόχο: 
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΑΝΤΟΥ.
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ.
 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙ-

ΚΑΙΟΣΥΝΗ ΠΟΥ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΕ ΣΤΕΡΕΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ.
Με γνώμονα τους στόχους αυτούς, η κυβέρνηση της Ν.Δ. είναι

περήφανη που παρουσιάζει ένα νέο, επιθετικό, σε πολλά ζητήματα,
ριζοσπαστικό και προπαντός αποτελεσματικό εργαλείο για την ενθάρ-
ρυνση των νέων επενδυτικών πρωτοβουλιών, την προσέλκυση ξένων
κεφαλαίων και την ουσιαστική υποστήριξη των αναπτυξιακών και οι-
κονομικών δραστηριοτήτων της χώρας.

Είναι πλέον σαφές, σε κάθε καλόπιστο, ότι η κυβέρνηση έχει ξε-
διπλώσει την οικονομική της πολιτική με βασικό στόχο την οικονομική
ανάπτυξη, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων και την αύξηση της
απασχόλησης.

Με το νέο αναπτυξιακό νόμο καθιερώνονται οι εξής τομές:
1ον Καταργείται η διάκριση, ανάμεσα σε νέες και παλαιές επιχειρή-

σεις, ώστε όλες τους να έχουν πρόσβαση στην παρεχόμενη
δέσμη κινήτρων.
Ο Ν.2601/98 δημιούργησε μία άδικη διάκριση των επιχειρήσεων
σε νέους και παλιούς φορείς, με όριο την πενταετία από τη σύ-
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σταση της επιχείρησης, καταργώντας τα κεφαλαιακά κίνητρα και
παρέχοντας μόνο φορολογικά κίνητρα στους παλιούς φορείς. Ο
περιορισμός των διατιθέμενων ενισχύσεων για τους παλιούς φο-
ρείς κατέστησε μη ελκυστικό τον Αναπτυξιακό Νόμο και παραγνώ-
ρισε το γεγονός ότι η υποστήριξη των επιχειρήσεων πρέπει να
είναι δίκαιη, συνεπής και διαχρονική. 
Επιπλέον, ο διαχωρισμός αυτός, σε συνδυασμό με την έλλειψη
οποιουδήποτε κινήτρου για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, άφησε
εκτός του Αναπτυξιακού τη μεγάλη πλειοψηφία των περίπου
710.000 ελληνικών επιχειρήσεων.

2ον Αναμορφώνονται, ενισχύονται και γίνονται διαθέσιμα για όλους τα
ισχύοντα παρεχόμενα κίνητρα και θεσπίζονται νέα κίνητρα, με ση-
μαντικότερο τη θεσμοθέτηση της επιδότησης απασχόλησης.
Η χρήση του κινήτρου αυτού στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού μπο-
ρεί να αυξήσει το ενδιαφέρον για επενδύσεις εντάσεως εργασίας.
Το κίνητρο αυτό αναμένεται να προσελκύσει το ενδιαφέρον για
επενδύσεις που θα έχουν ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση των
θέσεων εργασίας, ώστε το συνολικό κόστος εργασίας να ξεπερ-
νάει το κόστος της επένδυσης. 
Επίσης, για όσες επιχειρήσεις προτιμήσουν τα φορολογικά κίνη-
τρα, παρέχονται αυξημένες φορολογικές απαλλαγές που φτάνουν
έως το 100% του συνολικού ύψους της επένδυσης. 
Η αύξηση είναι ιδιαίτερα σημαντική για επενδύσεις στις περιοχές
της Β΄ και Γ΄ ζώνης. Για παράδειγμα, μία μεταποιητική επιχείρηση
που πραγματοποιεί επένδυση ύψους ενός εκατομ. ευρώ στο
Νομό Δράμας, με το νέο αναπτυξιακό νόμο, απαλλάσσεται, για
περίοδο 5 ετών, της υποχρέωσης καταβολής φόρου για ποσό ίσο
με εκείνο της επένδυσης. Με το Ν.2601/98, η απαλλαγή αφο-
ρούσε μόνο το 70% του συνολικού ποσού της επένδυσης, δηλαδή
700.000 ευρώ. 

3ον Καθορίζεται ως μέγιστο ύψος ενίσχυσης, το 55%, με την πλήρη
αξιοποίηση των περιθωρίων του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύ-
σεων και της δυνατότητας πρόσθετης ενίσχυσης για ΜΜΕ. 
Τα περιθώρια του Χάρτη εξαντλούνται ανεξάρτητα από το μέγεθος
της επιχείρησης αν ληφθεί υπόψη το βασικό ποσοστό ενισχύ-
σεων που καθορίζεται στην παράγραφο 1 του Άρθρου 4 και το
επιπλέον 5% που παρέχεται για νεοϊδρυόμενες επιχειρήσεις, για
επενδύσεις σε ΒΕΠΕ ή για επενδύσεις στον τομέα του τουρισμού.
Με την προσθήκη του 15% για τις Μικρομεσαίες η συνολική επι-
χορήγηση μπορεί να φτάσει μέχρι και 55%. Έτσι, για παράδειγμα,
μικρομεσαία επιχείρηση με μεταποιητική δραστηριότητα σε πε-
ριοχή Γ΄ ζώνης, αυξάνει την επιχορήγησή της έως και 20 ποσο-
στιαίες μονάδες σε σχέση με την αντίστοιχη ενίσχυση του Ν.
2601/98.
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4ον Προωθείται η περιφερειακή ανάπτυξη με την παροχή επιπλέον
15 ποσοστιαίων μονάδων για μικρομεσαίες επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια. 
Το 15% παρέχεται σε όλες τις περιπτώσεις σχεδίων που υλοποι-
ούνται είτε σε παραμεθόριους Νομούς, είτε σε Νομούς με κατά κε-
φαλήν ΑΕΠ αγοραστικής δύναμης χαμηλότερου ή ίσον του 65% του
Μέσου Όρου της Ευρώπης των 25, σύμφωνα με τα οριστικά στοι-
χεία του 2001. Για τους υπόλοιπους νομούς της χώρας η επιπλέον
ενίσχυση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι 5%. Έτσι η μισή
Ελλάδα απολαμβάνει κινήτρων που φθάνουν στο 50%-55%. 
Η περιφερειακή διάσταση του Ν.2601/98 δίνονταν μόνο δια μέσου
της ταξινόμησης των περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας στις
τέσσερις υφιστάμενες Ζώνες. 

5ον Θεσμοθετούνται ειδικές κατηγορίες επενδυτικών σχεδίων με ελά-
χιστο ποσοστό ενίσχυσης για όλη την επικράτεια (από 30% έως
40%), συμπεριλαμβανομένης της Α΄ και Β΄ Ζώνης, με στόχο την
υποστήριξη της καινοτομίας, των νέων τεχνολογιών, του περιβάλ-
λοντος, της παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας, της εφοδια-
στικής αλυσίδας, της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. 

6ον Διευρύνονται οι επιλέξιμες επενδυτικές δραστηριότητες και τα
χρηματοδοτούμενα επενδυτικά σχέδια, καλύπτοντας και τους χώ-
ρους της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, των ευρυζωνικών
δικτύων, των διαμετακομιστικών κέντρων και των υπηρεσιών
υψηλής τεχνολογίας και των υπηρεσιών εφοδιαστικής αλυσίδας
(logistics). Επίσης, εντάσσονται και επιλεγμένες εμπορικές δρα-
στηριότητες στο νέο αναπτυξιακό νόμο, όπως είχαμε δεσμευτεί
από την προεκλογική περίοδο, και τίθενται ποιοτικές προδιαγρα-
φές στις επενδύσεις τουρισμού στην κατεύθυνση του στρατηγικού
στόχου προσέλκυσης υψηλής ποιότητας τουρισμού. 

7ον Μειώνεται το ποσοστό της Ίδιας Συμμετοχής από 40%, που ισχύει
σήμερα, στο 25% του επενδυτικού σχεδίου. Με τον τρόπο αυτό,
ενισχύονται κυρίως νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες και φι-
λόδοξα επενδυτικά σχέδια, από νέους ανθρώπους, με χαμηλό-
τερη δυνατότητα διάθεσης υψηλών κεφαλαίων.
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Με τον Ν.2601/98 τα ανώτατα
όρια ενίσχυσης σε κάθε ζώνη/
περιοχή ανέρχονταν σε:

Με τον Νέο Αναπτυξιακό
Νόμο τα ανώτατα όρια ενί-
σχυσης σε κάθε ζώνη/ πε-
ριοχή μπορούν να ανέλθουν
σε:

Α΄ Ζώνη:      0%
Β΄ Ζώνη:    15%
Γ΄ Ζώνη:    30%
Δ΄ Ζώνη:    40%

Α΄ Ζώνη:     10%
Β΄ Ζώνη:     28%
Γ΄ Ζώνη:     50%
Δ΄ Ζώνη:     55% 



8ον Μειώνεται το ελάχιστο ύψος του επενδυτικού σχεδίου στις
100.000 ευρώ, για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις και καθιερώνονται
τα όρια για τις μικρές, τις μεσαίες και τις μεγάλες επιχειρήσεις σε
150.000, 250.000 και 500.000 ευρώ, αντίστοιχα.
Καθορίζονται νέα ελάχιστα όρια επενδύσεων και επιπλέον διαφο-
ροποιούνται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης.

9ον Παρέχεται η δυνατότητα χρήσης, για την κάλυψη της Ίδιας Συμ-
μετοχής, κεφαλαίων από εταιρείες επιχειρηματικών συμμετοχών
(Venture Capital), διευκολύνοντας κατά βάση την προώθηση
επενδυτικών σχεδίων από νέους επιχειρηματίες που δεν έχουν
τα απαιτούμενα αρχικά κεφάλαια, αλλά έχουν έξυπνες επιχειρη-
ματικές ιδέες. 

10ον  Τίθενται για πρώτη φορά περιορισμοί για τις επενδύσεις στην
αλλοδαπή ώστε να εξασφαλιστεί η διατήρηση αντίστοιχων δρα-
στηριοτήτων στην ελληνική επικράτεια.
Ο Ν. 2601/98 δεν έθετε κανένα περιορισμό για την ενίσχυση δρα-
στηριοτήτων μεταποίησης και πρωτογενούς τομέα στην αλλο-
δαπή.
Αντίθετα ο Νέος Αναπτυξιακός Νόμος δεν επιτρέπει την υπαγωγή
επενδύσεων στην αλλοδαπή, όταν η παραγωγική δραστηριότητα
των επιχειρήσεων αυτών έχει ως συνέπεια τη μείωση της απα-
σχόλησης και τη μείωση των εξαγωγών αντίστοιχων παραγωγι-
κών δραστηριοτήτων του ίδιου φορέα στην Ελλάδα. Επιπλέον,
δεν υπάγονται επιχειρήσεις που έχουν διακόψει ή μειώσει τη επι-
χειρηματική δραστηριότητά τους την τελευταία τριετία, είτε αυτή
ασκείται από τους ίδιους είτε από συνδεδεμένες επιχειρήσεις.

11ον Επίσης, ιδιαίτερα σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές εισάγονται
με τις διατάξεις που αφορούν τις διαδικασίες εφαρμογής του
νόμου με στόχο τη βελτίωση της λειτουργικότητας και της αποτε-
λεσματικότητάς του, όπως: 
α) Μειώνεται ο απαιτούμενος χρόνος για την έγκριση του

προτεινόμενου επενδυτικού σχεδίου, σε δύο μήνες από
την ημερομηνία της υποβολή του, από τρεις μήνες που
καθόριζε ο Ν. 2601/98.

β) Επανασχεδιάζονται και εμπλουτίζονται τα κριτήρια αξιο-
λόγησης. Με τα νέα κριτήρια αξιολογούνται τόσο ο φορέας
της επιχειρηματικής δραστηριότητας, όσο και η βιωσιμότητα
της επένδυσης, τα οικονομοτεχνικά στοιχεία της επένδυσης,
η συμβολή της επένδυσης στους στόχους του αναπτυξιακού
νόμου, καθώς και ειδικά κριτήρια ανά τομέα δραστηριότητας. 

γ) Επιταχύνεται η καταβολή των προβλεπόμενων ενισχύ-
σεων στους δικαιούχους. Για την περίπτωση των κεφαλαι-
ακών επιχορηγήσεων, παρέχεται, εναλλακτικά, η δυνατότητα
είτε της καταβολής του 50% της επιχορήγησης μετά την υλο-
ποίηση του 50% της επένδυσης, είτε η δυνατότητα εφάπαξ
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προκαταβολής του 30% της προβλεπόμενης επιχορήγησης
με την προσκόμιση ισόποσης τραπεζικής εγγυητικής επιστο-
λής. Πρόκειται για μια σημαντική καινοτομία του νόμου
που θα έχει συμβολή στην επιτάχυνση της υλοποίησης
των επενδύσεων. 

Οι τομές αυτές έχουν ήδη αποσπάσει τα θετικά και ευμενή σχόλια
του συνόλου των παραγωγικών εταίρων, οι οποίοι, ίσως για πρώτη
φορά, τοποθετούνται με ευμενή τρόπο για κυβερνητικό νομοθέτημα.

Όμως, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης δεν είδε τίποτα
θετικό σε όλα αυτά. Αντίθετα με δηλώσεις του στις 23.11.2004 χαρα-
κτηρίζει το νέο Αναπτυξιακό νόμο ως «πολύ κακό για το τίποτα». Προ-
φανώς αναφέρεται στο παρελθόν για το οποίο είναι χρήσιμο να
παραθέσουμε μερικά διαφωτιστικά στοιχεία.

Όσον αφορά τα αποτελέσματα των προηγούμενων αναπτυξιακών
νόμων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οικονομικό Forum για το έτος
2003, η Ελλάδα κατετάγη 35η στη λίστα τις ανταγωνιστικότητας και
τελευταία στη λίστα των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα
με τον ΟΟΣΑ για το 2002 οι ξένες επενδύσεις στην Ελλάδα μειώθηκαν
κατά 97%. Η Ελλάδα χαρακτηρίζεται από τον Economist ως παρά-
δειγμα προς αποφυγή για τις υπό ένταξη χώρες. 

Επίσης, ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφέρει ότι
η ΝΔ έχει χάσει χρόνο στην οικονομία και προαναγγέλλει με το Νέο
Αναπτυξιακό ουσιαστικά τουλάχιστον 2 ακόμα χαμένα χρόνια. Μιλών-
τας για χαμένα χρόνια και ευκαιρίες είναι χρήσιμο για την ενημέρωση
του ελληνικού λαού να παραθέσουμε τα ακόλουθα στοιχεία.

Ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων εγκρίθηκε από την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή στις 21.1.2000 (Ν. 469/99) και περιλαμβάνει τη διαί-
ρεση της χώρας στις 4 περιοχές που καθόριζε ο Νόμος 2601/98.
Επιπλέον, ο Χάρτης Περιφερειακών Ενισχύσεων καθορίζει ως ανώ-
τατα όρια έντασης ενισχύσεων το ύψος των μέγιστων ενισχύσεων
που καθόριζε ο Νόμος 2601/98 για κάθε κατηγορία επενδύσεων.

Πρέπει εδώ να σημειωθούν τρεις σημαντικές παραλείψεις των
προηγούμενων Αναπτυξιακών νόμων:
1. Καθορισμός των ορίων ενισχύσεων σε πολύ χαμηλότερα

επίπεδα από τα επιτρεπτά.
Η Ελληνική Επικράτεια στο σύνολό της είναι Περιφέρεια Στόχου
1 στο πλαίσιο των διαρθρωτικών ταμείων της Ε.Ε. Άρα, το σύνολο
της Ελληνικής Επικράτειας πληρούσε τα κριτήρια επιλεξιμότητας
της παρέκκλισης του Άρθρου 87.3.α της Συνθήκης, διότι όλες οι
Περιφέρειες της χώρας είχαν κατά κεφαλήν ΑΕΠ μικρότερο από
το 75% του μ.ο. της Ε.Ε. («Κατευθυντήριες Γραμμές» σχετικά με
τις κρατικές ενισχύσεις Περιφερειακού χαρακτήρα, Άρθρο 3.5, σελ
11). Αυτό σημαίνει ότι ΟΛΕΣ οι περιοχές της Ελλάδας, βάσει του
Άρθρου 4.8, σελ.15 της Συνθήκης, ήταν επιλέξιμες για ενίσχυση,
χωρισμένες σε δύο μόνο ζώνες, ως εξής: 
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 για τις Περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ από 60 -75% του μ.ο
της Ε.Ε. η ένταση των περιφερειακών ενισχύσεων δεν μπορεί
να υπερβαίνει το 40% 

 για τις Περιφέρειες με κατά κεφαλή ΑΕΠ μικρότερο από το
60% του μ.ο της Ε.Ε. η ένταση των περιφερειακών ενισχύ-
σεων δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50%

Οι Περιφέρειες που εμπίπτουν στην πρώτη κατηγορία, όπου η
ανώτατη ένταση ενισχύσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι το 40%,
είναι:
• Κεντρική Μακεδονία
• Δυτική Μακεδονία
• Θεσσαλία
• Ιόνια Νησιά
• Στερεά Ελλάδα
• Αττική
• Νότιο Αιγαίο 
• Κρήτη
Οι Περιφέρειες που εμπίπτουν στην δεύτερη κατηγορία, όπου η
ανώτατη ένταση ενισχύσεων μπορεί να ανέλθει μέχρι το 50%,
είναι:
• Θράκη 
• Ανατολική Μακεδονία
• Ήπειρος
• Δυτική Ελλάδα 
• Πελοπόννησος
Η προηγούμενη κυβέρνηση δεν εφάρμοσε αυτόν τον κανόνα για
την κατάρτιση του Χάρτη των Περιφερειακών Ενισχύσεων. Αντί
να αξιοποιήσει τα ανώτατα όρια ενισχύσεων που προτείνονται
από τις Κατευθυντήριες Γραμμές, πρότεινε στην Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή ως ανώτατα όρια ενισχύσεων το ποσοστά που καθόριζε ο
Ν. 2601/98, εκμηδενίζοντας τις ευκαιρίες για ενίσχυση σε πολλές
περιοχές τις χώρας (π.χ. Αττική, Κεντρική Μακεδονία) και υπο-
βαθμίζοντας τις δυνατότητες και των υπολοίπων περιοχών.
Παράδειγμα 1
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Περιφέρεια Ανώτατη ένταση 
ενίσχυσης 
(Κατευθυντήριες
Γραμμές)

Ανώτατη ένταση ενίσχυσης 
που προτάθηκε και εγκρίθηκε

Γ  περιοχή Δ  περιοχή 
(Ζώνη 20 χλμ. 
από τα σύνορα)

Ήπειρος,

Ανατολική 
Μακεδονία

50% Σχέδια Τουρισμού      33,2%
Σχέδια Άρθρου 5        45,5%
Χώροι στάθμευσης     50,0%
Άλλα Σχέδια               35,1%

Χώροι στάθμευσης     50,0%
Άλλα Σχέδια                35,1%



Είναι φανερό ότι, ενώ υπήρχε το περιθώριο να ενισχύονται
οι περισσότεροι κλάδοι με ποσοστά έως 50%, τελικά κλάδοι,
όπως η μεταποίηση και ο πρωτογενής τομέας, καθηλώθηκαν
στο 35,1%. για το σύνολο των Περιφερειών ενώ μόνο μια
ζώνη 20 χλμ από τα σύνορα μπορούσε να έχει αυξημένες ενι-
σχύσεις 45,5%.
Η μόνη περίπτωση στην οποία εξαντλήθηκαν τα όρια των Κατευ-
θυντήριων Γραμμών ήταν οι χώροι στάθμευσης (50%). Πουθενά
αλλού. Επρόκειτο για λάθος ή παράλειψη ή ήταν προϊόν κά-
ποιας σκοπιμότητας που δεν μπορούμε να αντιληφθούμε και
να ερμηνεύσουμε; Σε κάθε περίπτωση χάθηκε πολύτιμος
χρόνος, επενδύσεις, δέκατα ανάπτυξης και δεκάδες χιλιάδες
θέσεις εργασίας. 

Παράδειγμα 2

Είναι φανερό ότι ενώ υπήρχε το περιθώριο να ενισχύονται
οι περισσότεροι κλάδοι (εξαίρεση αποτελούν η ναυπηγική
βιομηχανία, η χαλυβουργία, η αυτοκινητοβιομηχανία, οι συν-
θετικές ίνες και οι μεταφορές) με ποσοστά έως 40%, τελικά
στην περιοχή της Θεσσαλονίκης μπορούσαν να ενισχυθούν
μόνο χώροι στάθμευσης και επενδυτικά σχέδια του Άρθρου
5 το Ν.2601/98. Με το τρόπο αυτό έμεινε εκτός ενισχύσεων
το μεγαλύτερο μέρος της μεταποιητικής βιομηχανίας του Ν.
Θεσσαλονίκης.
Στην Επ. Λαγκαδά υπήρχε η δυνατότητα ενισχύσεων στην
μεταποίηση, αλλά το ποσοστό ήταν ιδιαίτερα χαμηλό (18,4%)
ενώ θα μπορούσε να είναι κοντά στο 40%.

2. Τα εγκεκριμένα όρια ενισχύσεων δεν αξιοποιήθηκαν σε όλες
τις περιπτώσεις
Με την έγκριση του Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων καθορί-
στηκε το ύψος των ενισχύσεων για μια σειρά από επενδυτικά σχέ-
δια. Παρόλα αυτά σε πολλές περιπτώσεις οι ενισχύσεις Ν.
2601/98 μειώθηκαν δραστικά. 
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Περιφέρεια Ανώτατη ένταση 
ενίσχυσης 
(Κατευθυντήριες
Γραμμές)

Ανώτατη ένταση ενίσχυσης 
που προτάθηκε και εγκρίθηκε

Α περιοχή 
(Θεσσαλονίκη)

Β περιοχή 
(Επ. Λαγκαδά, ΒΙΠΕ)

Κεντρική  
Μακεδονία

40% Σχέδια Άρθρου 5        40,0%
Χώροι στάθμευσης     40,0%

Σχέδια Άρθρου 5        40,0%
Χώροι στάθμευσης     40,0%
Άλλα Σχέδια                18,4%



Παράδειγμα 3

Είναι φανερό ότι την περίοδο που η μεταποιητική βιομηχα-
νία, κυρίως στις περιοχές της Αττικής και της Θεσσαλονίκης,
είχε αυξημένες απαιτήσεις για επενδύσεις καινοτομίας και
περιβαλλοντικής προστασίας ο Ν. 2601/98 περιόριζε τις δυ-
νατότητες ενισχύσεων για τέτοιες επενδύσεις.
Επιπλέον στις 23-5-2002 έγινε αίτηση για τροποποίηση του
Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων, η οποία εγκρίθηκε στις 17-7-
2002 (Ν. 349/2002) και αφορούσε τη μείωση των ανωτάτων
ορίων για τα σχέδια του Άρθρου 5 από 40% σε 35% για τις πε-
ριοχές Α και Β και την προσθήκη μιας ακόμα κατηγορίας επενδυ-
τικών σχεδίων που αφορούσε τα Σχέδια ΚΠΣ.

3. Δεν προβλέφθηκαν επιπλέον ενισχύσεις σε μικρομεσαίες
επιχειρήσεις
Οι Κατευθυντήριες Γραμμές για τις περιφερειακές ενισχύσεις
(Άρθρο 4.9, σελ. 15) επιτρέπουν την επιπλέον ενίσχυση των μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων πάνω από τα ανώτατα όρια ενισχύ-
σεων που εγκρίνονται με το Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων.
Μετά από πληθώρα τροποποιήσεων του Ν. 2601/98, η δυνατό-
τητα αυτή ποτέ δεν ενεργοποιήθηκε με αποτέλεσμα οι μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις να μην απολαμβάνουν προνόμια που
αντίστοιχες επιχειρήσεις σε χώρες της Ε.Ε. είχαν στη διά-
θεσή τους. 

Περισσότερα στη σελίδα 1532, όπου και ο ψηφισθείς Νόμος  από
τη Βουλή των Ελλήνων.

260

Επενδύσεις Εγκεκριμένο όριο 
έντασης ενισχύσεων 
(Ν. 469/99 21-1-00)

Ν. 2601/98 Άρθρο 17 
του Ν. 2941/01 
(τροποποίηση 
του 2601/98)

Καινοτομία 

Αναβάθμιση 
της ποιότητας 
των προϊόντων

Ίδρυση εργαστηρίων
ποιότητας

Α:    40%

Β:    40%

Γ:    40%

Δ:   40%

Α:   40%

Β:   40%

Γ:    40%

Δ:   40%

Α:   25%

Β:   30%

Γ:    30%

Δ:   35%

Εισαγωγή περιβαλ-
λοντικά φιλικής 
τεχνολογίας στην πα-
ραγωγική διαδικασία

Α:   40%
Β:   40%
Γ:    40%
Δ:   40%

Α:   40%
Β:   40%
Γ:    40%
Δ:   40%

Α:   35%
Β:   35%
Γ:    35%
Δ:   35%



Η θεμελίωση 
των νέων σύγχρονων εγκαταστάσεων 
στην Κεντρική Αγορά Κρέατος Αθηνών 

Αθήνα, 15 Δεκεμβρίου 2004 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο υφυπουργός Οικονομίας
& Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας, ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυ-
ξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο γενικός γραμματέας Εμ-
πορίου κ. Δημήτρης Βρεττάκος και ο γενικός γραμματέας
Καταναλωτή κ. Αθανάσιος Σκορδάς παρευρέθησαν σήμερα στην τε-
λετή της θεμελίωσης - αγιασμού των νέων εγκαταστάσεων της Κεν-
τρικής Αγοράς Κρέατος Αθηνών, στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη.

Τις νέες εγκαταστάσεις εγκαινίασε ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δη-
μήτρης Σιούφας, ο οποίος στην ομιλία του υπογράμμισε τη σημασία
του έργου αυτού για την οικονομία, το ελληνικό εμπόριο, το περιβάλ-
λον, την υγεία και τους καταναλωτές, ενώ χαιρετισμό απηύθυναν ο
υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο υφυπουργός
Οικονομίας & Οικονομικών κ. Πέτρος Δούκας, ο υφυπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Αλέξανδρος Κοντός, ο νομάρχης
Πειραιώς κ. Γιάννης Μίχας, ο αντιδήμαρχος του Αγίου Ιωάννη Ρέντη
κ. Ανδρέας Λεγάκης (ο δήμαρχος κ. Γεώργιος Ιωακειμίδης βρισκό-
ταν στην Ολλανδία ως εκπρόσωπος της ΚΕΔΚΕ στην ετήσια συνέ-
λευση της Ένωσης Δήμων και Περιφερειών Ευρώπης), ο πρόεδρος
του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς Αθηνών κ. Παντελής Κουβέλης,
ο πρόεδρος των Εμπόρων Κρέατος κ. Ε. Παντελίδης και των Εμπό-
ρων Οπωροκηπευτικών κ. Ν. Καλόγρης, ο εκπρόσωπος του έργου
κ. Αθ. Μοσχολέας (προϊστάμενος Αρχιτεκτονικών Μελετών Τεχνικής
Διεύθυνσης Νομαρχίας Πειραιώς, ο οποίος έκανε την τεχνική παρου-
σίαση) και ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στον Οργανισμό Κεντρι-
κής Αγοράς Αθηνών κ. Γιώργος Σισμανίδης.

Επισυνάπτεται το κείμενο της ομιλίας του κ. Σιούφα στην τελετή
αυτή.

«Με μεγάλη μας χαρά είμαστε σήμερα εδώ στα εγκαίνια έναρξης
του έργου της Νέας Κρεαταγοράς Αθηνών. Οι Έλληνες έχουμε μεγάλη
ιστορία και παράδοση στο εμπόριο. Η Νέα Εποχή και η σύγχρονη κοι-
νωνία προβάλλουν αυξημένες απαιτήσεις. Οι υποχρεώσεις όλων μας
είναι πασιφανείς και χιλιοειπωμένες. Η Κυβέρνηση και το υπουργείο
Ανάπτυξης δίνουμε ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες του εμπορίου:
στις ανάγκες του Έλληνα επιχειρηματία και του πολίτη-καταναλωτή.
Εργαζόμαστε για να θεμελιώσουμε συνθήκες και κανόνες υγιούς αν-
ταγωνισμού. Για να επιτύχουμε μια επανάσταση ποιότητας στην
προσφορά υπηρεσιών και προϊόντων. Σημαντικό βήμα στην κατεύ-
θυνση αυτή είναι και το έργο που ξεκινούμε σήμερα. Ύστερα από
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πολύ σύντομες διαδικασίες βάζουμε σήμερα το θεμέλιο λίθο της Νέας
Κρεαταγοράς.

Η επένδυση αυτή προωθήθηκε, όχι μόνο γιατί ζητήθηκε από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και γιατί όλοι αναγνωρίζουμε ότι ήταν μία
επιτακτική αναγκαιότητα. Δεν γίνεται μόνο για τεχνικούς λόγους αλλά
και για την καλύτερη λειτουργία του ανταγωνισμού στην αγορά.

Το έργο που σήμερα θεμελιώνουμε αφορά στην Α΄ Φάση της κα-
τασκευής, προϋπολογισμού 16,2 εκατ. ευρώ, που θα καλύψει το 50%
των αναγκών και θα παραδοθεί σε 18 μήνες (την Άνοιξη του 2006).
Αυτά είναι ήδη (λίγο ως πολύ) γνωστά σε όλους. Πρέπει όμως να
κάνω γνωστές τις δυσκολίες που ξεπεράσαμε όλο αυτό το διάστημα
για να απομπλέξουμε από εξαιρετικά σοβαρές δυσκολίες το έργο. Και
θέλω να σημειώσω τη σημαντική συμβολή του υφυπουργού Ανάπτυ-
ξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου, της Διοίκησης του ΕΦΤΕ, της Διοίκησης
του Οργανισμού και του Νομάρχη Πειραιά κ. Γιάννη Μίχα. Όμως! Η
Κυβέρνηση και η Διοίκηση του Οργανισμού έχουμε τα βλέμματά μας
στραμμένα ακόμη πιο πέρα. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας ανα-
κοινώσω ότι ήδη προχωρούμε στις απαραίτητες διαδικασίες για την
προετοιμασία της Β΄ Φάσης του έργου, που πρόκειται να υλοποιηθεί
αμέσως μετά. Έτσι, μέσα σε τρία χρόνια από σήμερα να έχει καλυφθεί
το 100% των αναγκών της Κρεαταγοράς. Η ολοκλήρωση του έργου
περιλαμβάνει τον εξοπλισμό 43 καταστημάτων και την εξασφάλιση
όλων των σύγχρονων υποδομών σε κτιριακές εγκαταστάσεις άνω των
16.000 τετρ. μέτρων.

Για το σκοπό αυτό πέρα από τα ίδια κεφάλαια του Οργανισμού
πρόκειται να χρησιμοποιηθούν κεφάλαια από το ΚΠΣ, τα οποία θα
συμπληρωθούν από τραπεζικό δανεισμό.

Επιπλέον, όμως, στόχος μας είναι ο εκσυγχρονισμός του συνόλου
των εγκαταστάσεων της Κεντρικής Αγοράς:
- Με τη δημιουργία νέων εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών

λειτουργίας.
- Με σύγχρονους οργανωμένους χώρους για την ανάπτυξη των

χονδρεμπορικών επιχειρήσεων.
- Με διαρρύθμιση και συστήματα σύγχρονων βοηθητικών υπηρε-

σιών 
- Με προωθημένες λύσεις για την περιβαλλοντική προστασία.

Για τη χρηματοδότηση του σχεδίου αυτού, η κατεύθυνση είναι να
αξιοποιηθούν κατά το δυνατόν χώροι που ανήκουν στο Δημόσιο και
να κινητοποιηθούν ιδιωτικά κεφάλαια και συνεργασίες. Στόχος μας η
δημιουργία της αγοράς του 21ου αιώνα, όπου δεν μιλάμε για μια κλα-
σική αγορά, αλλά για ένα σύγχρονο «πάρκο εμπορίας τροφίμων»,
οργανωμένο με σεβασμό τόσο προς τους επαγγελματίες και τους πα-
ραγωγούς όσο και προς τους καταναλωτές. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο
αναμένεται να πάρει σάρκα και οστά ο συνολικός σχεδιασμός και ως
προς το χρηματοοικονομικό σκέλος.
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Μέχρι να γίνουν όλα αυτά δεν καθόμαστε με σταυρωμένα τα
χέρια. Ήδη έχουμε ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για την εξάλειψη
της μάστιγας του παρεμπορίου, παντού όπου εμφανίζονται τέτοια φαι-
νόμενα και βέβαια γύρω από την κεντρική αγορά 

Με τις αποφάσεις της, η Κυβέρνηση προσφέρει το σχεδιασμό και
τους πόρους που χρειάζονται. Από εσάς ζητούμε κάθε γόνιμη ιδέα.
Θέλουμε να υπάρχει στενή συνεργασία και συμπόρευση για να μπο-
ρέσουμε …
- να αναβαθμίσουμε την υπάρχουσα λειτουργία σε ευρωπαϊκά επί-

πεδα,
- να αναπτύξουμε την υγιή εμπορική δραστηριότητα
- να φτιάξουμε μαζί τις Αγορές που πρόκειται να εξυπηρετούν για

τα επόμενα 20 χρόνια εσάς τους ίδιους, τους παραγωγούς, το εμ-
πόριο και τελικά τον καταναλωτή.

Πιστεύω ότι με τη συνεργασία σας και τη στήριξή σας προς τη Δι-
οίκηση του Οργανισμού, μπορούμε να πετύχουμε στο ακέραιο τους
στόχους μας. Όλοι μαζί μπορούμε ν’ αλλάξουμε τα πράγματα γύρω
μας.»
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Καταρτίστηκε το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής 
Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων θερμοκηπίου 

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2004 

Υποβλήθηκε, σήμερα, 30 Δεκεμβρίου 2004, από το υπουργείο
Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), στις
αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης το Εθνικό Σχέδιο Κα-
τανομής Δικαιωμάτων Εκπομπών Αερίων Θερμοκηπίου. Το
Εθνικό Σχέδιο εκπονήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο
της Δράσης 7.3.6. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) Η εκπόνηση του έργου έγινε έγκαιρα, μέσα στα
επιτρεπτά χρονικά όρια και στο πλαίσιο της πολιτικής της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για το περιβάλλον και της Συνθήκης του Κυότο. 

Το έργο είχε κατοχυρωθεί στην ανάδοχο εταιρεία, τον Ιανουάριο
του 2004, ωστόσο υπήρξε καθυστέρηση λόγω προσωρινής διαταγής
του Συμβουλίου της Επικρατείας, για την αναστολή εκτέλεσης της
απόφασης κατακύρωσης και της σχετικής σύμβασης, λόγω προσφυ-
γής άλλης εταιρείας που συμμετείχε στη σχετική προκήρυξη. 

Η κατανομή των ρύπων σε 141 βιομηχανικές εγκαταστάσεις έγινε,
μετά από διαβούλευση με όλες τις εμπλεκόμενες βιομηχανίες. Σε όλο
αυτό το διάστημα, οι υπουργοί ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και Ανάπτυξης, κ.κ.
Γιώργος Σουφλιάς και Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. κ. Σταύρος Καλογιάννης και ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, συνεργάστηκαν
στενά και συντόνισαν όλες τις διαδικασίες, ώστε να καταστεί δυνατή
η έγκαιρη υποβολή ενός άρτιου Εθνικού Σχεδίου προς τις υπηρεσίες
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Εκτιμάται ότι η έγκριση του τελικού Εθνικού Σχεδίου και η οριστι-
κοποίηση της κατανομής δικαιωμάτων εκπομπών αερίων θερμοκη-
πίου από τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα έχει
ολοκληρωθεί μέσα στο πρώτο τρίμηνο του 2005. 
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Ρυθμίσεις στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος 
για τις πολύτεκνες οικογένειες 

Αθήνα, 30 Δεκεμβρίου 2004 

Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης (ΦΕΚ 1908/23-
12-2004) η απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα
με την οποία από την 1η Ιανουαρίου 2005 αναπροσαρμόζονται ρι-
ζικά τα όρια κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος, στα οποία
ισχύει η ειδική μειωμένη χρέωση των τιμολογίων κατά 43%, για
όλες τις οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα παιδιά και
άνω.

Πιο συγκεκριμένα:
1. Για οικογένειες με τέσσερα προστατευόμενα παιδιά, το όριο της

μειωμένης χρέωσης καθορίζεται, από 3.000 KWh το τετράμηνο
που ισχύει σήμερα, σε 3.500 KWh το τετράμηνο.

2. Για οικογένειες με πέντε έως εννέα προστατευόμενα παιδιά, το
όριο της μειωμένης χρέωσης καθορίζεται, από 3.000 KWh το τε-
τράμηνο που ισχύει σήμερα, σε 4.000 KWh το τετράμηνο.

3. Για οικογένειες με δέκα προστατευόμενα παιδιά και άνω, το όριο
της μειωμένης χρέωσης καθορίζεται, από 3.000 KWh το τετρά-
μηνο που ισχύει σήμερα, σε 4.500 KWh το τετράμηνο.
Διευκρινίζεται ότι, στο εξής μόνο το υπερβάλλον των ανωτέρω,

κατά περίπτωση, ορίων θα χρεώνεται με βάση το οικιακό τιμο-
λόγιο. Μέχρι σήμερα, η υπέρβαση του ορίου των 3.000 KWh το
τετράμηνο, που ίσχυε ανεξαρτήτως των προστατευομένων
μελών, είχε ως αποτέλεσμα τη χρέωση της συνολικής κατανά-
λωσης με το κανονικό οικιακό τιμολόγιο.

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Δ. Σιούφας έδωσε συγχαρητήρια στη
διοίκηση της ΔΕΗ για την ανταπόκρισή της σε ένα δίκαιο αίτημα δε-
κάδων χιλιάδων πολύτεκνων οικογενειών, γεγονός που υπογραμμίζει
ότι η εταιρεία, πέρα από τον ειδικό αναπτυξιακό της ρόλο, επιτελεί και
κοινωνικό έργο, επιδεικνύοντας ευαισθησία για τους πολύτεκνους πο-
λίτες-καταναλωτές της. 
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Απόφαση για τον ορισμό 
του Προέδρου και των μελών 

του Εθνικού Συμβουλίου 
Έρευνας και Τεχνολογίας 

Αθήνα, 3 Ιανουαρίου 2005

Από το Υπουργείο Ανάπτυξης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση:

Ο Καθηγητής και Ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος, ύστερα
από πρόταση του Καθηγητή, Γεν. Γραμματέα Έρευνας & Τεχνολογίας
Γιάννη Τσουκαλά και απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη
Σιούφα, ορίστηκε Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ). Με την ίδια απόφαση ορίστηκαν και τα μέλη του
ΕΣΕΤ. Πρόκειται, στο σύνολό τους, για πρόσωπα που διακρίνονται
για το σημαντικό επιστημονικό έργο που έχουν αναπτύξει στο χώρο
της έρευνας και της τεχνολογίας και αποτελούν εγγύηση, τόσο για την
εύρυθμη λειτουργία του Συμβουλίου, όσο και για την αποτελεσματική
υλοποίηση της πολιτικής στο συγκεκριμένο χώρο.

Επισημαίνεται ότι για πρώτη φορά, συμμετέχουν στο ΕΣΕΤ και
καθηγητές από τα ΤΕΙ της Χώρας, που συνεισφέρουν την επιστημο-
νική τους γνώση στις διαδικασίες του και σηματοδοτούν την εφαρμογή
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Έρευνας και Τεχνολογίας στον ενιαίο ευ-
ρωπαϊκό χώρο της Έρευνας.

Το ΕΣΕΤ είναι το κορυφαίο όργανο το οποίο αφενός συμμετέχει
στη διαμόρφωση και τη χάραξη της εθνικής πολιτικής στο χώρο της
Έρευνας και της Τεχνολογίας και αφετέρου είναι επιφορτισμένο με την
υλοποίηση της πολιτικής αυτής.

Τα μέλη του κατανέμονται σε επιτροπές α) επιστημονικής και τε-
χνολογικής πολιτικής και β) κρίσης των διευθυντών των ερευνητικών
κέντρων και ινστιτούτων. 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, υποδεχόμενος, στο
Υπουργείο, το νέο Πρόεδρο του ΕΣΕΤ Καθηγητή και Ακαδημαϊκό Δη-
μήτρη Νανόπουλο, αναφέρθηκε στην σταθερή απόφαση της Κυβέρ-
νησης και του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, να στηρίξει
αποτελεσματικά την έρευνα και την τεχνολογία στη Χώρα μας. Το μέλ-
λον της Χώρας, είπε, βασίζεται στην Παιδεία και τον Πολιτισμό, την επι-
στήμη και την τεχνολογία, το ανθρώπινο κεφάλαιο της Πατρίδας μας. 

Ακολουθεί η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τε-
χνολογίας:
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ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
Νανόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου, Μέλος της Ακα-

δημίας Αθηνών, Πρόεδρος
1. Ζαμπούλης Χρύσανθος, Καθηγητής ΑΠΘ.
2. Καραμανής Μιχαήλ, Καθηγητής Boston University, Διευθύνων σύμβου-

λος ΔΕΠΑ.
3. Κεραμέας Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ.
4. Κοντογιώργης Γεώργιος, Καθηγητής Παντείου.
5. Κουτσελίνης Αντώνιος, Ομότιμος Καθηγητής Ιατρικής ΕΚΠΑ.
6. Μοίρας Κωνσταντίνος, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ.
7. Παλλήκαρης Ιωάννης, Καθηγητής Πανεπ. Κρήτης, Πρύτανης.
8. Παπαδημητρίου Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΕΚΠΑ.
9. Στεφανάδης Χριστόδουλος, Καθηγητής ΕΚΠΑ.
10. Τριχόπουλος Δημήτριος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Harvard, Μέλος

της  Ακαδημίας Αθηνών.
11. Φωκάς Αθανάσιος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Cambridge, Μέλος της

Ακαδημίας  Αθηνών.
12. Χατζηνικολάου Νικόλαος, Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής,

Πρόεδρος της Επιτροπής Βιοηθικής της Εκκλησίας της Ελλάδος, Δρ. Φυ-
σικής, Βιολογίας, Θεολογίας

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Γαζής Ευάγγελος, Καθηγητής ΕΜΠ.
2. Θεοδωρίδης Σέργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ.
3. Μοσχονάς Νικόλαος, Καθηγητής Παν. Κρήτης.
4. Φώτσης Θεόδωρος, Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καλουπτσίδης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
2. Καψάλης Χρήστος, Καθηγητής ΕΜΠ. 
3. Μαραγκός Πέτρος, Καθηγητής ΕΜΠ.
4. Σάχαλος Ιωάννης, Καθηγητής ΑΠΘ.
5. Τσιτσικλής Ιωάννης, Καθηγητής ΜΙΤ/Βοστώνη.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ιωαννίδης Στυλιανός, Καθηγητής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Πρόεδρος.
2. Κυριακόπουλος Κωνσταντίνος, Αν. Καθηγητής ΕΜΠ.
3. Πήττας Ιωάννης, Καθηγητής ΑΠΘ
4. Χατζόπουλος Μιχαήλ, Καθηγητής ΕΜΠ.

ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ανδρεόπουλος Ανδρέας, Καθηγητής ΕΜΠ, Πρύτανης
2. Ασημακόπουλος Παναγιώτης, Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων.
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3. Βασάλος Ιάκωβος, Καθηγητής ΑΠΘ
4. Καραϊσκάκης Γεώργιος, Καθηγητής Παν. Πατρών
5. Τσίγκανος Κανάρης, Καθηγητής ΕΚΠΑ.

AΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Καλκάνης Γεώργιος, Καθηγητής ΤΕΙ, Πρόεδρος ΤΕΙ Αθηνών.
2. Μπούντης Αναστάσιος, Καθηγητής Παν. Πατρών.
3. Πετρίδου Χαρίκλεια, Αναπ. Καθηγήτρια ΑΠΘ.
4. Χατζηχρηστίδης Νικόλαος, Καθηγητής ΕΚΠΑ.

ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Κίττας Χρήστος, Καθηγητής Ιατρικής Αθηνών,Αντιπρύτανης ΕΚΠΑ
2. Κόλλιας Γεώργιος Πρόεδρος Ινστιτούτου Φλέμιγκ.
3. Παπαβασιλείου Αθανάσιος, Καθηγητής Παν. Πατρών.
4. Σαββάκης Χαράλαμπος, Καθηγητής Παν. Κρήτης.
5. Σταθάκης Νικόλαος, Καθηγητής Ιατρικής Παν. Θεσσαλίας.

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βασιλακόπουλος Θεόδωρος, Επίκουρος Καθηγητής ΕΚΠΑ.
2. Βοργιάς Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ. 
3. Διαμαντόπουλος Εμμανουήλ, Αναπλ. Καθηγητής ΕΚΠΑ.
4. Σκαράκης Γεώργιος, Καθηγητής Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζερεφός Χρήστος, Καθηγητής ΕΚΠΑ.
2. Μακρόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Κοσμήτορας ΣΘΕ.
3. Μπεργελές Γεώργιος, Καθηγητής ΕΜΠ.
4. Νάστης Αναστάσιος, Καθηγητής ΑΠΘ.
5. Παπαδόπουλος Γεράσιμος, Διευθυντής Ερευνών ΕΑΑ. 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Ζιώμας Ιωάννης, Αναπ. Καθηγητής ΕΜΠ.
2. Κανδρέλης Σωτήριος, Καθηγητής ΤΕΙ Ηπείρου, Πρόεδρος. 
3. Κοκόσης Χαράλαμπος, Καθηγητής Παν. Θεσσαλίας.
4. Παπαμαρινόπουλος Σταύρος, Καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών 

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Αποστολόπουλος Κωνσταντίνος, Καθηγητής Οικονομίας, Χαροκο-

πείου Πανεπιστημίου.
2. Αρβανιτόπουλος Κωνσταντίνος, Αναπλ. Καθηγητής Παντείου Πανε-

πιστημίου
3. Καλαβρέζου Ιόλη, Καθηγήτρια Harvard.
4. Κολιόπουλος Ιωάννης, Καθηγητής Ιστορίας & Αρχ. ΑΠΘ.
5. Μαυροκορδάτος Γεώργιος, Καθηγητής ΕΚΠΑ
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ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
1. Βώκος Γεράσιμος, Καθηγητής ΑΠΘ, Πρόεδρος Τμήματος Πολιτικών

Επιστημών Σχολής ΝΟΠΕ/ΑΠΘ. 
2. Δουλγερίδης Μιχαήλ, Δ/ντης Καλλιτεχνικής Συντήρησης Εργων Τέχνης

της  Εθνικής Πινακοθήκης.
3. Δρούγου Στέλλα, Καθηγήτρια Αρχαιολογίας ΑΠΘ.
4. Πλουμίδης Γεώργιος, Καθηγητής Παν. Ιωαννίνων.

Πρόεδρος του ΕΣΕΤ ορίζεται ο Ακαδημαϊκός Δημήτριος Νανόπουλος
Α. Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤ ορίζεται ο Καθηγητής Δημήτριος Τριχόπουλος
Β. Αντιπρόεδρος του ΕΣΕΤ ορίζεται ο Καθηγητής Χριστόδουλος Στεφανάδης

Πρόεδροι των Tομεακών Eπιτροπών ΕΣΕΤ ορίζονται οι:

- ΤΟΜΕΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ, ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Καθηγητής Ιωάννης Σάχαλος

- ΤΟΜΕΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ, ΧΗΜΕΙΑΣ, ΥΛΙΚΩΝ
Καθηγητής Ανδρέας Ανδρεόπουλος 

- ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Καθηγητής Χαράλαμπος Σαββάκης

- ΤΟΜΕΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΗΠΙΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Καθηγητής Χρήστος Ζερεφός

- ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Καθηγήτρια Ιόλη Καλαβρέζου
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Ο πρώτος απολογισμός 
για την απορροφητικότητα του Επιχειρησιακού

Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» 
Αθήνα, 11 Ιανουαρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, οι υφυπουργοί
Ανάπτυξης κ.κ. Γιάννης Παπαθανασίου και Γιώργος Σαλαγκού-
δης, οι γενικοί γραμματείς κ.κ. Νίκος Στεφάνου (Ανάπτυξης), Σπύ-
ρος Παπαδόπουλος (Βιομηχανίας), Γιάννης Τσουκαλάς (Έρευνας
και Τεχνολογίας), Δημήτρης Βρεττάκος (Εμπορίου) και Αθανάσιος
Σκορδάς (Καταναλωτή) και ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνι-
στικότητα κ. Σπύρος Ευσταθόπουλος, ανακοίνωσαν σήμερα, σε συ-
νέντευξη Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο
Ανάπτυξης, στοιχεία για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα» μετά τις 19 Μαρτίου 2004 (ποσοστό απορ-
ρόφησης, μηνιαίοι ρυθμοί απορρόφησης, ποσά χρηματοδότησης και
αριθμοί επιχειρήσεων σε όλους τους τομείς που χρηματοδοτήθηκαν).

Κατά την παρουσίαση των στοιχείων για την πορεία του προγράμ-
ματος αυτού ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας υπο-
γράμμισε: 

«Το 2004 αποδείχθηκε η χρονιά κατά την οποία –με συστημα-
τική και επίμονη δουλειά- σημειώθηκε το σημαντικότερο ποιοτικό
και ποσοτικό άλμα στην πορεία του Προγράμματος. Ενώ, μέχρι
και το φθινόπωρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμούσε ότι το με-
γάλο αυτό επιχειρησιακό πρόγραμμα θα εμφάνιζε απώλειες δη-
μόσιας δαπάνης τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώ, τελικά καταφέραμε
να ξεπεράσουμε τους στόχους του προγράμματος επιτάχυνσης
που καταρτίσαμε, να καλύψουμε τις απαιτήσεις του αυστηρού κα-
νόνα ν+2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να φθάσουμε σε πολύ
ικανοποιητικά –εντυπωσιακά, θα έλεγα- αποτελέσματα που ανα-
κοινώνω σήμερα. Όταν παραλάβαμε το Πρόγραμμα, στις 19 Μαρ-
τίου, το συνολικό ποσοστό απορρόφησης ήταν 14,7%. Σήμερα,
το ποσοστό αυτό είναι 26,2%. Πετύχαμε, δηλαδή μέσα σε εννέα
μήνες, αύξηση απορρόφησης 11,5 ποσοστιαίων μονάδων, σχε-
δόν 78%. Από την αρχή του προγράμματος –τον Απρίλιο του
2001- μέχρι το Μάρτιο του 2004, ο μέσος μηνιαίος ρυθμός απορ-
ρόφησης της δημόσιας δαπάνης ήταν 13,2 εκατ. ευρώ. Από το
Μάρτιο μέχρι σήμερα, αυξήσαμε το ποσό αυτό σε 40 εκατ. ευρώ
ανά μήνα, δηλαδή πετύχαμε αύξηση κατά 203%.»

Ο κ. Δ. Σιούφας έκλεισε τη συνάντηση αυτή τονίζοντας τα εξής:
«Τα αποτελέσματα αυτά δημιουργούν ικανοποίηση. Αλλά για

εμάς δεν φτάνει αυτό. Θα συνεχίσουμε ακόμη πιο συστηματικά
τη δουλειά. Το κλειδί γι΄ αυτό το αποτέλεσμα είναι η συλλογικό-
τητα με την οποία δούλεψε όλη η πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης. Αλλά, κατ΄ εξοχήν είναι αποτέλεσμα της
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δουλειάς των υπαλλήλων του υπουργείου Ανάπτυξης και των
Ενδιάμεσων Φορέων. Και θέλω αυτό να το τονίσω. Κρατήστε τη
λέξη «συλλογικότητα», κρατήστε τη λέξη «πίστη» στο σκοπό και
κρατήστε τη λέξη «αυτοπεποίθηση», με την οποία κρατούμε το
τιμόνι της ανάπτυξης της χώρας.»

Παρουσιάζοντας, ειδικότερα, τα στοιχεία για την πορεία του προ-
γράμματος αυτού, ο κ. Δ. Σιούφας είπε τα εξής:

«Ξεκινούμε τη νέα χρονιά με αισιοδοξία και αυτοπεποίθηση. Με
γνώση των προβλημάτων, αλλά και με πρόγραμμα για την αντιμετώ-
πισή τους. Με πίστη στις πολλές και μεγάλες δυνατότητες της ελληνικής
κοινωνίας. Κηρύξαμε το 2005 έτος ανταγωνιστικότητας και εργαζόμα-
στε για μια νέα άνοιξη επιχειρηματικότητας στη σύγχρονη Ελλάδα.

Στόχος μας είναι να αυξήσουμε το παραγόμενο εθνικό προϊόν και
να διασφαλίσουμε τη δικαιότερη κατανομή του. 

Στόχος μας είναι να υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευημερία για
όλους τους πολίτες. 

Στόχος μας είναι μια κοινωνία που παράγει και προοδεύει. Μια
κοινωνία με συνοχή και δικαιοσύνη. 

Άμεση επιδίωξή μας είναι η βελτίωση της παραγωγικότητας και της
ανταγωνιστικότητας της Οικονομίας μας. Βασικό εργαλείο στην κατεύ-
θυνση αυτή είναι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». 

Υπογραμμίζω ότι το 2004 αποδείχθηκε η χρονιά κατά την οποία
–με συστηματική και επίμονη δουλειά- σημειώθηκε το σημαντικότερο
ποιοτικό και ποσοτικό άλμα στην πορεία του Προγράμματος. Ενώ,
μέχρι και το φθινόπωρο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκτιμούσε ότι το με-
γάλο αυτό επιχειρησιακό πρόγραμμα θα εμφάνιζε απώλειες δημόσιας
δαπάνης τουλάχιστον 200 εκατ. ευρώικά καταφέραμε να ξεπερά-
σουμε τους στόχους του προγράμματος επιτάχυνσης που καταρτί-
σαμε και να καλύψουμε τις απαιτήσεις του αυστηρού κανόνα ν+2 της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Λάβαμε έγκαιρα όλα τα αναγκαία μέτρα και –με το συντονισμό του
ειδικού γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα, Σπύρου Ευσταθόπου-
λου, τη συνεργασία των γενικών γραμματέων του υπουργείου Νίκου
Στεφάνου, Γιάννη Τσουκαλά και Σπύρου Παπαδόπουλου, όλων
των Τελικών Δικαιούχων του Προγράμματος - φτάσαμε στα πολύ ικα-
νοποιητικά, τα εντυπωσιακά –θα έλεγα - αποτελέσματα, τα οποία σας
ανακοινώνω σήμερα. Και βεβαίως τους συναδέλφους μου Γιάννη Πα-
παθανασίου και Γιώργο Σαλαγκούδη και τους γενικούς γραμματείς
Δημήτρη Βρεττάκο και Θανάση Σκορδά.

Όταν παραλάβαμε το Πρόγραμμα, στις 19 Μαρτίου, το συνολικό
ποσοστό απορρόφησης ήταν 14,7%. Σήμερα, το ποσοστό αυτό
είναι 26,2%. Πετύχαμε, δηλαδή μέσα σε εννέα μήνες, αύξηση
απορρόφησης 11,5 ποσοστιαίων μονάδων, σχεδόν 78%.

Από την αρχή του προγράμματος –τον Απρίλιο του 2001- μέχρι
το Μάρτιο του 2004, ο μέσος μηνιαίος ρυθμός απορρόφησης της δη-
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μόσιας δαπάνης ήταν 13,2 εκατ. ευρώ. Από το Μάρτιο μέχρι σή-
μερα, αυξήσαμε το ποσό αυτό σε 40 εκατ. ευρώ ανά μήνα, δη-
λαδή πετύχαμε αύξηση κατά 203%.

Ειδικά για το 2004, κατά το πρώτο τρίμηνο, ο ρυθμός καταγρα-
φής δαπανών ήταν 500.000 € ανά εργάσιμη ημέρα. Το τελευταίο
εννεάμηνο, ο ρυθμός αυτός έφθασε τα 1,8 εκατ. ευρώ ανά εργά-
σιμη ημέρα. Αυξήθηκε, δηλαδή, κατά 260%, φτάνοντας το 360%
του προηγούμενου ποσού.

Πρέπει να τονισθεί ότι όλα αυτά τα ποσά αφορούν μόνο τις πι-
στοποιημένες δαπάνες. 

Τη μεγαλύτερη αύξηση ρυθμού απορρόφησης παρουσίασαν οι δρά-
σεις για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων. Μέχρι τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2004 χρηματοδοτήθηκαν από το ΕΠΑΝ 12.542 επιχειρήσεις.
Να επισημάνω στο σημείο αυτό ότι οι ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις
καλύπτουν τα 2/3 του ΕΠΑΝ, ενώ το υπόλοιπο 1/3 αφορά τις υποδομές,
οι οποίες επίσης στηρίζουν την επιχειρηματική δραστηριότητα.

Μέσα από το ΕΠΑΝ υλοποιούμε τη σταθερή δέσμευσή μας ότι θα
μεριμνήσουμε ιδιαίτερα για την ανάπτυξη στην Περιφέρεια. Σας ανέ-
φερα τον αριθμό των 12.542 επιχειρήσεων που χρηματοδοτήθη-
καν. Επισημαίνω ότι το 73% αυτών των επιχειρήσεων βρίσκονται
εκτός Αττικής και απορροφούν το 75,4% του προϋπολογισμού.

Σε ό,τι αφορά τον τομέα των χρηματοδοτούμενων σε όλη τη
Χώρα επιχειρήσεων:
- Χρηματοδοτούνται 7.813 μεταποιητικές επιχειρήσεις.
- Χρηματοδοτούνται 3.739 επιχειρήσεις στον τομέα του Τουρισμού.
- Χρηματοδοτούνται 648 επιχειρήσεις από διάφορους τομείς

για την υλοποίηση έργων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης.
- Ενισχύονται 342 έργα επενδύσεων για παραγωγή ενέργειας

από Ανανεώσιμες Πηγές (ΑΠΕ), καθώς και για εξοικονόμηση
ενέργειας.
Οι πρώτες εκτιμήσεις δείχνουν ότι ποσοστό υψηλότερο του 80%

των χρηματοδοτούμενων επιχειρήσεων είναι ΜΜΕ.
Στις παραπάνω προστίθενται 18.500 πολύ μικρές επιχειρή-

σεις, οι οποίες υποστηρίζονται εκπαιδευτικά για την εξοικείωσή τους
με το Διαδίκτυο μέσω του Προγράμματος «Δικτυωθείτε», το οποίο το
ΕΠΑΝ καλύπτει κατά το εκπαιδευτικό σκέλος του.

Μέσω των δράσεων εκπαίδευσης - κατάρτισης καταρτίζονται στους
τομείς της Βιομηχανίας και του Τουρισμού περίπου 23.000 άτομα. 

Πριν τελειώσω θέλω να σας δηλώσω ότι κατά τη διάρκεια του
2005 για να τηρήσουμε και πάλι τον κανόνα ν+2 πρέπει να πραγμα-
τοποιηθούν δαπάνες ύψους 600 εκατ. ευρώ, δηλαδή να φτάσουμε
την απορρόφηση του προγράμματος στο 45%.

Έτσι το ΕΠΑΝ θα εξακολουθήσει να είναι «γενναιόδωρο» προς
τους Τελικούς Αποδέκτες του και για το 2005. Θα γίνουν προκηρύξεις,
που θα αφορούν μεταποιητικές και τουριστικές επιχειρήσεις, ενισχυ-
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τικές δράσεις της επιχειρηματικότητας των νέων και των γυναικών,
δράσεις έρευνας και τεχνολογίας, έντασης γνώσης, βιομηχανικής
υπεργολαβίας και, για πρώτη φορά, δράσεις για το εμπόριο.

Για όλα αυτά, θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους τους
εργαζομένους του υπουργείου Ανάπτυξης, της ΕΥΔ ΕΠΑΝ, των Ενδιά-
μεσων Φορέων. Θέλω ακόμη να υπογραμμίσω τη συμβολή των συ-
ναρμόδιων υπουργείων και τη στενή συνεργασία που είχαμε με τον
υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη, τον
υπουργό Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προ-
κόπη Παυλόπουλο, τον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δημήτρη
Αβραμόπουλο, τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικονομικών κ. Χρή-
στο Φώλια, τον υφυπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Αναστάσιο
Λιάσκο και το γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομίας και Οικο-
νομικών κ. Κώστα Μουσουρούλη και όλους τους συνεργάτες τους.»

Ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα κ. Σπύρος Ευ-
σταθόπουλος παρουσίασε στους δημοσιογράφους τους πίνακες με
τα στοιχεία υπογραμμίζοντας, μεταξύ των άλλων, τα εξής: 

«Τα πολύ θετικά αποτελέσματα οφείλονται στην αγαστή συνερ-
γασία με τους τελικούς δικαιούχους και ιδίως με τους κυρίους γενικούς
γραμματείς του υπουργείου Ανάπτυξης, οι οποίοι κατέβαλαν μεγάλες
προσπάθειες και ανταποκρίθηκαν πλήρως στις μεγάλες απαιτήσεις
του Προγράμματος. 

Παραλάβαμε το ΕΠΑΝ σχεδόν στο μέσο της χρονικής του διάρ-
κειας με απορρόφηση 14,7%-14,8%. Ο κίνδυνος απώλειας ύψους
πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ ήταν από ορατός έως βέβαιος.
Χρειάστηκε πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μπορούμε σήμερα να
σας παρουσιάζουμε αυτά τα αποτελέσματα. Μέσα σε 9 μήνες κατα-
χωρήθηκαν τόσες δαπάνες όσες είχαν καταχωρηθεί τα προ-
ηγούμενα 3 χρόνια.

Από την επόμενη Δευτέρα ξεκινάμε ακόμη μεγαλύτερη προ-
σπάθεια, ώστε να επιτύχουμε το δυσκολότερο στόχο του ν+2 για
το 2005. Πιστεύουμε ότι του χρόνου τέτοια μέρα θα είμαστε και πάλι
σε θέση να σας παρουσιάσουμε πολύ καλά αποτελέσματα.»

Ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, αναφερό-
μενος ειδικότερα στη συμβολή του προγράμματος αυτού στον τομέα
της ενέργειας επεσήμανε, μεταξύ των άλλων, τα εξής: 

«Το έτος 2005, θα επιταχυνθεί ακόμη περισσότερο η υλοποίηση
των προγραμμάτων του τομέα ενέργειας του ΕΠΑΝ, με κύριους βρα-
χίονες:
• Την προώθηση και τη διείσδυση του φυσικού αερίου για αστική

και βιομηχανική χρήση, με άξονα τα μεγάλα έργα της ΔΕΠΑ και
κυρίως με τον ελληνο-τουρκικό αγωγό μεταφοράς και την ανα-
βάθμιση του σταθμού της Ρεβυθούσας.

• Τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις που προωθούνται μέσα από
τις αντίστοιχες δράσεις του ΕΠΑΝ.»
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Η παρέμβαση για ηλεκτρική επάρκεια στην Κρήτη 
Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας παρουσίασε, σε
ευρεία σύσκεψη στο Ηράκλειο Κρήτης, όπου συμμετείχαν οι Βουλευ-
τές της μεγαλονήσου, ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας κ. Σεραφείμ
Τσόκας, οι νομάρχες, οι πρόεδροι των ΤΕΔΚ, παραγωγικοί φορείς
και δήμαρχοι από τους δήμους στους οποίους υπάρχουν ενεργειακοί
σταθμοί, μεσοπρόθεσμο σχέδιο για ηλεκτρική επάρκεια στο νησί, με
συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα. 

Το σχέδιο αυτό διαμορφώθηκε σε κλίμα συναίνεσης από όλους
όσοι συμμετείχαν στη σύσκεψη, στην οποία παρευρίσκονταν ο υφυ-
πουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, ο γενικός γραμμα-
τέας Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου, ο πρόεδρος και ο διευθύνων
σύμβουλος της ΔΕΗ κ.κ. Ιωάννης Παλαιοκρασσάς και Στέργιος
Νέζης,

Το σχέδιο που παρουσιάστηκε και χαιρετίστηκε θετικά από όλους
όσους παρευρέθηκαν προβλέπει τα εξής: 
• Μετά τις παρεμβάσεις που έγιναν μέσα στο 2004, η ενεργειακή

επάρκεια της ΔΕΗ είναι διασφαλισμένη μέχρι και το 2006. 
• Δημιουργείται ενεργειακό κέντρο στην περιοχή Κορακιές το οποίο

θα λειτουργεί με μαζούτ χαμηλού θείου, ενώ προβλέπεται να λει-
τουργήσει με φυσικό αέριο, όταν κατασκευαστεί σταθμός LNG.

• Η δημιουργία του ενεργειακού κέντρου θα γίνει σε δύο φάσεις.
Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΔΕΗ ο χρόνος ολοκλήρωσης των
προεργασιών του εργοστασίου στην Κορακιά είναι 2 χρόνια και η
αποπεράτωσή του αναμένεται να γίνει σταδιακά ως το 2011-12,
οπότε θα παράγεται ηλεκτρική ενέργεια ισχύος 250 MW. Από το
2016 θα μπορεί να παράγει επιπλέον 250 MW. Δηλαδή, από το
2016 το εργοστάσιο θα παράγει ενέργεια ισχύος 500 MW. 

• Παράλληλα με την έναρξη λειτουργίας του ενεργειακού κέντρου
στην περιοχή Κορακιές, θα ξεκινήσει η σταδιακή αποξήλωση του
εργοστασίου της ΔΕΗ στα Λινοπεράματα. 

• Το εργοστάσιο στην Ξυλοκαμάρα Χανίων προβλέπεται να καλύ-
πτει ένα μικρό ποσοστό φορτίων βάσης του συστήματος και κυ-
ρίως σε περιόδους αιχμής, εξασφαλίζοντας παράλληλα την
απαιτούμενη εφεδρεία. 

• Κατά την υλοποίηση του σχεδιασμού το έλλειμμα που εμφανίζεται
το μεσοδιάστημα 2008-2011 θα καλυφθεί από το εργοστάσιο του
Αθερινόλακου. 
Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, μιλώντας στη

σύσκεψη, υπογράμμισε τον αναπτυξιακό ρόλο της ΔΕΗ και πρόσθεσε
ότι οι πολίτες θα πρέπει να στηρίξουν την παρουσία της ΔΕΗ, που
αποτελεί βασικό στήριγμα ανάπτυξης και ευημερίας της Τοπικής Κοι-
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νωνίας. Επεσήμανε ότι οι ετήσιες αυξήσεις του νησιού σε ηλεκτρισμό
είναι κατ’ αναλογία διπλάσιες από την υπόλοιπη χώρα, αναφέρθηκε
στο υψηλό κόστος παραγωγής της κιλοβατώρας και τόνισε ότι πρέπει
να ληφθούν υπόψη οι ανάγκες των δήμων που θα αναλάβουν το
βάρος του ενεργειακού. Για την απρόσκοπτη σύνδεση νέων πελατών
και την περαιτέρω βελτίωση της λειτουργίας των δικτύων διανομής
της Κρήτης η ΔΕΗ δαπανά ετησίως περί τα 16-17 εκατ. ευρώ. Ανα-
φέρθηκε αναλυτικά στον προγραμματισμό εγκατάστασης και λειτουρ-
γίας νέων μονάδων για την κάλυψη των αναγκών του νησιού την
περίοδο 2007 και 2008 καθώς και μέχρι το 2011. 

Το συνολικό επενδυτικό πρόγραμμα της ΔΕΗ για όλη αυτή τη χρο-
νική περίοδο θα φθάσει τα 1000 εκατ. ευρώ και θα δημιουργήσει 500
νέες μόνιμες θέσεις εργασίας. Θα δημιουργηθούν επίσης 500 έως
800 θέσεις εργασίας στη φάση της κατασκευής.

Ευχαρίστησε τους Βουλευτές, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους
εκπροσώπους των παραγωγικών δυνάμεων για τη δημιουργική συ-
ζήτηση σ’ ό,τι αφορά το μεγάλο ζητούμενο που είναι η ενεργειακή
επάρκεια της Κρήτης και επεσήμανε ότι παρατηρήθηκε σύγκλιση
απόψεων στο μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό που ανακοινώθηκε από το
υπουργείο και τη ΔΕΗ.

«Το γενικό συμπέρασμα», τόνισε ο κ. Δημήτρης Σιούφας, «είναι
ότι υπάρχει σύγκλιση απόψεων στο μεσοπρόθεσμο ενεργειακό
σχέδιο που παρουσίασε η Διοίκηση της ΔΕΗ, το οποίο έχει την
έγκριση του υπουργείου Ανάπτυξης. Ξεκινούμε νέο ανηφορικό
δρόμο για να κερδίσουμε το χαμένο χρόνο και να μπορέσουμε να
ανταποκριθούμε στον χρονικό ορίζοντα των προθεσμιών που θα
εξασφαλίζουν πλήρη επάρκεια για την κάλυψη σε ηλεκτρισμό των
νοικοκυριών, των αναγκών των πολιτών και του επιχειρείν στο
νησί. Ιδίως μάλιστα της βαριάς βιομηχανίας του νησιού που είναι
ο τουρισμός, η ποιοτική αναβάθμιση της οποίας απαιτεί, ανάμεσα
στ’ άλλα, να μην υπάρχουν προβλήματα ηλεκτροδότησης.» 

Ο κ. Δ. Σιούφας ακόμα ανέφερε ότι «ο γενικός γραμματέας Περι-
φέρειας κ. Σεραφείμ Τσόκας, το υπουργείο Ανάπτυξης και η ΔΕΗ θα
στηρίξουν δράσεις στους δήμους που φιλοξενούν μονάδες παραγω-
γής ηλεκτρισμού για ενίσχυση των τοπικών κοινωνιών.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης τόνισε ότι
έχει γίνει μελέτη για το φυσικό αέριο από τη ΡΑΕ, η οποία αξιο-
λογείται, και εάν αποδειχθεί βιώσιμη η λύση, πρόσθεσε ότι θα
τεθεί για χρηματοδότηση στο Δ΄ ΚΠΣ, επισημαίνοντας ότι το
ενεργειακό κέντρο στην περιοχή Κορακιές θα είναι έτοιμο να
δεχθεί φυσικό αέριο.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στε-
φάνου, αναφέρθηκε στα μακροχρόνια ενεργειακά προβλήματα της
Κρήτης και επεσήμανε ότι «η δημιουργία ενός ενεργειακού κέν-
τρου στην περιοχή Κορακιές αποτελεί μια ολοκληρωμένη πα-
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ρέμβαση με σκοπό να ικανοποιηθούν οι ενεργειακές ανάγκες της
νήσου έως το 2016 και μετά. Το υπουργείου Ανάπτυξης συνερ-
γάστηκε, στενά με τη διοίκηση της ΔΕΗ με μοναδικό γνώμονα
την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών
της Κρήτης σε μεσοπρόθεσμη βάση.» 

Ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας κ. Σεραφείμ Τσόκας ανέ-
φερε ότι η ενεργειακή πολιτική και ο προγραμματισμός για την
Περιφέρεια της Κρήτης βασίζεται στις σχετικές αποφάσεις του
Περιφερειακού Συμβουλίου Κρήτης. Αφορά την εξασφάλιση της
απαραίτητης ηλεκτρικής ισχύος και την ανάπτυξη ενός αποδο-
τικού συστήματος ηλεκτροπαραγωγής με ικανή εφεδρεία. «Η κα-
θαρή παραγωγή και χρήση επαρκούς και φθηνής ενέργειας»,
τόνισε, «αποτελούν πρόκληση και του παρόντος και ιδίως του
μέλλοντος. Όλοι μαζί με υπευθυνότητα, με ρεαλισμό και όραμα
προγραμματίζουμε το ενεργειακό μέλλον της Κρήτης στη νέα
ενεργειακή εποχή.»

Ο πρόεδρος της ΔΕΗ κ. Γιάννης Παλαιοκρασσάς επεσήμανε
ότι η ΔΕΗ είναι συνώνυμο τη Ανάπτυξης και αναφερόμενος στο νέο
ενεργειακό κέντρο στην Κορακιά είπε ότι στο μέλλον θα γίνει το ενερ-
γειακό κέντρο της Κρήτης.

Αναφερόμενος στον Αθερινόλακκο που ξεκίνησε τρεις μήνες πριν
από το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας και έξι μήνες νωρίτερα η 2η μο-
νάδα, είπε ότι «μας έσωσε από προβλήματα το καλοκαίρι του
2004». Ανέφερε ακόμη ότι η αύξηση της ζήτησης σε ηλεκτρική ισχύ
είναι 50 MW κάθε χρόνο για την Κρήτη, και υπογράμμισε ότι η ΔΕΗ
θα προχωρήσει με τη συναίνεση της τοπικής κοινωνίας ακόμη και αν
αυτό συνεπάγεται αυξημένο λειτουργικό κόστος για την επιχείρηση.
«Θέλουμε», είπε, «μια απόφαση που να εξασφαλίζει όχι μόνο
επάρκεια ενέργειας, αλλά και την αξιοπιστία του συστήματος».

Ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ κ. Στέργιος Νέζης παρου-
σίασε, αναλυτικά, τον ενεργειακό σχεδιασμό της ΔΕΗ για την Κρήτη
με χρονικό ορίζοντα το 2016 αφού έκανε αναδρομή στη σημερινή κα-
τάσταση. Ανέφερε ότι το ενεργειακό κέντρο στην Κορακιά θα λει-
τουργεί με μαζούτ χαμηλού θείου ενώ θα υπάρχει πρόβλεψη να
λειτουργήσει και με φυσικό αέριο. Ανέπτυξε το χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης των σχεδιαζόμενων έργων και έδωσε σχετικές δι-
ευκρινίσεις. 

Οι παρόντες βουλευτές της Κρήτης εξέφρασαν τις απόψεις τους
για τον ενεργειακό σχεδιασμό που παρουσίασαν το υπουργείο Ανά-
πτυξης και η ΔΕΗ, εξήραν το κλίμα συναίνεσης που επικράτησε στη
σύσκεψη, συμφώνησαν ότι, η κατασκευή του ενεργειακού κέντρου
στην Κορακιά είναι πραγματικά η μόνη σωστή και εφικτή λύση
που μπορεί να δώσει ενεργειακή επάρκεια στην Κρήτη τα επό-
μενα χρόνια και ζήτησαν να προχωρήσει ο σχεδιασμός με τους
γρηγορότερους δυνατόν ρυθμούς. 
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Οι Νομάρχες, οι πρόεδροι των ΤΕΔΚ και οι δήμαρχοι παρουσία-
σαν τις απόψεις και εξέφρασαν τις θέσεις τους και συμφώνησαν επί
της ουσίας με την πρόταση για τη δημιουργία ενεργειακού κέν-
τρου στην περιοχή Κορακιές.

Υπογραμμίζεται, με την ευκαιρία, ότι: 
• Η ΔΕΗ στην Κρήτη απασχολεί στην παραγωγή 508 άτομα και στη

διανομή 544 (σύνολο 1.052 άτομα) με ετήσια δαπάνη 45 εκ.
ευρώ. Επιπλέον απασχολεί προσωπικό εργολάβων : 
- στη συντήρηση εγκαταστάσεων παραγωγής 50 άτομα με ετή-

σιο κόστος 1 εκ. ευρώ.
- σε νέα έργα και στη συντήρηση εγκαταστάσεων διανομής 150

άτομα με ετήσιο κόστος 6 εκ. ευρώ. 
• Πέρα από το ανωτέρω συνεχώς απασχολούμενο προσωπικό από

τη ΔΕΗ απασχολείται και προσωπικό αναδόχων εταιρειών στη
φάση κατασκευής νέων έργων, περίπου 200-300 ατόμων. 

• Το μέσο συνολικό κόστος ηλεκτρικής ενέργειας στην Κρήτη ανά
MWh είναι 137 ευρώ και το μέσο συνολικό έσοδο 84 ευρώ. Από
τα στοιχεία αυτά προκύπτει μέση διαφορά κόστους-εσόδων 53
ευρώ ανά MWh, και συνεπώς η ΔΕΗ χρηματοδοτεί με 53 ευρώ
ανά MWh, στα πλαίσια της υποχρέωσής της για υπηρέτηση του
δημοσίου συμφέροντος.
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Ενέργειες για την εξασφάλιση 
της ενεργειακής επάρκειας της χώρας 

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, παρουσία των
υφυπουργών Ανάπτυξης κ.κ. Γιώργου Σαλαγκούδη και Γιάννη Πα-
παθανασίου, του γενικού γραμματέα Ανάπτυξης κ. Νίκου Στεφάνου,
του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας κ. Σπύρου Παπαδόπουλου, των
μελών της Ομάδας Εργασίας και υπηρεσιακών παραγόντων, έδωσε
σήμερα στη δημοσιότητα το Πόρισμα της Ομάδας Εργασίας για
«την ενίσχυση της αξιοπιστίας του Συστήματος Ηλεκτρικής ενέρ-
γειας και την επάρκεια ηλεκτροδότησης κατά το 2005», η οποία
συγκροτήθηκε με απόφαση του κ. Σιούφα τον περασμένο Σεπτέμβριο.

«Η πολιτική για την ενέργεια», υπογράμμισε ο κ. Δ. Σιούφας,
«δεν είναι και δεν πρέπει να γίνει πολιτική μιας Κυβέρνησης, ενός
κόμματος ή μιας πολιτικής ηγεσίας, του υπουργού, του υφυπουρ-
γού και του γενικού γραμματέα. Πρέπει να είναι υπόθεση όλων
και στρατηγική παρέμβαση για τα επόμενα χρόνια. Μόνο έτσι
μπορούμε να φέρουμε το μέλλον πιο κοντά, μόνο έτσι μπορούμε
να πατάμε στέρεα στο έδαφος, γιατί χωρίς στρατηγική κατεύ-
θυνση και βλέποντας μόνο το σήμερα, σημαίνει ότι δεν θα παίρ-
νουμε και τις σωστές αποφάσεις και δεν θα είμαστε άξιοι αυτών
που περιμένει ο ελληνικός λαός από τους πολιτικούς, από τα κόμ-
ματα, από τις Κυβερνήσεις και, βεβαίως, από την πολιτική ηγεσία
του υπουργείου Ανάπτυξης», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας.

Και συνέχισε:
«Θα ήθελα να επισημάνω», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας στους δημο-

σιογράφους, «ότι αποτελεί, για την ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης, για όλους και ιδίως για εκείνους που έχουν την ευθύνη
για τον ενεργειακό τομέα, κορυφαία επιλογή η υιοθέτηση μιας
μακροπρόθεσμης ενεργειακής πολιτικής. Με στόχευση, με κα-
θορισμένο χρονοδιάγραμμα και με την αξιολόγηση όλων των δυ-
νατοτήτων που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία. Γι΄ αυτό είναι
απόφασή μας να συστήσουμε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργει-
ακής Στρατηγικής. Ουσιαστικά θα αποτελεί αναβίωση του καταρ-
γηθέντος, δυστυχώς (αποδεικνύεται ότι ήταν μεγάλο λάθος) το
1989 Εθνικού Συμβουλίου Ενέργειας. Ήδη, το σχετικό νομοσχέ-
διο είναι προς το τέλος του και το επόμενο διάστημα πιστεύουμε
ότι θα γίνει νόμος του κράτους.» 

Παρουσιάζοντας το Πόρισμα, ο κ. Δ. Σιούφας επεσήμανε τα εξής:
«Για πρώτη φορά, τα τελευταία τουλάχιστον χρόνια, λαμβά-

νεται μια τέτοια πρωτοβουλία, με στόχο τον προγραμματισμό
της ενίσχυσης του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας. Συνεργαστήκαμε, για το
σκοπό αυτό, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, οι
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διοικήσεις των εμπλεκομένων φορέων και οργανισμών, οι αρ-
μόδιοι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης.»

Αναφερόμενος στις αδυναμίες του συστήματος παραγωγής, με-
ταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, ο κ. Δ. Σι-
ούφας απαρίθμησε τα εξής:
• Το σύστημα αποτελείται από τη λειτουργία πεπαλαιωμένων μο-

νάδων παραγωγής (πολλές από τις οποίες κατασκευάστηκαν
πριν από 30 έως και 35 χρόνια), οι οποίες αναπόφευκτα εμφανί-
ζουν υψηλή συχνότητα βλαβών, η αποκατάσταση των οποίων
απαιτεί ολοένα και περισσότερο χρόνο και μεγαλύτερο κόστος.

• Το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας είναι ανεπαρκές και
παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις σε κέντρα διανομής φορτίου
150/20kV, αλλά και στις διασυνδέσεις μεταξύ τους με υπόγεια κα-
λώδια των 150kV.

• Το σύστημα διανομής στηρίζεται σε παλαιούς μετασχηματιστές
χαμηλής τάσεως και τόσο η παραγωγή, όσο η μεταφορά και η δια-
νομή ηλεκτρικού ρεύματος, βρίσκονται πολύ πίσω από τους ρυθ-
μούς αύξησης της ζήτησης και των φορτίων αιχμής. 
Στη συνέχεια, ο κ. Δ. Σιούφας παρουσίασε τη συστηματική προ-

σπάθεια που άρχισε το υπουργείο Ανάπτυξης από τον Μάρτιο του
2004, σε συνεργασία με τις διοικήσεις της ΔΕΗ και του ΔΕΣΜΗΕ, για
την ενίσχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας και είχε δύο βασικούς στόχους:

Πρώτον: Να διασφαλισθεί επάρκεια και ασφάλεια ηλεκτρικού
ρεύματος στην περίοδο των Ολυμπιακών και Παραολυμπιακών Αγώ-
νων και

Δεύτερον: Να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή ανταπόκριση του συ-
στήματος στις αυξανόμενες ανάγκες του 2004 και 2005. Έτσι, εντάχ-
θηκαν στο δίκτυο μια σειρά από ενισχύσεις, που αναβάθμισαν
σημαντικά το σύστημα. Θα ήθελα να κάνω ιδιαίτερη αναφορά στο σύ-
στημα των 150kV στην Αργυρούπολη, που αποφόρτισε το ΚΥΤ Παλ-
λήνης και έδωσε ανάσα σε όλο το σύστημα της Νότιας Αττικής. Όπως
επίσης και στην ένταξη των νέων υποσταθμών των Βριλησσίων και
του Κορυδαλλού. Υπενθυμίζω ότι οι υποσταθμοί της Αργυρούπολης
και του Κορυδαλλού κατασκευάστηκαν σε χρόνο ρεκόρ και αποτέλε-
σαν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις, για την ενίσχυση της ευστάθειας
του συστήματος. Σήμερα, μου δίνεται η ευκαιρία να συγχαρώ για
ακόμη φορά τους Δημάρχους της Αργυρούπολης, του Κορυδαλλού
και των Βριλησσίων, για τη συμβολή τους στην υλοποίηση των κρίσι-
μων αυτών έργων υποδομής.

«Την περίοδο Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2004», τόνισε ο κ. Δ. Σι-
ούφας, «εντάχθηκαν μια σειρά νέοι υποσταθμοί, νέοι αυτομετα-
σχηματιστές, πυκνωτές, τερματικά καλωδίων, ηλεκτρονόμοι
προστασίας καθώς και νέες γραμμές μεταφοράς, που ενίσχυσαν
αποτελεσματικά το σύστημα και συνέβαλαν στην ομαλή λειτουρ-
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γία του. Στην περίοδο αυτή το σύστημα ενισχύθηκε περισσότερο
απ’ ό,τι σωρευτικά είχε γίνει σε διάστημα πολλών ετών.» Και
έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα που συνέταξαν οι υπηρεσίες
του ΔΕΣΜΗΕ για τα «Έργα ΜΑΣΜ που υλοποιήθηκαν από τη
ΔΕΗ και εντάχθηκαν στο Σύστημα Μεταφοράς κατά το χρονικό
διάστημα Μαρτίου - Δεκεμβρίου 2004».

Όσον αφορά τα έργα, τις πολιτικές αποφάσεις και τις παρεμβάσεις
που έχουν προγραμματισθεί για το 2005, με βάση τις προτάσεις και
την εργασία όλων των μελών της Ομάδας Εργασίας, με στόχο τη δια-
σφάλιση επάρκειας και ασφάλειας ηλεκτροδότησης για την ενδοχώρα
και τα νησιά, ο κ. Δ. Σιούφας ξεκαθάρισε ότι «η ηγεσία του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης δεν προτίθεται να υιοθετήσει περικοπές φορ-
τίων, ως πολιτική αντιμετώπισης της αυξημένης ζήτησης. Για
την αντιμετώπιση», τόνισε, «στοχαστικών φαινομένων, η άνευ
προειδοποίησης περικοπή φορτίων αποτελεί έσχατη λύση και
ως τέτοια ενεργοποιείται, μόνον εάν και όταν έχουν εξαντληθεί
όλα τα μέσα διατήρησης του Συστήματος σε ευσταθή κατάσταση
λειτουργίας. Για το λόγο αυτό οι αρμόδιοι φορείς, ο Διαχειριστής
του Συστήματος Μεταφοράς και ο Διαχειριστής του Δικτύου θα
καθορίσουν –σε συνεργασία με τη ΡΑΕ- τις απαραίτητες διαδι-
κασίες και τις λεπτομέρειες εφαρμογής, οι οποίες πρέπει να ικα-
νοποιούν τις σχετικές πάγιες διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης
του Συστήματος.»

Στη συνέχεια αναφέρθηκε στα μέτρα που πρότεινε η Ομάδας Ερ-
γασίας (πολλά από τα οποία χαρακτήρισε μάλιστα ως ιδιαίτερα ση-
μαντικά και υιοθετήθηκαν από το υπουργείο Ανάπτυξης) και που
ενδεικτικά είναι τα εξής:
 Υλοποίηση των έργων που έχουν συμπεριληφθεί στην υπό έγκριση

Μελέτη Ανάπτυξης του Συστήματος 2005-2009 για ένταξη στο
πρώτο εξάμηνο του 2005. Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται νέες
γραμμές μεταφοράς των 150kV, πρόσθετοι μετασχηματιστές σε
ΚΥΤ, πρόσθετες διατάξεις αντιστάθμισης στην υψηλή τάση κ.λπ.

 Ενοικίαση αεριοστροβιλικών μονάδων 120 MW από τη ΔΕΗ στο
Λαύριο, πριν από τον Ιούνιο του 2005.

 Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού της υδροηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

 Βελτιστοποίηση του προγραμματισμού και των συμβολαιοποι-
ήσεων εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας.

 Επιτάχυνση, κατά άμεση προτεραιότητα, της κατασκευής του ΚΥΤ
Αχαΐας, του ΚΥΤ Κορίνθου και του ΚΥΤ Μεγαλόπολης. Πρόκειται
για τρεις σημαντικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση του νότιου συ-
στήματος και ειδικά της Πελοποννήσου. Στην Πελοπόννησο, τα
τελευταία χρόνια, τα μέσα φορτία και τα φορτία αιχμής έχουν αυ-
ξηθεί σημαντικά, ενώ οι πεπαλαιωμένες μονάδες της Μεγαλόπο-
λης εμφανίζουν υψηλή συχνότητα βλαβών και συχνά τίθενται
εκτός λειτουργίας.
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 Αναγκαία κατασκευή, τουλάχιστον ενός ΚΥΤ στην περιοχή του Λε-
κανοπεδίου Αττικής, σε συνεργασία με τις δημοτικές Αρχές και
τους κατοίκους για να πάρουμε «ανάσες», να ενισχυθεί η ευστά-
θεια του συστήματος και να αξιοποιηθεί η παραγωγή ενέργειας
από την πέμπτη μονάδα του Λαυρίου, η κατασκευή της οποίας
θα ολοκληρωθεί στις αρχές του 2006.

 Αναγκαία ολοκλήρωση των διεθνών διασυνδέσεων του ηλεκτρι-
κού μας συστήματος (ενίσχυση των διασυνδέσεων Ελλάδας -
FYROM, Ελλάδας - Βουλγαρίας και Ελλάδας - Τουρκίας σε συν-
δυασμό με την ένταξη του ελληνικού συστήματος στα μεγάλα δι-
ευρωπαϊκά δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας).
«Πρόκειται», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας, «για πολύ σημαντικές πα-

ρεμβάσεις, η υλοποίηση των οποίων ξεκινά μέσα στο 2005 και
εκτιμάται ότι θα δώσει τη δυνατότητα για υπερδιπλάσιες συνο-
λικά, εισαγωγές και εξαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος από και
προς τις χώρες αυτές.»
• Ιδιαίτερο βάρος δίδεται στον περιορισμό της αέργου ισχύος για

να σταθεροποιηθεί το σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
και για να περιορίσουμε, κατά το δυνατόν, τις ανάγκες για αύξηση
της παραγόμενης ισχύος. 
«Δεν μπορεί», υπογράμμισε ο κ. Δ. Σιούφας, «να διαιωνίζεται

η σημερινή κατάσταση. Δεν μπορεί οι μεγάλες και ηλεκτροβόρες
εγκαταστάσεις του ευρύτερου Δημόσιου, αλλά και ιδιωτικού
τομέα να εμφανίζουν συντελεστή αέργου ισχύος σε εξαιρετικά
χαμηλά επίπεδα. Ήδη, Επιτροπή με επικεφαλής το Γενικό Γραμ-
ματέα κ. Νίκο Στεφάνου εργάζεται προς την κατεύθυνση αυτή και
σύντομα θα έχει έτοιμο το πόρισμά της.»
• Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται σε ενεργητικές πολιτικές και παρεμ-

βάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας.
«Θα πρέπει να γίνει αντιληπτό απ’ όλους», τόνισε, «ότι οι κα-

θυστερήσεις του παρελθόντος δεν μπορεί να εξαλειφθούν, ούτε
σε δέκα μήνες, αλλά ούτε καν μέσα στα επόμενα δύο χρόνια.
Οφείλουμε όλοι να μεταβάλουμε την ενεργειακή μας συμπερι-
φορά. Οφείλουμε να αλλάξουμε την αντίληψη που θέλει την
ενέργεια ως απλό εμπορεύσιμο προϊόν, που μπορεί να διατίθε-
ται και να καταναλώνεται σε ολοένα και μεγαλύτερες ποσότητες.
Δεν έχουμε απεριόριστη ηλεκτρική ενέργεια στη διάθεσή μας. Η
αρχή πρέπει βέβαια να γίνει από το ίδιο το Δημόσιο και τις υπη-
ρεσίες του. Παράλληλα, όμως, και οι βιομηχανικοί, αλλά και οι
οικιακοί καταναλωτές θα πρέπει να προσαρμόσουμε ανάλογα
τη συμπεριφορά μας. Ήδη, έχω δώσει κατευθύνσεις στη διοί-
κηση της ΔΕΗ, να επεξεργαστεί άμεσα, τη λήψη όλων των ανα-
γκαίων μέτρων για την παροχή κινήτρων μειωμένης
τιμολόγησης ανά κιλοβατώρα, σε βιομηχανικούς, σε πρώτη
φάση, και σε οικιακούς καταναλωτές, σε δεύτερη φάση. Επι-
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πλέον, από κοινού με τη διοίκηση της ΔΕΗ και το ΚΑΠΕ, ξεκινάμε
τους επόμενους μήνες, εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητο-
ποίησης της κοινής γνώμης στο ζήτημα αυτό.»
• Για την ανάληψη μέρους του φορτίου αιχμής, κατά τη διάρκεια των

λίγων αυτών ωρών, θα προβλεφθεί η δυνατότητα ενεργοποίησης
των εφεδρικών Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ) που διαθέτουν
οι πελάτες μέσης τάσης της ΔΕΗ.

• Για το νησιωτικό χώρο που βρίσκεται εκτός του εθνικού διασυν-
δεδεμένου συστήματος, για το 2005 θα δοθούν λύσεις με την το-
ποθέτηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών (Η/Ζ).
«Ήδη, έχω ζητήσει, ο προγραμματισμός για τα νησιά, να

τεθεί υπό την εποπτεία του προέδρου της ΔΕΗ, κ. Ιωάννη Πα-
λαιοκρασσά», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας. «Το υπουργείο Ανάπτυξης
μαζί με τη διοίκηση της ΔΕΗ, όπως κάναμε κατά την πρόσφατη
επίσκεψή μας στην Κρήτη, σε συνεργασία με τις Τοπικές Αρχές
επεξεργάζεται και θα προωθήσει ολοκληρωμένα μεσοπρόθεσμα
ενεργειακά προγράμματα για τα νησιά, ώστε να δοθούν λύσεις
στα χρόνια προβλήματα παροχής επαρκούς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας με ορίζοντα το 2020.» 

Ο κ. Δ. Σιούφας έκλεισε την παρουσίαση του Πορίσματος προ-
σθέτοντας τα εξής:

«Η ΔΕΗ έχει συμβάλει, ίσως όσο κανείς άλλος φορέας, στον
εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη της Χώρας τις τελευταίες πέντε
δεκαετίες. Η υπόθεση, όμως της ασφαλούς και επαρκούς τροφο-
δότησης ηλεκτρικής ενέργειας της Χώρας δεν είναι μόνο δικό της
θέμα. Είναι υπόθεση όλων μας. Οφείλουμε, όλοι, με υπευθυνότητα
απέναντι στο κοινωνικό σύνολο να συνεννοούμαστε, να συνερ-
γαζόμαστε και να προγραμματίζουμε από κοινού για την επιτά-
χυνση της υλοποίησης των αναγκαίων έργων και παρεμβάσεων.
Ιδίως σήμερα που το σύστημα βρίσκεται σε οριακή κατάσταση,
όπως όλοι αναγνωρίζουν και χρειάζεται να προχωρήσουμε με άλ-
λους ρυθμούς. Κάνω έκκληση σε όλους γι’ αυτό.

Η Ομάδα Εργασίας θα συνεχίσει το έργο της για τον προ-
γραμματισμό και τις παρεμβάσεις μετά το 2005. Ο υφυπουργός
Ανάπτυξης, κ. Γ. Σαλαγκούδης, ο γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου και οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί
παράγοντες θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τις διοικήσεις
των εμπλεκόμενων φορέων και θα εποπτεύουν την υλοποίηση
των αποφάσεων. Μία φορά το μήνα, θα συνεδριάζουμε όλοι
μαζί, πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, υπηρεσιακοί
παράγοντες και εμπλεκόμενοι φορείς, ώστε να επιβεβαιώνουμε
την πρόοδο των έργων με βάση το χρονοδιάγραμμα.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης και πρόεδρος της Ομάδας Εργασίας
κ. Γιώργος Σαλαγκούδης έκανε αναλυτική παρουσίαση του Πορί-
σματος επισημαίνοντας, μεταξύ των άλλων, τα εξής:

282



«Θα ήθελα να δώσω ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι στο
πόρισμα αυτό κατέληξαν ομόφωνα φορείς που μέχρι πρότινος
είχαν τουλάχιστον κακές σχέσεις μεταξύ τους. Αυτό σηματοδοτεί
μια πολύ καλή συνέχεια για το μέλλον και νομίζω ότι το δεύτερο
Πόρισμα για τον μεσομακροπρόθεσμο Σχεδιασμό θα έχει την ίδια
ομόφωνη επιδοκιμασία από όλους τους φορείς Η αρμονική και
αγαστή συνεργασία όλων των φορέων της ηλεκτρικής αγοράς,
να συζητούν και να συμφωνούν, είναι κάτι που δεν ήταν καθόλου
αυτονόητο μέχρι πρότινος. Για πρώτη φορά όλοι οι εμπλεκόμενοι
φορείς, ΡΑΕ, ΔΕΗ, ΔΕΣΜΗΕ, κατάφεραν να καταλήξουν ομόφωνα
στο πρώτο επίσημο Πόρισμα για την ενεργειακή επάρκεια.
Τολμώ να πω ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ποτέ στο παρελθόν Σή-
μερα είναι καθημερινή πρακτική της νέας ηγεσίας και δείχνει το
δρόμο της συναίνεσης που θα ακολουθήσουμε και στο μέλλον.» 

Στη συνέχεια, ο κ. Σαλαγκούδης υπογράμμισε τη δύσκολη κατά-
σταση στην οποία έχει βρεθεί το ηλεκτρικό μας σύστημα και αναφέρ-
θηκε στο Πόρισμα, επισημαίνοντας τα εξής: 

«Η πολυετής αδράνεια στην προώθηση συγκεκριμένων πο-
λιτικών αντιμετώπισης των προβλημάτων αυτών, έχει οδηγήσει
στη σημερινή οριακή κατάσταση. Η Επιτροπή σε αυτό το χρονικό
διάστημα, όπως θα δείτε και στο Πόρισμα έχει ορίσει χρονοδιά-
γραμμα για τις ενέργειές της, το οποίο ήδη παρακολουθείται και
εκτελείται Έχουν ήδη γίνει πολλές δράσεις και οι Ομάδες εργα-
σίας που έχουν συσταθεί εργάζονται ήδη, ενώ κάποιες έχουν τε-
λειώσει την εργασία τους. Το Πόρισμα περιλαμβάνει επίσης
αναλυτική αναφορά σε κάθε νησί. Παρουσιάζει αναλυτικά όλες
τις επιλεγείσες λύσεις δεδομένων των χρονικών περιορισμών
για το 2005: έμφαση στα έργα συντήρησης και βελτιστοποίησης
των δικτύων μεταφοράς και διανομής. Έχουμε προγραμματίσει
διαδικασίες συντήρησης που θα γίνουν όπως ακριβώς έγιναν και
στους Ολυμπιακούς Αγώνες και με περισσότερη φροντίδα, δί-
νοντας έμφαση στις μονάδες του Νοτίου Συστήματος που πρό-
σφατα τις επισκέφθηκα για να τονίσω σε όλους τους
εργαζόμενους την ευθύνη που αναλαμβάνουν για το καλοκαίρι
του 2005. Επίσης κάνουμε βέλτιστο προγραμματισμό των εισα-
γωγών και των υδροηλεκτρικών, και πιέζουμε για την ένταξη της
πρώτης φάσης της μονάδας των ΕΛΠΕ στη Θεσσαλονίκη.

Για πρώτη φορά το πόρισμα θέτει στην πολιτική ατζέντα σε
τόσο υψηλό επίπεδο το σημαντικό ζήτημα του Προγραμματι-
σμού Διαχείρισης Ζήτησης και της Εξοικονόμησης Ενέργειας
που απουσίαζαν σχεδόν πλήρως από την ενεργειακή πολιτική
της χώρας. Πρέπει όλοι μαζί να προσαρμόσουμε την ενεργειακή
συμπεριφορά μας, να κάνουμε τρόπο ζωής την εξοικονόμηση
ενέργειας και να συνειδητοποιήσουμε ότι για το επόμενο 12μηνο
αλλά και για πάντα, η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ένα προϊόν
που μπορεί να σπαταλάται. Η ΔΕΗ προετοιμάζεται αλλά πρέπει
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όλοι μαζί να συνδράμουμε ώστε να υπάρξει ένα διάστημα ζύμω-
σης. Είναι κρίμα ο ελληνικός λαός να πληρώνει για λίγες μόνο
ώρες αιχμής τεράστια ποσά για την κατασκευή νέων μονάδων,
την στιγμή που αυτή την αιχμή θα μπορούσαμε να την αντιμε-
τωπίσουμε με συστήματα διαχείρισης της ζήτησης

Σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ προετοιμάζουμε την νομοθεσία
για την εναρμόνιση με την κοινοτική οδηγία για την ενεργειακή απο-
δοτικότητα των κτιρίων, ώστε στα νέα κτίρια που κτίζονται να λαμβά-
νεται υπόψη η βέλτιστη χρησιμοποίηση της ενέργειας . Μέσα στο
2005 πιστεύω ότι το σχετικό νομοσχέδιο θα είναι έτοιμο. Τελειώνοντας
θα επαναλάβω αυτό που είπε και ο υπουργός και το τονίζω για να
δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση: πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι από
εδώ και στο εξής η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι ένα είδος που μπο-
ρούμε να το σπαταλάμε. Είναι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης και βελ-
τίωσης της ποιότητας ζωής των πολιτών. Η πολιτεία είναι
υποχρεωμένη να φροντίζει για την επάρκεια της ηλεκτρικής ενέργειας
αλλά ταυτόχρονα πρέπει να υπάρχει η βέλτιστη χρήση αυτού του ση-
μαντικού αγαθού από την κοινωνία μας.»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στε-
φάνου μεταξύ άλλων επεσήμανε τα εξής: 

«Δεδομένου ότι για την κατασκευή νέων μονάδων παραγωγής
απαιτούνται χρονοβόρες διαδικασίες που καλύπτουν μια περίοδο
τουλάχιστον τεσσάρων έως πέντε ετών, ουσιαστικά η πολιτική
μας για τη διασφάλιση επαρκούς και ασφαλούς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας για το 2005, θα στηριχθεί στην περαιτέρω ενίσχυση του συ-
στήματος μεταφοράς, σε μέτρα για τον περιορισμό της αέργου
ισχύος αλλά και την ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης, ότι η
ηλεκτρική ενέργεια ούτε απεριόριστη είναι, ούτε αποθηκεύεται. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης θα προχωρήσει μαζί με τη ΔΕΗ και
το ΚΑΠΕ συντεταγμένα, με μια ολόκληρη εκστρατεία ευαισθητο-
ποίησης και ενημέρωσης της κοινής γνώμης για τη μεταβολή της
συμπεριφοράς όλων μας στη αλόγιστη κατανάλωση ενέργειας.

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι τους τελευταίους 6-
7- μήνες, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς συνεργάζονται στενά με-
ταξύ τους με μοναδικό στόχο τη διασφάλιση της ομαλής
λειτουργίας του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και διανο-
μής ηλεκτρικής ενέργειας.» 

Υπενθυμίζεται ότι πρόεδρος της Ομάδας αυτής είχε οριστεί με
απόφαση του κ. Σιούφα ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γεώργιος Σα-
λαγκούδης και μέλη της οι κ.κ. :
 Ιωάννης Παλαιοκρασσάς, πρόεδρος του ΔΣ της Δημόσιας Επι-

χείρησης Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ). 
 Στέργιος Νέζης, διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ. 
 Ευάγγελος Λεκατσάς, πρόεδρος του Διαχειριστή του Συστήμα-

τος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ). 
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 Ιωάννης Θεοδωρακόπουλος, διευθύνων σύμβουλος του ΔΕ-
ΣΜΗΕ. 
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Το νέο καθεστώς αδειοδότησης 
μεταποιητικών επιχειρήσεων 

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, με την παρουσία
του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου, του γενικού
γραμματέα Βιομηχανίας κ. Σπύρου Παπαδόπουλου, του γενικού
γραμματέα Εμπορίου κ. Δημήτρη Βρεττάκου, του γενικού γραμματέα
Καταναλωτή κ. Αθανασίου Σκορδά, του ειδικού γραμματέα για την
Ανταγωνιστικότητα κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου και υπηρεσιακών πα-
ραγόντων του υπουργείου και της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, πα-
ρουσίασε στους δημοσιογράφους το Σχέδιο Νόμου, που αφορά το
νέο καθεστώς αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

Νωρίτερα, αυτό το Σχέδιο Νόμου εγκρίθηκε από τον πρωθυ-
πουργό κ. Κώστα Καραμανλή και την Κυβερνητική Επιτροπή. Μετά
τη συνεδρίαση της Κυβερνητικής Επιτροπής ο κ. Δ. Σιούφας έκανε
την ακόλουθη δήλωση στους δημοσιογράφους:

«Ο Πρωθυπουργός και η Κυβερνητική Επιτροπή ενέκριναν
το σχέδιο νόμου, που θα έρθει τις επόμενες μέρες στην Εθνική
Αντιπροσωπεία, για το νέο σύστημα αδειοδότησης των μεταποι-
ητικών επιχειρήσεων στη χώρα. Πραγματοποιείται μια μεγάλη
μεταρρυθμιστική παρέμβαση. Θα έλεγα μια μικρή επανάσταση
στον τρόπο με τον οποίο θα χορηγούνται οι άδειες λειτουργίας
και εγκατάστασης των επιχειρήσεων. Για τον μεγαλύτερο αριθμό
επιχειρήσεων –και ιδιαίτερα των μικρομεσαίων- οι χρόνοι πε-
ριορίζονται και σε δικαιολογητικά και σε χρόνο κατά 80% σε
σχέση με αυτό που ισχύει σήμερα. Από τις 20 άδειες που χρει-
άζονται σήμερα για να ξεκινήσει μια επιχείρηση, οι 12 καταρ-
γούνται και περιορίζονται σε 8. Λεπτομέρειες γι’ αυτή τη νέα
εποχή που ξεκινά –και στο χώρο των αδειοδοτήσεων, αλλά και
της δημιουργίας νέου επενδυτικού κλίματος- θα δώσω σε λίγο,
σε συνέντευξη στο Ζάππειο προς τους συντάκτες του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και τους πολιτικούς συντάκτες». 

Παρουσιάζοντας το Σχέδιο Νόμου στους δημοσιογράφους, ο κ.
Δ. Σιούφας, επεσήμανε ότι αποτελεί προϊόν συστηματικής εργασίας
της γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης και
στενής συνεργασίας του υπουργείου Ανάπτυξης με το υπουργό Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων κ. Γιώργου Σουφλιά
και τον υφυπουργό κ. Σταύρο Καλογιάννη και καινοτόμων και τολ-
μηρών ιδεών και προτάσεων σαράντα περίπου φορέων, υπογράμ-
μισε το βασικό στόχο της Νέας Οικονομικής και Αναπτυξιακής
πολιτικής που είναι η δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού περι-
βάλλοντος για την τόνωση της επιχειρηματικότητας των Ελλή-
νων και των Ελληνίδων, την προσέλκυση ξένων επενδύσεων,
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την ενίσχυση της παραγωγικότητας και τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της Οικονομίας μας, και τόνισε:

«Το σχέδιο νόμου που παρουσιάζουμε σήμερα αποτελεί μια
σημαντική μεταρρυθμιστική τομή στην κατεύθυνση αυτή. Αλλά-
ζουμε το καθεστώς αδειοδότησης των επιχειρήσεων. Δημιουρ-
γούμε ένα νέο απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο κάνοντας αρχή
από τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, για να ακολουθήσει αμέσως
μετά η απλοποίηση του πλαισίου αδειοδότησης των εμπορικών
επιχειρήσεων».

Αναφερόμενος στα αποτελέσματα του Σχεδίου Νόμου, ο κ. Δ. Σι-
ούφας επεσήμανε ότι, με βάση την εμπειρία που έχει αποκτηθεί μέχρι
σήμερα, η ψήφιση και η εφαρμογή του παρόντος Σχεδίου Νόμου θα
οδηγήσει:

• σε εντυπωσιακή μείωση του χρόνου χορήγησης της άδειας
εγκατάστασης για τις μονάδες χαμηλής όχλησης. 
Εκτιμάται ότι για το 70-75 % των επιχειρήσεων (μονάδες χαμηλής
όχλησης) ο επενδυτής θα χρειάζεται κατά μέσο όρο δέκα (10) με
μέγιστο τριάντα (30) ημέρες (για πολλές μονάδες της κατηγορίας
δεν θα απαιτείται κανένα δικαιολογητικό) για να του χορηγηθεί η
άδεια εγκατάστασης από την Αρμόδια Υπηρεσία της Νομαρχίας.
Ο αντίστοιχος χρόνος σήμερα για την αδειοδότηση των παρα-
πάνω επιχειρήσεων υπολογίζεται ότι μπορεί να φτάσει τους δώ-
δεκα (12) μήνες ή και σε μεγαλύτερο χρόνο κατά περίπτωση.

• σε απαλλαγή από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγ-
κατάστασης και λειτουργίας. 
Με την αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος από 12 KW σε
22 KW, για τα επαγγελματικά εργαστήρια, ένας μεγάλος αριθ-
μός μικρών επιχειρήσεων που βρίσκονται εκτός Αττικής, θα απαλ-
λαγούν από την υποχρέωση εφοδιασμού με άδεια εγκατάστασης
και λειτουργίας.

• σε σημαντική μείωση του χρόνου χορήγησης της άδειας εγ-
κατάστασης για τις μονάδες μέσης και υψηλής όχλησης.
Σημαντική θα είναι και η μείωση του χρόνου που απαιτείται για
την αδειοδότηση των επιχειρήσεων μέσης και υψηλής όχλησης,
αφού η διακίνηση των δικαιολογητικών θα γίνεται από μια Δ/νση,
και δεν θα χρειάζεται ο ενδιαφερόμενος επενδυτής ή ο μηχανικός
του να απευθύνονται σε πολλές Υπηρεσίες ξοδεύοντας πολύτιμο
χρόνο και αυξάνοντας το κόστος της αδειοδότησης.

• θα διευκολυνθεί η ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός μεγάλου
αριθμού ελληνικών επιχειρήσεων προς όφελος της οικονομίας της
χώρας και, επιπλέον θα ενθαρρυνθεί η προσέλκυση ξένων
επενδύσεων, οι οποίες μέχρι σήμερα αποθαρρύνονταν και λόγω
του πολύπλοκου και χρονοβόρου καθεστώτος αδειοδότησης.
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«Το νομοσχέδιο αυτό», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας, «αποτελεί το
πρώτο βήμα, το πρώτο κεφάλαιο στο νέο σύστημα αδειοδότη-
σης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. Είναι ένα ριζοσπαστικό
νομοθέτημα το οποίο θα λύσει σημαντικά προβλήματα σε ό,τι
αφορά την ίδρυση και λειτουργία των βιομηχανικών επιχειρή-
σεων. Ικανοποιεί χρόνια αιτήματα, απλοποιώντας τις σημερινές
διαδικασίες και διευκολύνοντας (σε ένα ποσοστό 85% των περι-
πτώσεων). την αδειοδότηση των βιομηχανικών επιχειρήσεων.

Ανάμεσα στ’ άλλα σημαίνει :
- Αντιμετώπιση της γραφειοκρατίας.
- Δημιουργία νέου επενδυτικού περιβάλλοντος.
- Ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας
- Τόνωση της απασχόλησης 
- Ουσιαστικό βήμα για την επανίδρυση του κράτους.
- Νέα σχέση εμπιστοσύνης με τον πολίτη, κράτος κοντά στον

πολίτη, κοντά στις δημιουργικές δυνάμεις της κοινωνίας».

Στη συνέχεια, ο κ. Δ. Σιούφας απαρίθμησε τους κυριότερους λό-
γους για τους οποίους το υπάρχον θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των
μεταποιητικών επιχειρήσεων αδυνατεί να ανταποκριθεί στις σημερινές
ανάγκες, όπως:
1. Η πολυνομία και οι αντιφάσεις της νομοθεσίας. 
2. Η απηρχαιωμένη σε πολλούς τομείς νομοθεσία. 
3. Η έλλειψη κωδικοποίησης της βιομηχανικής νομοθεσίας. 
4. Η δομή και η ανεπαρκής στελέχωση, των Νομαρχιακών Υπη-

ρεσιών Βιομηχανίας. 

Οι στόχοι του σχεδίου νόμου, όπως τους απαρίθμησε ο κ. Δ. Σι-
ούφας, είναι οι εξής: 
 να απλοποιήσει τόσο το θεσμικό πλαίσιο αδειοδότησης των με-

ταποιητικών επιχειρήσεων όσο και να προστατέψει το περιβάλ-
λον, τη δημόσια υγεία και ασφάλεια. 

 να επιβάλει τομές σε ένα πολύπλοκο και γραφειοκρατικό κανονι-
στικό καθεστώς το οποίο αποσπασματικά και σωρευτικά είχε δια-
μορφωθεί στη διάρκεια των 100 τελευταίων ετών. 

 να ελαχιστοποιήσει το χρόνο, αλλά και το κόστος που απαιτείται
για την έναρξη και την υλοποίηση επενδυτικών προτάσεων, να
ενισχύσει την απορρόφηση κοινοτικών κονδυλίων και να ενθαρ-
ρύνει τη προσέλκυση ξένων κεφαλαίων στη Χώρα μας.

Με το νόμο καταργούνται οι δυο βασικοί νόμοι με τους οποί-
ους αδειοδοτούνται οι μεταποιητικές επιχειρήσεις (ο ν. 2516/97
ο οποίος περιέχει τις αρχές και τον τρόπο έκδοσης των αδειών εγκα-
τάστασης, επέκτασης και εκσυγχρονισμού των μεταποιητικών μονά-
δων και ο ν. 2965/01 ο οποίος ρυθμίζει επιπλέον ειδικά θέματα των
μονάδων αυτών για την Αττική), λόγω των προβλημάτων εντοπίστη-
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καν από την εφαρμογή τους, των διατάξεων που δεν μπορούσαν να
εφαρμοστούν και των συμπληρώσεων που έπρεπε να γίνουν προ-
κειμένου να επιτευχθεί η αποτελεσματικότερη εφαρμογή τους 

Για να δοθεί ουσιαστική λύση στην παρούσα κρίση του συστήμα-
τος αδειοδότησης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, τόνισε ο κ. Δ. Σι-
ούφας, προτείνονται με το νομοσχέδιο αυτά τα ακόλουθα μέτρα :
• Μέτρα εκσυγχρονισμού και απλοποίησης νομοθετικού πλαισίου
• Μέτρα αναδιοργάνωσης και συγκρότησης Υπηρεσιών
• Μέτρα συντονισμού και συνεργασίας με συναρμόδια υπουργεία

Στη συνέχεια, ο κ. Δ. Σιούφας απαρίθμησε τα μέτρα εκσυγχρονι-
σμού και απλοποίησης νομοθετικού πλαισίου, που αφορούν βασικές
βελτιώσεις για την αδειοδότηση των μεταποιητικών επιχειρήσεων και
που, επιγραμματικά, είναι τα εξής:
1. Μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (καταργούνται

12 δικαιολογητικά - Παράρτημα Ι) για την χορήγηση άδειας εγκα-
τάστασης και άδειας λειτουργίας.

2. Αύξηση του ορίου της κινητήριας ισχύος των επαγγελματι-
κών εργαστηρίων από 12KW σε 22KW (30 ΗΡ) διότι, το όριο
των 12 KW που υπάρχει σήμερα είναι ξεπερασμένο καθώς η
πλειοψηφία των επαγγελματικών εργαστηρίων έχει μηχανολογικό
εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ από 10 έως 22KW. Η ανωτέρω τρο-
ποποίηση θα απαλλάξει από την υποχρέωση εφοδιασμού με
άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας μεγάλο αριθμό μικρών επι-
χειρήσεων που βρίσκονται εκτός Αττικής.

3. Καταργείται η διπλή αδειοδότηση των επιχειρήσεων υγει-
ονομικού ενδιαφέροντος. 

4. Απαλλάσσονται από την υποχρέωση έκδοσης άδειας εγκα-
τάστασης και λειτουργίας, οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολο-
γικές εγκαταστάσεις παροχής υπηρεσιών χαμηλής όχλησης, οι
οποίες διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό με κινητήρια ισχύ
μέχρι 4 KW και θερμική ισχύ μέχρι 8 KW.

5. Απαλλάσσονται τα επαγγελματικά εργαστήρια που εγκαθί-
στανται σε χώρους κύριας χρήσης από την υποχρέωση αλ-
λαγής της χρήσης του χώρου εγκατάστασης. Με τον τρόπο
αυτό μειώνεται σημαντικά ο χρόνος και το κόστος εγκατάστασης
των πάρα πολλών μικρών επαγγελματικών εργαστηρίων, χωρίς
να δημιουργείται πρόβλημα στην καλή λειτουργία τους (περιβάλ-
λον, ασφάλεια κ.λπ.

6. Επιτρέπεται η εγκατάσταση επαγγελματικών εργαστηρίων
χαμηλής όχλησης εντός των ορίων οικισμών προϋφιστάμε-
νων του έτους 1923 καθώς και η εγκατάσταση μονάδων χα-
μηλής όχλησης στην περιμετρική ζώνη των 500 μ. από τα
όρια των ως άνω οικισμών. Με αυτή τη ρύθμιση εναρμονίζονται
τα πολεοδομικά διατάγματα που αφορούσαν τους ως άνω οικι-
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σμούς με τους οικισμούς με πληθυσμό μέχρι 2.000 κατοίκους, για
ενιαία αντιμετώπιση όλων των οικισμών της χώρας.

7. Προβλέπεται χορήγηση προθεσμίας (μέχρι τρία χρόνια) για
μεταφορά των βιοτεχνικών και βιομηχανικών μονάδων, στην
περίπτωση που δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν τα
προβλήματα που δημιουργούνται από τη λειτουργία τους. Το
μέχρι σήμερα ισχύον καθεστώς δεν προβλέπει προθεσμία για τε-
χνική ανασυγκρότηση (αλλαγή εξοπλισμού, οικοδομικές εργασίες,
μέτρα περιβαλλοντικά και πυροπροστασίας κ.λπ.) ή για μεταφορά
των μονάδων, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προ-
βλήματα στις υφιστάμενες μονάδες.

8. Επιτρέπεται, στις νόμιμα υφιστάμενες και λειτουργούσες βιο-
μηχανικές και βιοτεχνικές εγκαταστάσεις να εξακολουθούν
να λειτουργούν στη θέση που βρίσκονται ακόμη και σε περί-
πτωση αλλαγής χρήσης γης.

9. Αναδιαρθρώνονται οι επιτροπές επανεξέτασης αιτημάτων
για χορήγηση αδειών εγκατάστασης που έχουν απορριφθεί από
την Αδειοδοτούσα Αρχή. 

10. Αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της ανανέωσης της άδειας λει-
τουργίας που έχει λήξει και παράλληλα έχει αλλάξει και η χρήση
της γης. Δίνεται η δυνατότητα της ανανέωσης της άδειας λειτουρ-
γίας, με βασική προϋπόθεση να μην έχει διακοπεί η λειτουργία
της μονάδας.

11. Σε περίπτωση αλλαγής φορέα μιας επιχείρησης μεταβιβάζε-
ται η άδεια λειτουργίας στο νέο φορέα χωρίς να απαιτείται έκ-
δοση της άδειας εγκατάστασης και λειτουργίας εξ’ υπαρχής. Με
την τροποποίηση αυτή αντιμετωπίζεται το πρόβλημα της αλλαγής
του φορέα των επιχειρήσεων που απασχολεί πάρα πολλές μετα-
ποιητικές μονάδες.

12. Η χρονική ισχύς της άδειας λειτουργίας αυξάνεται από έξι σε
οχτώ χρόνια για τις επιχειρήσεις της Αττικής. Διότι τα στατι-
στικά στοιχεία δείχνουν ότι στην οκταετία φαίνεται εάν θα επιβιώ-
σει οικονομικά μια επιχείρηση.

13. Για τους εκσυγχρονισμούς των επαγγελματικών εργαστηρίων
που αφορούν μόνο μεταβολή της ισχύος, δεν απαιτείται άδεια
εγκατάστασης. Η ρύθμιση αυτή κρίνεται επιβεβλημένη καθώς
πρόκειται περί μικρών μονάδων οι οποίες είναι δύσκολο να αντα-
ποκριθούν στις αυξημένες οικονομικές απαιτήσεις για τον εφοδια-
σμό με άδεια εγκατάστασης στους συχνούς εκσυγχρονισμούς. 

14. Διευκολύνεται ο εκσυγχρονισμός των επιχειρήσεων χαμηλής
και μέσης όχλησης δίνοντάς τους τη δυνατότητα να αυξήσουν την
ενεργειακή τους κατανάλωση σε ένα ποσοστό μέχρι 20% και να
παραμείνουν έτσι ανταγωνιστικές.

15. Δίνεται η δυνατότητα στις επιχειρήσεις που δεν έχουν άδεια
λειτουργίας, αλλά οι οποίες έχουν τις προϋποθέσεις, να εφο-
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διαστούν με ενιαία άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας.
16. Μπαίνει φραγμός στην ίδρυση παράνομων επιχειρήσεων.

Προβλέπεται η προσκόμιση άδειας εγκατάστασης ή λειτουργίας
στην Οικονομική Εφορία προκειμένου η επιχείρηση να κάνει
έναρξη εργασιών ή μεταβολή δραστηριότητας. Η ρύθμιση αυτή
ήταν επιβεβλημένη από το γεγονός ότι το σύστημα αδειοδότησης
μιας μεταποιητικής επιχείρησης παρουσίαζε ένα σοβαρό κενό
αφού η επιχείρηση ενώ δεν μπορούσε να ιδρυθεί είχε τη δυνατό-
τητα να κάνει έναρξη εργασιών.

17. Εξορθολογίσθηκε ο τρόπος υπολογισμού της ισχύος μιας
επιχείρησης κατά τον εκσυγχρονισμό, με τη χρήση της ενερ-
γειακής κατανάλωσης η οποία κρίνεται πλέον ακριβής έναντι του
υπολογισμού με βάση την ιπποδύναμη.

18. Επεκτάθηκε το μέτρο για τη χρηματοδότηση της μετεγκατά-
στασης μονάδων, που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές
σε όλη τη χώρα.

19. Προβλέπεται για τις παραγωγικές μονάδες, η ίδρυση των
οποίων εγκρίθηκε κατ’ εφαρμογή του ν.δ. 2687/1953 και του
ν. 4171/1961, και οι οποίες υφίστανται και λειτουργούν, να θεω-
ρούνται χωροθετημένες, εφόσον τούτο συνάδει με τις κατευθύν-
σεις των περιφερειακών χωροταξικών πλαισίων, μέχρι την
οριστική εξειδίκευση και εφαρμογή τους.

20. Προβλέπεται η έγκριση των περιβαλλοντικών όρων για τις
μονάδες χαμηλής όχλησης από τις αρμόδιες υπηρεσίες, να
ολοκληρώνεται εντός τριάντα ημερών.

21. Συνιστάται Διεύθυνση Ανάπτυξης στις Νομαρχιακές Αυτοδι-
οικήσεις με αρμοδιότητα σε θέματα βιομηχανίας και στην
οποία εντάσσονται τα ΚΥΕ.

22. Στη Διεύθυνση Ανάπτυξης θα απασχολούνται και υπάλληλοι
συναρμόδιων υπουργείων, όπως του υπουργείου Περιβάλ-
λοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων. 

23. Προβλέπεται ρητά η χορήγηση άδειας εγκατάστασης για
ίδρυση νέων μονάδων, ή για επέκταση ή εκσυγχρονισμό ήδη
υφισταμένων μονάδων, για τη διενέργεια ιδιαίτερα σημαντι-
κών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων,
στο μέτρο βέβαια που μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής
αδειοδότησης δεν προκύπτει αποδεδειγμένα ότι επιβαρύνονται
ουσιωδώς τα περιβαλλοντικά δεδομένα.

24. Συστήνεται «Διεύθυνση Ανάπτυξης & Συντονισμού» στη Γε-
νική Γραμματεία Βιομηχανίας, για το συντονισμό και την κεν-
τρική παρακολούθηση των θεμάτων που αφορούν τις
Νομαρχιακές Υπηρεσίες Βιομηχανίας.

25. Συμμετοχή του πολίτη στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων με
πρόβλεψη να δημοσιοποιείται η αίτηση για την ίδρυση νέας μο-
νάδας ώστε να λάβει γνώση και να εκφράσει άποψη ο οποιοσδή-
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ποτε και να δημοσιοποιούνται υποχρεωτικά από την Υπηρεσίας
(Αδειοδοτούσα Αρχή) όλες οι άδειες για ίδρυση μονάδων, ώστε ο
οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον (καόμη και ο περίοικος) να
μπορεί να προσφύγει κατά των αποφάσεων αυτών.

Περισσότερα στη σελίδα 1020, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Παρέμβαση για τον τρόπο ηλεκτροδότησης 
αυθαιρέτων οικοδομών 

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη ανακοίνωση σχετικά με την πορεία ηλεκτροδότησης των
αυθαιρέτων οικοδομών Νομού Αττικής για τις οποίες οι ενδιαφε-
ρόμενοι ιδιοκτήτες υπέβαλαν σχετικές αιτήσεις, σύμφωνα με το
Ν 3212/03:

«Είχαν περιέλθει σε γνώση μου παράπονα ορισμένων πολιτών
για τον τρόπο καθορισμού της σειράς προτεραιότητας στην ηλεκτρο-
δότηση αυθαιρέτων οικοδομών στο Νομό Αττικής και για γενικότερες
αρρυθμίες και καθυστερήσεις.

Για το λόγο αυτό ζήτησα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της ΔΕΗ κ.
Ιωάννη Παλαιοκρασσά και τον διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Στέργιο
Νέζη την ανάληψη πρωτοβουλιών για την άμεση αντιμετώπιση των
προβλημάτων αυτών και την εξυπηρέτηση των καταναλωτών σύμ-
φωνα με τη νομοθεσία.

Η διοίκηση της ΔΕΗ, σε συνεννόηση με το υπουργείο Ανάπτυξης,
έλαβε τα παρακάτω μέτρα που εφαρμόζονται εφεξής, με στόχο την
εξυπηρέτηση των καταναλωτών και την επιτάχυνση της ηλεκτροδό-
τησης των κτισμάτων τους. 
• Αποσπάσθηκαν υπάλληλοι-μελετητές στις υπηρεσίες της ΔΕΗ, με

μεγάλο αριθμό αιτήσεων για ηλεκτροδότηση αυθαιρέτων, από
άλλες υπηρεσίες.

• Οι αιτήσεις των πολιτών καταχωρούνται στο μηχανογραφικό σύ-
στημα «ΕΡΜΗΣ» με αναγραφή του γεωγραφικού διαμερίσματος,
οπότε και τους αποδίδεται αριθμός παροχής, βάσει του οποίου
παρακολουθείται στη συνέχεια η προτεραιότητα.

• Όπου απαιτείται, γίνεται συνεννόηση με τον ενδιαφερόμενο για
τη σύνδεση καταναλωτή και ορίζεται επαφή, για την αυτοψία, από
το μελετητή της ΔΕΗ, με έγγραφη και ονομαστική ενημέρωσή του,
εντός δεκαημέρου πριν από την επίσκεψη.

• Στις ενημερωτικές επιστολές στους καταναλωτές της η ΔΕΗ κάνει
σαφή αναφορά σε περίπτωση που υπάρχει πρόβλημα με την ηλε-
κτροδότησή τους.

• Η συνεννόηση και η ενημέρωση γίνεται μόνο από αρμόδιο γρα-
φείο της ΔΕΗ και όχι από συμβεβλημένο με τη ΔΕΗ εργολάβο κα-
τασκευής.
Οι ηλεκτροδοτήσεις κτισμάτων, που είναι σε ακτίνα παροχής από

το υφιστάμενο δίκτυο της ΔΕΗ, ολοκληρώνονται ταχύτερα, σε σχέση
με αυτές για τις οποίες απαιτείται επέκταση δικτύου με έγκριση της
αρμόδιας Δασικής Υπηρεσίας. 

Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2004 είχαν υποβληθεί 17.200 αιτήσεις
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και ηλεκτροδοτήθηκαν 9.400 περιπτώσεις, δηλαδή ποσοστό 55%.
Το υπουργείο Ανάπτυξης παρακολουθεί από κοντά το θέμα,

ώστε οι υπολειπόμενες ηλεκτροδοτήσεις να πραγματοποιηθούν
το ταχύτερο δυνατό με σειρά προτεραιότητας, χωρίς διακρίσεις
και με απόλυτη διαφάνεια.» 
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Έναρξη εργασιών για σύνδεση 
της βιομηχανικής περιοχής Λάρισας 

με φυσικό αέριο 
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας παρουσία του Μη-
τροπολίτη Λαρίσης & Τυρνάβου κ.κ. Ιγνάτιου, του υφυπουργού Εσω-
τερικών, Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιου Νάκου,
βουλευτών από όλους τους Νομούς της Θεσσαλίας, του Γενικού
Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας, νομαρχών και δημάρχων, εκπρο-
σώπων του επιχειρηματικό κόσμου, του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου της ΔΕΠΑ κ. Ραφαήλ Μωυσή, εκπροσώπων της ΕΠΑ
Θεσσαλίας, πραγματοποίησε χθες τα εγκαίνια έναρξης εργασιών
σύνδεσης της βιομηχανικής περιοχής Λάρισας με τον αγωγό φυ-
σικού αερίου της ΔΕΠΑ, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα ετών του επι-
χειρηματικού κόσμου της περιοχής. Το κόστος του έργου ανέρχεται
σε 1,2 εκατ. ευρώ. 

Στην ίδια συνάντηση, ο πρόεδρος της ΒΙΠ-ΕΤΒΑ κ. Π. Γιαννό-
πουλος ανακοίνωσε πρόγραμμα έργων στην ίδια βιομηχανική πε-
ριοχή ύψους 1 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών της,
καθώς και τη δωρεά έκτασης από την ΒΙΠ-ΕΤΒΑ για την εγκατά-
σταση του πυροσβεστικού σταθμού, έργου που συγχρηματοδοτεί-
ται από δράση του Ε.Π.ΑΝ. 
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Αποφάσεις για σημαντικά έργα 
ΔΕΗ και ΒΙΟΠΑ Καβάλας 

Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, κάνει γνωστό ότι
το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την απαλλοτρίωση για τη ΔΕΗ
ώστε να κατασκευαστεί Κέντρο Υψηλής Τάσης στο Λαγκαδά Θεσσα-
λονίκης και για να διέλθουν οι γραμμές μεταφοράς του δικτύου της
ΔΕΗ στους Νομούς Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου.

Επίσης, με άλλη απόφασή του, Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε
την παραχώρηση στη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση Δράμας - Καβάλας
- Ξάνθης (Νομαρχιακό Διαμέρισμα Καβάλας), κατά κυριότητα, έκτα-
σης συνολικού εμβαδού 130.541 τ.μ. για την υλοποίηση του έργου
«Καθορισμός, οριοθέτηση, πολεοδόμηση και οργάνωση ΒΙΟΠΑ Κα-
βάλας».
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Αποφάσεις 
για διεύρυνση της χρήσης φυσικού αερίου 

σε περιοχές της χώρας 
Αθήνα, 6 Φεβρουαρίου 2005 

Ύστερα από έγκριση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σι-
ούφα, υπογράφηκαν από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανά-
πτυξης κ. Νίκο Στεφάνου αποφάσεις για τις άδειες εγκατάστασης δύο
νέων έργων επέκτασης του συστήματος μεταφοράς φυσικού αε-
ρίου της εταιρείας Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.
Α.Ε.) που είναι τα εξής:
• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού

(70/19bar) Ξάνθης. Μέσω του Σταθμού αυτού θα τροφοδοτείται
το δίκτυο διανομής Μέσης και Χαμηλής πίεσης της ευρύτερης πε-
ριοχής Ξάνθης που αποτελείται από 32,7 χλμ. χαλύβδινου αγω-
γού και 2 χλμ. αγωγού πολυαιθυλενίου. Το κόστος κατασκευής
του έργου αυτού ανέρχεται σε 1,4 εκατομμύρια ευρώ.

• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού
(70/19bar) Σερρών. Μέσω του Σταθμού αυτού θα τροφοδοτείται
δίκτυο διανομής Μέσης και Χαμηλής πίεσης της ευρύτερης πε-
ριοχής Σερρών που αποτελείται από 17,4 χλμ. χαλύβδινου αγω-
γού και 17,2 χλμ. αγωγού πολυαιθυλενίου. Το κόστος κατασκευής
του έργου αυτού ανέρχεται σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ.
Επισημαίνεται ότι μόλις πρόσφατα υπεγράφησαν από το γενικό

γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου άδειες εγ-
κατάστασης ή/και λειτουργίας 5 ακόμα έργων επέκτασης και ενί-
σχυσης της δυναμικότητας του συστήματος μεταφοράς φυσικού
αερίου, που είναι τα εξής:
• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού

(70/19bar) Δράμας. 
• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού

(70/19bar) Κατερίνης. 
• Άδεια Λειτουργίας του Αγωγού Τροφοδοσίας του Σταθμού

Ηλεκτροπαραγωγής “Ενεργειακή Θεσσαλονίκης” (θυγατρική
των ΕΛΠΕ).

• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού Σταθμού ΕΛΠΕ   ΔΙΑ-
ΒΑΤΑ. 

• Αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα, προϋπολογισμού 47.800.000
ευρώ.
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Η μελέτη 
για την επίτευξη της στρατηγικής της Λισσαβόνας 

και η νέα δικτυακή πύλη του Υπουργείου 
Αθήνα, 7 Φεβρουαρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, με την παρουσία
των υφυπουργών Ανάπτυξης κ.κ. Γιώργου Σαλαγκούδη και Γιάννη
Παπαθανασίου, των γενικών γραμματέων του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης κ.κ. Νίκου Στεφάνου (Ανάπτυξης), Σπύρου Παπαδόπουλου
(Βιομηχανίας), καθηγητή Γιάννη Τσουκαλά (Έρευνας και Τεχνολο-
γίας), Δημήτρη Βρεττάκου (Εμπορίου), Αθανασίου Σκορδά (Κατα-
ναλωτή) και του ειδικού γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ.
Σπύρου Ευσταθόπουλου, παρουσίασε σήμερα στην αίθουσα του
«ΠΟΛΥΧΩΡΟΥ» στο ισόγειο του υπουργείου Ανάπτυξης (Μεσογείων
119), τη μελέτη «Στρατηγική της Λισσαβόνας: Στόχοι και πορεία επί-
τευξής τους», την οποία επιμελήθηκε η Ειδική Γραμματεία για την Αν-
ταγωνιστικότητα, ενόψει της ενδιάμεσης αναθεώρησης της
Στρατηγικής κατά το Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγμα-
τοποιηθεί στις 22 και 23 Μαρτίου 2005.

Στην ίδια εκδήλωση ο υπουργός Ανάπτυξης παρουσίασε και τη
νέα δικτυακή πύλη της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικό-
τητα (www.antagonistikotita.gr). Η δικτυακή πύλη ξανασχεδιάστηκε
με στόχο να είναι φιλικότερη προς το χρήστη και πληρέστερη σε ό,τι
αφορά την ενημέρωση των ενδιαφερομένων για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα».

Κατά την παρουσίαση της μελέτης ο κ. Δ. Σιούφας τόνισε στους
δημοσιογράφους ότι:
• «Το κείμενο είναι η προσέγγιση την οποία κάνει το υπουργείο

Ανάπτυξης και η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικό-
τητα. Η κυβέρνηση στο Εαρινό Συμβούλιο θα δώσει τη συνο-
λική πρόταση για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας. Το θέμα
καλύπτεται από μεγάλο μέρος του πεδίου δράσης του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης υπό την ευρεία έννοια, δεν παύει, όμως, να
ακουμπά σχεδόν ολόκληρη την κυβέρνηση. Και οι δέκα από
τις Στρατηγικές της Λισσαβόνας, είναι ένα πολυσύνθετο πλαί-
σιο, που ακουμπά ολόκληρη την Κυβέρνηση, ακουμπά όλα
τα υπουργεία, ακουμπά την Τοπική Αυτοδιοίκηση, ακουμπά
όλη την κοινωνία, ακουμπά την οικονομία σε όλες τις εκφάν-
σεις της. Και έτσι θα παρουσιαστεί. Εμείς δίνουμε την προ-
σέγγιση για τα όσα έγιναν μέχρι σήμερα, με βάση και τα
ερεθίσματα τα οποία έχει ο απευθυνόμενος προς εσάς, αλλά
και από τις διαρκείς και μεγάλες συζητήσεις που γίνονται στο
Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το
οποίο από ό,τι γνωρίζετε είχε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέρος

298



και βάρος στη διαμόρφωση και την παρακολούθηση της πο-
ρείας μέχρι σήμερα. Αλλά και από εδώ και πέρα, για την υπό-
λοιπη πενταετία, που θα κυλήσει με βάση τις τελικές
αποφάσεις που θα λάβει το Εαρινό Συμβούλιο το Μάρτιο. Με
αυτή την παρουσίαση, νομίζουμε ότι δίνουμε ένα στίγμα, με
τη μεγάλη πρωτοβουλία που ανέλαβε το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης για το Έτος Ανταγωνιστικότητας, που, όπως σας είπα και
πριν, συμπίπτει να είναι το 2005, που είναι και ο ενδιάμεσος
χρόνος για την αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβό-
νας. Απολογισμός και προγραμματισμός δράσης για τα επό-
μενα πέντε χρόνια. Και, όπως σας έλεγα, στο σήμα
ταυτότητας για την Ανταγωνιστικότητα, το 2005, που εμφανί-
ζεται κάτω από το gr., θα αλλάζει. Θα γίνεται 2006, 2007, γιατί
δεν είναι μια διαδικασία που τελειώνει μέσα σε ένα χρόνο.
Αυτή είναι η προσπάθειά μας, να προσπαθήσουμε να ξεκολ-
λήσουμε τη χώρα από το τέλμα στο οποίο βρίσκεται, να στα-
ματήσουμε τον κατήφορο στον οποίο βρίσκεται και να δοθεί
μια νέα πορεία ανάκαμψης. Αυτό όμως δε γίνεται σε μια χρο-
νιά. Δε γίνεται μόνο από έναν. Γίνεται από όλους μαζί. Και
αυτό το λεω πάντοτε. Και θέλω να σας πω ότι ήταν εξαιρετικά
σημαντική η παρουσία, στο Ζάππειο, των έξι κοινωνικών και
παραγωγικών εταίρων. Αλλά το πιο σημαντικό από όλα είναι
ότι όλοι όσοι συμμετέχουν στο Εθνικό Συμβούλιο Ανταγωνι-
στικότητας και Ανάπτυξης, έχουν προσέλθει με ιδέες και δρά-
σεις για το τι θα κάνουν για το χώρο τους, για να ενισχύσουν
αυτήν την προσπάθεια. Και αυτό το θεωρώ ένα καλό δείγμα
συνεννόησης και συνεργασίας, ότι έχει γίνει αντιληπτό πως
η ανταγωνιστικότητα είναι κορυφαίο ζητούμενο στο οποίο
συντρέχουν όλοι. Είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα η συνδρομή
αυτή. Ότι δηλαδή όλοι παίρνουν και προωθούν τις σημαντι-
κότερες των δράσεων και των πρωτοβουλιών, για να περά-
σουμε την ιδέα της ανταγωνιστικότητας παντού ως κυρίαρχο
θέμα για τα επόμενα χρόνια. Και αυτό θέλω ιδιαίτερα να το
επισημάνω και να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τους παρα-
γωγικούς και κοινωνικούς εταίρους που αγκάλιασαν αυτή την
πρωτοβουλία την οποία πήρε ο πρωθυπουργός της χώρας
Κώστας Καραμανλής.»
Αναφερόμενος στα αποτελέσματα της προσπάθειας για την υλο-

ποίηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας κατά την πρώτη πενταετία
ο κ. Δ. Σιούφας επεσήμανε ότι «από το 2000 μέχρι σήμερα δεν ση-
μειώθηκε επαρκής πρόοδος».

«Κι αυτό», τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας «αφορά ιδιαίτερα την Ελ-
λάδα, αφού, δυστυχώς, σε όλους τους πίνακες που αντιστοιχούν
στους στόχους της Λισσαβόνας καταλαμβάνουμε μόνιμα μια
από τις δύο τελευταίες θέσεις.»

«Απόφασή μας», τόνισε, «είναι να δημιουργήσουμε ένα νέο
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αναπτυξιακό περιβάλλον στη σύγχρονη Ελλάδα. Να καταστή-
σουμε τη χώρα μας ελκυστικότερο τόπο επενδύσεων και εργα-
σίας. Να θέσουμε τη γνώση και την καινοτομία στον πυρήνα της
ανάπτυξης. Να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας κατά τρόπο
ώστε να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις μας τη δημιουργία περισ-
σότερων και καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο περιβάλλον για τις μικρές και με-
σαίες επιχειρήσεις μας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του
συνόλου των επιχειρήσεων και τα 2/3 της απασχόλησης.

Χρειαζόμαστε αναβάθμιση του τομέα των υπηρεσιών, αφού
οι υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% της προστιθέμε-
νης αξίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούν τις περισ-
σότερες θέσεις εργασίας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι σχεδόν το
σύνολο των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην
Ευρωπαϊκή Ένωση το διάστημα 1997 - 2002 ήταν στον τομέα
των υπηρεσιών!»

«Επιδίωξή μας», συνέχισε, «είναι η τόνωση της ανταγωνιστι-
κότητας της ελληνικής οικονομίας. Η προσπάθειά μας συμπυ-
κνώνεται στο τρίπτυχο “παραγωγικότητα - ποιότητα -
ανταγωνιστικότητα”.

Εργαζόμαστε για μια άνοιξη επιχειρηματικότητας. Για μια
επανάσταση ποιότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτή είναι η
κοινή πρόκληση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ποιότητα παντού.
Εργαζόμαστε για μια Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση, με εξωστρέ-
φεια και διεθνή παρουσία. Την Ελλάδα της ανάπτυξης με κοινω-
νική συνοχή, με σεβασμό στον άνθρωπο, με σεβασμό στο
περιβάλλον. Την Ελλάδα που παράγει και προοδεύει. Την Ελ-
λάδα που γίνεται ολοένα και πιο ανταγωνιστική.

Όλοι θέλαμε την Ελλάδα ανταγωνιστική. Όλοι έχουμε ρόλο.
Όλοι πρέπει να συμμετέχουμε. Όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε.
Τελικός στόχος μας είναι να υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευη-
μερία για όλους. Τελικός στόχος μας είναι η καλύτερη ζωή για
όλους τους πολίτες.» 

Παρουσιάζοντας τη νέα Δικτυακή Πύλη ο κ. Δ. Σιούφας τόνισε:
«Η Δικτυακή Πύλη είναι εύκολα προσβάσιμη στα άτομα με

αναπηρίες καθώς και στους λειτουργούς των Μέσων Μαζικής
Ενημέρωσης, οι οποίοι μπορούν να αντλούν οποιαδήποτε πλη-
ροφορία χρειαστούν.»

Ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα κ. Σπύρος Ευ-
σταθόπουλος παρουσίασε το περιεχόμενο και τη σημασία της μελέ-
της για την πορεία της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας,
έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην έκθεση Κοκ, στις πρόσφατες προτάσεις
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στην προβληματική που αναπτύχ-
θηκε γύρω από την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής αυτής
και τόνισε:
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«Το μεγάλο στοίχημα για τη Νέα Διακυβέρνηση είναι ο σχε-
διασμός του Δ΄ ΚΠΣ, ο οποίος θα δίνει έμφαση στην περιφέρεια
και θα είναι άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη των στόχων
της αναθεωρημένης Στρατηγικής της Λισσαβόνας.» 

Τέλος, ο κ. Κώστας Δάλλας παρουσίασε τα χαρακτηριστικά της
λειτουργίας της νέας Δικτυακής Πύλης, το περιεχόμενό της, την οπτική
σχεδίαση των επιφανειών χρήσης, τα βοηθήματα, τις καινοτομίες, τις
συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις και τις βασικές επιλογές «πλοή-
γησης».

Επισυνάπτονται τα κείμενα των ομιλιών των κ.κ. Σιούφα και Ευ-
σταθόπουλου, της μελέτης για τη Στρατηγική της Λισσαβόνας, καθώς
και στοιχεία για τη λειτουργία της νέας Δικτυακής Πύλης.

Εισήγηση του υπουργού Ανάπτυξης 
κ. Δημήτρη Σιούφα 
στη Συνέντευξη Τύπου 

για την παρουσίαση της έκδοσης 
«Στρατηγική της Λισσαβόνας: 

Στόχοι και πορεία επίτευξής τους» 
και της Δικτυακής Πύλης του ΕΠΑΝ.

«Με ιδιαίτερη χαρά καλωσορίζω τους εκπροσώπους των μέσων
ενημέρωσης στη δεύτερη κατά σειρά πρωτοβουλία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του Έτους Ανταγωνιστικότητας, όπως έχει
ανακηρυχθεί το 2005.

Παρουσιάζουμε σήμερα την πρώτη Έκθεση της Ειδικής Γραμμα-
τείας για την ανταγωνιστικότητα. Και αυτό το κάνουμε για τέσσερις λό-
γους:

Πρώτον: γιατί το 2005 είναι το έτος της ενδιάμεσης αξιολόγησης
της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Δεύτερον: γιατί σ’ ένα μήνα από σήμερα πρόκειται να ληφθούν
σοβαρές αποφάσεις στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα
ασχοληθεί κατά κύριο λόγο με το θέμα αυτό.

Τρίτον: γιατί μόλις την προηγούμενη Τετάρτη δημοσιεύθηκε η
Ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προς το Εαρινό Ευρωπαϊκό
Συμβούλιο με τίτλο: “Συνεργασία για την οικονομική μεγέθυνση και
την απασχόληση. Νέο ξεκίνημα για την στρατηγική της Λισσαβόνας”.

Τέταρτον: γιατί στο Συμβούλιο αυτό τα 25 κράτη-μέλη θα υποβά-
λουν τα Εθνικά Σχέδια Δράσης σχετικά με τη Στρατηγική της Λισσα-
βόνας.

Πιστεύουμε ότι η ευρεία και αποτελεσματική προσαρμογή των
Εθνικών Σχεδίων στους νέους στόχους της Λισσαβόνας είναι ο καλύ-
τερος τρόπος για να κάνουμε τα λόγια πράξεις. Για να μετρηθούμε με
σαφείς ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους. Ως χώρα και ως κοινωνία.
Γιατί η υιοθέτηση πολιτικών ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας υπερ-
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βαίνει τα όρια μια κυβέρνησης, μιας πολιτικής, ενός Υπουργείου.
Όλοι όσοι ενδιαφερόμαστε για την επιτυχία αυτής της στρατηγι-

κής, οφείλουμε να συμμετάσχουμε στην εφαρμογή αυτών των μεταρ-
ρυθμίσεων, και να τις εντάξουμε στις πολιτικές συζητήσεις μας.

Η στρατηγική της Λισσαβόνας είχε θέσει πολλές προτεραιότητες
και ίσως υπερβολικά φιλόδοξους στόχους με αποτέλεσμα μια πολυ-
πλοκότητα και μια διάχυση που δυσκόλεψαν τα επιδιωκόμενα απο-
τελέσματα:
- Δεν επέτρεψαν στον πολίτη την εξοικείωση,
- Δεν επέτρεψαν στις επιχειρήσεις τη βελτίωση των προοπτικών

τους, 
- Δεν επέτρεψαν στις κυβερνήσεις την αποτελεσματική προώθησή

της.
Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα δεν είναι ενθαρρυντικά, ούτε για την

Ευρώπη, ούτε, πολύ περισσότερο, για τη χώρα μας. Υπήρξαν δυσκο-
λίες στο συντονισμό των χωρών για την υλοποίηση της Στρατηγικής,
αλλά και απουσία αποτελεσματικής παρακολούθησης και επισήμαν-
σης αποκλίσεων. 

Σήμερα, βρισκόμαστε στο στάδιο επαναπροσδιορισμού των στό-
χων της Λισσαβόνας. Είναι ευτυχές ότι, σχεδόν όλες οι χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, συμφωνούμε ότι δεν πρόκειται να αντιγράψουμε
μη ευρωπαϊκά πρότυπα ανάπτυξης. Η Ευρώπη είναι αποφασισμένη
να προωθήσει το δικό της ανθρωποκεντρικό πρότυπο ανάπτυξης, το
οποίο συνδυάζει την παραγωγικότητα με την κοινωνική συνοχή και
την ανάπτυξη με την περιβαλλοντική αειφορία. 

Η ανανεωμένη στρατηγική της Λισσαβόνας είναι η έκφραση της
αγωνίας των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ταυ-
τόχρονα η απάντησή της στο νέο διεθνοποιημένο οικονομικό περι-
βάλλον. Το περιβάλλον που διαμορφώνεται, μεταξύ άλλων, μετά τη
θεαματική είσοδο της Κίνας και της Ινδίας στον διαρκώς εντεινόμενο
παγκόσμιο ανταγωνισμό. Οι προκλήσεις που έχουμε να αντιμετωπί-
σουμε σήμερα είναι ακόμη πιο επείγουσες απ’ ότι πριν πέντε χρόνια.

Η πρόταση για την ανανεωμένη στρατηγική διέπεται από πνεύμα
ρεαλιστικής αισιοδοξίας και βρίσκεται σε πλήρη αρμονία με το Ευρω-
παϊκό Σύνταγμα. Υπενθυμίζω ότι στο Ευρωπαϊκό Σύνταγμα προβλέ-
πεται η διασφάλιση «της αειφόρου ανάπτυξης της Ευρώπης με βάση
την ισορροπημένη οικονομική μεγέθυνση και τη σταθερότητα των
τιμών», προβλέπεται «μια εξαιρετικά ανταγωνιστική κοινωνική οικο-
νομία της αγοράς που στοχεύει στην πλήρη απασχόληση, στην κοι-
νωνική πρόοδο, σε υψηλό επίπεδο προστασίας και αναβάθμισης του
περιβάλλοντος». 

Για τους στόχους αυτούς είναι απόφασή μας να δημιουργήσουμε
ένα νέο αναπτυξιακό περιβάλλον στη σύγχρονη Ελλάδα. Να κατα-
στήσουμε τη χώρα μας ελκυστικότερο τόπο επενδύσεων και εργα-
σίας. Να θέσουμε τη γνώση και την καινοτομία στον πυρήνα της

302



ανάπτυξης. Να διαμορφώσουμε τις πολιτικές μας κατά τρόπο ώστε
να επιτρέπουν στις επιχειρήσεις μας τη δημιουργία περισσότερων και
καλύτερων θέσεων απασχόλησης.

Το 2000 ούτε η διάγνωση, ούτε η «θεραπεία» της πάσχουσας αν-
ταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας αμφισβητήθηκαν. Το
πρόβλημα, από το 2000 μέχρι σήμερα, είναι ότι δεν σημειώθηκε
επαρκής πρόοδος. 

Και αυτό αφορά ιδιαίτερα την Ελλάδα, αφού δυστυχώς σε όλους
τους πίνακες που αντιστοιχούν στους στόχους της Λισσαβόνας κατα-
λαμβάνουμε μόνιμα τη μία από τις δύο τελευταίες θέσεις.

Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι οι περισσότερες και καλύτερες
θέσεις εργασίας συμβαδίζουν με την προωθημένη ανταγωνιστικότητα.

Χρειαζόμαστε ένα καλύτερο περιβάλλον για τις μικρές και μεσαίες
επιχειρήσεις μας, οι οποίες αντιπροσωπεύουν το 99% του συνόλου
των επιχειρήσεων και τα 2/3 της απασχόλησης.

Χρειαζόμαστε αναβάθμιση του τομέα των υπηρεσιών, αφού οι
υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν πλέον το 70% της προστιθέμενης αξίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δημιουργούν τις περισσότερες θέσεις
εργασίας. Θέλω να υπογραμμίσω ότι σχεδόν το σύνολο των νέων θέ-
σεων εργασίας που δημιουργήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση το διά-
στημα 1997 - 2002 ήταν στον τομέα των υπηρεσιών! 

Στην ανακοίνωσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφέρει ότι η ίδια
θα ξεκινήσει μία εκτεταμένη μεταρρύθμιση των κανόνων για τις κρα-
τικές ενισχύσεις πριν από το καλοκαίρι, με σκοπό την πρόσβαση των
επιχειρήσεων, ειδικότερα των νέων και καινοτόμων, στις πηγές χρη-
ματοδότησης για έρευνα και ανάπτυξη.

Σήμερα, η περιορισμένη πρόσβαση στις πηγές χρηματοδότησης
αποτελεί τροχοπέδη για την καινοτομία, ενώ όλοι γνωρίζουμε ότι αυτή
αποτελεί ουσιαστικό παράγοντα για την αύξηση της παραγωγής.

Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής είναι να ενισχύσει, σε πε-
ριφερειακό και τοπικό επίπεδο, τη δημιουργία πόλων καινοτομίας που
θα αποτελούνται από μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με ενεργό
δράση στις τεχνολογίες αιχμής, καθώς επίσης και από πανεπιστήμια
με την αναγκαία επιχειρηματική και χρηματοδοτική στήριξη. Αυτό προ-
βλέπεται ρητά από την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 

Η όλη πρωτοβουλία πρόκειται να υποστηριχθεί και από το ερευ-
νητικό πρόγραμμα - πλαίσιο του νέου προγράμματος ανταγωνιστικό-
τητας και καινοτομίας.

Στη χώρα μας, έχει ήδη ξεκινήσει ο σχεδιασμός πόλων καινοτο-
μίας εκτός της Αττικής τη χρηματοδότηση των οποίων έχουμε ήδη πε-
ριλάβει στην εγκεκριμένη αναθεώρηση του ΕΠΑΝ.

Η Επιτροπή πρόκειται να προτείνει επίσης την αναθεώρηση της
Ευρωπαϊκής στρατηγικής για την απασχόληση το 2005, ως αναπό-
σπαστο τμήμα της νέας στρατηγικής της Λισσαβόνας. 

Δική μας επιδίωξη και προτεραιότητα είναι η προσέλκυση περισ-
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σοτέρων ατόμων στο εργατικό δυναμικό, η επανένταξη των ανέργων
και η ένταξη του τεράστιου δυναμικού των γυναικών στην αγορά ερ-
γασίας. 

Στην προσπάθεια αυτή καθοριστικός είναι ο ρόλος των κοινωνι-
κών εταίρων. Η επιτυχία της είναι πρόκληση για όλους, είναι οικονο-
μική και κοινωνική αναγκαιότητα.

Υπογραμμίζω ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στη βελτίωση της εκ-
παίδευσης και των δεξιοτήτων, την επένδυση στο ανθρώπινο κεφά-
λαιο.

Είναι όρος και προϋπόθεση για :
- την ταχεία αύξηση και βελτίωση της απόδοσης των επενδύσεων, 
- την αξιοποίηση του ανεκμετάλλευτου δυναμικού, 
- τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών, 
- τη δικαιοσύνη προς όφελος όλων των πολιτών μας,
- την ευημερία.

Το δεύτερο μέσο ενημέρωσης που αναπτύξαμε είναι η νέα δι-
κτυακή πύλη της Ειδικής Γραμματείας για την Ανταγωνιστικότητα, η
οποία επανασχεδιάστηκε, έτσι ώστε να παρέχει με εύκολο, έγκυρο
και έγκαιρο τρόπο όλες τις πληροφορίες, που αφορούν στην ενημέ-
ρωση των ενδιαφερομένων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα». 

Εκεί ο κάθε πολίτης μπορεί να ανατρέξει για να αναζητήσει όλες
τις ανοιχτές προκηρύξεις του Προγράμματος και να υποβάλει τυχόν
ερωτήματα, τα οποία απαντώνται από έμπειρα στελέχη της διαχειρι-
στικής αρχής. 

Επιδίωξή μας είναι η τόνωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνι-
κής οικονομίας. Η προσπάθειά μας συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο
“παραγωγικότητα - ποιότητα - ανταγωνιστικότητα”.

Εργαζόμαστε για μια άνοιξη επιχειρηματικότητας. Για μια επα-
νάσταση ποιότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Αυτή είναι η κοινή
πρόκληση. Αυτός είναι ο στόχος μας. Ποιότητα παντού. Εργαζόμαστε
για μια Ελλάδα, με αυτοπεποίθηση, με εξωστρέφεια και διεθνή πα-
ρουσία. Την Ελλάδα της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή, με σεβασμό
στον άνθρωπο, με σεβασμό στο περιβάλλον. Την Ελλάδα που πα-
ράγει και προοδεύει. Την Ελλάδα που γίνεται ολοένα και πιο αν-
ταγωνιστική.

Όλοι θέλαμε την Ελλάδα ανταγωνιστική. Όλοι έχουμε ρόλο. Όλοι
πρέπει να συμμετέχουμε. Όλοι μπορούμε να ωφεληθούμε. Τελικός
στόχος μας είναι να υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευημερία για
όλους. Τελικός στόχος μας είναι η καλύτερη ζωή για όλους τους
πολίτες.» 
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Εισήγηση του Ειδικού Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα 
κ. Σπύρου Ευσταθόπουλου 

στη Συνέντευξη Τύπου 
για την παρουσίαση της έκδοσης

«Στρατηγική της Λισσαβόνας: 
Στόχοι και πορεία επίτευξής τους» 

και της Δικτυακής Πύλης του ΕΠΑΝ.

«Κύριε Υπουργέ,
Κύριοι Υφυπουργοί,
Κύριοι Γενικοί Γραμματείς,
Κυρίες και Κύριοι Εκπρόσωποι των μέσων ενημέρωσης
Η Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, παρουσιάζει σή-

μερα την έκδοσή της για την πορεία της εφαρμογής της στρατηγικής
της Λισσαβόνας μέχρι σήμερα. 

Πρόκειται για μια μελέτη την οποία μας έκανε την τιμή να προλο-
γίσει ο Υπουργός Ανάπτυξης και περιλαμβάνει την παρουσίαση :
• κοινοτικών κειμένων σχετικά με την Στρατηγική και τους στόχους

της 
• τις απόψεις των κοινωνικών εταίρων και 
• εκθέσεις διεθνών οργανισμών.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην Έκθεση Κοκ και στην  προβλη-
ματική που αναπτύχθηκε γύρω από την  ενδιάμεση αναθεώρηση της
Στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Υπό μορφή παραρτημάτων περιλαμβάνει δείκτες και πίνακες εκ-
θέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Παγκοσμίου Οικονομικού
Forum και πλήρη μετάφραση της Έκθεσης Κοκ.

Τέλος, σε ξεχωριστή ενότητα της μελέτης της Ειδικής Γραμμα-
τείας, εξάγονται συμπεράσματα που προκύπτουν από τη συγκριτική
θεώρηση των προαναφερθέντων κειμένων και αναπτύσσονται συγ-
κεκριμένες προτάσεις σχετικά με τις ελληνικές προτεραιότητες για την
εφαρμογή της στρατηγικής της Λισσαβόνας.

Οι προτάσεις αυτές συγκλίνουν με εκείνες που παρουσίασε πριν
πέντε ημέρες ο Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Στην Έκδοση παρατίθενται αναλυτικά :
• Οι γενικοί στόχοι και οι δέκα βασικές κατευθύνσεις, οι οποίες κρί-

νονται ως καθοριστικές για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊ-
κής οικονομίας.

• Οι 14 διαρθρωτικοί δείκτες αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης
των στόχων, στους οποίους έχει καταλήξει η Ευρωπαϊκή Επι-
τροπή και χρησιμοποιούνται σήμερα για την μέτρηση των επιδό-
σεων των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
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• Οι επιδόσεις της Ελλάδας σε σχέση με τους τεθέντες στόχους και
οι προκλήσεις τις οποίες ως εκ τούτου καλείται να αντιμετωπίσει.

• Τα συμπεράσματα του περυσινού Ευρωπαϊκού Εαρινού Συμβου-
λίου των Βρυξελλών.

• Οι εκθέσεις του Παγκοσμίου Οικονομικού Forum με τίτλο “The Lis-
bon Review’’ που εκδίδονται τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο της
Παγκόσμιας Έκθεσης για την Ανταγωνιστικότητα .

• Οι εκθέσεις του ΣΕΒ και οι γνώμες της ΟΚΕ για τις διάφορες πτυ-
χές της εφαρμογής της Στρατηγικής της Λισσαβόνας στην Ελλάδα
και 

• Η αξιολόγηση της ανταγωνιστικότητας της χώρας μας για το προ-
ηγούμενο έτος, όπως αποτυπώνεται στην Ετήσια Έκθεση για την
ανταγωνιστικότητα του 2003 του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνι-
στικότητας και Ανάπτυξης.
Κοινή επωδός όλων των προαναφερθέντων κειμένων είναι πως

η Στρατηγική της Λισσαβόνας έθεσε μια σειρά από φιλόδοξους και
αρκετά γενικούς στόχους, πολλές φορές αντικρουόμενους και δύ-
σκολα υλοποιήσιμους, όπως αποδείχτηκε ήδη από το δεύτερο έτος
εφαρμογής της. Δυστυχώς όμως και οι διεθνείς συγκυρίες φάνηκαν
αντίξοες.

Χωρίς αυτό να αναιρεί την παθογένεια που περιείχε εν σπέρματι
όλο το σχέδιο.

Παρά τις δυσκολίες, η αναγκαιότητα εμμονής στους βασικούς στό-
χους είναι επιτακτική. Η στρατηγική της Λισσαβόνας πρέπει να ακο-
λουθηθεί με ρεαλισμό και προσαρμογές στην τακτική της.

Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για νέο ξεκίνημα μας δη-
μιουργεί αισιοδοξία.

Τα στοιχεία που προκύπτουν από τις εκθέσεις των φορέων και
των διεθνών οργανισμών μέχρι σήμερα δεν είναι ιδιαίτερα κολακευ-
τικά για τη χώρα μας. Όλοι οι δείκτες που μετρούν τις επιδόσεις της
οικονομίας μας σε σχέση με τους στόχους της Λισσαβόνας μας κατα-
τάσσουν, στην καλλίτερη περίπτωση στην προτελευταία θέση της Ευ-
ρώπης των 15.

Οι προσπάθειες των τελευταίων πέντε ετών δεν μπορούν να θε-
ωρηθούν εκ του αποτελέσματος ικανοποιητικές, παρά τις λιγοστές θε-
τικές παρατηρήσεις, που περιλαμβάνονται στην Έκθεση της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Εφαρμογή της συγκεκριμένης Στρα-
τηγικής. Η χώρα μας έχασε την ευκαιρία να συγκλίνει με τις υπόλοιπες
χώρες της Ε.Ε σε περιόδους ευνοϊκότερης διεθνούς συγκυρίας και
ασθενέστερου ανταγωνισμού. Τα όποια θετικά βήματα δεν άλλαξαν
τη θέση της χώρας μας όπως αυτή αποτυπώνεται με βάση τις από-
λυτες τιμές των διαρθρωτικών δεικτών.

Σε ελάχιστο αριθμό αυτών των δεικτών υπήρξε κάποια σχετική
βελτίωση. Η αρχική τους όμως τιμή ήταν τόσο χαμηλή που ο διπλα-
σιασμός ή ο τριπλασιασμός της δεν συνεπάγεται ουσιαστικό αποτέ-
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λεσμα ( 1% 2% =100% αύξηση. Από το 80% στο 81% η αύξηση
είναι 1/80).

Το μεγάλο στοίχημα για τη νέα Διακυβέρνηση είναι ο σχεδιασμός
του Δ΄ ΚΠΣ, ο οποίος θα δίνει έμφαση στην περιφέρεια και θα είναι
άμεσα συνδεδεμένος με την επίτευξη των στόχων της αναθεωρημέ-
νης στρατηγικής της Λισσαβόνας.( Λισσαβονοποίηση του Δ΄ ΚΠΣ)

Το υπουργείο Ανάπτυξης έχει την ευθύνη της προώθησης πολιτι-
κών για την επίτευξη των στόχων της Λισσαβόνας, αφού πεδίο δρά-
σης του αποτελεί το μικροοικονομικό περιβάλλον δηλ. η εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς και το ευνοϊκό επιχειρηματικό πλαίσιο.

Στη μελέτη διατυπώνονται προτάσεις μεταξύ άλλων για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας η οποία αποτελεί βασική προϋπόθεση
για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας. Επιχειρηματικές δράσεις
εξωστρεφείς και καινοτόμες.

Ως προς τη δημιουργία του νέου portal, της νέας διαδικτυακής
πύλης η οποία λειτουργεί ως δίαυλος πρόσβασης και κομβικό σημείο
πληροφόρησης σε οτιδήποτε αφορά το ΕΠΑΝ, ο κύριος Δάλλας θα
σας παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά της λειτουργίας του, το περιεχό-
μενό του, την οπτική σχεδίαση των επιφανειών χρήσης, τα βοηθή-
ματα, τις καινοτομίες του, τις συχνότερες ερωτήσεις και απαντήσεις
και τις βασικές επιλογές πλοήγησης. 

Η νέα Δικτυακή πύλη είναι προσβάσιμη και από άτομα με αναπη-
ρία. Πιστεύουμε ότι θα έχει μεγάλη επισκεψιμότητα, θα είναι ιδιαίτερα
φιλική προς τους χρήστες και θα αποβεί χρήσιμο εργαλείο ενημέρω-
σης για όσους ενδιαφέρονται για την ανταγωνιστικότητα της ελληνικής
οικονομίας, το ΕΣΑΑ και ιδίως το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ‘’Αντα-
γωνιστικότητα’’. Υπενθυμίζω ότι θα υπάρξει και αγγλική έκδοση.

Τέλος, επιτρέψτε μου κύριε Υπουργέ, να συγχαρώ και να ευχαρι-
στήσω δημόσια τους συνεργάτες μου κυρία Εύη Χρυσανθοπούλου
και κύριο Κώστα Αγγελόπουλο για τη δουλειά που έκαναν, για την
άρτια συγγραφή του εντύπου για τους στόχους και την πορεία επίτευ-
ξης της στρατηγικής της Λισσαβόνας, και ιδίως για το κέφι με το οποίο
δούλεψαν.»
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θεσμοθέτηση του Εθνικού Συμβουλίου 
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 

Αθήνα, 17 Φεβρουαρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, μετά τη σημε-
ρινή τελευταία συνεδρίαση της Διαρκούς Επιτροπής Παραγω-
γής και Εμπορίου για την ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο
σύστημα αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

«Εκφράζω την ικανοποίησή μου για την ανταπόκριση, που είχε
από όλες τις πτέρυγες της Βουλής η θεσμοθέτηση Εθνικού Συμβου-
λίου για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις. 

Οι λόγοι που επέβαλαν τη δημιουργία του είναι:
 Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις αποτελούν τη συντριπτική πλειοψη-

φία των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς συμβάλλουν αποφασι-
στικά στη δημιουργία απασχόλησης, στη βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και στην ανάπτυξη της χώρας. 

 Μέσα από δράσεις κυβερνητικής πολιτικής που υποστηρίζουν τις
επιχειρήσεις και τις βοηθούν να αντιμετωπίσουν τα εμπόδια και
τις δυσκολίες που ανακύπτουν στην πορεία ανάπτυξής τους, πι-
στεύεται ότι θα επιτευχθεί η περαιτέρω επιτυχής παρουσία των
ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων τόσο στην εσωτερική
αγορά, όσο και στις εξωτερικές αγορές, καθώς και η βελτίωση της
ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξής τους.

 Με τη ρύθμιση συνιστάται το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεων, το οποίο πιστεύεται ότι θα συμβάλει σημαντικά
στην υποστήριξη των ΜΜΕ και στην αύξηση των ευκαιριών επι-
τυχίας τους, αλλά θα είναι και όργανο στρατηγικού σχεδιασμού,
συμβουλών και προτάσεων. 

 Προβλέπεται η συνεργασία του με το Εθνικό Συμβούλιο Ανταγω-
νιστικότητας και Ανάπτυξης, η σύνταξη εκθέσεων και η υποβολή
προτάσεων στον υπουργό Ανάπτυξης για τις επιδράσεις και τα
αποτελέσματα της εφαρμογής της εθνικής και διεθνούς πολιτικής
σε αυτές τις επιχειρήσεις, με απώτερο στόχο τη διαμόρφωση της
κατάλληλης πολιτικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Η θεσμοθέτησή του γίνεται με το άρθρο 32 του σχεδίου νόμου

«Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιοτεχνικών Εγκαταστάσεων
στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης», το οποίο έχει ως εξής :

Άρθρο 32
Σύσταση Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

1. Συνιστάται στο Υπουργείο Ανάπτυξης Εθνικό Συμβούλιο Μικρο-
μεσαίων Επιχειρήσεων (Ε.Σ.Μ.Ε.), το οποίο υπάγεται απευθείας
στον Υπουργό Ανάπτυξης. Το Ε.Σ.Μ.Ε., αποτελεί συμβουλευτικό
όργανο του Υπουργού Ανάπτυξης για θέματα που ανάγονται στις
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αρμοδιότητες των χειροτεχνικών και μικρομεσαίων εν γένει επι-
χειρήσεων.

2. Έργο του Ε.Σ.Μ.Ε. είναι η υποβολή προτάσεων στον Υπουργό
Ανάπτυξης για τα εξής ιδίως θέματα :
α) Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων επι-

χειρήσεων,
β) Την αξιολόγηση των μέτρων εθνικής πολιτικής έναντι των μι-

κρομεσαίων επιχειρήσεων για τη βελτίωση της αποτελεσμα-
τικότητάς τους,

γ) Την παρακολούθηση των εξελίξεων και της ανταγωνιστικότη-
τας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων σε μια παγκοσμιοποι-
ημένη οικονομία,

δ) Την παρακολούθηση της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις και την επεξεργασία των προτάσεων και
μέτρων πολιτικής για την ενσωμάτωσή τους σε εθνικό επίπεδο,

ε) Τη βελτίωση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
στα εθνικά και κοινοτικά αναπτυξιακά προγράμματα,

στ) Την απλούστευση και βελτίωση του νομικού και διοικητικού
περιβάλλοντος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

3. Το Συμβούλιο παρέχει επίσης τη γνώμη του στον Υπουργό Ανά-
πτυξης σε ερωτήματα που του απευθύνει σχετικά με θέματα που
αφορούν τον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

4. Το Ε.Σ.Μ.Ε. μπορεί να εξειδικεύει και να εμβαθύνει σε θέματα μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων, τα οποία ανάγονται στις αρμοδιότητες
του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης
(Ε.Σ.Α.Α.).
Επίσης, μπορεί να διαβιβάζει αποτελέσματα των εργασιών του
στο Ε.Σ.Α.Α. προκειμένου να λαμβάνονται υπόψη στο πλαίσιο χά-
ραξης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για τη βελτίωση της αντα-
γωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας και των επιχειρήσεων.

5. Το Συμβούλιο αποτελείται από τα εξής μέλη :
- Τον Υπουργό Ανάπτυξης ως Πρόεδρο,
- Τον Γενικό Γραμματέα Ανάπτυξης του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης,
- Το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυ-

ξης, 
- Το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης,
- Το Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουρ-

γείου Ανάπτυξης,
- Τον Ειδικό Γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα,
- Τον Προϊστάμενο του Οικονομικού Γραφείου του Πρωθυ-

πουργού,
- Τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτε-

χνιών, Εμπόρων Ελλάδας,
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- Τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπο-
ρίου,

- Τον Πρόεδρο του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εξαγωγέων,
- Τον Πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων,
- Τον Πρόεδρο της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών,
- Τον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολο-

γίας,
- Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Μικρομεσαίων Επι-

χειρήσεων και Χειροτεχνίας,
- Τον Πρόεδρο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μι-

κρών Επιχειρήσεων,
- Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης,
- Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών.
Η σύνθεση του Συμβουλίου μπορεί να διευρύνεται με απόφαση
του Υπουργού Ανάπτυξης και θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι
ανάλογα. 

6. Οι δαπάνες λειτουργίας του Συμβουλίου βαρύνουν τον προϋπο-
λογισμό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

7. Για την εξυπηρέτηση του έργου του Ε.Σ.Μ.Ε. και ιδίως για την εξυ-
πηρέτηση της εγκατάστασης και των διοικητικών αναγκών αυτού,
για την ανάθεση ερευνών και μελετών, καθώς και την εν γένει λει-
τουργία του, εγγράφεται ανάλογη πίστωση στον προϋπολογισμό
του Υπουργείου Ανάπτυξης. Οι δαπάνες του Ε.Σ.Μ.Ε. εκκαθαρί-
ζονται και εντέλλονται από την αρμόδια διεύθυνση οικονομικού
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

8. Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης πα-
ρέχει κάθε είδους συνδρομή για την υποβοήθηση του έργου του
Συμβουλίου. 

9. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, που δημοσιεύεται στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, συνιστάται στο Ε.Σ.Μ.Ε. για την
υποστήριξη του έργου του, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων. Με την
ίδια απόφαση ορίζεται η σύνθεσή της, οι αρμοδιότητες αυτής, ο
τρόπος οργάνωσης και λειτουργίας και κάθε άλλη αναγκαία λε-
πτομέρεια.»
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Η τελική πρόταση 
της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας 

για την απελευθέρωση 
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 

Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2005 

Από το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοινώνονται τα εξής:
Σήμερα, στον υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, τον υφυ-

πουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και τον γενικό γραμματέα
του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, ο πρόεδρος της Ρυθ-
μιστικής Αρχής Ενέργειας καθηγητής Μιχάλης Καραμανής, παρου-
σίασε την τελική πρόταση της ΡΑΕ για το πλαίσιο της απελευθέρωσης
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης του Συστήμα-
τος Μεταφοράς και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας). 

Στη συνέχεια, θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
Α. Στο διάστημα από την 1η έως την 18η Μαρτίου το πλαίσιο αυτό

θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση, ώστε να ληφθούν υπόψη, για
μια ακόμη φορά, οι παρατηρήσεις του ΔΕΣΜΗΕ, της ΔΕΗ Α.Ε.,
της ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, όλων όσοι κατέχουν άδεια παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας, της ευρύτερης επιχειρηματικής κοινότητας, της
ακαδημαϊκής κοινότητας, των καταναλωτικών οργανώσεων και
κάθε άλλου ενδιαφερομένου.

Β. Στο διάστημα από την 21η έως την 28η Μαρτίου θα τεθεί σε δια-
βούλευση το πλήρες κείμενο του κώδικα αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας. Αμέσως μετά θα υπογραφεί η σχετική Υπουργική
Απόφαση. Η οριστικοποίηση των κωδίκων και η έκδοση της σχε-
τικής Υπουργικής Απόφασης, πριν από το τέλος Μαρτίου, απο-
τελεί μείζονα παρέμβαση για τη δημιουργία μιας σύγχρονης,
απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 
Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης το υπουργείο Ανάπτυ-

ξης:
– Υλοποιεί μια ακόμη προεκλογική εξαγγελία της Κυβέρνησης,

όπως επαναλήφθηκε με τις προγραμματικές δηλώσεις του Πρω-
θυπουργού Κώστα Καραμανλή πριν από περίπου 12 μήνες.

– Δημιουργούνται οι ασφαλείς προϋποθέσεις για την προσέλκυση
ξένων επενδύσεων και την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών
μεγάλης κλίμακας στον τομέα της ενέργειας, με πολλαπλά οφέλη
για την επιτάχυνση της αναπτυξιακής διαδικασίας και τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας.

– Ενισχύεται ο ανταγωνισμός και αυξάνονται οι δυνατότητες επιλο-
γών των καταναλωτών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, προς
όφελός τους.
Πολύ σύντομα, η ΡΑΕ, σύμφωνα με την κατεύθυνση που έχει
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δοθεί από τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, θα ολοκλη-
ρώσει την προετοιμασία της και θα υποβάλει την πρότασή της για το
νέο πλαίσιο της απελευθέρωσης αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα
μας, το οποίο μετά από επεξεργασία και διαβούλευση θα κατατεθεί
ως Νομοσχέδιο στη Βουλή.

Με τις δύο αυτές, ιδιαίτερα σημαντικές, παρεμβάσεις, το υπουρ-
γείο Ανάπτυξης διαμορφώνει ένα νέο τοπίο στην αγορά ενέργειας, με
στόχο τη λειτουργία του ανταγωνισμού, την προώθηση επενδυτικών
πρωτοβουλιών, τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την αύξηση
των επιλογών των καταναλωτών. 

Επιπλέον, η χώρα μας αποκτά ολοκληρωμένο θεσμικό πλαίσιο
που εξυπηρετεί δύο βασικούς στόχους:
1. Την περαιτέρω ενίσχυση και ενδυνάμωση του συστήματος παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τον επαρκή εφοδιασμό και την
ασφαλή τροφοδοσία με ηλεκτρισμό της χώρας.

2. Την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου, που αποτελεί και
βασικό άξονα της ενεργειακής μας πολιτικής και της προστασίας
του περιβάλλοντος με βάση και τις υποχρεώσεις μας που απορ-
ρέουν από το πρωτόκολλο του Κυότο.

Στη σημερινή παρουσίαση του πλαισίου της απελευθέρωσης της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συμμετείχαν:
– Ο αντιπρόεδρος της ΡΑΕ κ. Γεώργιος Κουτζούκος.
– Ο διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΜΗΕ κ. Ιωάννης Θεοδωρακό-

πουλος.
– Η γενική διευθύντρια Ενέργειας του υπουργείου Ανάπτυξης κ.

Ελένη Σαργιάνου.
– Στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης.
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Μέτρα για τον έλεγχο της διακίνησης 
και αποθήκευσης πετρελαιοειδών 

Αθήνα, 1 Μαρτίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου ανακοινώνουν τα εξής:

«Δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα το Σχέδιο Νόμου «Έλεγχος
της Διακίνησης και Αποθήκευσης Πετρελαιοειδών Προϊόντων -
Ρύθμιση Θεμάτων του Υπουργείου Ανάπτυξης». 

Τα βασικά σημεία του νομοσχεδίου που θα κατατεθεί τις επόμενες
μέρες στη Βουλή, είναι τα ακόλουθα:

Πρώτον: Συστήνεται Διεύθυνση Ελέγχου Διακίνησης και Αποθή-
κευσης Καυσίμων (Πετρελαιοειδών Προϊόντων), με σκοπό τη διοικη-
τική αναδιοργάνωση και λειτουργική αναβάθμιση του υφιστάμενου
μηχανισμού των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. 

Με την οργανωτική ανασυγκρότηση των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. θα καταστεί
δυνατή η επέκταση των ελέγχων για την καταπολέμηση της νοθείας
των καυσίμων. 

Έτσι, οι έλεγχοι που μέχρι σήμερα περιορίζονταν στα πρατήρια
του νομού Αττικής, θα επεκταθούν σε όλη την αλυσίδα διύλισης, δια-
κίνησης, αποθήκευσης και διάθεσης πετρελαιοειδών προϊόντων πα-
νελλαδικά. 

Παράλληλα, μεταβάλλεται η διαδικασία επιβολής των προστίμων
σε περίπτωση βεβαίωσης παραβάσεων για νοθεία και καθιερώνεται
η καταβολή ποσοστού 20% επί του συνολικού προστίμου ως απα-
ραίτητη προϋπόθεση για την άσκηση προσφυγής των παραβατών
στα Δικαστήρια.

Επισημαίνεται ότι, από τις 11 Φεβρουαρίου 2003 που ξεκί-
νησε η λειτουργία των Κ.Ε.Δ.Α.Κ. μέχρι τις 25 Φεβρουαρίου
2005, έχουν διενεργηθεί έλεγχοι σε 4.430 πρατήρια και έχουν εν-
τοπιστεί 99 παραβάσεις. 

Δεύτερον: Βελτιώνεται το ρυθμιστικό πλαίσιο της λειτουργίας της
αγοράς των πετρελαιοειδών με την τροποποίηση διατάξεων του
Ν.3054/2002. 

Πιο συγκεκριμένα: 
• Διασφαλίζεται, σύμφωνα με το Κοινοτικό Δίκαιο, η απευθείας πρό-

σβαση των ανεξάρτητων πρατηρίων στα διυλιστήρια της χώρας,
για την αποκλειστική τροφοδοσία των ιδίων. 
Διευκρινίζεται ότι από το δικαίωμα της απευθείας πρόσβασης εξαι-
ρούνται τα πρατήρια που έχουν αποκλειστική συνεργασία με εται-
ρεία εμπορίας ή φέρουν το σήμα της. Έτσι, αφενός μεν ενισχύεται
ο ανταγωνισμός στην αγορά προς όφελος των καταναλωτών, αφε-
τέρου δε διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 
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• Ορθολογικοποιείται η λειτουργία της αγοράς των πετρελαιοειδών
με την παροχή της δυνατότητας στις μικρομεσαίες εταιρείες εμ-
πορίας πετρελαιοειδών να αυξάνουν τους αποθηκευτικούς τους
χώρους, ανάλογα με τις επιχειρηματικές τους ανάγκες, συνδέον-
τας τον ελάχιστο όγκο αποθηκευτικών χώρων με τον όγκο των
πωλήσεων του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.
Τρίτον: Ρυθμίζονται εκκρεμότητες που επιταχύνουν τη αύξηση

της διείσδυσης του φυσικού αερίου στη χώρα μας, με την παροχή δι-
ευκολύνσεων στη Δ.ΕΠ.Α. Α.Ε. για την επέκταση του Εθνικού Συστή-
ματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.»

Στη σελίδα 1056, ο Νόμος που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλή-
νων.
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Σε καλή πορεία 
ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος το 2004 

Αθήνα, 17 Μαρτίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη ανακοίνωση:

«Από επεξεργασμένα στοιχεία της έρευνας οικονομικής συγκυ-
ρίας του Ιδρύματος Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών (ΙΟΒΕ)
προκύπτει βελτίωση του Δείκτη Οικονομικού Κλίματος στην Ελ-
λάδα το 2004 σε σχέση με το 2003. 

Συγκεκριμένα, την περίοδο Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2004 ο Δεί-
κτης Οικονομικού Κλίματος παρουσίασε αύξηση κατά 10,1% σε σύγ-
κριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου
2003, έναντι 9,2% του αντίστοιχου μέσου κοινοτικού. Αυτό σημαίνει
ότι αντιστράφηκε το αρνητικό κλίμα αφού ο αντίστοιχος δείκτης του
2003 παρουσίαζε πτώση κατά 5,8% σε σύγκριση με το αντίστοιχο διά-
στημα του 2002. Επίσης σημειώνεται ότι ενώ το 2003 η πτώση του
δείκτη αυτού κατά 5,8% ήταν πολύ μεγαλύτερη από τον αντίστοιχο
μέσο κοινοτικό δείκτη (πτώση 1,3%).

Επίσης, από τη σύγκριση των επιμέρους δεικτών της περιόδου
Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου 2004 και της περιόδου Ιανουαρίου - Δεκεμ-
βρίου 2003 προκύπτουν οι ακόλουθες διαπιστώσεις: 
 Ο Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στη Βιομηχανία παρου-

σίασε αύξηση κατά 1,7%, ενώ ο αντίστοιχος περσινός ήταν μει-
ωμένος κατά 3,4%.

 Ο Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στις Κατασκευές παρου-
σίασε, λόγω της μεταολυμπιακής περιόδου μείωση κατά 27,6%,
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Δείκτης Οικονομικού Κλίματος και επιχειρηματικών προσδοκιών 
(Εποχικώς εξομαλυσμένα στοιχεία)1

Δείκτης 
Οικονομικού 
Κλίματος

2002 2003 2004
2004

% ΜΕΤΑ-
ΒΟΛΗ)

2003
(% ΜΕΤΑ-

ΒΟΛΗ)

-    Ε.Ε.-25      95,34167      94,1083    102,7417        9,2%       -1,3%

-    Ελλάδα      98,79167      93,075    102,5      10,1%       -5,8%

Δείκτης 
Επιχειρηματικών 
Προσδοκιών
-    Βιομηχανία
     (1990=100)2    104,5091    100,945    102,6455        1,7%       -3,4%

-    Κατασκευές 
     (1990=100)3    131,6091    132,718      96,10909     -27,6%        0,8%

-    Εμπόριο 
     (1993=100)4    101,5636    110,5    113,9182        3,1%        8,8%

-    Υπηρεσίες 
     (1998=100)5      78,18182      83,9909      95,53636      13,7%        7,4%



η οποία, όπως προκύπτει από άλλα στοιχεία έχει αντιστραφεί με
την έναρξη του 2005. 

 Ο Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών στο Λιανικό Εμπόριο πα-
ρουσίασε αύξηση κατά 3,1%.

 Ο Δείκτης επιχειρηματικών προσδοκιών των Υπηρεσιών παρου-
σίασε αύξηση της τάξεως του 13,7 % .
Το 2005 έχει ξεκινήσει με ευνοϊκές εξελίξεις για όλους τους επιμέ-

ρους δείκτες, αφού τον Ιανουάριο παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση σε
σχέση με το Δεκέμβριο του 2004. 

1 Ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος (1990-2003=100) υπολογίζεται με βάση
τους επιμέρους Δείκτες Επιχειρηματικών Προσδοκιών στη Βιομηχανία, τις
Κατασκευές, το Λιανικό Εμπόριο και τις Υπηρεσίες καθώς και από τον Δεί-
κτη Εμπιστοσύνης στους Καταναλωτές. (Εποχικά εξομαλυμένα στοιχεία).

2 Ο ΔΕΠ στη Βιομηχανία (1990=100), υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις
για το επίπεδο των συνολικών παραγγελιών και το ύψος των αποθεμά-
των καθώς και τις προοπτικές για την παραγωγή.

3 Ο ΔΕΠ στις Κατασκευές (1990=100), υπολογίζεται με βάση τις εκτιμήσεις
για το πρόγραμμα εργασιών και τις προβλέψεις για την απασχόληση.

4 Ο ΔΕΠ στο Λιανικό Εμπόριο (1993=100) υπολογίζεται με βάση τις εκτι-
μήσεις και προβλέψεις για τις πωλήσεις και το ύψος των αποθεμάτων.

5 Ο ΔΕΠ για τις Υπηρεσίες (1998=100) υπολογίζεται με βάση την εκτίμηση
για την κατάσταση της επιχείρησης καθώς και τις εκτιμήσεις και τις προ-
βλέψεις για τη ζήτηση.

** Δεν λαμβάνεται υπόψη τιμή τον Αύγουστο όπου δεν διεξάγεται
Έρευνα Οικονομικής Συγκυρίας.
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Δείκτης 
Οικονομικού 
Κλίματος

Δεκ. 2004 Ιαν. 2005 Μεταβολή %

-    Ε.Ε.-25            103,1            103,2                0,10%

-    Ελλάδα              91,5              94,2                2,95%

Δείκτης 
Επιχειρηματικών 
Προσδοκιών
-    Βιομηχανία
     (1990=100)2              94,1              95,6                1,56%

-    Κατασκευές 
     (1990=100)3              59,6              69,3              16,34%

-    Εμπόριο 
     (1993=100)4            101,3            109,8                8,41%

-    Υπηρεσίες 
     (1998=100)5              82,8              93,3              12,68%



Συνεργασία Κέντρου Εξυπηρέτησης 
Πολιτών - Επιμελητηρίων

Αθήνα, 20 Μαρτίου 2005

On-line πρόσβαση θα έχουν τα ΚΕΠ στα Επιμελητήρια της
χώρας, προκειμένου να προσφέρουν άμεσα με ηλεκτρονικό τρόπο,
πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στους πολίτες.

Με κοινή απόφαση ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιού-
φας –ύστερα από πρόταση του υφυπουργού που εποπτεύει τα Επι-
μελητήρια κ. Γιάννη Παπαθανασίου- και του υφυπουργού
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Απόστολου
Ανδρεουλάκου, καθορίζονται οι δώδεκα διοικητικές διαδικασίες που
εμπίπτουν στην αρμοδιότητα του υπουργείου Ανάπτυξης (Κεντρική
Ένωση Επιμελητηρίων) και οι οποίες θα διεκπεραιώνονται ηλεκτρο-
νικά μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Οι εν λόγω διαδικασίες, όπως απαριθμούνται στην κοινή υπουρ-
γική απόφαση των κ.κ. Σιούφα και Ανδρεουλάκου είναι οι ακόλουθες:
1. Αρνητική Βεβαίωση Έναρξης χρήσης επωνυμίας ή διακριτικού

τίτλου επιχείρησης από άλλη ή άλλες.
2. Βεβαίωση Ελέγχου Καταστατικού.
3. Βεβαίωση Θεώρησης Καταστατικού.
4. Βεβαίωση Ταμειακής Ενημερότητας. 
5. Πιστοποιητικό Γενικού Μητρώου.
6. Πιστοποιητικό Ειδικού Μητρώου Αντιπροσώπων.
7. Πιστοποιητικό Ειδικού Μητρώου Αργυροχρυσοχόων.
8. Πιστοποιητικό Ειδικού Μητρώου Ασφαλιστών.
9. Πιστοποιητικό Ειδικού Μητρώου Εξαγωγέων.
10. Πιστοποιητικό Ειδικού Μητρώου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων.
11. Πιστοποιητικό Ιστορικού Μέλους.
12. Εξόφληση Συνδρομών.

Για τη διεκπεραίωση των παραπάνω διοικητικών διαδικασιών θα
συμπληρώνεται ηλεκτρονικά ειδικό έντυπο στα ΚΕΠ και θα απο-
στέλλεται στη μηχανογραφική εφαρμογή της Κεντρικής Ένωσης
Επιμελητηρίων Ελλάδος. Δηλαδή, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις
θα εξυπηρετούνται on-line.

Η χορήγηση πιστοποιητικών ή βεβαιώσεων με μία επίσκεψη
στα ΚΕΠ (one stop-shop), συμβάλλει στην καλύτερη και ευρύτερη
εξυπηρέτηση των πολιτών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, στη
διευκόλυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στην ανάπτυξη
της ανταγωνιστικότητας της χώρας. 
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Γραμματόσημο για το πρώτο έτος 
Ανταγωνιστικότητας 

Αθήνα, 5 Απριλίου 2005 

Ο υπουργός Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης, ο
υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο ειδικός γραμματέας
για την Ανταγωνιστικότητα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σπύρος Ευ-
σταθόπουλος, ο πρόεδρος των Ελληνικών Ταχυδρομείων (ΕΛΤΑ) κ.
Άγγελος Μπρατάκος και ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΤΑ κ. Δη-
μήτρης Σταματόπουλος, παρουσίασαν σήμερα (5 Απριλίου 2005)
στο Φιλοτελικό Μουσείο το γραμματόσημο με το Σήμα του Έτους Αν-
ταγωνιστικότητας, όπως ανακηρύχτηκε το 2005.

Στην ομιλία του ο κ. Δ. Σιούφας επεσήμανε ότι «στο πλαίσιο της
στενής συνεργασίας των υπουργείου Μεταφορών & Επικοινω-
νιών και του υπουργείου Ανάπτυξης και ειδικότερα του ειδικού
γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα κ. Σπύρου Ευσταθόπου-
λου, το σήμα του «2005, Έτος ανταγωνιστικότητας: Ποιότητα
παντού» κυκλοφορεί σε γραμματόσημο, το οποίο σύντομα πρό-
κειται να κυκλοφορήσει και στα αγγλικά. Αποστολή του είναι να
μεταφέρουμε σε όλο τον κόσμο τον κοινό μας στόχο: Ελλάδα Αν-
ταγωνιστική. Ποιότητα παντού.»

Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης:
• Υπογράμμισε ότι ανακηρύχτηκε, με απόφαση του πρωθυ-

πουργού κ. Κώστα Καραμανλή, το 2005 ως Έτος Ανταγωνι-
στικότητας για να ενεργοποιηθούν όλες οι παραγωγικές
δυνάμεις του τόπου, οι εργαζόμενοι, οι επιχειρήσεις, ο δη-
μόσιος τομέας και η τοπική αυτοδιοίκηση

• Τόνισε ότι «όλοι θέλουμε την Ελλάδα να παράγει και να προ-
οδεύει, την Ελλάδα ανταγωνιστική στο παγκόσμιο περιβάλ-
λον, με ποιότητα παντού, μια κοινωνία με περισσότερη
συνοχή, περισσότερη ευημερία και ανάπτυξη και ευημερία
για όλους.»
«Υποστηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα, τόνισε ο κ. Δ. Σιού-

φας, ως μια δημιουργική διαδικασία αξιοποίησης του ανθρώπι-
νου δυναμικού, των φυσικών πόρων, της επιχειρηματικότητας,
της καινοτομίας, της γνώσης, που σήμερα περισσότερο από
ποτέ είναι διαθέσιμη, αλλά χρειάζεται να γίνει και προσβάσιμη.
Μιας διαδικασίας πουν οδηγεί σε άνοδο του βιοτικού επιπέδου,
ποιότητα ζωής, ασφάλεια, παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία,
αισθητική, πολιτισμό. Με μια λέξη, σε ευημερία.»

Ακολουθεί η ομιλία του κ. Σιούφα κατά την παρουσίαση του γραμ-
ματοσήμου με το Σήμα του Έτους Ανταγωνιστικότητας. 
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Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

κατά την παρουσίαση του γραμματοσήμου
με το Σήμα του Έτους Ανταγωνιστικότητας

«Θέλω να ευχαριστήσω το συνάδελφο υπουργό Μεταφορών &
Επικοινωνιών Μιχάλη Λιάπη και τον υφυπουργό Μεταφορών & Επι-
κοινωνιών Αναστάσιο Νεράντζη, καθώς και τον πρόεδρο των Ελλη-
νικών Ταχυδρομείων κ. Άγγελο Μπρατάκο και το διευθύνοντα
σύμβουλο κ. Δημήτρη Σταματόπουλο και τον ειδικό γραμματέα για
την Ανταγωνιστηκότητα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σπύρο Ευστα-
θόπουλο για τη συνεργασία που είχαμε και την ουσιαστική συμβολή
τους στην προσπάθεια ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολι-
τών για το Έτος Ανταγωνιστικότητας 2005. Η συνεργασία αυτή,
ανάμεσα στ’ άλλα οδήγησε και στην εκτύπωση αναμνηστικού γραμ-
ματοσήμου, ευρείας κυκλοφορίας. Το γραμματόσημο αυτό θα είναι ο
σύγχρονος Ερμής, ο σύγχρονος κήρυκας της ιδέας της ανταγωνιστι-
κότητας σε εκατομμύρια πολίτες.

Κηρύξαμε το 2005, Έτος Ανταγωνιστικότητας, με απόφαση του
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, για να ενεργοποιήσουμε όλες
τις παραγωγικές δυνάμεις του Τόπου, τους εργαζομένους, τις επι-
χειρήσεις, το Δημόσιο Τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 

Όλοι θέλουμε την Ελλάδα να παράγει και να προοδεύει.
Όλοι θέλουμε την Ελλάδα ανταγωνιστική στο παγκόσμιο πε-

ριβάλλον. Με ποιότητα παντού.
Όλοι θέλουμε μια κοινωνία με περισσότερη συνοχή, περισ-

σότερη ευημερία. Θέλουμε να υπάρχει ανάπτυξη και ευημερία
για όλους.

Υποστηρίζουμε την ανταγωνιστικότητα ως μια δημιουργική
διαδικασία αξιοποίησης του ανθρώπινου δυναμικού, των φυσι-
κών πόρων, της επιχειρηματικότητας, της καινοτομίας, της γνώ-
σης - που, σήμερα περισσότερο από ποτέ είναι διαθέσιμη αλλά
χρειάζεται να γίνει και προσβάσιμη. Μιας διαδικασίας που οδη-
γεί σε άνοδο του βιοτικού επιπέδου, ποιότητα ζωής, ασφάλεια,
παιδεία, υγεία, κοινωνική προστασία, αισθητική, πολιτισμό. Με
μια λέξη, σε ευημερία. 
 Τί σημαίνει όμως ανταγωνιστικότητα για τις επιχειρήσεις, την

Οικονομία μιας Χώρας και τους εργαζόμενους; 
 Ποιό όφελος έχει ο απλός πολίτης από την ανταγωνιστικότητα;

• Η ανταγωνιστικότητα είναι βασική προϋπόθεση για την επι-
βίωση, την ενίσχυση και την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.
Σημαίνει τη δυνατότητά της να παράγει και να διαθέτει ποι-
οτικά προϊόντα ή υπηρεσίες, σε τιμές που οι πελάτες να είναι
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διατεθειμένοι να πληρώσουν. Σημαίνει παραγωγικότητα και
ποιότητα. Σημαίνει τη δυνατότητά της να επιβιώνει και να ανα-
πτύσσεται.

• Η ανταγωνιστικότητα είναι κλειδί για τη δυναμική και διατη-
ρήσιμη ανάπτυξη της Οικονομίας μιας Χώρας. Σημαίνει την
ικανότητά της να αυξάνει τον παραγόμενο πλούτο της.

• Η ανταγωνιστικότητα είναι όρος και προϋπόθεση για την
αύξηση του παραγόμενου προϊόντος και τη δικαιότερη
κατανομή του. Σημαίνει εισόδημα και εργασία. Σημαίνει
όφελος για τον εργαζόμενο, για κάθε πολίτη.

Η Ανταγωνιστικότητα είναι η πραγματική εγγύηση για ευημερία
με διάρκεια. 

Απόφασή μας να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος. Να επενδύ-
σουμε στο τρίπτυχο παραγωγικότητα, τυποποίηση, πιστοποί-
ηση. Να εκμεταλλευτούμε και να αξιοποιήσουμε τα μεγάλα
αποθέματα δυνατοτήτων που διαθέτουμε.

Ξέρουμε τις δυνατότητες και τις αδυναμίες, τις ευκαιρίες και τις
απειλές και χτίζουμε μακρόπνοες πολιτικές, που δίνουν λύσεις συγ-
κεκριμένες, ρεαλιστικές και εφαρμόσιμες: 

Επενδύουμε στην παραγωγικότητα και την ποιότητα. Στο δη-
μόσιο και ιδιωτικό τομέα, στη λειτουργία του Κράτους και των επιχει-
ρήσεων. Στα παραγόμενα προϊόντα και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.
Η ποιότητα είναι αναγκαία προϋπόθεση της ανταγωνιστικότητας
και επομένως της ανάπτυξης. Η ποιότητα ενισχύει την αποτελε-
σματικότητα και την παραγωγικότητα και συμβάλλει σημαντικά στη
βελτίωση των παραγόμενων προϊόντων και την αναβάθμιση των
παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Εργαζόμαστε για μια Ελλάδα με περισσότερο οικονομικό χώρο,
με αυτοπεποίθηση, εξωστρέφεια και διεθνή παρουσία... Την Ελ-
λάδα της κοινωνικής συνοχής. Την Ελλάδα της ανάπτυξης με κοι-
νωνική ευθύνη, με σεβασμό στον άνθρωπο και το περιβάλλον. Την
Ελλάδα που παράγει και προοδεύει, που επιβραβεύει την αριστεία
και τη διάκριση. Και όλα αυτά σημαίνουν Ελλάδα ανταγωνιστική. Όλοι
θέλουμε την Ελλάδα ανταγωνιστική. 

Η προσπάθεια, μας αφορά όλους. Όλοι έχουμε ρόλο. Όλοι πρέ-
πει να συμμετέχουμε. Δουλεύουμε όλοι μαζί για αυτό τον σκοπό.

Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας των δύο Υπουργείων,
το σήμα του «2005 Έτος ανταγωνιστικότητας: Ποιότητα παντού»
κυκλοφορεί σε γραμματόσημο, το οποίο σύντομα πρόκειται να
κυκλοφορεί και στα αγγλικά. Αποστολή του να μεταφέρουμε σε
όλο τον κόσμο, τον κοινό μας στόχο: Ελλάδα Ανταγωνιστική.
Ποιότητα παντού.

Αυτή είναι η επόμενη πρόκληση. «Τίποτα λιγότερο από το κα-
λύτερο». Αυτή είναι η προτροπή μας σε όλους που θέλουν την Ελ-
λάδα να βγει μπροστά.» 
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Η ανακοίνωση 
για τη συμφωνία υπογραφής του Μνημονίου 
για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη 

Αθήνα, 7 Απριλίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, παρουσία του
υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γιάννη Παπαθανασίου, του υφυπουργού
Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, του γενικού γραμματέα Ανά-
πτυξης κ. Νίκου Στεφάνου, του πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας
στην Ελλάδα κ. Αντρέϊ Βντόβιν και του πρέσβη της Βουλγαρίας στην
Ελλάδα κ. Στέφαν Στογιάνοφ, ανακοίνωσε στη σημερινή Συνέντευξη
Τύπου την κοινή απόφαση και των τριών Κυβερνήσεων για την υπο-
γραφή του τριμερούς διακυβερνητικού Μνημονίου για την κατασκευή
του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη στις 12 Απριλίου
2005 στη Σόφια.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο κ. Δ. Σιούφας έκανε στους δημοσιογρά-
φους την ακόλουθη ανακοίνωση: 

«Οι κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας, της Δημοκρατίας της
Βουλγαρίας και της Ελλάδος συμφώνησαν για την υπογραφή του
Μνημονίου για την υλοποίηση της κατασκευής του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς- Αλεξανδρούπολη, ο οποίος θα λειτουργεί συμπληρωμα-
τικά προς τα στενά του Βοσπόρου, στις 12 Απριλίου 2005, στη Σόφια.
Πρόκειται για ιστορική στιγμή. Με τον τρόπο αυτόν οι τρεις Κυβερ-
νήσεις εκφράζουν την ισχυρή πολιτική βούληση, την πεποίθησή τους
και τη στήριξή τους στην ανάγκη πραγματοποίησης του έργου. 

Με την υπογραφή του Μνημονίου συνεργασίας για την κατασκευή
του αγωγού αντιμετωπίζεται μία εκκρεμότητα 13 ετών και τίθενται οι
βάσεις για την υλοποίηση ενός έργου που θα συμβάλει στη γεωστρα-
τηγική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής και της χώρας μας, η
οποία καθίσταται και χώρα διέλευσης ενέργειας, και ιδιαίτερα της πε-
ριοχής της Θράκης. Έτσι γίνεται ακόμα πιο στενή η συνεργασία των
λαών των τριών χωρών και των τριών κυβερνήσεων, της Ρωσίας, της
Βουλγαρίας και της Ελλάδος. 

Δεν σταματάμε εδώ. Μετά την υπογραφή του Μνημονίου ξεκινά
αμέσως η προετοιμασία για την όσο το δυνατόν ταχύτερη έναρξη της
κατασκευής του έργου.

Οφείλω να ευχαριστήσω τους συναδέλφους μου, τον υπουργό
Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Βίκτορα Χριστένκο και τον
υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης της Βουλγαρίας κ. Βίκτορα Τσε-
ρόφσκι, με τους οποίους συνεργαστήκαμε στενά και βεβαίως να τους
ευχαριστήσω γιατί κι εκείνοι πίστεψαν στην αναγκαιότητα πραγματο-
ποίησης του έργου αυτού. Επιπλέον συγχαίρω θερμά και ευχαριστώ
δημόσια τους πρέσβεις της Ρωσίας στην Ελλάδα κ. Αντρέι Βντόβιν
και της Βουλγαρίας στην Ελλάδα κ. Στέφαν Στογιάνοφ, που είναι σή-
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μερα μαζί μας, αλλά και τους Έλληνες πρέσβεις στη Μόσχα και στη
Σόφια.

Επιπλέον, συγχαίρω θερμά και ευχαριστώ δημόσια για τη μεγάλη
συνεισφορά τους στην εξέλιξη αυτή, τον υπουργό Εξωτερικών κ.
Πέτρο Μολυβιάτη, τον συνάδελφό μου, υφυπουργό Ανάπτυξης, κ.
Γιώργο Σαλαγκούδη, τον υφυπουργό Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυ-
λιανίδη, το γενικό γραμματέα Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, τα υπη-
ρεσιακά στελέχη του υπουργείου Εξωτερικών και του υπουργείου
Ανάπτυξης, καθώς και τους εκπροσώπους της ΔΕΠ-Θράκη Α.Ε. που
συμμετείχαν σε όλες τις αποστολές των τριμερών συναντήσεων που
έγιναν τους τελευταίους εννέα μήνες. Η προσφορά όλων τους στην
υπόθεση αυτή υπήρξε σημαντική και αποφασιστική. 

Ωστόσο, θα ήθελα να σημειώσω ότι η υπόθεση αυτή, που, όπως
προανέφερα, ξεκίνησε πριν από 13 χρόνια, δεν αφορά μόνο μια Κυ-
βέρνηση. Αφορά όλα τα κόμματα και τον ελληνικό λαό. Στα τελευταία
13 χρόνια, ασχολήθηκαν με την προώθηση της υλοποίησης του
έργου, όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις και συνάδελφοί μου, τέως
υπουργοί. Όλοι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι για να φτάσουμε, σή-
μερα, σ’ αυτή την ιστορική στιγμή. Ήδη, ενημέρωσα για την θετική
εξέλιξη, στο μεγάλο αυτό εθνικό θέμα, τον Πρωθυπουργό κ. Κώστα
Καραμανλή, την Αξιωματική Αντιπολίτευση, το ΚΚΕ και το Συνασπι-
σμό.» 
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Υπεγράφη το Μνημόνιο Συνεργασίας 
Ελλάδος - Βουλγαρίας - Ρωσίας 

για τον αγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη  
Αθήνα, 12 Απριλίου 2005 

Στο πλαίσιο της κοινής Συνέντευξης Τύπου των τριών Υπουργών,
Ελλάδας, Ρωσίας και Βουλγαρίας, που υπέγραψαν το Μνημόνιο Συ-
νεργασίας για την κατασκευή και λειτουργία του αγωγού Μπουργκάς
- Αλεξανδρούπολης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, κ. Δ. Σιούφας, έκανε
τις εξής δηλώσεις:

«Σήμερα είναι μια ιστορική στιγμή για τις σχέσεις της Βουλγαρίας,
της Ρωσίας και της Ελλάδας. Παρουσία του Πρωθυπουργού της
Βουλγαρίας, υπογράψαμε το πολιτικό μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ
της Βουλγαρίας, της Ρωσίας και της Ελλάδας, για την κατασκευή και
λειτουργία του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη.

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί την ευνοϊκή κατάληξη του μονο-
γραφθέντος πολιτικού μνημονίου στην Αθήνα μεταξύ των εκπροσώ-
πων των τριών χωρών, στις 5 Νοεμβρίου του 2004.

Με τη σημερινή υπογραφή του πολιτικού μνημονίου, οι κυβερνή-
σεις των τριών χωρών εκφράζουν την ισχυρή πεποίθηση και βούλησή
τους για την υλοποίηση του έργου, με το οποίο θα μεταφέρονται από
τις λιμενικές εγκαταστάσεις στο Μπουργκάς και την Αλεξανδρούπολη
ρωσικά πετρέλαια και όχι μόνο προς τις μεγάλες αγορές της Δύσης
και των ΗΠΑ. 

Το έργο αυτό είναι σημαντικό για τις τρεις χώρες μας και αναβαθ-
μίζει σημαντικά την γεωστρατηγική σημασία ολόκληρης της περιοχής.
Έχουμε ακόμα πολύ δρόμο μέχρι την κατάληξη. Θα χρειαστεί να συ-
νεχίσουμε με την ίδια αποφασιστικότητα, συλλογική προσπάθεια και
προγραμματισμένη δουλειά μέχρι το τέλος.

Με την ίδια ευκαιρία θέλω να συγχαρώ τους συναδέλφους μου,
Υπουργούς, τον κ. Τσερόφσκι και τον κ. Χριστένκο, τους Πρέσβεις,
τους συνεργάτες μας και από ελληνικής πλευράς, τους συναδέλφους
μου, τον Γ. Σαλαγκούδη, τον Ευρ. Στυλιανίδη, και τον Γενικό Γραμμα-
τέα του Υπουργείου κ. Στεφάνου, τους Πρέσβεις της Ελλάδας στη
Ρωσία και στη Βουλγαρία και τους Πρέσβεις της Βουλγαρίας στην Ελ-
λάδα και της Ρωσίας στην Ελλάδα. 

Θέλω, επίσης, δημόσια να ευχαριστήσω για την στήριξη αυτής
της προσπάθειας τον Έλληνα ΥΠΕΞ, κ. Π. Μολυβιάτη. Μ’ αυτή μου
την κατάληξη, οι ευχές μου για καλή συνέχεια, αγαπητοί συνάδελφοι,
όχι μόνο σ’ αυτόν τον τομέα, αλλά ευρύτερα στις σχέσεις μεταξύ των
τριών κυβερνήσεων, των τριών χωρών και των λαών μας.

Σας ευχαριστώ πολύ.»
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Συνέντευξη Τύπου για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη 
του υπουργού Ανάπτυξης

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
Σόφια, 12 Απριλίου 2005 

Μετά την υπογραφή, στη Σόφια, του Μνημονίου για την κατα-
σκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολης, ο
υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας προέβη στις ακόλουθες δηλώ-
σεις προς τους Έλληνες δημοσιογράφους:

«Με εξαιρετική υπερηφάνεια και ικανοποίηση ενημερώνουμε τον
ελληνικό λαό ότι μαζί με τον Γ. Σαλαγκούδη, τον Ευρ. Στυλιανίδη, τον
Ν. Στεφάνου και τον Π. Λειβαδά, στην Σόφια σήμερα υπογράψαμε,
εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού λαού, μία ιστο-
ρική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας, της Βουλγαρίας και της Ρωσίας.
Πολιτική συμφωνία, με την οποία υποστηρίζουμε την κατασκευή του
πετρελαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη. Μία μακρά δια-
δρομή δεκατριών ετών, στην οποία όλες οι κυβερνήσεις και όλοι οι
προηγούμενοι υπουργοί έβαλαν το λιθαράκι τους για να φθάσουμε
στο σημερινό αποτέλεσμα. Το έργο, απ’ ότι όλοι γνωρίζετε, εδώ και
δυόμιση χρόνια βρισκόταν σε ένα τέλμα. Τον Ιούνιο του 2004, σε
πλήρη συνεργασία με τον ΥΠΕΞ Π. Μολυβιάτη και έγκριση του Πρω-
θυπουργού της χώρας, Κ. Καραμανλή, αρχίσαμε και πάλι τις συνεν-
νοήσεις, οι οποίες κατέληξαν στην σημερινή ιστορική στιγμή για τη
συνεργασία των τριών χωρών σ’ αυτό το μεγάλο έργο, το οποίο ανα-
βαθμίζει γεωστρατηγικά ολόκληρη την ευρύτερη περιοχή. Ο αγωγός
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη θα λειτουργεί συμπληρωματικά από
τα στενά του Βοσπόρου και θα είναι ένα έργο ιδιαίτερης σημασίας για
τη Θράκη και για την όλη Ελλάδα.

Ενημέρωσα πριν από δύο λεπτά τον Πρωθυπουργό της Βουλγα-
ρίας κ. Συμεών, για όσα συνέβησαν σήμερα εδώ. Ξεκινώ από το τε-
λευταίο, την υπογραφή της πολιτικής συμφωνίας, η οποία έγινε
συνέχεια της μονογραφής της συμφωνίας που έγινε στην Αθήνα, 4
και 5 Νοεμβρίου. Επίσης, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για τις συ-
ναντήσεις που είχα με τον Πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και του με-
τέφερα τους χαιρετισμούς του Πρωθυπουργού της Βουλγαρίας και
την ικανοποίηση και εκείνου για την επιτυχή κατάληξη που είχαν οι
συνεννοήσεις μας. 

Ενημέρωσα, επίσης, τον Πρωθυπουργό για τη συνάντηση που
είχαμε με τον Ρώσο υπουργό Β. Χριστένκο, ο οποίος μετέφερε τους
χαιρετισμούς και την ικανοποίηση του Προέδρου Βλ. Πούτιν για το
ίδιο θέμα, την σημερινή δηλαδή υπογραφή της πολιτικής συμφωνίας
στη Σόφια,
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Επίσης, ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό και για τις συναντήσεις
που είχε η ελληνική αντιπροσωπεία με τον Β/Υπουργό Περ. Ανάπτυ-
ξης κ. Τσερόφσκι και για το θέμα του αγωγού, αλλά και για γενικότερα
ζητήματα συνεργασίας των δύο χωρών.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλες και όλους που ακολουθήσατε την
ελληνική αντιπροσωπεία από χθες εδώ στη Σόφια και για τη συνει-
σφορά σας για την ενημέρωση του ελληνικού λαού γι’ αυτό το σημαν-
τικό έργο που πρόκειται να γίνει στην περιοχή της Θράκης.

Ευχαριστίες και εκ’ μέρους όλων όσων βρίσκονται εδώ σε αυτό
το τραπέζι και την ικανοποίησή μας. Έχουμε πολύ δρόμο βεβαίως για
να διατρέξουμε, αλλά η πολιτική έκανε το χρέος της σήμερα, με την
υπογραφή από τους τρεις υπουργούς αυτής της πολιτικής συμφωνίας
για το έργο. 

Θέλω, επίσης, να σημειώσω τη σημαντική δουλειά που έκανε η
ΔΕΠ ΘΡΑΚΗ Α.Ε. όλο αυτό το χρονικό διάστημα και ιδιαίτερα τους
τελευταίους εννέα μήνες, τους εκπροσώπους της που βρίσκονται σή-
μερα εδώ και βεβαίως όλα τα υπηρεσιακά στελέχη του Υπουργείου
Ανάπτυξης και του ΥΠΕΞ, που το έργο αυτό το αγκάλιασαν με την
ίδια θέρμη που το αγκάλιασε η πολιτική ηγεσία των δύο υπουργείων.

Και πάλι σας ευχαριστούμε και είμαστε στη διάθεσή σας για να
απαντήσουμε σε τυχόν ερωτήσεις που θέλετε να θέσετε».

Στη συνέχεια, ο κ. Δ. Σιούφας απάντησε στις ακόλουθες ερωτή-
σεις:

Ερώτηση: Από τον τρόπο που αντιμετωπίζεται το θέμα από τους
Χριστένκο και Τσερόφσκι, τα επόμενα βήματα θα είναι αρκετά γρήγορα;

Υπουργός: Απ’ ότι ακούσατε και μόνοι σας, οι οδηγίες του Προ-
έδρου της Ρωσικής Ομοσπονδίας, και του Βούλγαρου Πρωθυπουρ-
γού, αλλά και του Έλληνα Πρωθυπουργού, είναι προς τις πολιτικές
ηγεσίες των τριών υπουργείων να τρέξουν τα πράγματα γρήγορα,
αποτελεσματικά, ώστε να κερδίσουμε πολύ από τον χρόνο που χά-
θηκε εδώ και τρία χρόνια.

Ερώτηση: Ποιο θα είναι το επόμενο βήμα; Πώς θα το χειριστείτε
επιστρέφοντας στην Αθήνα;

Υπουργός: Γνωρίζετε, αλλά αυτό προκύπτει και από το ίδιο το πο-
λιτικό μνημόνιο, ότι υπάρχουν μια σειρά από ενέργειες και δράσεις που
πρέπει να κάνουμε για την υπογραφή των διακρατικών συμφωνιών για
όλα τα ζητήματα. Αντιλαμβάνεσθε, ότι οι υποχρεώσεις μας από σήμερα
και πέρα πολλαπλασιάζονται σε κάποιο επίπεδο. Θα συσταθεί ειδική
ομάδα, η οποία θα ασχολείται στο ΥΠΕΞ και στο Υπουργείο Ανάπτυξης
αποκλειστικά για την παρακολούθηση αυτού του έργου.

Ερώτηση: Ο κ. Χριστένκο είπε, ότι πρέπει να τρέξουμε για να
προλάβουμε τα χρονοδιαγράμματα. Εσείς τι θα λέγατε;
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Υπουργός: Ότι έχει αποτυπωθεί, βρίσκεται στα Πρωτόκολλα και
το Πρωτόκολλο των Αθηνών της 4ης και 5ης Νοεμβρίου, και στο συμπλη-
ρωματικό Πρωτόκολλο που υπογράφηκε στις 10 Μαρτίου στη Μόσχα.

Ερώτηση: Μετά από τη συμφωνία, οι επόμενες κινήσεις για έργα
ίδιου βεληνεκούς ποια θα είναι; Τι σκέπτεστε;

Υπουργός: Θα ήθελα ευρισκόμενοι εδώ στη Σόφια να μείνουμε
μόνο σ’ αυτό. Αυτό να αναδείξουμε, διότι πιστεύω ότι η υπογραφή
αυτής της πολιτικής συνθήκης, πέρα από την κυβέρνηση, αφορά όλες
τις πολιτικές δυνάμεις του τόπου. Γι’ αυτό γνωρίζετε, ότι όταν ενημε-
ρωθήκαμε από τη Μόσχα, από τον Πρέσβυ μας, ότι τη 12η Απριλίου
θα γίνει η υπογραφή της συμφωνίας, ενημερώθηκε ο Πρωθυπουργός
της χώρας, ενημερώθηκε ο ΥΠΕΞ και την ίδια ώρα ενημερώθηκαν οι
πολιτικοί αρχηγοί των άλλων πολιτικών δυνάμεων στην πατρίδα μας,
γιατί δεν είναι έργο που αφορά μόνο την κυβέρνηση, αφορά την Ελ-
λάδα, μπαίνουμε σε μια νέα εποχή στην ευρύτερη περιοχή των Βαλ-
κανίων, της Μαύρης Θαλάσσης, αλλά και την ευρύτερη περιοχή της
Κασπίας και νομίζω ότι η δημιουργία στη χώρα μας ενεργειακού κόμ-
βου όχι μόνο για το φυσικό αέριο, όπως γνωρίζετε, αλλά και την ανα-
βάθμιση και ενοποίηση των δικτύων ηλεκτρισμού, δημιουργείται μια
άλλη κατάσταση, η οποία ενισχύει την αυτοπεποίθησή μας ως λαού,
ενισχύει το οικονομικό και επενδυτικό κλίμα για τη χώρα και θα ήθελα
εδώ και να προσθέσω, ότι η σημερινή ημέρα είναι και συνέχεια της
επιτυχία που είχε η πατρίδα μας στο να οργανώσει το παγκόσμιο των
Ολυμπιακών Αγώνων και εγώ το εντάσσω στον απόηχο όλης αυτής
της προετοιμασίας και τις προσπάθειες που έκαναν όλες οι Έλληνες
και Ελληνίδες μαζί, με επικεφαλής την ελληνική κυβέρνηση και τον
Πρωθυπουργό μας, τον κ. Κ. Καραμανλή.

Ευχαριστώ πολύ».
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Νέα πολιτική 
στις ενισχύσεις επιχειρηματικών σχεδίων 

Αθήνα, 22 Απριλίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης
Νίκος Στεφάνου, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπα-
δόπουλος, ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Αθανάσιος Σκορδάς
και ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευστα-
θόπουλος παρουσίασαν σήμερα, σε συνέντευξη Τύπου τη νέα πολι-
τική του υπουργείου Ανάπτυξης στις ενισχύσεις επιχειρηματικών
σχεδίων για άμεση βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, την εικόνα της
ελληνικής αγοράς και τα μέτρα για την ομαλή λειτουργία της εν όψει
των εορτών του Πάσχα καθώς και ενημερωτικές διευκρινίσεις για το
ιδιαίτερα επικίνδυνο κινέζικο ηλεκτρικό ατμοσίδερο που κυκλοφορεί
στη χώρα μας.

Πριν από την παρουσίαση της νέας πολιτικής κρατικών ενισχύ-
σεων προς τις επιχειρήσεις ο κ. Δ. Σιούφας αναφέρθηκε στο θέμα
που προέκυψε με το κινέζικο ατμοσίδερο, τονίζοντας τα εξής:

«Για μια ακόμη φορά το υπουργείο ανάπτυξης αποδεικνύει
ότι δρα άμεσα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά. Αμέσως, μόλις εί-
χαμε τη σχετική πληροφόρηση προχωρήσαμε σε ενημέρωση
των πολιτών και πήραμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστα-
σία τους και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Θέματα
υγείας και ασφάλειας, θέματα που αφορούν τον πολίτη αντιμε-
τωπίζονται και θα αντιμετωπίζονται με υπευθυνότητα και ιδιαί-
τερη αυστηρότητα.»

Αναφερόμενος ο κ. Δ. Σιούφας στους στόχους της νέας πολιτικής
κρατικών ενισχύσεων, υπογράμμισε:

«Με τη νέα πολιτική ρίχνουμε χρήμα στην αγορά, αυξάνουμε
ακόμη περισσότερο τους πόρους που διατίθενται για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας του Έλληνα και της ανταγωνι-
στικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.»

Τα χαρακτηριστικά της νέας αυτής πολιτικής των ενισχύσεων,
όπως τα επεσήμανε ο κ. Δ. Σιούφας, είναι τα εξής:
- Διευκόλυνση στο μέγιστο βαθμό της πραγματοποίησης

επενδύσεων
- Στροφή σε επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια ολοκληρω-

μένου χαρακτήρα
- Ιδιαίτερη ενθάρρυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
- Συστηματική ενίσχυση της περιφέρειας και ιδιαίτερα των πε-

ριφερειών που έχουν χαμηλό κατά κεφαλήν ακαθάριστο εγ-
χώριο προϊόν.
Τα μέτρα που απαρίθμησε ο κ. Δ. Σιούφας για την επίτευξη των
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στόχων αυτών είναι, σε συντομία, τα εξής:
1. Αύξηση της δημόσιας δαπάνης (εθνικής και κοινοτικής) που

γίνεται για κάθε προκήρυξη, για να επωφεληθούν όσο το δυ-
νατόν περισσότερες επιχειρήσεις που θα καταθέσουν αξιό-
πιστα και καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.

2. Γενική αύξηση των ποσοστών χρηματοδότησης στις νέες
προκηρύξεις, τα οποία από 45% που είναι σήμερα κλιμακώ-
νονται μεταξύ 45% και 55% ανάλογα με την περιοχή

3. Περιφερειακή κατανομή των κονδυλίων των κρατικών ενι-
σχύσεων για την ενίσχυση των περιφερειών με χαμηλό
ρυθμό επενδύσεων και χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ

4. Περιφερειακή διαφοροποίηση των ποσοστών χρηματοδότη-
σης, σε αντίθεση με το σημερινό καθεστώς που πρόβλεπε
ενιαίο ποσοστό χρηματοδότησης για όλη τη χώρα

5. Αύξηση του ανώτατου ορίου επιλέξιμου προϋπολογισμού
για κάθε πρόταση, με σκοπό την προσφορά στις πιο δρα-
στήριες μικρομεσαίες επιχειρήσεις ευκαιριών για την πραγ-
ματοποίηση επενδύσεων που θα συμβάλουν στη θεαματική
βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

6. Διεύρυνση του καταλόγου των επιλέξιμων δαπανών, για να
δοθεί στους επενδυτές η ελευθερία σχεδιασμού, ενεργειών.
Για πρώτη φορά στα επιχειρηματικά σχέδια περιλαμβάνονται
ως επιλέξιμες δαπάνες εκείνες της διαρρύθμισης κτιριακών
εγκαταστάσεων, που συνδυάζονται με δαπάνες απόκτησης
εξοπλισμού και άυλες δαπάνες βελτίωσης του εσωτερικού και
του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.

Το κείμενο της ομιλίας του κ. Δ. Σιούφα έχει ως εξής:
«Το θέμα της σημερινής συνάντησής μας είναι η Νέα Πολιτική

κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. Με άλλα λόγια «περισ-
σότερο χρήμα στην αγορά, περισσότεροι πόροι για την επιχειρηματι-
κότητα και την ανταγωνιστικότητα».

Πριν μπούμε στο θέμα θα ήθελα να αναφερθώ στο ζήτημα που
προέκυψε με τα «σίδερα». Για μια ακόμη φορά το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης αποδεικνύει ότι δρα άμεσα, υπεύθυνα, αποτελεσματικά. Αμέσως
μόλις είχαμε σχετική πληροφόρηση προχωρήσαμε σε ενημέρωση των
πολιτών και πήραμε όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία τους
και την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης. Θέματα Υγείας και ασφά-
λειας, θέματα που αφορούν τον πολίτη αντιμετωπίζονται και θα αντι-
μετωπίζονται με υπευθυνότητα και ιδιαίτερη αυστηρότητα. Για τις
λεπτομέρειες έχετε ήδη ενημερωθεί και ο Γ.Γ. Καταναλωτή θα είναι
στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνηση.

Έρχομαι τώρα στο θέμα της συνάντησής μας. Όπως και εσείς
γνωρίζετε, η Xώρα μας κατατάσσεται σε χαμηλές σχετικά θέσεις στις
διάφορες επετηρίδες μέτρησης της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας.
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Παρατηρείται μάλιστα ότι βρισκόμαστε χαμηλότερα ως προς τη μικρο-
οικονομική ανταγωνιστικότητα (δηλαδή των επιχειρήσεων), παρά στη
μακροοικονομική (δηλαδή αυτή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος).

Παράλληλα, οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις (και κυρίως η πλήρης
απελευθέρωση του διεθνούς εμπορίου από την 1 Ιανουαρίου 2005),
προδικάζουν ακόμη μεγαλύτερη όξυνση του διεθνούς ανταγωνισμού.

Απέναντι στις διαπιστώσεις αυτές, μόνο μια μπορεί να είναι η
απάντηση: Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας. Και αυτό, τόσο μέσα
από κρατικές πρωτοβουλίες, όσο και από την κινητοποίηση των επι-
χειρήσεων, και ιδίως των ΜμΕ. Το ερώτημα είναι:
 Μπορούμε, ως Πολιτεία, να διευκολύνουμε αυτή την κινητο-

ποίηση και να σηματοδοτήσουμε μια ριζική αλλαγή στην
αναπτυξιακή φιλοσοφία των επιχειρήσεων;

 Και αν “ναι”, πώς; 
Ένα πολύ καλό εργαλείο σ΄ αυτή την κατεύθυνση είναι οι κρατικές

ενισχύσεις. Η αρχή έχει γίνει ήδη με το νέο αναπτυξιακό νόμο. Δεν
πρέπει, όμως, να σταματήσουμε εκεί. Και δεν σταματούμε! Ιδιαίτερα
όταν από το ΕΠΑΝ προβλέπεται η διάθεση σημαντικών πόρων, ως
κύρια πηγή ενίσχυσης των επιχειρήσεων. Οι πόροι αυτοί προορίζον-
ται για τις δημιουργικότερες και περισσότερα υποσχόμενες ελληνικές
επιχειρήσεις, με τους εξής στόχους: 
- Να κάνουν τις χρηματοδοτούμενες επιχειρήσεις άμεσα ανταγωνι-

στικές και εξωστρεφείς. 
- Να διαμορφώσουν κλίμα αναπτυξιακής άμιλλας, παρακινώντας

και τις υπόλοιπες επιχειρήσεις σε ενέργειες βελτίωσης της αντα-
γωνιστικότητάς τους. 
Για να επιτευχθούν όμως τα παραπάνω, απαιτείται μια νέα πολι-

τική κρατικών ενισχύσεων στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ. Και αυτό ακριβώς
κάνουμε: Τα χαρακτηριστικά αυτής της νέας πολιτικής είναι:
- Διευκόλυνση στο μέγιστο δυνατό βαθμό της πραγματοποίησης

επενδύσεων.
- Στροφή σε επενδύσεις και επιχειρηματικά σχέδια ολοκληρωμένου

χαρακτήρα.
- Ιδιαίτερη ενθάρρυνση των ΜμΕ.
- Συστηματική ενίσχυση της Περιφέρειας και ιδιαίτερα των Περιφε-

ρειών που έχουν χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ.
Οι ενέργειες για την εφαρμογή της πολιτικής αυτής έχουν ήδη ξε-

κινήσει: Και θα γίνουν άμεσα ορατές σε όλες τις προκηρύξεις
κρατικών ενισχύσεων που θα υπάρξουν στο άμεσο μέλλον. Και
η αρχή γίνεται από την επόμενη προκήρυξη για τα επιχειρηματικά
σχέδια ΜμΕ και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (Δράση 2.7.1).
 Τι κάνουμε;

Ρίχνουμε χρήμα στην αγορά. Αυξάνουμε ακόμη περισσότερο
τους πόρους που διατίθενται για την ενίσχυση της επιχειρημα-
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τικότητας του Έλληνα και της ανταγωνιστικότητας των ελληνι-
κών επιχειρήσεων.

Πιο συγκεκριμένα, αποφασίσθηκαν τα εξής :
1ον Αύξηση της Δημόσιας Δαπάνης (εθνικής και κοινοτικής)που γί-

νεται για κάθε προκήρυξη. Στόχος της κίνησης αυτής είναι να ωφε-
ληθούν όσο γίνεται περισσότερες επιχειρήσεις, με την προϋπόθεση
βέβαια ότι θα υποβάλουν αξιόπιστα και καινοτόμα επιχειρηματικά
σχέδια. Ενώ η μέση Δημόσια Δαπάνη για κάθε προκήρυξη για τη
Δράση 2.7.1 ανερχόταν στα 50 εκ. €, στην προσεχή προκήρυξη θα
διπλασιασθεί και θα φτάσει περίπου τα 100 εκ. €.

2ον Γενική αύξηση ποσοστών χρηματοδότησης. Η συγκυρία, την
οποία διερχόμαστε απαιτεί αύξηση και του όγκου και του ρυθμού
των επενδύσεων. Για το λόγο αυτό προσπαθούμε να προσελκύ-
σουμε όσο γίνεται περισσότερες και ποιοτικότερες επενδύσεις, ιδι-
αίτερα από το χώρο των Μικρομεσαίων. Έτσι, στις προσεχείς
προκηρύξεις του ΕΠΑΝ, τα ποσοστά χρηματοδότησης θα είναι αυ-
ξημένα και θα προσεγγίσουν τα όρια που θέτει ο εγκεκριμένος από
την Ε.Ε. Χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων για τη Χώρα μας. 
Ένα παράδειγμα αποτελεί η νέα προκήρυξη για επιχειρηματικά
σχέδια ΜμΕ και πολύ μικρών επιχειρήσεων (Δράση 2.7.1), όπου
τα ποσοστά (από 40% που ίσχυε παλιά) κλιμακώνονται στο 45
έως 55%.

3ον Περιφερειακή κατανομή κονδυλίων κρατικών ενισχύσεων.
Είναι γεγονός ότι, τα τελευταία χρόνια, ο ρυθμός των επενδύσεων
στην Περιφέρεια ήταν χαμηλός, με συνέπεια τη δημιουργία ση-
μαντικού αναπτυξιακού ελλείμματος σε σχέση με το Κέντρο. Θέ-
λουμε να ανατρέψουμε την κατάσταση αυτή. Και η πολιτική
μας προσαρμόζεται σε αυτό τον στόχο. 
Έτσι, στις προκηρύξεις του ΕΠΑΝ εδώ και λίγο καιρό χρησιμο-
ποιείται σύστημα προεπιλεγμένης περιφερειακής κατανομής των
κονδυλίων, ώστε οι περιφέρειες με το σχετικά χαμηλότερο ΑΕΠ
να επωφελούνται ιδιαίτερα σε σχέση με το αναπτυξιακό δυναμικό
που διαθέτουν.

4ον Περιφερειακή διαφοροποίηση των ποσοστών χρηματοδότη-
σης. Μέχρι σήμερα τα προγράμματα κρατικών ενισχύσεων του
ΕΠΑΝ πρόβλεπαν πανελλαδικά ενιαίο ποσοστό χρηματοδότη-
σης. Το σκεπτικό αυτό βεβαίως διευκόλυνε διαχειριστικά. Δεν εξα-
σφάλιζε όμως καμία ιδιαίτερη ενίσχυση για τις μη αναπτυγμένες
Περιφέρειες. Αυτό παύει να ισχύει. Σε όλες τις προσεχείς κρατικές
ενισχύσεις του ΕΠΑΝ, τα ποσοστά χρηματοδότησης θα παρου-
σιάζουν περιφερειακή κλιμάκωση. Θα είναι υψηλότερα στην Ελ-
ληνική Περιφέρεια και θα φθάνουν στο μέγιστο ύψος τους στις
Περιφέρειες με το χαμηλότερο κατά κεφαλή ΑΕΠ.

5ον Αύξηση του ανώτατου ορίου επιλέξιμου προϋπολογισμού
για κάθε πρόταση. Η ανάγκη για θεαματική βελτίωση της αντα-
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γωνιστικότητας των ελληνικών ΜμΕ είναι άμεση. Για το λόγο αυτό
προσφέρουμε στις πιο δραστήριες από τις επιχειρήσεις αυτές μια
εξαιρετική ευκαιρία για την πραγματοποίηση επενδύσεων που θα
συμβάλουν προς το στόχο αυτό. Για να γίνει αυτό, έχει σημασία
η επένδυση να μπορεί να προσεγγίζει όλους τους λειτουργικούς
τομείς της επιχείρησης σε ικανοποιητικό βαθμό. Άρα ο επιλέξιμος
προϋπολογισμός πρέπει να είναι υψηλός. Ξεκίνημα γίνεται στη
νέα προκήρυξη για επιχειρηματικά σχέδια ΜμΕ και ΠΜΜΕ, όπου
ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός ανεβαίνει από 440.000
ευρώ σε 1.000.000 ευρώ.

6ον Διεύρυνση του καταλόγου των επιλέξιμων δαπανών. Για να
μπορεί η όποια επένδυση να επιφέρει σημαντική βελτίωση μιας
επιχείρησης δεν αρκεί να είναι υψηλή σε κόστος. Πρέπει ταυτό-
χρονα να εμφανίζει ολοκληρωμένο χαρακτήρα και οι διάφορες
ενέργειες να συνδυάζονται και να συνυπηρετούν τον ενιαίο επεν-
δυτικό στόχο. Για να δώσουμε, λοιπόν, στους επενδυτές αυτή την
ελευθερία σχεδιασμού, αποφασίσαμε στις προκηρύξεις μας να δι-
ευρύνουμε τον κατάλογο επιλέξιμων ενεργειών και δαπανών, ώστε
να μπορεί ο επιχειρηματίας και να επιλέγει και να σχεδιάζει ολο-
κληρωμένα. Πρώτη εφαρμογή γίνεται στη νέα προκήρυξη για επι-
χειρηματικά σχέδια μικρομεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων,
όπου, για πρώτη φορά, είναι επιλέξιμες οι δαπάνες διαρρύθμισης
κτιριακών εγκαταστάσεων, που συνδυάζονται με δαπάνες απόκτη-
σης εξοπλισμού και άυλες δαπάνες βελτίωσης του εσωτερικού και
του εξωτερικού περιβάλλοντος των επιχειρήσεων.
Όλα τα παραπάνω συνδυάζονται με ενέργειες απλοποίησης του

συστήματος εφαρμογής και των απαιτούμενων εντύπων και δικαιολο-
γητικών, καθώς και με την αντικειμενικοποίηση του συστήματος αξιο-
λόγησης, ώστε να επιλέγονται πραγματικά οι καλύτερες προτάσεις.

Φυσικά, δεν σταματάμε στη νέα προκήρυξη της Δράσης 2.7.1.
Μέχρι τις 31.12.2006 πρόκειται να υπάρξουν αρκετές ακόμη προ-
κηρύξεις με τα γνωρίσματα της νέας πολιτικής. Ανάλογες ρυθμί-
σεις θα υπάρξουν στην προκήρυξη για τα επιχειρηματικά σχέδια
μεσαίων επιχειρήσεων και συγκεκριμένα στη Δράση 2.5.3 που θα δη-
μοσιοποιηθεί μέσα στους επόμενους δύο μήνες, 
- στις νέες προκηρύξεις για την επιχειρηματικότητα νέων και γυναι-

κών, 
- στην πρώτη προκήρυξη για επιχειρηματικά σχέδια του τομέα των

Υπηρεσιών κ.λπ.
Αυτονόητο είναι ότι το λόγο έχουν πλέον οι επιχειρηματίες, οι

οποίοι πρέπει να πάρουν αποφάσεις που θα κρίνουν αν θα διατηρη-
θεί η σημερινή κατάσταση, ή αν η Χώρα μας θα κάνει το μεγάλο άλμα
στην ανταγωνιστικότητα, με όφελος για τους ίδιους, για τους εργαζό-
μενους στις επιχειρήσεις τους, για την Εθνική Οικονομία και για το σύ-
νολο του ελληνικού λαού.»
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Τα ειδικότερα χαρακτηριστικά και λεπτομέρειες της νέας αυτής πο-
λιτικής παρουσίασαν στη συνέχεια ο ειδικός γραμματέας για την Αν-
ταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος και ο γενικός γραμματέας
Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος. 

Συγκεκριμένα, ο κ. Ευσταθόπουλος, επεσήμανε τα εξής: 
«Κύριε υπουργέ, κύριε υφυπουργέ, κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και

κύριοι. Ένα χρόνο μετά την ανάληψη της διαχείρισης του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», προσπαθούμε διαρκώς
να ανταποκρίνεται η εφαρμογή του στις μεταβαλλόμενες συνθήκες
του οικονομικού περιβάλλοντος και στις ανάγκες του επιχειρείν. 

Όπως όλοι γνωρίζετε, τα περιθώρια προσαρμογής του προγράμ-
ματος είναι περιορισμένα. Ωστόσο, εμείς βρίσκουμε τρόπους ανανέ-
ωσης του δυναμισμού που πιστεύουμε ότι πρέπει να το διατρέχει. Το
διαπιστώσατε κατά τη γενναία περυσινή αναθεώρηση, το διαπιστώ-
νετε σήμερα και θα το διαπιστώσετε και πάλι κατά την προσεχή, μι-
κρότερης έκτασης, αναθεώρηση που θα ξεκινήσει σε δύο μήνες. Οι
λόγοι για τους οποίους ο κύριος υπουργός προέβη στη λήψη των
αποφάσεων που μόλις σας ανακοίνωσε είναι τρεις:

Πρώτον: η αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης της περιφέρειας, με δεδο-
μένη την υστέρηση των επιχειρήσεών της έναντι του κέντρου και η
λήψη μέτρων ώστε να πετύχουμε την περιφερειακή σύγκλιση. Έτσι
αυξάνουμε ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητα των παρεμ-
βάσεων του ΕΠΑΝ, τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στην πε-
ριφερειακότητά του. 

Δεύτερος λόγος είναι η ανάγκη επίσπευσης της βελτίωσης της
ανταγωνιστικότητας. Προς τούτο, απευθυνόμαστε προς τις καινοτό-
μες επιχειρήσεις που είναι διαθέσιμες να κάνουν σχετικά μεγάλα επι-
χειρηματικά σχέδια, τα οποία θα έχουν άμεσα αποτελέσματα. 

Γι’ αυτό μεγαλώνουμε τον Προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα αυξά-
νουμε το ποσοστό χρηματοδότησης για να ενθαρρύνουμε, να διευ-
κολύνουμε τις επενδύσεις. 

Τρίτος λόγος είναι η μεγαλύτερη ενίσχυση της προς Βορρά πα-
ραμεθορίου ζώνης, η οποία αποτελεί την πύλη επικοινωνίας μας με
τα Βαλκάνια και εξελισσόμενη θα αποτελέσει περιοχή αυξανόμενης
αυτοδύναμης ανάπτυξης, με ό,τι ευεργετικό αυτό συνεπάγεται για την
εθνική μας οικονομία και τη διεθνή θέση της χώρας. 

Είναι γνωστή η μέχρι σήμερα συνεισφορά του ΕΠΑΝ σε όλα τα
επίπεδα του επιχειρείν, με τα συγκεκριμένα όμως μέτρα, όπως ανέ-
φερα και στην αρχή, τη βελτιώνουμε ποιοτικά και ποσοτικά ακόμη πε-
ρισσότερο. Τα Ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης για τη Δράση
2.7.1 «Επιχειρηματικά Σχέδια ΜΜΕ & ΠΜΕ, Δ΄ Κύκλος Προκήρυ-
ξης», έχουν ως εξής: 
1. 45% για τους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης
2. 5% για τις κάτωθι περιπτώσεις:

• Ζώνη πλάτους 20 χλμ. κατά μήκος των χερσαίων συνόρων η
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* Απαιτείται η υποβολή κατάλληλου δικαιολογητικού (π.χ. βεβαίωση αρμό-
διας δημόσιας αρχής) από όπου θα προκύπτει η δυνατότητα επιχορήγη-
σης με το ανωτέρω ποσοστό δημόσιας χρηματοδότησης.

οποία περιλαμβάνει και όλες τις κοινότητες που εμπίπτουν εν
μέρει στη ζώνη αυτή. *

• Όλα τα νησιά με πληθυσμό έως 3.100 κατοίκους (απογραφή
1991) *

• Β.Ε.Π.Ε. της Διοικητικής Περιφέρειας Ηπείρου *
• Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης, Έβρου
• Νησιά Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (δηλ. Νομοί Χίου, Λέ-

σβου, Σάμου)
• Νήσος Θάσος
• Νομός Δωδεκανήσου (εκτός από μια περιοχή στην πόλη της

Ρόδου, που προσδιορίζεται από το πολεοδομικό σχέδιο)*
3. 50% για την λοιπή επικράτεια

Τα ποσοστά Δημόσιας Χρηματοδότησης είναι σύμφωνα με τα ορι-
ζόμενα στον Ελληνικό Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (2000
- 2006).
Για τη Νεανική και τη Γυναικεία Επιχειρηματικότητα, το πο-

σοστό, από 50% πανελλαδικά, αυξήθηκε σε 55% πανελλαδικά.»
Επίσης, ο κ. Παπαδόπουλος, είπε τα εξής: 
«Στο πλαίσιο της πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης για

τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότη-
τας και κατόπιν εντολής του υπουργού Ανάπτυξης κ. Σίουφα και
με βάση τον πρόσφατο αναπτυξιακό νόμο κρίναμε σκόπιμη την
καθετοποίηση και πλήρη εφαρμογή του χάρτη περιφερειακών
ενισχύσεων σε όλα τα προγράμματα του ΕΠΑΝ την ενίσχυση
των ΜΜΕ.

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας επεξεργάστηκε μια σειρά
αλλαγών στις εξής βασικές κατευθύνεις:
1. Αύξηση του ποσοστού επιχορήγησης.
2. Μείωση της ίδιας συμμετοχής.
3. Διεύρυνση των επιλέξιμων δραστηριοτήτων και δαπανών.
4. Χορήγηση προκαταβολής.
5. Διαμόρφωση νέων προγραμμάτων με τη μορφή ολοκληρω-

μένων επιχειρηματικών σχεδίων.
Στο πλαίσιο αυτό :

α) Αυξήσαμε το ποσοστό ενίσχυσης στην Νεανική και Γυναι-
κεία Επιχειρηματικότητα (Δράσεις 2.8.1 και 2.8.2) στο 55%

β) Αυξήσαμε το ποσοστό επιχορήγησης στις ΜΜΕ (δράσεις
2.7.1 και 2.5.3) μέχρι 55%



γ) Προκηρύσσουμε νέο πρόγραμμα (δράση 2.5.3) για την ενί-
σχυση αποκλειστικά των μεσαίων επιχειρήσεων που εφαρ-
μόζεται για πρώτη φορά.»
Μετά την παρουσίαση της νέας πολιτικής, ο κ. Δ. Σιούφας ανα-

φέρθηκε στην ομαλή λειτουργία της αγοράς, την εγρήγορση της πο-
λιτείας για την εφαρμογή των νόμων και την πάταξη φαινομένων
νοθείας και αισχροκέρδειας, ενώ υφυπουργός κ. Γιάννης Παπαθανα-
σίου είπε τα εξής:

«Λίγες μέρες πριν από τις γιορτές του Πάσχα η κατάσταση η
οποία επικρατεί στην αγορά είναι σαφώς ομαλή και καλή. Στα
οπωροκηπευτικά οι τιμές είναι χαμηλότερες από πέρυσι όλο το
χρόνο και το ξέρουμε αυτό. Των δε αρνιών και κατσικιών οι τιμές,
τουλάχιστον μέχρι χθες είχαμε ενημέρωση, ήταν στα ίδια περ-
σινά επίπεδα. Νομίζω ότι αυτό έδειξαν μέχρι τώρα και όλα τα ρε-
πορτάζ τα οποία τουλάχιστον εγώ έχω δει. 

Αυτό που έχει αλλάξει από πέρυσι μέχρι φέτος στην πολιτική
κατάσταση όσον αφορά και το κατσίκι είναι ότι σταματήσαμε την
πολιτική του να επιτρέπουμε να βαφτίζονται ελληνικά, εισαγό-
μενα προϊόντα. Κι αυτό δεν ισχύει μόνο για το αρνί και το κατσίκι
το διαπιστώσατε. Η πολιτική του να ξέρει ο πολίτης, ο κατανα-
λωτής τι καταναλώνει είναι πολιτική που ισχύει για όλα τα αγρο-
τικά ή ζωικά προϊόντα. 

Η ιστορία που ξεκινήσαμε με τα όσπρια και που όπως ξέρετε
συνεχίζεται και σε άλλους κλάδους και όποτε έχουμε στοιχεία
ενημερώνεστε, ότι έχουμε ολοκληρώσει δηλαδή τη μελέτη μας,
δείχνει ότι η Κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προστατεύει
τον καταναλωτή, ο οποίος οφείλει να γνωρίζει ακριβώς τι κατα-
ναλώνει και να προστατεύει και τον Έλληνα είτε κτηνοτρόφο είτε
παραγωγό. 

Δεν είναι ούτε χειρότερης ποιότητας, ούτε επικίνδυνα, ούτε
οτιδήποτε άλλο τα εισαγόμενα προϊόντα γιατί γίνονται έλεγχοι
από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Άρα λοιπόν ο καθένας
μπορεί να επιλέγει αν θα καταναλώνει το εισαγόμενο ή το ελλη-
νικό προϊόν αρκεί να ξέρει πως αυτό που του λένε ότι είναι ει-
σαγόμενο είναι εισαγόμενο και αυτό που του λένε ότι είναι
ελληνικό είναι πράγματι ελληνικό. Και αυτό πρέπει να ισχύσει
σε όλη τη διατροφική κλίμακα. 

Άρα λοιπόν το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης που έχει ξε-
κινήσει εδώ και καιρό αυστηρότατους ελέγχους όσον αφορά την
εισαγωγή των αμνοεριφίων εν όψει των εορτών συνεχίζει και θα
συνεχίσει τους ελέγχους αυτούς με αυστηρότητα, ο πολίτης είναι
ελεύθερος να καταναλώσει και να επιλέξει το εισαγόμενο, επα-
ναλαμβάνω, ή το ελληνικό, αλλά θα ξέρει ότι αυτό το οποίο τρωει
ως ελληνικό είναι ελληνικό και δεν θα επαναληφθεί αυτό που γι-
νόταν στο παρελθόν προκειμένου να κρατηθεί η τιμή ένα δύο
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ευρώ πιο χαμηλά να βαφτίζονται ελληνικά εισαγόμενα αρνιά και
κατσίκια και τελικά να πληρώνονται σε τιμή ελληνικού δήθεν ελ-
ληνικά, ενώ θα έπρεπε να πωλούνται φθηνότερα. 

Κάνω αυτή τη διευκρίνηση διότι είναι μία πολιτική από την
οποία δεν πρόκειται να ξεφύγουμε ούτε λόγω των ημερών του
Πάσχα προκειμένου να πετύχουμε μία καλύτερη δήθεν εικόνα
προς τα μέσα. Πρέπει να μπει μία τάξη στην αγορά, είναι μία κυ-
βερνητική απόφαση συλλογική και σ’ αυτή θα εμμείνουμε μέχρι
τέλους και σε όλα ανεξαιρέτως τα προϊόντα και νομίζω ότι το μή-
νυμα έχει περάσει και είναι απολύτως σαφές σε όλη την αγορά.
Κατά τα άλλα είμαστε εδώ μέχρι και την τελευταία μέρα προ των
εορτών του Πάσχα, θα παρακολουθούμε και θα είμαστε και στη
διάθεσή σας. Εάν βλέπετε κι εσείς οτιδήποτε, αν υπάρξει κάποιο
κρούσμα ή οποιαδήποτε ανωμαλία στην αγορά θα την αντιμετω-
πίσουμε. Πάντως τα πράγματα φαίνονται να κινούνται ομαλώς.» 

Ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Αθανάσιος Σκορδάς, αναφε-
ρόμενος στο θέμα που προέκυψε με το ατμοσίδερο, διευκρίνισε τα
εξής:

«Από το 2001 έχει εκδοθεί η ευρωπαϊκή οδηγία για την ασφά-
λεια αγαθών με ημερομηνία εφαρμογής 15 Ιανουαρίου 2004. Η
οδηγία αυτή δεν είχε ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο μέχρι την
ημέρα που η νέα Κυβέρνηση ανέλαβε τα καθήκοντά της. 

Άμεσα προχωρήσαμε στη σύσταση νομοπαρασκευαστικής
επιτροπής η οποία προχώρησε γρήγορα. Το Δεκέμβριο του 2004
ενσωματώθηκε η οδηγία αυτή (ΦΕΚ 1885) και καθιστά σαφές
προς όλες τις επιχειρήσεις το ότι όταν προκύπτει θέμα ασφά-
λειας των αγαθών και κατά συνέπεια ανάκλησης κάποιου από
αυτά από την αγορά υπάρχει μία σειρά διαδικασιών με κυρίαρχη
την ενημέρωση των αρμόδιων αρχών. Στην προκειμένη περί-
πτωση δεν υπήρξε έγκαιρη ενημέρωση των αρμοδίων αρχών,
ούτε της Γραμματείας Καταναλωτή, ούτε της Γραμματείας Βιο-
μηχανίας από την εν λόγω εταιρία. Εμείς κληθήκαμε να βοηθή-
σουμε την επιχείρηση στο να εντοπίσει τους τελευταίους 338
καταναλωτές, οι οποίοι έχουν στην κατοχή τους αυτή τη συσκευή
και οι οποίοι επειδή την είχαν αποκτήσει με απλή απόδειξη τα-
μειακής μηχανής δεν υπήρχαν διαθέσιμα στοιχεία προς την
πλευρά τους. Άμεσα εκδόθηκε το Δελτίο Τύπου που πήρατε
χθες.» 
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Η χώρα αποκτά τη μεγαλύτερη ζώνη ελεύθερων
συναλλαγών στον Αστακό Αιτωλοακαρνανίας

Αθήνα, 25 Απριλίου 2005 

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα 

στη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, επισκέφτηκε το
εργοτάξιο δημιουργίας της Ναυπηγοεπισκευαστικής Βιομηχανι-
κής Περιοχής Πλατυγιαλίου Αστακού, όπου στην ομιλία του τό-
νισε τα ακόλουθα: 

«Βρίσκομαι εδώ μαζί με τα στελέχη του Υπουργείου Ανάπτυξης
και το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Σπύρο Παπαδόπουλο με εν-
τολή του Πρωθυπουργού της Χώρας Κώστα Καραμανλή, στη συνέ-
χεια της επίσκεψης που έκανε ο ίδιος το Δεκέμβριο του 2003 στον
Αστακό, για να δούμε από κοντά τη φάση πραγματοποίησης ενός από
τα πιο σημαντικά έργα της Δυτικής Ελλάδος και της Χώρας συνολικά:
αυτό της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.
Είναι ένα έργο η Νέα Διακυβέρνηση το βρήκε σε πλήρη στασιμότητα
και μέσα σ’ ένα (1) χρόνο εκτελέστηκε το 40% του έργου. Τα προ-
ηγούμενα τέσσερα (4) χρόνια είχε γίνει μόλις το 20% του έργου και
τώρα έφτασε στο 60%.  

Είμαστε ένα χρόνο από την ανάληψη της ευθύνης για τη Διακυ-
βέρνηση του Τόπου. Το 2004 ήταν χρονιά οργάνωσης και υποδο-
μής. Αντιμετωπίζουμε με αποφασιστικότητα τα συσσωρευμένα
προβλήματα του χτες και δημιουργούμε ένα νέο αναπτυξιακό πρό-
τυπο. Το 2005 όπως έχει υπογραμμίσει ο Πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής είναι χρονιά συντονισμένων αλλαγών και μεταρ-
ρυθμίσεων στις δομές του κράτους και της οικονομίας. Σήμερα
το στοίχημα για την ελληνική οικονομία, είναι αυτό. Είναι η μετάβαση
σε μία νέα αναπτυξιακή πορεία, που να βασίζεται στην περιφερειακή
ανάπτυξη, την εξωστρέφεια, τις ιδιωτικές επενδύσεις, την ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας του Έλληνα, την προσέλκυση άμεσων ξένων
επενδύσεων. Σήμερα το στοίχημα συνοψίζεται στο τρίπτυχο «ποι-
ότητα - παραγωγικότητα - ανταγωνιστικότητα». Σήμερα το στοί-
χημα είναι η δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και
σε ολόκληρη τη Χώρα. Στρατηγική επιλογή μας για την πρώτη τε-
τραετία της Νέας Διακυβέρνησης είναι η στροφή στην έως πρό-
σφατα ξεχασμένη Ελλάδα. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος:
- ταχύτερη ανάπτυξη,
- περισσότερες δουλειάς, 
- καλύτερη ζωή στην Περιφέρεια

Εφαρμόζουμε Νέα Πολιτική Ανάπτυξης της Ελληνικής Περι-
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φέρειας. Εφαρμόζουμε Εθνική Στρατηγική για την Περιφερειακή
Ανάπτυξη. Διαμορφώνουμε ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο που φέρ-
νει ανάπτυξη παντού και ευημερία για όλους. 

Σε αυτή τη νέα πορεία ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, του επιχειρη-
ματικού τομέα είναι κομβικός. Σημαίνει καινοτόμες πρωτοβουλίες,
νέες επενδύσεις, αλλά και νέες θέσεις δουλειάς. Για να αναπτύξει,
όμως, ο ιδιωτικός τομέας το ρόλο αυτό απαιτείται η δημιουργία ενός
σταθερού, γόνιμου, ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτός
είναι ο δικός μας ρόλος και για αυτό το στόχο δουλεύουμε:
- ο αναπτυξιακός νόμος, 
- ο νέος φορολογικός νόμος, 
- το νέο απλοποιημένο σύστημα αδειοδοτήσεων των μεταποιητι-

κών επιχειρήσεων και αμέσως μετά των εμπορικών και τουριστι-
κών επιχειρήσεων, 

- η επιτάχυνση της υλοποίησης του Γ΄ ΚΠΣ 
- το άνοιγμα των αγορών 
- η ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, 
- η θέσπιση και λειτουργία χρηματοδοτικών εργαλείων για την υπο-

στήριξη της επιχειρηματικότητας του Έλληνα, 
- η αναβάθμιση και η δικτύωση των δομών υποστήριξης των επι-

χειρήσεων,
αποτελούν βασικά στοιχεία της νέας πολιτικής. Ανάμεσα στις προτε-
ραιότητές μας (και αυτό αποδεικνύεται έμπρακτα σήμερα) είναι η ανα-
βάθμιση και επέκταση των υποδομών στήριξης και ανάπτυξης της
επιχειρηματικής δραστηριότητας. Είναι η δημιουργία, η κατάλληλη ορ-
γάνωση, η βελτίωση της λειτουργίας των Βιομηχανικών και Επιχειρη-
ματικών Περιοχών Εγκατάστασης των επιχειρήσεων (ΒΕΠΕ) στις
οποίες εντάσσεται και η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοα-
καρνανίας.  

Όπως γνωρίζετε, με τις ΒΕΠΕ διευκολύνεται σημαντικά η ανα-
διάρθρωση και ενδυνάμωση της βιομηχανικής βάσης της Χώρας,
εξοικονομούνται πόροι λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας και
εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη προστασία του περιβάλλοντος.
Συγκεκριμένα, από την εγκατάσταση και τη λειτουργία τους σε χώ-
ρους εξοπλισμένους με την κατάλληλη υποδομή και σε επιλεγμένες
περιοχές της Χώρας, οι βιομηχανικές επιχειρήσεις αφενός αποκτούν
σημαντικά πλεονεκτήματα και αφετέρου συμβάλλουν στην αειφόρο
ανάπτυξη. Επισημαίνω, ανάμεσα στ΄ άλλα…
• την καλύτερη οργάνωση των χώρων,
• την προστασία του περιβάλλοντος και την περιφερειακή ανάπτυξη

της Χώρας,
• τη διαμόρφωση ευνοϊκότερων και οικονομικότερων συνθηκών λει-

τουργίας,
• την ουσιαστική απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης,
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• τη διευκόλυνση δημιουργίας και ανάπτυξης δικτύων και συνεργα-
σιών μεταξύ των εγκατεστημένων επιχειρήσεων καθώς και κοι-
νών υποδομών για μεταφορά τεχνολογίας, διαχείριση αποβλήτων
και παροχή υπηρεσιών πρόληψης και ασφάλειας εργασίας.
Για όλους αυτούς τους λόγους και πέρα από όλα αυτά ο Αναπτυ-

ξιακός Νόμος δίνει «μπόνους» 5% στις επιχειρήσεις που εγκαθίσταν-
ται σε ΒΕΠΕ. Εκτός αυτού, μέσω του ειδικού προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» του ΥΠΑΝ ενισχύσουμε τις επιχειρηματικές
δραστηριότητες για το Νομό Αιτωλοακαρνανίας, χρηματοδοτώντας
183 επενδυτικά σχέδια με το συνολικό ποσό των 18 εκατ. ευρώ. 

Βεβαίως, η ΝΑΒΙΠΕ αποτελεί μία ιδιάζουσα περίπτωση, αφού οι
δραστηριότητες της επικεντρώνονται βασικά στη λειτουργία του λιμα-
νιού και του αποθηκευτικού, διαμετακομιστικού και εμπορικού ρόλου
που καλείται να επιτελέσει. Όμως, η στρατηγική γεωγραφική θέση και
η λειτουργία της ΝΑΒΙΠΕ ως Ελεύθερης Βιομηχανικής και Εμπορικής
Ζώνης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό παράγοντα για την προσέλ-
κυση επενδύσεων και την ανάπτυξη νέων βιομηχανικών δραστηριο-
τήτων στην περιοχή. 

Όπως όλοι γνωρίζετε, η ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού ξεκίνησε
το 1984 σαν Ναυπηγοεπισκευαστική Βιομηχανική Περιοχή για την εγ-
κατάσταση μονάδων διάλυσης πλοίων και στη συνέχεια χαρακτηρί-
στηκε “ελεύθερη ζώνη” υπαγόμενη σε ειδικό τελωνειακό καθεστώς.
Όμως, δεν υλοποιήθηκε και δεν λειτούργησε ποτέ έτσι, αφού άλλαξαν
τα δεδομένα και η δραστηριότητα αυτή δεν είχε πλέον προοπτικές.  

Μετά από χρονοτριβές και καθυστερήσεις (για τις οποίες ποτέ δεν
δόθηκε καμιά εξήγηση) προκηρύχθηκε από την ΕΤΒΑ διεθνής δημό-
σιος διαγωνισμός για την ανάδειξη ιδιώτη επενδυτή το 1999. Ως ανά-
δοχος αναδείχθηκε η Κοινοπραξία “ΑΣΤΑΚΟΣ ΤΕΡΜΙΝΑΛ”, η οποία
ορίστηκε ως Φορέας ΒΕΠΕ για την υλοποίηση των έργων συμπλή-
ρωσης και βελτίωσης των υφιστάμενων υποδομών, καθώς και για τη
δημιουργία νέων υποδομών με στόχο την εγκατάσταση επιχειρήσεων
στη ΝΑΒΙΠΕ. 

Οι υποδομές αυτές είναι:
- οι λιμενικές για την υποδοχή πλοίων μεγάλης μεταφορικής ικανό-

τητας, 
- ο εξοπλισμός που χρειάζεται για τη φορτοεκφόρτωση των πλοίων, 
- οι αναγκαίοι αποθηκευτικοί χώροι, καθώς και 
- η δημιουργία θαλάσσιων και χερσαίων υποδομών για τη διακί-

νηση των φορτίων, αλλά και των προϊόντων που θα παράγουν οι
επιχειρήσεις που θα εγκατασταθούν στη Βιομηχανική Περιοχή. 
Όπως, όλοι σας γνωρίζετε, οι διαδικασίες ανάθεσης της σύμβα-

σης παραχώρησης και διάφορες νομικές εμπλοκές οδήγησαν σε νέες
καθυστερήσεις με συνέπεια οι πρώτες εκταμιεύσεις του έργου (εκτός
από τα 6 δισ. που δόθηκαν το 2002 για αγορά γης) να αρχίσουν μόλις
το Μάρτιο του 2004. Έκτοτε το έργο, (ιδιαίτερα μετά τις αναγκαίες
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συμπληρώσεις του θεσμικού πλαισίου) υλοποιείται με εντατικούς ρυθ-
μούς. Το ύψος της προβλεπόμενης επένδυσης ανέρχεται σε 126 εκα-
τομμύρια ευρώ. Από το σύνολο της δημόσιας χρηματοδότησης
(ύψους 73 εκατ. ευρώ) έχουν, μέχρι σήμερα, εκταμιευθεί περίπου 39
εκατ. ή το 54%. Από αυτά, τα 33 εκατ. (το 85% δηλαδή των εκταμιεύ-
σεων) εκταμιεύτηκαν το τελευταίο 12μηνο. Με τη διετή παράταση που
δόθηκε, το έργο πρέπει να ολοκληρωθεί μέχρι τέλους 2005. Η προ-
θεσμία αυτή είναι δεσμευτική. Όμως, η άμεση ανταπόκρισή μας στις
ανάγκες χρηματοδότησης και οι νέοι ρυθμοί υλοποίησης του έργου
μας εμπνέουν αισιοδοξία για την έγκαιρη ολοκλήρωσή του.

Αξίζει να σημειωθεί πως οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται στη
ΝΑΒΙΠΕ ενισχύονται με τα κίνητρα που προβλέπει ο Αναπτυξιακός
Νόμος, ενώ για τις επιχειρήσεις που μετεγκαθίστανται στη ΝΑΒΙΠΕ
προβλέπεται η επιχορήγηση του κόστους μετεγκατάστασης. Επίσης,
οι επιχειρήσεις που εγκαθίστανται σε ΒΙΠΕ απαλλάσσονται από ορι-
σμένες άδειες και εγκρίσεις, ενώ έχουν στη διάθεσή τους τις υποδομές
της ΝΑΒΙΠΕ τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν για την ανάπτυξη
των λειτουργιών τους. Τέλος, πρέπει να τονισθεί πως για την επιτυχή
λειτουργία της ΝΑΒΙΠΕ σημαντικό ρόλο πρόκειται να διαδραματίσει
η ολοκλήρωση κάποιων εξωτερικών υποδομών, όπως:
- η “παράκαμψη Αγρινίου”, 
- η βελτίωση της Παρα-Ιονίας Οδού και των έργων του Δυτικού

Άξονα, καθώς και 
- η ένταξη στο πρόγραμμα της ΔΕΗ των αναγκαίων πρόσθετων

έργων στην περιοχή.  
Αντιλαμβάνεστε πως στο Υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζουμε

τη ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού Αιτωλοακαρνανίας ως στρα-
τηγικής και εθνικής σημασίας έργο και της αποδίδουμε ανάλογη προ-
τεραιότητα. 

Η πολιτική μας για…
- την ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, 
- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, 
- την εξασφάλιση οικονομιών κλίμακας 
- την ενίσχυση της ελληνικής Περιφέρειας, 
αποκτά σάρκα και οστά στη Δυτική Ελλάδα, πρωτίστως με την υλο-
ποίηση του έργου της ΝΑΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου. Για τη Νέα Διακυβέρ-
νηση, ο δρόμος της ανάπτυξης περνά από την Περιφέρεια και είναι
μονόδρομος για τη συλλογική ευημερία. Εφαρμόζουμε Εθνική Στρα-
τηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης. Εργαζόμαστε για διάχυση της αν-
ταγωνιστικότητας στην Περιφέρεια. Στόχος μας είναι η ΝΑΒΙΠΕ να
αναδειχθεί σε νευραλγικό μοχλό ανάπτυξης της περιοχής με ενίσχυση
της επιχειρηματικότητας του Έλληνα και προσέλκυση μεγάλων ξένων
επενδύσεων. Η αξιοποίηση των νέων οδικών αξόνων και των άλλων
εξωτερικών υποδομών, μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά στο
στόχο αυτό. 
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Δεν αρκεί όμως μόνον η πολιτική βούληση του Υπουργείου Ανά-
πτυξης. Απαιτείται εξίσου ή και περισσότερο η ουσιαστική συμμετοχή,
πρωτοβουλία και βοήθεια των τοπικών δυνάμεων, επιχειρηματικών
και μη, και η υποστήριξη του εγχειρήματος της ΝΑΒΙΠΕ ως οργανικού
μέρους του συνολικού τοπικού παραγωγικού ιστού της Περιφέρειας.  

Στόχος μας είναι το άθροισμα δυνάμεων και ο συντονισμός προ-
σπαθειών για να βελτιώσουμε και να εντατικοποιήσουμε τα σχέδια
ανάπτυξης της Περιφέρειας. Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι
οι ολοκληρωμένες Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις ανάλογα με τις αντιξο-
ότητες, τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής της Πατρί-
δας μας. Για το σκοπό αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία
με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης καταρτίζει σχέδιο
νόμου για τη συγκρότηση Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας
με τη συμμετοχή εκπροσώπων των τοπικών παραγωγικών και κοι-
νωνικών φορέων, των επιμελητηρίων, της Αυτοδιοίκησης και της Πε-
ριφέρειας. Επιδίωξή μας είναι να προχωρήσουμε με νέους ρυθμούς
και στόχευση που οδηγεί σε απτά αποτελέσματα. Να μπούμε στο νέο
δρόμο της ανάπτυξης με συμμέτοχο και σύμμαχο την κοινωνία. Να
πορευτούμε με ξεκάθαρο όραμα για την Ελληνική περιφέρεια και να
ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να κάνουμε το όραμα αυτό πραγματι-
κότητα.»
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Το φυσικό αέριο 
και στη Βιομηχανική Περιοχή Λάρισας 

Αθήνα, 26 Απριλίου 2005 

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη
δήλωση:

«Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ δημόσια τη ΔΕΠΑ, την
ΕΔΑ και την ΕΠΑ Θεσσαλίας, τους επικεφαλής τους και όλους όσοι
εργάστηκαν για τη σύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας με
τον αγωγό φυσικού αερίου. Τα αναγκαία έργα υποδομής ολοκληρώ-
θηκαν μέσα σε τρεις μήνες από την ημέρα (29 Ιανουαρίου) που έκανα
τα εγκαίνιά τους και ήδη (από τις 23 Απριλίου) εφτά (7) επιχειρήσεις,
που είχαν υπογράψει το σχετικό συμβόλαιο, τροφοδοτούνται με φυ-
σικό αέριο, το φθηνότερο και καθαρότερο ενεργειακό προϊόν. Οι ρυθ-
μοί αυτοί, πρωτόγνωροι για τα ελληνικά δεδομένα, αποδεικνύουν ότι
η Ελλάδα αλλάζει ταχύτητα. Και αυτό είναι γεγονός πολυσήμαντο,
στην προσπάθειά μας για τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού
προτύπου, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας των Ελληνίδων
και των Ελλήνων, τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επι-
χειρήσεων, των προϊόντων και των υπηρεσιών μας, της εθνικής μας
Οικονομίας.

Υπογραμμίζω ότι το φυσικό αέριο είναι και φθηνότερο και πολύ
καθαρότερο ενεργειακό προϊόν. Σημαίνει δηλαδή και χαμηλότερο
κόστος, αλλά και προστασία του περιβάλλοντος.

Υπενθυμίζω ότι η σύνδεση της Βιομηχανικής Περιοχής Λάρισας
με τον αγωγό φυσικού αερίου ήταν ένα από τα βασικότερα αιτήματα
του επιχειρηματικού κόσμου της περιοχής και συνιστά ένα ακόμη
βήμα για την ολοκλήρωση των υποδομών της ΒΙΠΕ Λάρισας, ένα
ακόμη σημαντικό κίνητρο για την εγκατάσταση και άλλων μονάδων
στην περιοχή. 

Το έργο προϋπολογισμού 1.000.000 € αφορούσε :
• Την προμήθεια και εγκατάσταση σταθμού για τη μέτρηση και τη

ρύθμιση της πίεσης του φυσικού αερίου.
• Hot tapin (εν θερμώ σύνδεση του αγωγού)
• Αγορά οικοπέδου 4,5 στρεμμάτων πλησίον του αγωγού για την

εγκατάσταση του σταθμού αυτού και τις αναγκαίες διευθετήσεις
του χώρου, προκειμένου να διασφαλιστεί η διάθεση του αερίου.

• Χαλύβδινο αγωγό φυσικού αερίου μέσης πίεσης, διαμέτρου έξι
(6) ιντσών και μήκους περίπου 450 μέτρων για τη σύνδεση του
μετρητικού σταθμού με τη Βιομηχανική Περιοχή.

• Κεντρικό αγωγό από πολυαιθυλένιο (πίεσης 4 bar) και παροχε-
τευτικούς αγωγούς για κάθε βιομηχανία εντός της Βιομηχανικής
Περιοχής περίπου 4,5 χιλιομέτρων.

• Κατασκευή σταθμών μείωσης και μέτρησης.
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Οι πρώτες βιομηχανίες της ΒΙΠΕ Λάρισας που συνδέονται με τον
αγωγό του φυσικού αερίου είναι οι : ΒΕΤΤΙΝΑ (κλωστοϋφαντουργία),
BIOMAR (τροφίμων), «ΕΛΛΗΝΙΚΟΙ ΧΥΜΟΙ», ΚΟΣΜΟΒΑΤ (βιομηχα-
νία στρωμάτων), ΟΛΥΜΠΟΣ (γαλακτοβιομηχανία), ΛΑΒΥΣ (ζωοτρο-
φές), STAFF (βιομηχανία ενδυμάτων), ΚΑΡΚΑΝΙΑΣ (τεχνολογία
περιβάλλοντος).»
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Νέα πολιτική για την Περιφερειακή Ανάπτυξη 
Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 

Εισήγηση του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ 

στο Υπουργικό Συμβούλιο
για «Περιφερειακή Ανάπτυξη»

«Θέλω, πρώτ’ απ’ όλα, να εκφράσω ευχαριστίες σε όλους τους
συναδέλφους για τη στενή συνεργασία που έχουμε σε όλα τα ζητή-
ματα που αφορούν την Αναπτυξιακή Πολιτική μας. Όποτε χρειάστηκε,
είχαμε πλήρη συνεννόηση και άμεση ανταπόκριση. Βεβαίως δεν ήταν
και δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Πολλές φορές νοιώθω πως δεν
προλαβαίνουμε, αλλά νομίζω ότι πάντα τα καταφέρνουμε. Παρά τα
όσα λέγονται, η αλήθεια είναι ότι η Ελλάδα έχει ήδη αλλάξει ρυθμούς
και υπάρχει έργο. Έργο σημαντικό. Δεν αμφισβητώ ότι εκφράζονται
παράπονα από τον κόσμο. Είναι, όμως, περισσότερο από βέβαιο ότι
η πολιτική μας εγγυάται σημαντικά αποτελέσματα που θα είναι χειρο-
πιαστά στους πολίτες.

Σήμερα το στοίχημα για την ελληνική οικονομία (πέρα από το
γνωστό μεγάλο πρόβλημα των χρεών και των ελλειμμάτων που μας
κληροδότησε το χτες), είναι η μετάβαση σε μία νέα αναπτυξιακή πο-
ρεία. Μια πορεία που να βασίζεται 
- στην περιφερειακή ανάπτυξη, 
- τις ιδιωτικές επενδύσεις, 
- την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας του Έλληνα, 
- την προσέλκυση άμεσων ξένων επενδύσεων,
- την εξωστρέφεια της Οικονομίας μας.

Το στοίχημα αυτό για το Υπουργείο Ανάπτυξης συνοψίζεται στο
τρίπτυχο «ποιότητα - παραγωγικότητα - ανταγωνιστικότητα». Το
στοίχημα είναι η δυναμική και βιώσιμη ανάπτυξη σε όλους τους τομείς
και σε ολόκληρη τη Χώρα. Γι’ αυτό ακριβώς έχουμε σχεδιάσει και
εφαρμόζουμε Νέα Πολιτική Ανάπτυξης της Ελληνικής Περιφέ-
ρειας. Γι’ αυτό ακριβώς προωθούμε μια Εθνική Στρατηγική για την
Περιφερειακή Ανάπτυξη. Γι’ αυτό ακριβώς δημιουργούμε ένα νέο
αναπτυξιακό πρότυπο.

Σε αυτή τη νέα πορεία ο ρόλος του ιδιωτικού τομέα, του επιχειρη-
ματικού τομέα είναι κομβικός. Σημαίνει καινοτόμες πρωτοβουλίες και
νέες επενδύσεις. Για να αναπτύξει, όμως, ο ιδιωτικός τομέας το ρόλο
αυτό απαιτείται η δημιουργία ενός σταθερού, ενός γόνιμου, ενός ευ-
νοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Αυτός είναι ο δικός μας ρόλος.
Και σ’ αυτό το ρόλο προσπαθούμε να ανταποκριθούμε αναπτύσσον-
τας κάθε δυνατή προσπάθεια.
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Κηρύξαμε το 2005 έτος Ανταγωνιστικότητας, με σκοπό την
ενημέρωση και την κινητοποίηση όλων:
- της εκπαιδευτικής και της επιχειρηματικής κοινότητας, 
- των δημόσιων φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Ο συντονισμός και η εποπτεία γίνεται με τη συμβολή τού Εθνικού
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και Ανάπτυξης (ΕΣΑΑ) που θεσμο-
θετήσαμε πρόσφατα ως το κύριο συμβουλευτικό όργανο της Πολι-
τείας για θέματα ανταγωνιστικότητας. Κεντρικός στόχος της
προσπάθειάς μας είναι η δημιουργία νέου επενδυτικού περιβάλ-
λοντος. 

Για το σκοπό αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης…
1ον Συμμετείχε στην κατάρτιση και συμμετέχει στην εφαρμογή

του νέου αναπτυξιακού νόμου, που παρέχει βελτιωμένα κίνη-
τρα για την ανάπτυξη των επιχειρήσεων, ιδίως στην Περιφέρεια
και δίνει πρόσθετες ενισχύσεις για νέες και για μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις. 

2ον Διαμορφώνουμε νέο θεσμικό πλαίσιο για την αδειοδότηση
των επιχειρήσεων. Με νόμο που ήδη ψηφίσαμε δημιουργήσαμε
ένα απλούστερο πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών επι-
χειρήσεων, και προετοιμάζουμε ανάλογο πλαίσιο για τις εμπορι-
κές επιχειρήσεις. Περιορίζουμε τη γραφειοκρατία, το χρόνο και το
κόστος ίδρυσης νέων επιχειρήσεων.

3ον Επισπεύδουμε τους ρυθμούς εφαρμογής του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) που είναι
το χρηματοδοτικό εργαλείο του Υπουργείου Ανάπτυξης για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων. Ανάμεσα στ’ άλλα το Πρόγραμμα αυτό χρηματο-
δοτεί επενδύσεις 
- για ενεργειακά έργα, 
- για τουριστικές επιχειρήσεις, 
- για ίδρυση επιχειρήσεων από νέους, γυναίκες και ανάπηρους, 
- για συστήματα διαχείρισης της ποιότητας προϊόντων και

ασφάλειας τροφίμων, 
- για τον εκσυγχρονισμό και την ανάπτυξη υφιστάμενων επιχει-

ρήσεων, 
- για δίκτυα επιχειρήσεων, 
- για περιβαλλοντικά σχέδια και συνεργασίες, 
- για το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, 
- για την κατάρτιση των ΜμΕ, 
- για δράσεις έρευνας και τεχνολογίας 
στις επιχειρήσεις.

4ον Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ομαλή λειτουργία της αγοράς,
την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού, την ενίσχυση των
καταναλωτικών θεσμών, την πάταξη της αισχροκέρδειας, η
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ριζική περιστολή του παραεμπορίου. Η προσπάθεια αυτή
αφορά, τόσο την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας, όσο και
την προστασία του καταναλωτή. Αναγνωρίζουμε (και το αναγνω-
ρίζουμε δημόσια) ότι υπάρχει ακρίβεια. Πήραμε σειρά θεσμικών
μέτρων, εντείναμε τους ελέγχους, επιβάλαμε όπου κρίθηκε ανα-
γκαίο αυστηρές κυρώσεις, προχωρήσαμε στη διατίμηση ορισμέ-
νων προϊόντων και θα πάρουμε κάθε άλλο μέτρο όταν χρειαστεί.

5ον Έχουμε εντάξει στις άμεσες προτεραιότητές μας…
- Την προσέλκυση νέων επενδύσεων, ειδικά στους τομείς

της ενέργειας, της βιομηχανίας και του εμπορίου.
- Τη στήριξη της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτο-

μίας.
- Τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας σε κάθε Περι-

φέρεια.
- Τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, με τη διεύ-

ρυνση της συμμετοχής τους στο ΕΠΑΝ, τη συμμετοχή τους
στις κρατικές προμήθειες, τη χρηματοδοτική στήριξή τους
μέσω του ΤΕΜΠΜΕ.

6ον Εφαρμόζουμε μια νέα ενεργειακή πολιτική, που καθιστά την
Ελλάδα ενεργειακό κόμβο για την ευρύτερη περιοχή. Είναι τερά-
στιας γεωστρατηγικής σημασίας για την αναβάθμιση της Χώρας
μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη η υλοποίηση του πετρε-
λαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολης. Υπογράφηκε ήδη
μετά από 13 χρόνια προσπαθειών το πολιτικό μνημόνιο από τη
Χώρα μας και τις κυβερνήσεις της Ρωσίας και της Βουλγαρίας. 
Στο πλαίσιο της νέας ενεργειακής πολιτικής, προωθούνται

ακόμα…
 η αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου με βάση τις κοινοτικές οδη-

γίες για την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου. Σήμερα υπογράφουμε την απόφαση για τους Κώδικες
απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Πρόκειται για
το πιο αποφασιστικό βήμα για τη δημιουργία μιας νέας απελευ-
θερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Έτσι γίνεται πράξη μια
από τις βασικές προγραμματικές δηλώσεις της Κυβέρνησης με
στόχο την αύξηση των επιλογών αρχικά για τους μεγάλους κατα-
ναλωτές και στη συνέχεια για τους οικιακούς καταναλωτές. Με την
υπογραφή των Κωδίκων, δίνεται το σήμα στην εγχώρια και τη διε-
θνή επιχειρηματική κοινότητα για την προώθηση μεγάλης κλίμα-
κας επενδυτικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν, άμεσα,
εκατοντάδες νέες θέσεις εργασίας και έμμεσα πολύ περισσότερες.
Στο επόμενο διάστημα θα κατατεθεί στη Βουλή το νομοσχέδιο για
την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου, με βάση το προ-
σχέδιο που ανακοίνωσε, πρόσφατα, η Ρ.Α.Ε.
Παράλληλα αναπτύσσουμε προσπάθεια για την εισαγωγή του φυ-

σικού αερίου σε όλα τα δημόσια κτίρια. Ιδιαίτερης σημασίας είναι το
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σχέδιό μας για την προώθηση των πολιτικών ένταξης της Χώρας στα
μεγάλα διεθνή ενεργειακά δίκτυα πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ανα-
φέρομαι κυρίως στην προώθηση του ελληνοτουρκικού και του ελλη-
νοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου. 
 Παράλληλα, το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει ιδιαίτερη έμφαση στην

προώθηση θεσμικών και οργανωτικών μέτρων για τη βελτίωση
της επιχειρηματικότητας των Ελλήνων και της ανταγωνιστικότητας
των ελληνικών επιχειρήσεων. 
Αναφέρομαι κυρίως...

- στην αναθεώρηση και την επιτάχυνση της υλοποίησης του Επι-
χειρησιακού Προγράμματος ‘Ανταγωνιστικότητα’, 

- στην προώθηση του επιχειρησιακού προγράμματος της Κοινω-
νίας της Πληροφορίας ‘Επιχειρείτε ηλεκτρονικά’ και ‘Δικτυωθείτε’,
στην ενίσχυση των Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών
(ΒΕΠΕ), στη σύσταση υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότη-
τας (βλ ΚΕΤΑ, ΚΥΕ, ΕΣΑΑ, ΕΣΠΑ, ΕΛΟΤ, ΕΣΥΔ, ΕΙΜ, εθνικό πα-
ρατηρητήριο για τις ΜμΕ), 

- στην ανακατανομή των πόρων του Δ΄ ΚΠΣ υπέρ της περιφέρειας,
της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας και βιομηχανίας,

- στη διαμόρφωση εθνικής στρατηγικής για τις ΜμΕ με έμφαση
στον εξαγωγικό προσανατολισμό τους,

- στην ενεργοποίηση νέων μορφών χρηματοδότησης για τις ΜμΕ
(ΤΕΜΠΜΕ, ΚΕΣΥΤ),

- στη συγκρότηση του Εθνικού Συμβουλίου Μικρομεσαίων Επιχει-
ρήσεων.
Στόχος μας είναι το άθροισμα δυνάμεων και ο συντονισμός προ-

σπαθειών για να βελτιώσουμε και να εντατικοποιήσουμε τα σχέδια
ανάπτυξης της Περιφέρειας. Κεντρικός άξονας της πολιτικής μας είναι
οι ολοκληρωμένες Αναπτυξιακές Παρεμβάσεις ανάλογα με τις αντιξο-
ότητες, τις δυνατότητες, τα πλεονεκτήματα κάθε περιοχής της Πατρί-
δας μας. Για το σκοπό αυτό, το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία
με το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών και το Υπουργείο Εσωτ.,
Δημ. Διοίκησης & Αποκέντρωσης καταρτίζει σχέδιο νόμου για τη συγ-
κρότηση Αναπτυξιακών Οργανισμών Περιφέρειας με τη συμμετοχή
εκπροσώπων των τοπικών παραγωγικών και κοινωνικών φορέων,
των Επιμελητηρίων, της Αυτοδιοίκησης και της Περιφέρειας.

Εφαρμόζουμε με συνέπεια το κυβερνητικό πρόγραμμά μας.
Ημέρα με την ημέρα κάνουμε πράξη τις δεσμεύσεις μας. Παρά τις αν-
τιξοότητες που μας κληροδότησε το χτες θέλω να σας βεβαιώσω ότι
μπορούμε να αισιοδοξούμε.»
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Σε ισχύ οι νέοι Κώδικες Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Σημαντικός εκσυγχρονιστικός σταθμός

Αθήνα, 9 Μαΐου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

«Μία εκκρεμότητα έξι ετών τελειώνει σήμερα. Υπογράφονται οι
Κώδικες Ηλεκτρικής Ενέργειας. Πρόκειται για το πιο αποφασιστικό
βήμα για τη δημιουργία μιας νέας απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Έτσι γίνεται πράξη μια από τις βασικές προγραμματι-
κές δεσμεύσεις της Κυβέρνησης και εναρμονίζεται η χώρα με τις
σύγχρονες ευρωπαϊκές πολιτικές. Συνέπεια αυτών είναι ότι αυξάνον-
ται οι επιλογές των μεγάλων αρχικά και των οικιακών καταναλωτών
στη συνέχεια. 

Με την υπογραφή των Κωδίκων, δίνεται το σήμα στην εγχώρια
και τη διεθνή επιχειρηματική κοινότητα για την προώθηση μεγάλης
κλίμακας επενδυτικών πρωτοβουλιών που δημιουργούν, άμεσα, εκα-
τοντάδες νέες θέσεις εργασίας και έμμεσα πολύ περισσότερες. Στο
επόμενο διάστημα θα προωθήσουμε και την απελευθέρωση της αγο-
ράς φυσικού αερίου. 

Οι κυβερνητικές πρωτοβουλίες αυτές, σε συνδυασμό με την προ-
ώθηση μεγάλων διεθνών ενεργειακών έργων, όπως είναι, οι πετρε-
λαιαγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, ο Ελληνο-Τουρκικός και
ο Ελληνο-Ιταλικός αγωγός μεταφοράς φυσικού αερίου δημιουργούν
ένα νέο, ελκυστικό τοπίο στα ενεργειακά μας ζητήματα και συμβάλει
στην δημιουργία θετικού οικονομικού κλίματος όσο και στο νέο ευ-
νοϊκό επενδυτικό περιβάλλον. 

Ευχαριστώ τους συνεργάτες μου, τον υφυπουργό Ανάπτυξης
κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και τον Γενικό Γραμματέα κ. Νίκο Στεφά-
νου για τον συντονισμό της προσπάθειας αυτής. 

Ωστόσο, θερμά συγχαρητήρια αξίζουν στον Πρόεδρο της ΡΑΕ
καθηγητή Μιχάλη Καραμανή και τους συνεργάτες του που επιμε-
λήθηκαν, με ιδιαίτερη φροντίδα την προσπάθεια αυτή, καθώς και τον
τέως Πρόεδρο της ΡΑΕ καθηγητή Παντελή Κάπρο, που ξεκίνησε
την κατάρτιση των κωδίκων στην πρώτη τους φάση.

Αυτή η ενημέρωση έγινε και στο Υπουργικό Συμβούλιο.»

Ο ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, υπόγραψε σή-
μερα την υπουργική απόφαση του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα-
τος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Με την υπογραφή του Κώδικα Ηλεκτρικής Ενέργειας, τερματίζεται
μία εκκρεμότητα έξι ετών και τίθενται οι βάσεις για την πραγματική
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απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Χώρα μας.
Η κατάρτιση του Κώδικα αποτέλεσε έργο μακράς και επίπονης προ-

σπάθειας του Υπουργείου Ανάπτυξης, της ΡΑΕ και του ΔΕΣΜΗΕ.
Ο νέος Κώδικας αποτελεί προϊόν μακράς διαβούλευσης και συ-

νεργασίας με όλους τους κατόχους άδειας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, τη ΔΕΗ, τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ και εκπροσώπους των εγχώριων
πιστωτικών Ιδρυμάτων που θα στηρίξουν χρηματοδοτικά την κατα-
σκευή νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Η πρώτη φάση της διαβούλευσης ξεκίνησε το καλοκαίρι του 2004
από τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και τον
τότε Πρόεδρο της ΡΑΕ καθηγητή κ. Παντελή Κάπρο. Η δεύτερη
φάση της διαβούλευσης έγινε, με τη συμμετοχή του γενικού γραμ-
ματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κυρίου Νίκου Στεφάνου και
φέρει την σφραγίδα του νέου Προέδρου της ΡΑΕ καθηγητή κ. Μι-
χάλη Καραμανή, ο οποίος, σε συνεργασία με τα στελέχη της ανά-
λαβε να κάνει όλες τις αναγκαίες μεταβολές, με βάση τις
παρατηρήσεις που προέκυψαν κατά τη διαβούλευση, ώστε να δημι-
ουργηθεί ένα σύγχρονο πλαίσιο απελευθερωμένης αγοράς, με γνώ-
μονα την προώθηση νέων επενδύσεων και την προστασία των
συμφερόντων των καταναλωτών.

Ο νέος Κώδικας καταρτίστηκε με βάση τις εξής κύριες κατευθύν-
σεις: 

Πρώτον: Τη δημιουργία ενός ελκυστικού τοπίου και την ανά-
δειξη μεγάλων επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στο χώρο της
παραγωγής και της εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Δεύτερον: Την αύξηση των επιλογών προμηθευτή των κατα-
ναλωτών, αρχικά των μεγάλων, βιομηχανικών και εμπορικών και
από τις 1.7.2007 και των οικιακών καταναλωτών.

Το νέο ενεργειακό τοπίο στο οποίο η ΔΕΗ θα συνεχίζει να διαδρα-
ματίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο εγχώριο αλλά και στο ευρύτερο
γεωγραφικό μας χώρο, θα συμπληρωθεί άμεσα, με δύο, ήδη υπό
επεξεργασία, νομοθετικές πρωτοβουλίες. 

Πρώτον: Το Νόμο για την απελευθέρωση της αγοράς φυσι-
κού αερίου που ήδη βρίσκεται σε φάση διαβούλευσης με στόχο
να ψηφιστεί από τη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. 

Δεύτερον: Την ενσωμάτωση στο εθνικό δίκαιο της Κοινοτι-
κής Οδηγίας 2003/54, με την οποία ολοκληρώνεται το πλαίσιο
της νέας απελευθερωμένης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Ήδη, οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Ανάπτυξης συνεργάζονται με
τη ΡΑΕ με στόχο και η πρωτοβουλία αυτή να είναι έτοιμη με τη μορφή
νομοσχεδίου να κατατεθεί στη Βουλή μέσα στον Ιούνιο. 

Οι παρεμβάσεις αυτές, σε συνδυασμό με τις μεγάλες διεθνείς
πρωτοβουλίες που προωθεί το Υπουργείο Ανάπτυξης, όπως η συμ-
φωνία για τη κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξαν-
δρούπολη, η κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού και Ελληνο-Ιταλικού
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αγωγού φυσικού αερίου και η επικείμενη υπογραφή της συνθήκης για
την Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, δημιουρ-
γούν ένα νέο τοπίο για τα ενεργειακά μας ζητήματα, αναβαθμίζοντας
το τομέα της ενέργειας σε μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουρ-
γίας χιλιάδων νέων θέσεων εργασίας.

Επισυνάπτεται τεχνική ανάλυση του νέου Κώδικα.

Α. Βασικά χαρακτηριστικά του Νέου Κώδικα
Ο Νέος Κώδικας διευρύνει την δυνατότητα εισόδου στην αγορά

ηλεκτρικής ενέργειας εκτός από την ΔΕΗ, ιδιωτών παραγωγών και
προμηθευτών. Η δυνατότητα αυτή δημιουργείται με την θέσπιση βρα-
χυχρόνιων αγορών ενέργειας και εφεδρειών καθώς και μακροχρόνιας
αγοράς διαθεσιμότητας ισχύος. Στις αγορές αυτές προσφέρουν και
αγοράζουν ηλεκτρική ενέργεια, επικουρικές υπηρεσίες, και διαθεσι-
μότητα ισχύος, οι συμμετέχοντες, στους οποίους θα συμπεριλαμβά-
νονται πλέον, εκτός από την ΔΕΗ, ιδιώτες παραγωγοί, προμηθευτές
και επιλέγοντες πελάτες, δηλαδή καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας
που έχουν επιλέξει να τροφοδοτούν μέρος των αναγκών τους, αγο-
ράζοντας απευθείας από την εγχώρια αγορά ή εισάγοντας από τις
διασυνδέσεις με τους βόρειους γείτονες μας και την Ιταλία. Στο νέο
πλαίσιο της λειτουργίας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, η ΔΕΗ θα πα-
ραμείνει ο κύριος παραγωγός και προμηθευτής. Ο ρόλος της ΔΕΗ
είναι πρωταγωνιστικός και η διασφάλιση της ανταγωνιστικότητάς της
απαραίτητη, καθώς η είσοδος ανεξάρτητων παραγωγών και προμη-
θευτών, είναι δυνατή, υπό την προϋπόθεση ότι η παραγωγικότητά
τους θα είναι τουλάχιστον ανάλογη με αυτή της ΔΕΗ.

Στόχος του Νέου Κώδικα είναι η δημιουργία αγορών, στις οποίες
η ΔΕΗ και οι εν δυνάμει ανεξάρτητοι μετέχοντες μπορούν να ανταγω-
νιστούν με ίσους όρους. Για να επιτευχθεί ο ανταγωνισμός με ίσους
όρους, γεγονός από τον οποίο η εθνική οικονομία μπορεί να αντλήσει
σημαντικά οφέλη, πρέπει να ισχύσουν δύο βασικές προϋποθέσεις:

Πρώτον : Οι αγορές να λειτουργούν με διαφάνεια, δηλαδή οι τιμές
να αντικατοπτρίζουν διακριτά το πραγματικό κόστος παροχής της δέ-
σμης προϊόντων και υπηρεσιών που συνιστούν την απαιτούμενη ποι-
ότητα της παρεχόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η δέσμη αυτή
περιλαμβάνει, 
• την ενέργεια που μετριέται σε κιλοβατώρες, 
• την απαιτούμενη συχνότητα και την τάση της ενέργειας αυτής

(π.χ. εάν το ρεύμα δεν έχει συχνότητα 50 κύκλων και τάση 220
volt, τα φώτα τρεμοσβήνουν και οι ηλεκτρικές συσκευές καταστρέ-
φονται), 

• την βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία παροχής
που απαιτεί βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες εφεδρείες,

• τη μεταφορά από την παραγωγή στην κατανάλωση, 
• την άρση προσωρινών συνθηκών συνωστισμού κατά την μετα-
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φορά από την παραγωγή στην κατανάλωση που συνεπάγεται
από την χωροθέτηση των μονάδων παραγωγής, 

• τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις (π.χ. την εκπομπή ρύπων), και
• τις Υπηρεσίες Κοινωνικής Ωφελείας (π.χ. την επιδότηση των κα-

ταναλωτών στα μη διασυνδεδεμένα νησιά όπου η ηλεκτρική ενέρ-
γεια στοιχίζει πολύ περισσότερο), 
Δεύτερον: Η πρόσβαση προμηθευτών, παραγωγών, και πελατών

στα φυσικά μονοπώλια της μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας να είναι δυνατή με το ίδιο κόστος και τους ίδιους όρους (διοικη-
τικούς, αδειοδοτικούς, οικονομικούς, ή άλλους), ανεξάρτητα από την
σχέση τους με την ΔΕΗ. 

Ο Νέος Κώδικας αντιπροσωπεύει την ανάγκη για τη βέλτιστη
προσέγγιση για την δημιουργία των αγορών και την θέσπιση κανόνων
λειτουργίας και παρακολούθησης των αγορών, οι οποίοι διασφαλίζουν
την ικανοποίηση των ανωτέρω προϋποθέσεων, με βάση τις συνθήκες
που επικρατούν στη χώρα μας. Με το νέο Κώδικα, απελευθερώνεται
η επενδυτική και επιχειρηματική δραστηριότητα πού παρέμενε, έως
σήμερα, αδρανής στη χώρα μας, συμβάλλοντας στην περαιτέρω βελ-
τίωση της λειτουργίας της ΔΕΗ, και την ανάπτυξη της εθνικής μας οι-
κονομίας. 

Β. Αγορές που αναπτύσσονται σύμφωνα με το Νέο Κώδικα
Με τον Νέο Κώδικα, ιδρύονται η χονδρεμπορική αγορά του Ημε-

ρήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) και η αγορά μακρο-
χρόνιας επάρκειας ισχύος.
1. Χονδρεμπορική Αγορά Ενέργειας

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) συνιστά τη
χονδρεμπορική αγορά με στόχο το βέλτιστο προγραμματισμό της λει-
τουργίας των θερμικών και υδροηλεκτρικών μονάδων παραγωγής του
Συστήματος, των μονάδων ΑΠΕ και της διαθέσιμης ενέργειας από ει-
σαγωγές, προκειμένου να καλύπτεται σε ημερήσια βάση η ζήτηση
ηλεκτρικής ενέργειας από καταναλωτές και η ζήτηση για εξαγωγές
ενέργειας από τη χώρα. Αποτελεί, στην ουσία, το χώρο στον οποίο
συναλλάσσεται το σύνολο της ηλεκτρικής ενέργειας και των συμπλη-
ρωματικών προϊόντων αυτής που θα παραχθούν, θα καταναλωθούν
και θα διακινηθούν, την επόμενη ημέρα στην αγορά. 

Στον ΗΕΠ ενσωματώνονται οι εξής επιμέρους αγορές, οι οποίες
βελτιστοποιούνται, ταυτόχρονα, ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό
όφελος:
Α) Αγορά ενέργειας: Καλύπτονται οι ποσοτικές ανάγκες των κατα-

ναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες που είναι απαραί-
τητη.
• Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί (θερμικών

σταθμών, υδροηλεκτρικών και ΑΠΕ) και οι εισαγωγείς.
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• Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (προμηθευ-
τές και επιλέγοντες πελάτες) και οι εξαγωγείς (προμηθευτές
και παραγωγοί)

Β) Αγορά εφεδρειών ενέργειας: Καλύπτει τις ανάγκες των κατανα-
λωτών ηλεκτρικής ενέργειας για διασφάλιση της ποιότητας και
αξιοπιστίας της τροφοδότησής τους.
• Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι παραγωγοί (θερμικών

και υδροηλεκτρικών σταθμών).
• Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (προμηθευ-

τές και επιλέγοντες πελάτες), και οι εξαγωγείς (προμηθευτές
και παραγωγοί).

Γ) Μηχανισμός αγοράς για την χωροθέτηση της παραγωγής
κοντά στα κέντρα κατανάλωσης: Παρέχει κίνητρα χωροθέτησης
των νέων μονάδων κατά το δυνατόν εγγύτερα στην κατανάλωση,
στο βαθμό που αυτά είναι πραγματικά αναγκαία. Έτσι προβλέπε-
ται αυξημένη συμμετοχή στην ετήσια χρέωση χρήσεως συστήμα-
τος των παραγωγών του βορρά καθώς και αυξημένη αμοιβή
παραγωγών στο νότο κατά τις λίγες ώρες που παρατηρείται συ-
νωστισμός στην μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το βορρά
στο νότο.
Η Επίλυση του ΗΕΠ προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας κάθε μο-

νάδας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, ώστε να μεγιστοποιείται
το κοινωνικό όφελος που προκύπτει από την ικανοποίηση του ενερ-
γειακού ισοζυγίου καθώς και των αναγκών βραχυχρόνιων εφεδρειών
που είναι δυνατόν να επιτευχθούν ενόσω τηρούνται οι περιορισμοί
του Συστήματος μεταφοράς. 

Με την ενσωμάτωση στον ΗΕΠ των αναγκών εφεδρείας, επικου-
ρικών υπηρεσιών και των τεχνικών περιορισμών του Συστήματος, οι
οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν την ποσότητα ενέργειας που δύναται
να διακινείται από το Βορρά προς το Νότο, αποκαλύπτεται η πραγ-
ματική συνολική αξία της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας,
λαμβάνοντας υπόψη τις δεδομένες συνθήκες ως προς τα ποσοτικά
χαρακτηριστικά της (όγκος και χρόνος κατανάλωσης) και τα αντί-
στοιχα ποιοτικά (απαιτούμενη αξιοπιστία και θέση κατανάλωσης).

Η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ενέργειας του ΗΕΠ
(Οριακή Τιμή Συστήματος ή ΟΤΣ), αποτελεί την ενιαία τιμή στην οποία
οι Προμηθευτές αγοράζουν την ενέργεια που αναμένουν ότι θα απορ-
ροφήσουν από το Σύστημα οι Πελάτες τους και με την οποία αμείβον-
ται αντίστοιχα οι παραγωγοί. 

Η διασφάλιση, μέσω των παραπάνω μηχανισμών, της αξιοπι-
στίας και της διαφάνειας υπολογισμού της τιμής αυτής, είναι απαραί-
τητο στοιχείο για την ανάπτυξη, σε επόμενη φάση, δευτερογενούς
αγοράς πλήθους άλλων συμπληρωματικών προϊόντων (π.χ. παρά-
γωγα, προθεσμιακές συμβάσεις αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας). 
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Η Οριακή Τιμή του Συστήματος, αφενός μεν συνιστά την τιμή εκ-
καθάρισης των συναλλαγών σε ημερήσια βάση, αφετέρου επιτρέπει
την ανάπτυξη καμπυλών αναφοράς. Αυτές αποτελούν σημείο αναφο-
ράς ως προς την χρηματοοικονομική διαχείριση της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας, και την υποκείμενη αξία για επιπλέον συμπληρωματικά
προϊόντα όπως για παράδειγμα προϊόντα αντιστάθμισης, προθε-
σμιακά προϊόντα, παράγωγα και άλλα σύνθετα προϊόντα τα οποία θα
εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες των συμμετεχόντων.

Κρίσιμη παράμετρος για το συνολικό εγχείρημα ανάπτυξης ηλε-
κτρικής αγοράς, αποτελεί η εδραίωση της εμπιστοσύνης των συμμε-
τεχόντων στην Οριακή Τιμή του Συστήματος, η οποία μπορεί να
αναπτυχθεί μέσω της πλήρους διαφάνειας των κανόνων και της αξιο-
πιστίας της μεθοδολογίας υπολογισμού της.

2. Αγορά Μακροχρόνιας Επάρκειας Ισχύος
Ο μηχανισμός της αγοράς ισχύος, έχει ως στόχο, τη μείωση του

επιχειρηματικού κινδύνου του παραγωγού, ο οποίος λαμβάνει αμοιβή
έναντι μέρους του κεφαλαιουχικού του κόστους, αλλά και του προμη-
θευτή ο οποίος εξασφαλίζει την ομαλότερη διακύμανση των τιμών στη
χονδρεμπορική αγορά, ακριβώς διότι μειώνεται ο βραχυχρόνιος κίν-
δυνος του παραγωγού.

Η αναγκαιότητα της ανάπτυξης της δευτερογενούς αγοράς ισχύος
δικαιολογείται από τους εξής παράγοντες:
• Η ηλεκτρική ενέργεια, ως προϊόν που παράγεται αλλά και ως υπη-

ρεσία που χρησιμοποιείται, αποτελεί στην ουσία ένα σύνολο δια-
φορετικών προϊόντων που το καθένα παράγεται και τιμολογείται
διαφορετικά. 
Ειδικότερα, κάθε καταναλωτής απολαμβάνει τη δυνατότητα κατα-
νάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας (πρώτο προϊόν) τη στιγμή που τη
χρειάζεται (δεύτερο προϊόν) και με τη βεβαιότητα και αξιοπιστία
που απαιτεί (τρίτο προϊόν). Η παροχή των προϊόντων αυτών εμ-
περιέχει διαφορετικά κόστη για τον παραγωγό και διαφορετική
αξία για τον καταναλωτή. Συνεπώς, η δυνατότητα προμήθειας
κάθε προϊόντος, ξεχωριστά, συμβάλλει στη βέλτιστη τιμολόγηση
και ικανοποίηση του καταναλωτή. Η ύπαρξη διακριτών αγορών,
και ιδιαιτέρως αγορών ισχύος, επιτρέπουν τον αποτελεσματικό-
τερο προγραμματισμό των συμμετεχόντων και την μακροχρόνια
εξασφάλισή τους, ως προς την ποιότητα και την μακροχρόνια τιμή
του προϊόντος που αγοράζουν.

• Επίσης, οι ιδιαίτερες συνθήκες της εγχώριας αγοράς ενέργειας
και ειδικότερα η ύπαρξη των λιγνιτικών σταθμών που προσφέ-
ρουν ηλεκτρική ενέργεια σε χαμηλότερες τιμές, και των νεότερων
μονάδων φυσικού αερίου, οι οποίες καλούνται να ανακτήσουν το
κεφαλαιουχικό τους κόστος σε συνθήκες απελευθερωμένης αγο-
ράς, απαιτεί τη δημιουργία χωριστής αγοράς ισχύος, στην οποία
θα αμείβεται η αξιοπιστία κάθε Μονάδας. 
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Η οργάνωση της αγορά ισχύος υλοποιείται με την έκδοση από
κάθε Παραγωγό Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος που αντιστοι-
χούν στην πραγματική διαθεσιμότητα ισχύος κάθε Μονάδας του,
όπως αυτή προσδιορίζεται από τον ΔΕΣΜΗΕ. Κάθε Προμηθευτής,
Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης ή Εξαγωγέας συνάπτει με τους Πα-
ραγωγούς Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος, με οικονομικούς όρους
που συμφωνούνται μεταξύ τους, προκειμένου να καλύψουν την Υπο-
χρέωση Επάρκειας Ισχύος που του αναλογεί. 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας εφοδιασμού
και της οικονομικής βελτιστοποίησης της αγοράς, απαιτείται ο αποτε-
λεσματικός συνδυασμός μακροχρονίων αποφάσεων για την εγκατά-
σταση και τη διαθεσιμότητα ισχύος αλλά και βραχυχρόνιων
αποφάσεων για την ορθή κατανομή των πόρων στον Ημερήσιο Ενερ-
γειακό Προγραμματισμό. Στο πλαίσιο αυτό, με τον Κώδικα, καθορίζε-
ται μηχανισμός, με τον οποίο συνδέονται, από οικονομικής άποψης
οι εγγυήσεις διασφάλισης επαρκούς δυναμικού παραγωγής με τους
μηχανισμούς της ημερήσιας αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Η αξιοπι-
στία και η διαφάνεια υπολογισμού της τιμής της χονδρεμπορικής αγο-
ράς ενέργειας, θα επηρεάσει μέσω των μηχανισμών αυτών, την
ορθολογική λειτουργία της αγοράς μακροχρόνιας επάρκειας ισχύος.

Στον Κώδικα, συμπεριλαμβάνονται μεταβατικές διατάξεις, όσον
αφορά στον ΗΕΠ, καθώς και στον τρόπο εφαρμογής του Μηχανισμού
Επάρκειας Ισχύος. Οι διατάξεις αυτές, ενώ δεν αντιτίθενται στη δημι-
ουργία χονδρεμπορικής αγοράς, ούτε στην περίπτωση του ΗΕΠ ούτε
στην εισαγωγή του συστήματος Αποδεικτικών Διασφάλισης Ισχύος,
στην περίπτωση του Μηχανισμού Διασφάλισης Ισχύος, είναι προσαρ-
μοσμένες, στις σημερινές δυνατότητες και συνθήκες.

Κύριος στόχος του Κώδικα είναι η δημιουργία των συνθηκών για
την ανάπτυξη του ανταγωνισμού με ίσους όρους, η διασφάλιση της
αξιοπιστίας και της διαφάνειας των επιμέρους αγορών και η ανάπτυξη
δευτερογενών αγορών που θα μεγιστοποιούν το κοινωνικό όφελος
από τη λειτουργία του τομέα. Οι κανόνες της αγοράς, διασφαλίζουν,
ότι οποιοσδήποτε επιθυμεί να εισέλθει σε αυτήν, έχει τη δυνατότητα
να το πράξει χωρίς διοικητικά ή άλλα εμπόδια να περιορίζουν την δυ-
νατότητα δραστηριοποίησής του. Παρ’ όλα αυτά, η επιτυχία του εγ-
χειρήματος αυτού, εξαρτάται από το βαθμό αποδοτικότητας σε σχέση
με τους ανταγωνιστές του, δηλαδή από το βαθμό, στον οποίο είναι σε
θέση, να παράγει ή να πουλάει ηλεκτρική ενέργεια, σε τιμή χαμηλό-
τερη από αυτούς. Συμπερασματικά, η είσοδος ανεξαρτήτων παραγω-
γών ή προμηθευτών στην αγορά, θα έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη
των ενεργειακών αναγκών της χώρας, την αύξηση των επενδύσεων
στο χώρο της ενέργειας και τη λειτουργία του ανταγωνισμού σε όφε-
λος των καταναλωτών και της εθνικής οικονομίας.
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Μέτρα αντιστάθμισης της αέργου ισχύος
Σημαντικό όφελος για την οικονομία

Αθήνα, 18 Μαΐου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Στο πλαίσιο της προσπάθειας για την αξιόπιστη ηλεκτροδότηση
της χώρας, με απόφαση μου, συστήθηκε Επιτροπή υπό τον γενικό
γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου και με τη
συμμετοχή καθηγητών, εκπροσώπων από το ΤΕΕ, τη ΔΕΗ, τη ΡΑΕ,
τον ΔΕΣΜΗΕ, τον ΕΛΟΤ και υπηρεσιακών παραγόντων του υπουρ-
γείου, για να αναλύσει το πρόβλημα της αυξημένης ζήτησης σε
άεργο ισχύ.

Η επιτροπή παρέδωσε το πόρισμα της πριν από 1,5 μήνα, το
οποίο και ανέδειξε την ανάγκη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος, ιδι-
αίτερα για το θέρος του 2005, αλλά και μακροπρόθεσμα για τη λει-
τουργία του συστήματος. 

Ύστερα από μελέτη του πορίσματος και των προτεινόμενων μέ-
τρων, έφερα ως πρώτο μέτρο άμεσης εφαρμογής, με εισήγησή μου
στον Πρωθυπουργό και στο Υπουργικό Συμβούλιο, την υπογραφή
από τους συναδέλφους υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλόπουλο, Οικονομίας και Οικο-
νομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και τον υπουργό Ανάπτυξης Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης με αντικείμενο την άμεση εγκατάσταση,
στα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που
βρίσκονται στις περιφέρειες Αττικής, Στερεάς Ελλάδας και Πελοπον-
νήσου, συστημάτων αντιστάθμισης μέχρι 30 Ιουνίου 2005. 

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που υπε-
γράφη, η ευθύνη εφαρμογής θα ανατεθεί από τους αρμόδιους υπουρ-
γούς στους γενικούς γραμματείς των υπουργείων, τόσο για τα κτίρια
τους όσο και τους εποπτευόμενους φορείς τους, ενώ ο κεντρικός συν-
τονισμός της προσπάθειας αυτής θα ασκείται από τον γενικό γραμ-
ματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου,
συνεπικουρούμενο από τον διευθύνοντα σύμβουλο της ΔΕΗ ΑΕ κ.
Δημήτριο-Αντώνιο Μανιατάκη.

Ξεκινάμε από το δημόσιο τομέα, την προσπάθεια αυτή. Τα οφέλη
από την εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης θα είναι σημαντικά
για τη ΔΕΗ, αλλά και για τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, καθώς η εξοι-
κονόμηση του κόστους ενέργειας θα ανέλθει σε δεκάδες εκατομ-
μύρια ευρώ. Το μέτρο αυτό θα επεκταθεί, αργότερα και στα κτίρια
μεγάλου κυβισμού βιομηχανικών και εμπορικών επιχειρήσεων, στο
πλαίσιο του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλα-
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Όπως είναι γνωστό, το υπουργείο Ανάπτυξης τον τελευταίο ένα
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χρόνο, σε συνεργασία με τη ΔΕΗ, έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για
την ενίσχυση του συστήματος και θα συνεχίσει τις προσπάθειές του
αυτές, τόσο με βραχυχρόνια όσο και με μακροπρόθεσμα μέτρα, όπως
άλλωστε εκφράστηκε και κατά την παρουσίαση του πορίσματος της
ομάδας εργασίας, υπό τον υφυπουργό Ανάπτυξης κ. Γιώργο Σαλαγ-
κούδη, για την ενίσχυση της αξιοπιστίας του συστήματος ηλεκτρικής
ενέργειας για την επάρκεια ηλεκτροδότησης κατά το έτος 2005.

Ήδη το υπουργείο Ανάπτυξης ξεκίνησε τις διαδικασίες τοποθέτη-
σης συστήματος αντιστάθμισης της αέργου ισχύος στο κεντρικό κτίριό
του, το κόστος του οποίου αξίζει να σημειωθεί ότι θα αποσβεστεί μόλις
σε 4 μήνες.»

Ακολουθεί συνοπτική περιγραφή του πορίσματος της Επιτρο-
πής για τον περιορισμό της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που κα-
ταναλίσκεται από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες μηχανές.

Η άεργος ισχύς είναι μη παραγωγική ισχύς, η οποία είναι αναγκαία
για τη λειτουργία ορισμένων ευρέως διαδεδομένων φορτίων, αλλά επι-
βαρύνει τη λειτουργία των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής
ενέργειας. Ένα «καλό» φορτίο παρουσιάζει τιμές του Συντελεστή
Ισχύος (συνφ) κοντά στη μονάδα (π.χ. 0,95 - 0,99) ενώ ένα «κακό»
φορτίο παρουσιάζει χαμηλότερες τιμές του Συντελεστή Ισχύος (συνφ). 

Το θέμα των αρνητικών επιπτώσεων της αέργου ισχύος στα δί-
κτυα μεταφοράς και διανομής για τη σωστή διαχείριση τάσεως και
ενεργού ισχύος, έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε μείζον θέμα,
ιδιαίτερα λόγω των οριακών συνθηκών λειτουργίας του συστήματος
παραγωγής-μεταφοράς-διανομής. 

Για την περαιτέρω ανάλυση του προβλήματος και την πρόταση
εξειδικευμένων μέτρων, συγκροτήθηκε Επιτροπή υπό τον γενικό γραμ-
ματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, για τη μελέτη του
θέματος του περιορισμού της αέργου ισχύος (βελτίωση συνφ) που κα-
ταναλίσκεται από τα κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες συσκευές σε
όλη την Ελλάδα (ειδικότερα στο νομό Αττικής όπου το πρόβλημα διογ-
κώνεται διαρκώς) και την υποβολή στον Υπουργό Ανάπτυξης πορίσμα-
τος προς αντιμετώπιση του σημαντικού αυτού ζητήματος.

Το ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας έχει ενι-
σχυθεί σε σημαντικό βαθμό μετά τη διακοπή της λειτουργίας του την
12η Ιουλίου 2004, ενώ περαιτέρω μέτρα λαμβάνονται βάσει και του
Πορίσματος της Ομάδας Εργασίας για την ενίσχυση της αξιοπιστίας
του Συστήματος και την επάρκεια ηλεκτροδότησης κατά το έτος 2005.
Παρόλα αυτά, αναγνωρίζεται ότι η λειτουργία του θα παραμείνει
οριακή, ιδιαίτερα κατά το θέρος του τρέχοντος έτους, λόγω της μεγά-
λης ζήτησης κατά την θερινή περίοδο. Η λήψη πρόσθετων μέτρων
αναφορικά με την κατανάλωση και την αντιστάθμιση της αέργου
ισχύος, θα βελτιώσει άμεσα την αξιοπιστία του Συστήματος και θα συ-
νεισφέρει μακροπρόθεσμα στην οικονομικότερη λειτουργία του. Επι-
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πλέον, λόγω της ανισοκατανομής παραγωγής/κατανάλωσης στο δια-
συνδεδεμένο Σύστημα, έμφαση πρέπει να δοθεί στο νότιο τμήμα του,
κατά τη λήψη μέτρων μείωσης της κατανάλωσης ή αντιστάθμισης της
αέργου ισχύος.

Η Επιτροπή κατά τις συσκέψεις της οδηγήθηκε σε γενικότερη ανά-
λυση των παραγόντων στους οποίους οφείλεται η υψηλή άεργος
ισχύς του φορτίου του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Δια-
νομής, όχι μόνο δηλαδή από κλιματιστικά μηχανήματα και άλλες πα-
ρόμοιες συσκευές, και επέκτεινε τις προτάσεις της σε μέτρα που
πρέπει να ληφθούν συνολικά για το περιορισμό της. Επιπλέον μελέ-
τησε και το θέμα που αφορά τομείς συνδυασμένης μείωσης της κα-
τανάλωσης ενεργού και αέργου ισχύος.

Η ζήτηση της άεργου ισχύος αυξάνεται σημαντικά σε περιόδους
υψηλών θερμοκρασιών κατά τις οποίες γίνεται αυξημένη χρήση κλι-
ματιστικών και ψυκτικών συσκευών καθώς και αντλητικών συγκροτη-
μάτων.

Η παραγωγή της αέργου ισχύος από τις κεντρικές μονάδες πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, και η μεταφορά της στην κατανάλωση
μέσω των δικτύων Μεταφοράς και Διανομής, έχει σημαντικό κόστος
λόγω:
α. κόστους των μονάδων παραγωγής (μεταβλητό και σταθερό) για

την παραγωγή της ενέργειας, των πρόσθετων απωλειών λόγω
ροής αέργου ισχύος στα δίκτυα Μεταφοράς και Διανομής, 

β. εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την παραγωγή της ενέρ-
γειας των πρόσθετων απωλειών, που προαναφέρθηκαν,

γ. αυξημένου μακροχρόνιου κόστους ανάπτυξης του Συστήματος
Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής βάσει των αυξημένων τιμών
έντασης του συνολικού ρεύματος, και 

δ. κόστους της εθνικής οικονομίας σε περίπτωση μερικής ή ολικής
σβέσης του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, ο κίνδυνος της
οποίας επιτείνεται από την αυξημένη ζήτηση αέργου ισχύος.
Η αυξημένη εποχιακή ζήτηση άεργου ισχύος μπορεί να αντιμετω-

πισθεί τόσο κεντρικά όσο και στην τελική κατανάλωση, το οποίο είναι
και το βέλτιστο. Στα πλαίσια του πορίσματος καταγράφηκαν τόσο τα
βασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν και να αποδώσουν άμεσα
ώστε να υποβοηθηθεί η λειτουργία του συστήματος ηλεκτρικής ενέρ-
γειας καταρχήν κατά το 2005, όσο και εκείνα που θα έχουν επιπτώ-
σεις στη συνέχεια. 

Μέτρα άμεσης απόδοσης 
Με βάση το πόρισμα της επιτροπής και την επεξεργασία του από

το Υπουργείο Ανάπτυξης, απαιτείται:
 Να εγκατασταθούν άμεσα, και το αργότερο έως τα τέλη Ιου-

νίου, στα κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα
(ΜΤ και ΧΤ), συσκευές αντιστάθμισης της αέργου ισχύος,
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ώστε να επιτευχθεί τιμή του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) μεγα-
λύτερη του 0,95. 

 Ο Διαχειριστής του Συστήματος να παρακολουθεί συστημα-
τικά την τήρηση του ορίου κατανάλωσης αέργου ισχύος από
κάθε Πελάτη ΥΤ, και να προβαίνει στις κατάλληλες συστάσεις
ή στα λοιπά ενδεικνυόμενα μέτρα. Να αυξηθεί η ελάχιστη
τιμή του Συντελεστή Ισχύος (συνφ) την οποία είναι υποχρε-
ωμένοι να τηρούν οι Πελάτες που συνδέονται στο Σύστημα
Μεταφοράς σε 0,95.

 Να θεσπιστεί η υποχρέωση των Πελατών ΜΤ, και όχι απλά
τιμολογιακά κίνητρα, για τήρηση ορίου στην κατανάλωση
αέργου ισχύος, με κάτω όριο Συντελεστή Ισχύος (συνφ) 0,95.

 Ειδικά όσον αφορά τα ηλεκτροκίνητα μέσα μεταφοράς, να
μεγιστοποιηθεί η τιμή του Συντελεστή Ισχύος, με την εγκατά-
σταση κατάλληλων συστημάτων αντιστάθμισης της αέργου
ισχύος στα σημεία τροφοδότησης των αντίστοιχων δικτύων.

 Η οργανωμένη διαφημιστική-ενημερωτική καμπάνια μέσω
ΜΜΕ προς τους καταναλωτές χαμηλής τάσης, με σκοπό την
ενημέρωση για την ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας και την
παρότρυνση για την τοποθέτηση απλών αντισταθμιστικών
διατάξεων στους Πίνακες τους.

 Να λειτουργήσουν διατάξεις αντιστάθμισης της αέργου
ισχύος στους σταθμούς Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

 Η σύσταση στις εταιρείες που διαθέτουν καταψύκτες και ψυ-
γεία σε υπαίθρια και μη σημεία πώλησης των προϊόντων
τους, για αντιστάθμιση, ώστε να επιτυγχάνεται Συντελεστής
Ισχύος μεγαλύτερος του 0,95.

Επιπλέον, σε περιπτώσεις εκτάκτων συνθηκών (προβλεπόμενα
υψηλά φορτία) μεταξύ των ενδεδειγμένων μέτρων περιλαμβάνονται:
 η ηλεκτρική αποσύνδεση των αντλητικών συγκροτημάτων άρδευ-

σης κατά τις ώρες που δεν επιτρέπεται η άντληση βάσει του ειδι-
κού τιμολογίου, με διατάξεις αποκοπής που θα εγκαταστήσει ο
Διαχειριστής του Δικτύου.

 η μείωση ή/και διακοπή λειτουργίας συγκεκριμένων φορτίων που
περιλαμβάνουν κινητήρες, κατά τις ώρες μέγιστης θερινής αιχμής. 
Έτσι εξετάζουμε την αποκοπή φορτίων παροχής ενέργειας στο

χρονικό διάστημα μεταξύ 10.00 το πρωί και 5.00 το απόγευμα.

Μέτρα μεσοπρόθεσμης και μακροπρόθεσμης απόδοσης 
Περαιτέρω, προβλέπονται τα ακόλουθα μέτρα που μπορούν να

ληφθούν για τη μακροχρόνια βελτίωση της λειτουργίας του συστήμα-
τος ηλεκτρικής ενέργειας, πέραν των μέτρων άμεσης απόδοσης, τα
οποία φυσικά θα αποδώσουν και μακροπρόθεσμα.
 Για προμήθεια εξοπλισμού κλιματιστικών μηχανημάτων ψυ-

κτικής ικανότητας μέχρι 100 kW για κτίρια του δημόσιου και
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ευρύτερου δημόσιου τομέα, κατά τη σύνταξη των προδιαγρα-
φών να περιλαμβάνεται όρος για πιστοποίηση και ταξινό-
μηση στους καταλόγους της EUROVENT και προδιαγραφές
ενεργειακής κλάσης Α.

 Συστηματικός έλεγχος της αγοράς των ηλεκτρικών συ-
σκευών και ιδιαίτερα των κλιματιστικών, ψυκτικών, ηλεκτρι-
κών αντλιών κλπ για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας
περί ασφάλειας ηλεκτρικών προϊόντων, ενεργειακής σήμαν-
σης των συσκευών αυτών και περί μηχανών. 

 Βελτίωση προδιαγραφών των κλιματιστικών συσκευών
(τύπου split) και λοιπών οικιακών συσκευών. Για τον εξοπλι-
σμό που θα εγκατασταθεί στο μέλλον θα πρέπει να εξεταστεί
η δυνατότητα αντίστοιχης πιστοποίησης και αναγραφής του
Συντελεστή Ισχύος (συνφ) του μηχανήματος σε όλη τη δια-
δικασία φόρτισής του, από διαπιστευμένους οίκους πιστο-
ποίησης, στα πλαίσια της νομοθεσίας της Ε.Ε. Προώθηση,
ουσιαστικός έλεγχος και απαγόρευση εμπορίας μη πιστο-
ποιημένου εξοπλισμού. Ανάδειξη του προβλήματος στα αρ-
μόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα.

 Επέκταση της πολιτικής περί της αέργου ισχύος και στη Χα-
μηλή Τάση σε όλους τους καταναλωτές του βιομηχανικού και
εμπορικού-τριτογενή τομέα.

 Περιορισμός της κατανάλωσης αέργου ισχύος από τις εγκα-
ταστάσεις ανελκυστήρων, με την καθιέρωση της υποχρέω-
σης οι νέες εγκαταστάσεις αυτές να έχουν κατ’ ελάχιστον
Συντελεστή Αέργου Ισχύος 0,95. 

 Προώθηση εθνικού Σήματος Ποιότητος για κλιματιστικά μη-
χανήματα οικιακού τύπου.

 Αντικατάσταση των συμβατικών ενεργοβόρων κεντρικών
κλιματιστικών μονάδων chiller με μονάδες απορροφήσεως
βρωμιούχου λιθίου που χρησιμοποιούν για τη λειτουργία
τους ως καύσιμο φυσικό αέριο. 
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Η Επιτροπή Ανταγωνισμού 
αναβαθμίζεται σε ισχυρό και αποτελεσματικό 

θεσμό της οικονομίας 
Αθήνα, 21 Ιουνίου 2005 

Σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ 

στη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου 
«Περί ελέγχου μονοπωλίων και ολιγοπωλίων 

και προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού»

Με το Σχέδιο Νόμου που συζητείται σήμερα στη Βουλή θέτουμε
για πρώτη φορά ξεκάθαρα και αποφασιστικά ένα πλαίσιο κανόνων
και αρχών για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού. Η λει-
τουργία του ανταγωνισμού έχει κανόνες και πρέπει να είναι έν-
τιμη. Ανοιχτές αγορές και ελεύθερος ανταγωνισμός δεν σημαίνει
ασυδοσία. Θεματοφύλακας των κανόνων αυτών είναι η Επιτροπή
Ανταγωνισμού, την οποία αναβαθμίζουμε σε έναν ισχυρό και απο-
τελεσματικό θεσμό της οικονομίας. 

Με τις ρυθμίσεις, που εισάγονται και προστίθενται στις ρυθμίσεις
του Κανονισμού 1/2003, διαμορφώνεται ένα νέο πλαίσιο κανόνων και
αρχών περί ανταγωνισμού. Ενισχύεται ουσιαστικά ο υγιής ανταγωνι-
σμός και ο ανταγωνισμός όταν λειτουργεί με κανόνες είναι μοχλός
ανάπτυξης και εγγυάται την κοινωνική ευημερία.

Οι σημαντικότερες αλλαγές, που επέρχονται με το νομοσχέδιο
αυτό, αφορούν έξι άξονες:

Άξονας 1ος

Αναβαθμίζεται η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε επίπεδο θε-
σμού, αρμοδιοτήτων, ελεγκτικών εξουσιών και κανονιστικών πα-
ρεμβάσεων. Και αυτό για να αναλάβει και να διεκπεραιώσει, κατά
τρόπο αποτελεσματικό, τον κεντρικό θεσμικό της ρόλο, στο πλαίσιο
της οικονομίας της αγοράς. Η αναβάθμιση αλλά και η ενίσχυση της
ανεξαρτησίας της επιτυγχάνονται με συγκεκριμένες ρυθμίσεις :
α) Η επιλογή του προέδρου της από το Υπουργικό Συμβούλιο,

ύστερα από πρόταση του υπουργού Ανάπτυξης και γνώμη της
Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.

β) Η αύξηση του αριθμού των μελών της, από εννέα σε ένδεκα, που
επιτρέπει την ευέλικτη, τη γρήγορη και παραγωγική λειτουργία
της σε δύο (2) πενταμελή Τμήματα, με κρίσιμη, πάντα, την πα-
ρέμβαση της Ολομέλειας, σε θέματα μείζονος σπουδαιότητας και
ενδιαφέροντος.

γ) Η αύξηση, στο διπλάσιο σχεδόν, των οργανικών θέσεων του
προσωπικού της (από 80 στις 150) και η πρόβλεψη θέσεων κο-
στολόγων, στατιστικολόγων, νομικών και οικονομολόγων, με
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υψηλό επίπεδο γνώσεων και εμπειρίας, γεγονός που θα της επι-
τρέψει, να διεκπεραιώνει επιτυχώς και με ταχύτητα το σύνθετο
έργο της.

δ) Οι αρμοδιότητες προληπτικού και κατασταλτικού ελέγχου, και οι
αρμοδιότητες επιβολής μέτρων συμπεριφοράς και διαρθρωτικού
χαρακτήρα, κατά το πρότυπο των συναφών αρμοδιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Άξονας 2ος

Δημιουργείται πλαίσιο μόνιμης και ουσιαστικής συνεργασίας
της Επιτροπής Ανταγωνισμού, τόσο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
και τις Αρχές Ανταγωνισμού των άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε., όσο
και με τα εθνικά δικαστήρια κάθε δικαιοδοσίας, για θέματα εφαρμογής
της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας περί ανταγωνισμού. Στο δίκτυο
των προαναφερόμενων συνεργασιών, η Επιτροπή Ανταγωνισμού
εκτιμάται ότι θα συμβάλλει θετικά, τόσο στην ενιαία και ομοιόμορφη
εφαρμογή των κοινοτικών κανόνων περί ανταγωνισμού, όσο και στη
διαμόρφωση της νομολογίας των εθνικών δικαστηρίων, σε θέματα αν-
ταγωνισμού.

Άξονας 3ος

Εισάγονται κανόνες και θεσμοθετούνται μηχανισμοί με τους
οποίους: 
- επιτυγχάνεται η καταγραφή και χαρτογράφηση της αγοράς, 
- ασκείται αποτελεσματικά ο προληπτικός έλεγχος και
- αντιμετωπίζονται, έγκαιρα, φαινόμενα που οδηγούν στην κατά-

χρηση δεσπόζουσας θέσης των επιχειρήσεων, στη στρέβλωση
των μηχανισμών της οικονομίας της αγοράς, στον περιορισμό και
τη νόθευση του υγιούς ανταγωνισμού.
Με τις ρυθμίσεις αυτές, ανάμεσα στ’ άλλα, παρέχεται αποτελε-

σματική προστασία στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που είναι ευάλω-
τες σε σχέσεις εξάρτησης από επιχειρήσεις οι οποίες, εξαιτίας του
επιχειρηματικού τους εύρους και της δυναμικότητάς τους, μπορούν
να επιβάλλουν καταχρηστικούς όρους συναλλαγών. Τέτοιοι όροι, μπο-
ρεί να οδηγήσουν στην εξουθένωση ή και τον αφανισμό των μικρο-
μεσαίων επιχειρήσεων και, συνάμα, στην κατάχρηση δεσπόζουσας
θέσης και στην αλλοίωση των κανόνων του υγιούς ανταγωνισμού.

Άξονας 4ος

Αλλάζει εντελώς με πνεύμα καινοτομίας, ο τρόπος που προ-
σεγγίζει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, τα θέματα της συγκέντρωσης
των επιχειρήσεων. Η Επιτροπή, με το καθιερούμενο απλό και αντι-
γραφειοκρατικό έντυπο γνωστοποίησης, ενημερώνεται έγκαιρα για
κάθε συγκέντρωση. Μπορεί έτσι, χωρίς να αποσπάται από το κύριο
έργο της, να αξιολογεί τα δεδομένα κάθε συγκέντρωσης, και να ασκεί,
όπου απαιτείται, τον επιβαλλόμενο προληπτικό έλεγχο για την απο-
τροπή φαινομένων που ξεφεύγουν από το πλαίσιο λειτουργίας του υγι-
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ούς ανταγωνισμού. Το εισαγόμενο σύστημα γνωστοποίησης της συγ-
κέντρωσης των επιχειρήσεων, επιτρέπει την ολοκλήρωση της ελεγκτι-
κής διαδικασίας σε σύντομο χρονικό διάστημα και απελευθερώνει
αυτοδικαίως, υπό προϋποθέσεις, τη διαδικασία της συγκέντρωσης. Ευ-
νοούνται έτσι και διευκολύνονται οι συνενώσεις ελληνικών επιχειρή-
σεων και η δημιουργία ισχυρών επιχειρηματικών μονάδων, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται στον τομέα των επενδύσεων και του επιχειρείν.
Άξονας 5ος

Θεσμοθετούνται κανονιστικές αρμοδιότητες της Επιτροπής
Ανταγωνισμού, κατά το πρότυπο σχετικών αρμοδιοτήτων της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού. Με τις αρμοδιότητες
αυτές καθιερώνεται ένα σύστημα παρεμβάσεων, ιδιαίτερα χρήσιμο
για ευαίσθητους, κλάδους της εθνικής οικονομίας (π.χ. φαρμάκων,
πετρελαιοειδών). Ένα σύστημα που λειτουργεί συμπληρωματικά με
τα άλλα μέτρα παρέμβασης, σε περίπτωση που αυτά δεν αποδίδουν,
ενόψει των ειδικών συνθηκών που επικρατούν στον συγκεκριμένο
κλάδο της εθνικής οικονομίας. Υπογραμμίζω ότι το σύστημα αυτό λει-
τουργεί με βάση απόλυτα αντικειμενικά και απρόσωπα κριτήρια, και
είναι απαλλαγμένο από οποιεσδήποτε σκοπιμότητες.
Άξονας 6ος

Εισάγεται δικονομική ρύθμιση προκαταβολής του 20% των
επιβαλλόμενων προστίμων και χρηματικών ποινών και εκδίκα-
σης των υποθέσεων, με ειδική, χωρίς αναβολές διαδικασία. Η ρύθ-
μιση αυτή αποβλέπει στην αποτροπή προπετών και καταχρηστικών
ενδίκων βοηθημάτων, την ταχεία εκκαθάριση των διαφορών και την
είσπραξη των καταλογιζόμενων χρηματικών ποσών, μεγάλου συνή-
θους ύψους. 

Όταν η αγορά λειτουργεί σε συνθήκες ελεύθερου ανταγωνι-
σμού ο μεγάλος κερδισμένος είναι ο καταναλωτής. Αυτή είναι η
πυξίδα της πολιτικής μας: Το συμφέρον των καταναλωτών. Ενι-
σχύοντας τον ελεύθερο και υγιή ανταγωνισμό προστατεύουμε
τους καταναλωτές. Όταν ο ανταγωνισμός είναι υγιής, όταν ο αντα-
γωνισμός λειτουργεί βάσει κανόνων και αρχών, η τήρηση των οποίων
παρακολουθείται και ελέγχεται αυστηρά, τότε το όφελος είναι για
όλους. Είναι…
 χαμηλότερες τιμές και καλύτερη ποιότητα προϊόντων για

τους καταναλωτές,
 θετικό επιχειρηματικό κλίμα και γόνιμο έδαφος για την ανά-

πτυξη της επιχειρηματικότητας, 
 προώθηση των παραγωγικών επενδύσεων,
 ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και οικονομική ανάπτυξη,
 ευημερία και καλύτερη ζωή για τους πολίτες.

Περισσότερα στη σελίδα 1071, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.

361



362

Η συγκρότηση του νέου θεσμού 
του Εθνικού Συμβουλίου 

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
Αθήνα, 21 Ιουνίου  2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας υπέγραψε από-
φαση με την οποία συγκροτήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων (ΕΣΜΕ), όπως προβλέπει το άρθρο 32 του
Νόμου 3325/11.3.2005 «Ίδρυση και λειτουργία Βιομηχανικών - Βιο-
τεχνικών Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης και
άλλες διατάξεις». Το Εθνικό Συμβούλιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων
έχει ως ακολούθως:

1. Δημήτριος Σιούφας, υπουργός Ανάπτυξης, Πρόεδρος, 
2. Νικόλαος Στεφάνου, γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανά-

πτυξης,
3. Σπύρος Παπαδόπουλος, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του

υπουργείου Ανάπτυξης, 
4. Μανούσος Βολουδάκης, γενικός γραμματέας Εμπορίου του

υπουργείου Ανάπτυξης,
5. Ιωάννης Τσουκαλάς, γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολο-

γίας του υπουργείου Ανάπτυξης,
6. Σπύρος Ευσταθόπουλος, ειδικός γραμματέας για την Ανταγω-

νιστικότητα,
7. Ελένη Λουρή, προϊσταμένη του Οικονομικού Γραφείου του Πρω-

θυπουργού,
8. Δημήτριος Ασημακόπουλος, πρόεδρος της Συνομοσπονδίας

Επαγγελματιών, Βιοτεχνιών, Εμπόρων Ελλάδας,
9. Δημήτριος Αρμενάκης, πρόεδρος της Εθνικής Συνομοσπονδίας

Ελληνικού Εμπορίου,
10. Χριστίνα Σακελλαρίδη, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συνδέσμου

Εξαγωγέων,
11. Γεώργιος Κασιμάτης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων,
12. Τάκης Αράπογλου, πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Τραπεζών,
13. Δημήτριος Νανόπουλος, πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου

Έρευνας και Τεχνολογίας,
14. Γεώργιος Σουφλιάς, πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Μι-

κρομεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας,
15. Δημήτριος Αλέπης, πρόεδρος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μι-

κρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων,
16. Ευάγγελος Βαρδάκας, πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού

Τυποποίησης,



17. Παναγιώτης Παπασταύρου, πρόεδρος του Οργανισμού Προ-
ώθησης Εξαγωγών,

18. Δημήτριος Χαρίσης, πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθη-
νών,

19. Σωτήριος Μαγόπουλος, πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Θεσ/νίκης, 

20. Ευάγγελος Τσιτούρας, πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς,

21. Σοφία Οικονομάκου, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Αθηνών,

22. Θεμιστοκλής Νικολαΐδης, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελη-
τηρίου Θεσ/νίκης,

23. Γιώργος Μπενέτος, πρόεδρος Επαγγελματικού Επιμελητηρίου
Πειραιώς, 

24. Κωνσταντίνος Κόντος, πρόεδρος Οργανισμού Ασφάλισης
Επαγγελματιών Βιοτεχνών,

25. Οδυσσέας Κουμάτος, πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Βιοτε-
χνών Λαϊκής Τέχνης, 

26. Γιώργος Βερναρδάκης, πρόεδρος Οργανισμού Απασχόλησης
Εργατικού Δυναμικού,

27. Χαράλαμπος Μπότσαρης, πρόεδρος Οργανισμού Επαγγελμα-
τικής Εκπαίδευσης & Κατάρτισης.

Εξάλλου, με άλλη απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη
Σιούφα συστάθηκε Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων στο Εθνικό Συμβού-
λιο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων για την υποστήριξη του έργου του.

Η Επιτροπή αυτή αποτελείται από ένδεκα (11) μέλη τα οποία ορί-
ζονται με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης. Για την καλύτερη και
αποτελεσματικότερη λειτουργία της Επιτροπής , τα μέλη της μπορούν
να συστήνουν ομάδες εργασίας για την εκπόνηση εκθέσεων, μελετών
και εισηγήσεων επί συγκεκριμένων θεμάτων.

Στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων ανήκουν
ιδίως:
α) Η διερεύνηση και ο εντοπισμός των προβλημάτων των ΜΜΕ και

η συγκέντρωση στατιστικών και επικαιροποιούμενων στοιχείων
για τις ΜΜΕ από εθνικές ή διεθνείς πηγές, στις οποίες περιλαμ-
βάνονται και τα πανεπιστημιακά και ερευνητικά ιδρύματα.

β) Η παρακολούθηση των εξελίξεων σε παγκόσμιο επίπεδο και σε
επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και η καταγραφή των χαρακτηριστι-
κών και των τάσεων στον τομέα των ΜΜΕ, καθώς και η συνεργασία
με αντίστοιχους φορείς του διεθνούς περιβάλλοντος, με στόχο τη
διαμόρφωση προτάσεων και εισηγήσεων προς το Ε.Σ.Μ.Ε. για την
αναζωογόνηση και ανάπτυξη των ελληνικών ΜΜΕ και τη βελτίωση
της αποδοτικότητας και ανταγωνιστικότητάς τους. 

363



γ) Η συλλογή προτάσεων από τις γενικές γραμματείες της Περιφέ-
ρειας της χώρας, για θέματα μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

δ) Η κατάρτιση και παρουσίαση στο Ε.Σ.Μ.Ε. περιοδικών εκθέσεων
και σχεδίων δράσης καθώς και η εισήγηση μέτρων και ενεργειών
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ.

Ε) Η σύνταξη εισηγήσεων , εκθέσεων , αναφορών κατόπιν ανάθεσης
από το Ε.Σ.Μ.Ε. για θέματα αρμοδιότητάς του.

στ) Η παροχή επιστημονικής υποστήριξης στη διαδικασία εφαρμογής
των αποφάσεων του Ε.Σ.Μ.Ε.

ζ) Η προβολή και διάδοση των αποτελεσμάτων των εργασιών του
Ε.Σ.Μ.Ε.
Η Επιτροπή μπορεί, για την εκπλήρωση του έργου της, να απευ-

θύνεται στις δημόσιες υπηρεσίες και οργανισμούς καθώς και στους
εμπλεκόμενους φορείς και να αντλεί πληροφορίες και στοιχεία που
αφορούν τις ΜμΕ. H Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας παρέχει για το
σκοπό αυτό κάθε είδους συνδρομή.
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Πρωτόκολλο Προθέσεων 
Ελλάδας - Ιταλίας 

για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού 
φυσικού αερίου 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο ομόλο-
γός του Ιταλός υπουργός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων κ.
Κλαούντιο Σκαγιόλα υπέγραψαν, την Παρασκευή το βράδυ στις
24 Ιουνίου 2005, Πρωτόκολλο Εκδήλωσης Προθέσεων για την
προώθηση κατασκευής του υποθαλάσσιου Ελληνο-ιταλικού
αγωγού φυσικού αερίου. Από την πλευρά της Ιταλικής αποστολής
επίσης παρέστησαν ο κ. Σέρτζιο Γκαρίμπα, Γενικός Διευθυντής της
Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου, η κ. Γκαμπριέλ Κέκια, Δι-
πλωματική Σύμβουλος του υπουργού, ο κ. Βαλέριο Τζιρόνι, Εκπρό-
σωπος Τύπου του Υπουργείου, ο κ. Ζιλμπέρτο Ντιαλούτσε,
Διευθυντής της Διεύθυνσης Ενέργειας του Υπουργείου και η κ. Μαρία
Γκρατσία Μπαρμπιέρι. Επίσης παρέστησαν ο κ. Τζιάν Πάολο Κα-
βαράι, Ιταλός πρέσβης στην Αθήνα, ο κ. Φραντζέσκο Καπέκι, πρώ-
τος γραμματέας του Οικονομικού και Εμπορικού Τμήματος της
Πρεσβείας της Ιταλίας στην Αθήνα και ο κ. Β. Κουαντρίνο, Πρόεδρος
και Διευθύνων Σύμβουλος της Έντισον. Από την πλευρά του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, παρέστησαν οι υφυπουργοί Ανάπτυξης κ. Γιώργος
Σαλαγκούδης και κ. Γιάννης Παπαθανασίου, ο κ. Νίκος Στεφάνου,
γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης, ο κ. Αθανάσιος
Σκορδάς, γενικός γραμματέας Καταναλωτή, ο κ. Σπύρος Ευσταθό-
πουλος, ειδικός γραμματέας Ανταγωνιστικότητας, η κ. Τερέζα Αγγε-
λάτου, διπλωματική σύμβουλος του υπουργού και η κ. Αφροδίτη
Τζίκα, Διευθύντρια του Τμήματος Δημοσίων Σχέσεων και Διεθνών
Δραστηριοτήτων. Επίσης παρέστησαν ο κ. Ραφαήλ Μωυσής, Πρό-
εδρος της ΔΕΠΑ, ο κ. Δ. Πλατής, Διευθυντής του Διπλωματικού Γρα-
φείου του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ε. Στυλιανίδη, ο κ. Γιώργος
Κουμουτσάκος, Εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Εξωτερικών
και ο κ. Βασίλης Τσομπανόπουλος, Γενικός Διευθυντής της ΔΕΠΑ.

Ο αγωγός θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τις μεγάλες παραγω-
γικές χώρες της Κασπίας στα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της δύσης.
Οι επαφές μεταξύ των πολιτικών ηγεσιών της Ελλάδας και Ιταλίας ξε-
κίνησαν στις 2 Μαΐου 2005 στο Παρίσι όπου ο κ. Δ. Σιούφας και ο κ.
Ν. Στεφάνου συναντήθηκαν με τον κ. Σκαγιόλα στο πλαίσιο της συ-
νόδου των υπουργών του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας και του
ΟΟΣΑ. Στην κατασκευή του αγωγού θα συμμετέχουν οι εταιρίες ΔΕΠΑ
και η Ιταλική ενεργειακή εταιρεία Edison. Μέσω της Ελλάδας, ο αγω-
γός προβλέπεται να μεταφέρει 8 δισ. κυβικά μέτρα φυσικού αερίου
προς την Ιταλία με δυνατότητα περαιτέρω διεύρυνσης της χωρητικό-
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τητάς 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
ή στον Ασπροπόταμο (ανάλογα με την τελική όδευση που θα επιλεγεί
για τον υποθαλάσσιο αγωγό). Ο υποθαλάσσιος αγωγός, μήκους 212
χλμ. και διαμέτρου 32", θα μεταφέρει το αέριο στο Οτράντο της Ιτα-
λίας. Η εκμετάλλευση του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου θα
γίνει από την εταιρεία Poseidon, που θα ιδρυθεί με ίσα ποσοστά συμ-
μετοχής από τη ΔΕΠΑ και την Edison.

Οι επενδύσεις της ΔΕΠΑ Α.Ε. για την κατασκευή όλου του τμήμα-
τος από την Κομοτηνή έως τη Δυτική Θεσπρωτία θα ανέλθουν σε 600
εκ. ευρώ. Το επενδυτικό κόστος του υποθαλάσσιου αγωγού, που θα
κατασκευάσουν η ΔΕΠΑ και η Edison, εκτιμάται ότι θα υπερβεί τα 300
εκ. ευρώ.

Σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα

στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας
μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας

για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου

«Κυρίες και κύριοι, είναι μεγάλη χαρά και τιμή για την Πολιτική
Ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης, για τους συναδέλφους μου
υπουργούς κ. Γιώργο Σαλαγκούδη και κ. Γιάννη Παπαθανασίου και
το γενικό γραμματέα του Υπουργείου κ. Νίκο Στεφάνου, που έχουμε
σήμερα μαζί μας εδώ το συνάδελφο υπουργό Παραγωγικών Δραστη-
ριοτήτων της Ιταλικής Κυβέρνησης τον κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα, για την
υπογραφή του Πρωτοκόλλου Στήριξης κατασκευής του υποθαλάσ-
σιου αγωγού διασύνδεσης φυσικού αερίου μεταξύ της Ελλάδας και
της Ιταλίας. 

Παίρνοντας αφορμή από το σήμα της νίκης που έκανε ο συνά-
δελφός μου Ιταλός υπουργός κ. Σκαγιόλα πριν από λίγο δείχνοντας
το σήμα νίκης, να πω ότι η σημερινή υπογραφή αυτού του Πρωτο-
κόλλου είναι μια νίκη. 

Είναι μια νίκη στην προσπάθεια να φέρουμε τις δυο χώρες από
κοινού πιο κοντά και να δώσουμε νέες προοπτικές ανάπτυξης στους
λαούς μας, για τις χώρες μας, και για όλη την περιοχή. 

Η χαρά μας αυτή γίνεται ακόμα μεγαλύτερη καθώς η υπογραφή
αυτή γίνεται στο περιθώριο της Διάσκεψης των υπουργών και εκπρο-
σώπων των Κεντρικών Ενώσεων Επιμελητηρίων των χωρών μελών
της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που ξε-
κίνησε σήμερα το πρωί με την παρουσία του Επίτροπου αρμόδιου για
θέματα ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του κ. Άντρις Πίλμπαγκς. 
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Για να φτάσουμε στη σημερινή υπογραφή, που αποτελεί ένα απο-
φασιστικό βήμα για την υλοποίηση του έργου, συνεργάστηκαν τα τρία
τελευταία χρόνια στενά η Δημόσια Επιχείρηση Παροχής Αερίου της
Ελλάδας και η εταιρεία Edison της Ιταλίας. 

Στις 2 Μαΐου σε συνάντηση που είχαμε με τον κ. Σκαγιόλα ο ομι-
λών και ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος
Στεφάνου στο Παρίσι συμφωνήσαμε οι δυο Κυβερνήσεις της Ιταλίας
και της Ελλάδας να παρέχουν την πολιτική στήριξη για την υλοποίηση
του ιστορικής σημασίας έργου. 

Στη συνέχεια ακολούθησαν επαφές του Προέδρου και Διευθύνον-
τος Συμβούλου της ΔΕΠΑ του κ. Ραφαήλ Μωυσή με τη Διοίκηση της
Edison για την επιτάχυνση των διαδικασιών προώθησης του έργου.
Παράλληλα το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Εξωτερικών συ-
νεργάστηκαν με το Υπουργείο Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιτα-
λίας για τη διαμόρφωση του Πρωτοκόλλου, που υπογράψαμε σήμερα. 

Το έργο έχει χαρακτηριστεί ως άμεσης προτεραιότητας από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Έτσι σε συνδυασμό με τον ελληνοτουρκικό
αγωγό φυσικού αερίου, του οποίου τα εγκαίνια έναρξης των εργασιών
θα γίνουν την Κυριακή 3 Ιουλίου στα ελληνοτουρκικά σύνορα από
τους Πρωθυπουργούς των δύο χωρών τον Ταγίπ Ερντογάν και τον
Κώστα Καραμανλή, δημιουργείται ένας δακτύλιος φυσικού αερίου
μέσω του οποίου συνδέονται οι χώρες της περιοχής της Κασπίας που
παράγουν φυσικό αέριο με τα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της Δυτι-
κής Ευρώπης. 

Θα μιλήσω πολύ λίγο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου. Η
διαμετακόμιση του αερίου προς τον υποθαλάσσιο αγωγό θα ξεκινά
από την Κομοτηνή και θα φτάνει στη Νέα Μεσημβρία μέσω του υπάρ-
χοντος ελληνικού δικτύου. 

Από εκεί μέσω του υποθαλάσσιου αγωγού μήκους 212 χιλιομέ-
τρων και διαμέτρου 32 ιντσών το αέριο θα μεταφέρεται στην πόλη
Οτράντο. Η κατασκευή του υποθαλάσσιου αγωγού θα γίνει από την
εταιρεία με το όνομα Ποσειδών, που είναι ο Θεός της θάλασσας του
Ελληνικού Δωδεκάθεου, που θα ιδρύσουν με ίσα ποσοστά συμμετο-
χής η ΔΕΠΑ και η Edison. 

Πριν λίγες μέρες ο γενικός γραμματέας του Υπουργείου Ανάπτυ-
ξης κ. Νίκος Στεφάνου και ο Γενικός Διευθυντής Ενέργειας του Υπουρ-
γείου Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής Κυβέρνησης ο κ.
Σέργιο Γκαρίμπα υπέβαλαν από κοινού αίτημα προς την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή για τη συγχρηματοδότηση κατά 50% της περιβαλλοντικής
και οικονομικής μελέτης του έργου. 

Οφείλω σήμερα να συγχαρώ τις Διοικήσεις των εταιρειών Edison
και ΔΕΠΑ που χάρη στη στενή τους συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια
φτάσαμε στη σημερινή ιστορική στιγμή να υπογράψουμε πριν από
λίγο με τον Ιταλό συνάδελφό μου τον κ. Σκαγιόλα αυτή την πράγματι
ιστορική συμφωνία. 
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Θέλω με την ίδια ευκαιρία να συγχαρώ όλα τα στελέχη του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης που εργάστηκαν προς την ίδια κατεύθυνση. Να συγ-
χαρώ και να ευχαριστήσω τον Υπουργό Εξωτερικών τον κ. Πέτρο
Μολυβιάτη και τους συνεργάτες του και, κύρια, τον Πρέσβη τον κ.
Πλατή που βρίσκεται τον τελευταίο καιρό συνεχώς δίπλα μας σε όλη
αυτή την προσπάθεια. 

Και τέλος να ευχαριστήσω για την παρουσία του κατά την υπο-
γραφή αυτής της συμφωνίας το Διευθυντή της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής στην Αθήνα τον κ. Γιώργο Μαρκοπουλιώτη που η παρουσία του
εδώ δείχνει και το σημείο αναφοράς των δύο χωρών στα θέματα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μαζί με τον κ. Σκαγιόλα στέλνουμε ένα μήνυμα εδώ από την
Αθήνα, ότι η Ευρώπη παρόλες τις δυσκολίες που περνάει τον τελευ-
ταίο καιρό, όταν συνεργαζόμαστε ουσιαστικά και ανυπόκριτα μπορεί
πράγματι να οδηγηθούμε σε νέες κατακτήσεις για την πολιτική και οι-
κονομική ενοποίηση.

Αυτό το μήνυμα στέλνουμε με τον κ. Σκαγιόλα σε όλη την Ευ-
ρώπη. Η Ευρώπη μπορεί να προχωρήσει μπροστά όταν έχει και απο-
φασισμένους Πολιτικούς Ηγέτες όπως είναι ο Κώστας Καραμανλής
και ο κ. Μπερλουσκόνι, αλλά σημαντική είναι και η αποφασιστικότητα
των λαών μας για συνεργασία, που στέλνουν ακόμα ένα μήνυμα στην
περιοχή με αφορμή και τη σημερινή συνάντηση των υπουργών και
των Επιμελητηρίων των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 

Κλαούντιο, σε καλωσορίζω και πάλι στην Ελλάδα, σε ευχαριστώ
που είσαι μαζί μας σήμερα εδώ, την ίδια ώρα που έχεις ένα σημαντικό
Υπουργικό Συμβούλιο στην Ιταλία, που συζητά θέματα του Υπουρ-
γείου σου. Εσύ όμως είσαι εδώ για αυτή την ιστορική στιγμή μεταξύ
των δύο χωρών και των δύο Υπουργείων. 

Εύχομαι καλή θητεία στα καθήκοντά σου στο Υπουργείο, να είναι
δημιουργική και πετυχημένη με ευχάριστες στιγμές όπως η σημερινή,
που υπογράφουμε αυτό το ιστορικό Πρωτόκολλο.» 

Σημεία ομιλίας 
του υπουργού Παραγωγικών Δραστηριοτήτων

Κλαούντιο Σκαγιόλα
στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας

μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας
για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου

«Ευχαριστώ Δημήτρη για την εισαγωγή σου, και για την υποδοχή
που επεφύλαξες σε εμένα και στην ιταλική αντιπροσωπεία, και αντα-
ποδίδω αυτή την εγκαρδιότητα, εγκαρδιότητα που θεωρώ ότι απευ-
θύνεται όχι μόνο σε μένα, αλλά και στη χώρα μου. Όπως σας είπα
όταν έφτασα, ανέβηκα στο δωμάτιό μου, για λίγο και μίλησα στο τη-
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λέφωνο με τον πρωθυπουργό μου, ο οποίος συμμετείχε την ίδια αυτή
στιγμή σε ένα υπουργικό συμβούλιο και με παρακάλεσε να διαβιβάσω
σε εσένα και στην κυβέρνησή σου τους θερμούς του χαιρετισμούς. Ο
πρωθυπουργός μου και η κυβέρνηση στο σύνολό της θεωρούν πολύ
σημαντική αυτή τη συμφωνία που μόλις υπεγράφη και η οποία θα επι-
τρέψει την σύνδεση της Ελλάδας με την Ιταλία και με ένα αγωγό αε-
ρίου. Και είναι αυτή μια πολύ σημαντική ευκαιρία για την Ελλάδα κατ’
αρχήν, που θα καταστεί μια σημαντική χώρα για την μεταφορά ενέρ-
γειας. Είναι επίσης σημαντική για την Ιταλία, η οποία μέσω αυτής της
διασύνδεσης θα έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει φυσικό αέριο από
την Ρωσία και από την ευρύτερη περιφέρεια της Κασπίας θάλασσας
προς την ίδια την Ιταλία και προς την Ευρώπη. Η ανάληψη αυτής της
πρωτοβουλίας εκ μέρους των υπουργείων μας είναι ιδιαίτερα αξιέ-
παινη. Νομίζω ότι πρέπει να αναγνωρίσουμε όπως έκανες και εσύ
την ταχύτητα με την οποία φτάσαμε σε αυτή την ευτυχή κατάληξη με
την υπογραφή της συμφωνίας. Και εγώ είμαι γνώστης της προσοχής
που έδειξε ο Δημήτρης για το θέμα αυτό, γιατί μόλις την πρώτη ή δεύ-
τερη μέρα που είχα αναλάβει καθήκοντα στο υπουργείο μου, ο Δημή-
τρης «έπεσε» πάνω μου ώστε να επιταχύνουμε το κλείσιμο αυτής της
συμφωνίας. Και γρήγορα μάλιστα, γιατί υπήρχε η εκφρασμένη δική
του βούληση αλλά και η βούληση από την πλευρά της Ιταλίας και το
αποτέλεσμα ήταν ότι ασχολήθηκαν επιμελέστατα με το θέμα οι άξιοι
συνεργάτες των υπουργείων μας. Ο καθηγητής κ. Γκαρίμπα και το
επιτελείο του και αντίστοιχα οι Έλληνες υπηρεσιακοί παράγοντες, και
οι δύο εταιρείες βέβαια, η ιταλική και η ελληνική εργάστηκαν σκληρά.
Εννοώ βέβαια την Έντισον και τη ΔΕΠΑ. Και είναι αυτό ένα πολύ καλό
παράδειγμα όπως είπε και ο συνάδελφός μου κ. Σιούφας συνεργα-
σίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Γιατί και η Ευρώπη συμμετείχε όπως
πολύ σωστά υπενθυμίστηκε, με τη συνεργασία της και με τη χρημα-
τοδότησή της, κατά τη μελέτη σκοπιμότητας αλλά και θα συμμετάσχει
και τους επόμενους μήνες ώστε να διευκολύνει όλες αυτές τις διαδι-
κασίες που θα χρειαστούν ώστε αυτός ο αγωγός φυσικού αερίου να
είναι ένα εγχείρημα σημαντικό για την Ευρώπη. Εύχομαι και πιστεύω
ότι θα καταστεί δυνατή η επιτάχυνση όλων των διαδικασιών των σχε-
τικών με την αδειοδότηση, με την άμεση δέσμευση και των δύο κυ-
βερνήσεων προς την κατεύθυνση αυτή ώστε να μπορέσουμε να
περάσουμε το ταχύτερο δυνατόν στην κατασκευή του έργου. Δει δη
ενέργειας κάτι που ισχύει και για την Ιταλία και για την Ελλάδα αλλά
και για την Ευρώπη. Η Ιταλία προωθεί ένα πρόγραμμα για να τροπο-
ποιήσει το mix της ώστε να μειώσει μέχρι σχεδόν να μηδενίσει το πε-
τρέλαιο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Και συνεπώς αυτός
ο αγωγός φυσικού αερίου θα σημαίνει για την Ιταλία το 10% των ενερ-
γειακών της αναγκών. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σημαντικό είναι
να επιταχυνθούν οι διαδικασίες για την αδειοδότηση. Αν μπορέσουμε
να είμαστε τόσο γρήγοροι σε αυτές τις διαδικασίες όσο και για την
υπογραφή της συμφωνίας θα είναι κάτι πολύ θετικό και για τους Έλ-
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ληνες και για τους Ιταλούς πολίτες. Αυτή είναι η δέσμευση που ανα-
λαμβάνουμε σήμερα και ευχαριστώντας όλους τους συντελεστές και
συνεργάτες σε αυτή την επιτυχία, θα ευχαριστήσω την ΔΕΠΑ και την
Έντισον και να ευχηθώ ότι θα υπάρξει η αναγκαία οικονομική αποτε-
λεσματικότητα, κάτι για το οποίο είμαι σίγουρος, γιατί έχουμε μια καλή
συμφωνία, γιατί η συνεργασία είναι επίσης καλή αλλά και η συμφωνία
είναι μια έξυπνη συμφωνία, ενώ νομίζω ότι δίνουμε έτσι και το καλό
παράδειγμα. Και οφείλω, καταλήγοντας, να δώσω και μία απάντηση
στους ευρωσκεπτικιστές. Εμείς είμαστε ευχαριστημένοι για αυτή την
διευρυμένη Ευρώπη και ας την αφήσουμε ως έχει για κάποιο διά-
στημα ώστε να μπορέσει να αναπτύξει καλύτερα την εσωτερική συ-
νεργασία. Και οφείλω να επισημάνω ότι η Ευρώπη παρόλο που μέχρι
πρόσφατα φαινόταν να γέρνει προς τον Βορρά, αποδείξαμε και θα
συνεχίσουμε να αποδεικνύουμε ότι και η Μεσογειακή Ευρώπη στην
οποία σημαντικό ρόλο παίζουν η Ιταλία και η Ελλάδα είναι σε θέση να
ενεργεί γρήγορα και καλά σε καινοτόμους τομείς, όπως είναι ο ενερ-
γειακός. Ζήτω η Ιταλία, ζήτω η Ελλάδα, ζήτω η ΔΕΠΑ, ζήτω η Έν-
τισον, και ένα ζήτω και για τους δύο λαούς μας οι οποίοι
προωθούν αυτό το τόσο θετικό αποτέλεσμα.» 
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Συνεργασία του Εθνικού Συστήματος 
Διαπίστευσης της Ελλάδος 

με τον Κυπριακό Οργανισμό Πιστοποίησης 
Αθήνα, 26 Ιουνίου 2005

Χαιρετισμός του Υπουργού Ανάπτυξης 
Δημήτρη Σιούφα

με την ευκαιρία της υπογραφής 
του πρωτοκόλλου Συνεργασίας 

του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης της Ελλάδος 
με τον Κυπριακό Οργανισμό Πιστοποίησης Προϊόντων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδος και εγώ προσωπικά αισθα-
νόμαστε ιδιαίτερη χαρά που το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης της Ελ-
λάδος, σήμερα, υπογράφει πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον
αντίστοιχο Κυπριακό Φορέα Διαπίστευσης, τον Κυπριακό Οργανισμό
Πιστοποίησης Προϊόντων (ΚΟΠΠ).

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις της
Αγοράς και των πολιτών για ποιότητα παντού, έχει θέσει ως βασικό
στόχο του την υλοποίηση έργων που θα ενισχύουν την ανταγωνιστι-
κότητα και, συνεπώς, θα αναβαθμίζουν και θα βελτιώνουν την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών.

Μάλιστα, η ανταγωνιστικότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών
έχει τεθεί ως προμετωπίδα και σύνθημά μας για το 2005, το οποίο
έχει κηρυχθεί για την Ελλάδα «Έτος Ανταγωνιστικότητας». 

Στο πλαίσιο αυτό και με γνώμονα την καθιέρωση αξιόπιστων και
λειτουργικών δομών ποιότητας έχουμε δώσει ιδιαίτερη βαρύτητα
στους τέσσερις πυλώνες της, την τυποποίηση, τη μετρολογία, τους
ελέγχους και τη διαπίστευση.

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ελληνικό Ιν-
στιτούτο Μετρολογίας (ΕΙΜ), τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώ-
σεων και, τέλος, το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ο ΕΣΥΔ),
αποτελούν για εμάς το μοχλό με τον οποίο θα ενισχυθεί το κύρος και
η αξιοπιστία των προϊόντων και υπηρεσιών που απολαμβάνει ο πο-
λίτης και θα τονωθεί η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας, η οποία στις
χώρες με υψηλό βιοτικό επίπεδο έχει μετατραπεί από ανταγωνιστι-
κότητα τιμών σε ανταγωνιστικότητα ποιότητας.

Ιδιαίτερα το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, ένας φορέας με μικρή
διάρκεια ζωής, αφού άρχισε να λειτουργεί μόλις προ πενταετίας, αλλά
με εξαιρετική δυναμική, θεωρούμε ότι είναι σημαντικό τμήμα του Εθνι-
κού Συστήματος Ποιότητας που έχουμε καθιερώσει και εφαρμόζουμε
στην Ελλάδα. Μάλιστα το σοβαρό και αξιόπιστο έργο που αυτό επι-
τελεί πολύ πρόσφατα αναγνωρίσθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση,
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αφού βάσει υπογραφείσης συμφωνίας τα πιστοποιητικά που εκδίδει
αναγνωρίζονται πανευρωπαϊκά.

Εξίσου σημαντικό είναι που το ΕΣΥΔ, πέραν από το έργο που επι-
τελεί στην Ελλάδα, έχει σημαντική παρουσία και στην Κύπρο, αφού
ήδη 21 εργαστήρια του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα έχουν προ-
στρέξει σε αυτό προκειμένου να διαπιστευθούν.

Όμως το ΕΣΥΔ έχει έρθει στην Κύπρο για να συμπληρώσει ένα
κενό και όχι για να επιβάλει την παρουσία του σε ένα χώρο που μπο-
ρεί να αποτελέσει πεδίο δράσης ενός κυπριακού εθνικού φορέα.

Έτσι με δική μας παρότρυνση και με συντονισμένες προσπάθειες
από τις διοικήσεις των δύο οργανισμών διαπίστευσης, της Ελλάδος
και της Κύπρου, τις οποίες συγχαίρω, επιτυγχάνεται σήμερα η υπο-
γραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ ΕΣΥΔ και ΚΟΠΠ.

Εύχομαι αυτό να αποτελέσει το μέσον με το οποίο θα βελτιωθούν
ακόμη περισσότερο οι δομές ποιότητας και στην Κύπρο, ενώ θα δη-
μιουργηθούν οι προϋποθέσεις και οι συνθήκες για τη λειτουργία ενός
αξιόπιστου συστήματος Διαπίστευσης και στη χώρα σας, πρόκριμα
για την πλήρη ένταξη του ΚΟΠΠ στις συμφωνίες αμοιβαίας Αναγνώ-
ρισης της Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση.

Σας διαβεβαιώ ότι τόσο η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανά-
πτυξης όσο και η Διοίκηση του ΕΣΥΔ θα καταβάλουν κάθε δυνατή
προσπάθεια για την επίτευξη του στόχου αυτού.

Οι συνεργάτες μου της Ποιότητας και εγώ θέλουμε να ξέρετε ότι
είμαστε πάντα δίπλα σας σε κάθε προσπάθεια. Είναι βέβαιο ότι μαζί
μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά και να επιτύχουμε τους στό-
χους μας. 
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Δηλώσεις για την έναρξη κατασκευής 
του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου 

Αθήνα, 30 Ιουνίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας απαντώντας
σε ερωτήσεις δημοσιογράφων σχετικά με τα εγκαίνια της έναρ-
ξης κατασκευής του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου,
έκανε την ακόλουθη δήλωση.

«Την Κυριακή στον Έβρο και την Ιψάλα, ο Τουρκικός και ο Ελλη-
νικός λαός θα ζήσουνε μια μοναδική ιστορική στιγμή, όταν οι δύο
πρωθυπουργοί, ο Κώστας Καραμανλής και ο Ταγίπ Ερντογάν, θα
εγκαινιάσουν την έναρξη κατασκευής του ελληνοτουρκικού αγωγού
φυσικού αερίου. Ένα έργο το οποίο αλλάζει τις οικονομικές και
πολιτικές σχέσεις των δύο χωρών και εγκαινιάζει μια νέα εποχή
σε αυτές. Οι δύο χώρες και οι δύο λαοί έχουν να ζήσουν ανάλογες
στιγμές από την εποχή του Ελευθερίου Βενιζέλου και του Κεμάλ
Ατατούρκ.» 
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Εγκαίνια νέου Υδροηλεκτρικού Σταθμού Κερυνίτη
στην Αχαΐα

Αθήνα, 1η Ιουλίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Γιώργος Σαλαγκούδης εγκαινίασαν το νέο Υδροηλεκτρικό Σταθμό
Κερυνίτη της εταιρείας ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΧΑΪΑΣ Α.Ε. Στην εκδή-
λωση απηύθυνε χαιρετισμό ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Σπήλιος
Σπηλιωτόπουλος (υπηρεσιακές υποχρεώσεις δεν του επέτρεψαν να
παρευρεθεί στην τελετή των εγκαινίων) και συμμετείχαν ο κοινοβου-
λευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας Βύρων Πολύδωρας
και οι βουλευτές του Νομού Αχαΐας Θεόφιλος Βασιλείου, Απόστο-
λος Κατσιφάρας, Κων. Σπηλιόπουλος και Μιχάλης Μπεκίρης (ο
βουλευτής Νίκος Νικολόπουλος που έλειπε στο εξωτερικό έστειλε
χαιρετισμό για τα εγκαίνια), ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Δυτι-
κής Ελλάδας Παναγιώτης Καββαδάς, ο νομάρχης Αχαΐας Δημήτρης
Κατσικόπουλος, οι δήμαρχοι Αιγίου και Πατρέων, εκπρόσωποι φο-
ρέων του Νομού Αχαΐας, κάτοικοι της περιοχής.

Ακολουθεί το κείμενο της ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης:
«Η Ανάπτυξη χρειάζεται πολλή Ενέργεια. Το Περιβάλλον χρει-

άζεται φιλική, ανανεώσιμη Ενέργεια. Η Οικονομία χρειάζεται ελληνική
Ενέργεια. Η Περιφέρεια χρειάζεται επαρκή, τοπική Ενέργεια. Αυτές,
οι τέσσερις απλές εξισώσεις λύνονται σήμερα εδώ! Όχι από σύμ-
πτωση αλλά από ευσυνείδητη πολιτική και επίμονη προσπάθεια.

Η μονάδα που εγκαινιάζουμε σήμερα έχει εγκατεστημένη ισχύ 2,6
ΜW και αναμένεται να παράγει ετησίως 8,2 εκατ. Kwh. Είναι αποτέλε-
σμα επιτυχούς επιχειρηματικής δράσης Ελλήνων επιχειρηματιών και
αποτελεί ένα ακόμα βήμα στην προσπάθεια να προσεγγίσει η Χώρα
μας το στόχο του 20,1%, στον οποίο προβλέπεται να φτάσουμε, μέχρι
το 2010. Σημειώνω ότι, με τη λειτουργία της νέας αυτής μονάδας η εγ-
κατεστημένη ισχύς των Μικρών Υδροηλεκτρικών Μονάδων στο ηπει-
ρωτικό σύστημα, ανεβαίνει στα 69,5 ΜW και η συνολική εγκατεστημένη
ισχύ των μονάδων Α.Π.Ε. ανέρχεται σε 630 MW, περίπου, στο σύνολο
της Χώρας, συμπεριλαμβανομένων και των έργων συμπαραγωγής. 

Θέλω ακόμη να προσθέσω ότι είναι επιτακτική ανάγκη η περαι-
τέρω ανάπτυξη του Υδροδυναμικού της Χώρας. Η κατασκευή μικρών
υδροηλεκτρικών σταθμών συμβάλλει σημαντικά στην κατεύθυνση
αυτή. Εκτιμάται, ότι έως το 2010, η ισχύς των μικρών υδροηλεκτρικών
σταθμών που θα βρίσκονται σε λειτουργία θα έχει περίπου τετραπλα-
σιασθεί ή και πενταπλασιασθεί σε σύγκριση με τα σημερινά δεδομένα.
Πέραν όμως της ανωτέρω συμβολής του έργου, τα οφέλη από τη λει-
τουργία του είναι σημαντικά και για την τοπική κοινωνία. Τόσο με τις
νέες θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν, όσο και μέσω των ποσών
που θα διατεθούν στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το 2%
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των ακαθάριστων εσόδων του σταθμού για έργα ανάπτυξης και βελ-
τίωσης της ποιότητας ζωής των κατοίκων τους. Είναι χαρακτηριστικό
της προσπάθειας του Υπουργείου Ανάπτυξης για την ανάπτυξη και
στήριξη της περιφέρειας, το γεγονός ότι, μέσω του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» στο Νομό Αχαΐας έχουν εγκρι-
θεί, χρηματοδοτηθεί και υλοποιούνται 446 έργα συνολικού προϋπο-
λογισμού 95 εκατ. ευρώ και στην ευρύτερη Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας 722 έργα ύψους 148 εκατ. ευρώ. 

Άλλωστε, και το έργο που σήμερα εγκαινιάζουμε, εντάχθηκε με
προϋπολογισμό 2,5 εκατ. ευρώ στη Δράση 2.1.3 του ΕΠΑΝ για την
«παροχή οικονομικών κινήτρων για την ενίσχυση μεμονωμένων ιδιω-
τικών ενεργειακών επενδύσεων» και χρηματοδοτήθηκε το συνολικό
κόστος κατασκευής του κατά 40% (1 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη).

Η πατρίδα μας, η Ελλάδα είναι ιδανικός χώρος για ανάπτυξη σε
μεγάλη έκταση πολλών και διαφορετικών μορφών ενέργειας.

Το επιβάλλουν οι ανάγκες και οι ευκαιρίες: Η ανάγκη για συνε-
χώς περισσότερη ενέργεια. Η ανάγκη για καθαρή, ανανεώσιμη
ενέργεια για να προστατεύσουμε τη φυσική κληρονομιά μας που είναι
και η μεγάλη δύναμη της τουριστικής οικονομίας μας. Η ανάγκη για
διαρκή παροχή ενέργειας χαμηλού κόστους. Η ανάγκη για πολλά
σημεία παραγωγής ενέργειας ώστε το δίκτυο να είναι ασφαλέστερο
και η μεταφορά φθηνή. Η ανάγκη της μείωσης της εξάρτησης από
το εξωτερικό.

Η ευκαιρία της γεωγραφίας μας.
- Ήλιος άφθονος σχεδόν όλο το χρόνο.
- Άνεμος, μελτέμια την εποχή της μεγάλης καλοκαιρινής ζήτησης

στα νησιά μας.
- Ορεινοί όγκοι με πολλές κοιλάδες που μπορούμε να συλλέξουμε

πολύτιμο νερό για ενέργεια και άρδευση.
- Γεωθερμική ενέργεια σε ορισμένες περιοχές και επί πλέον 
- Βιοκαύσιμα για λιγότερη ρύπανση.

Αυτή η ποικιλότητα των αναγκών και ευκαιριών μας οδηγεί στο
μεγάλο δρόμο της ανάπτυξης των εναλλακτικών, ανανεώσιμων μορ-
φών ενέργειας σε μεγάλη έκταση. Αυτό το μεγάλο Εθνικό Ενεργειακό
Πρόγραμμα έχει φυσικά και πολλές άλλες θετικές προεκτάσεις:
- Ανάπτυξη της Περιφέρειας. Εδώ γίνονται τα έργα.
- Ανάπτυξη της Βιομηχανίας μας. Εμείς κάνουμε τα περισσότερα

έργα.
- Ξένες επενδύσεις. Εδώ έρχονται οι επενδύσεις γιατί η επένδυση

στην ενέργεια σήμερα είναι από τις πιο αποδοτικές.
- Νέες θέσεις εργασίας. Εδώ γίνεται η δουλειά της κατασκευής

εδώ θα γίνεται και η δουλειά της λειτουργίας και συντήρησης.
- Καλύτερο περιβάλλον. Εδώ δεν υπάρχει καπνός ή ρύπανση.

Υπάρχει καλύτερο τοπίο, περισσότερος τουρισμός.
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Κινούμαστε με Εντατικό Προγραμματισμό, Ελληνικά και Ξένα κε-
φάλαια, Ελληνική δουλειά. Απλοποιούμε τις Διαδικασίες και εντατικο-
ποιούμε τα έργα. Έχουμε υποχρέωση ως το 2010 να παράγουμε το
20% της ενέργειας μας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δεσμεύο-
μαι ότι θα θέσουμε τις βάσεις και θα κάνουμε έργο για σημαντικά με-
γαλύτερο ποσοστό.
• Σημειώνω ότι το Υπουργείο νοιάζεται για την Αχαΐα. Βρίσκεται σε

διαρκή διαβούλευση για όλα τα αναπτυξιακά θέματα του Νομού.
Από κοινού με τους Βουλευτές του Νομού, το Γενικό Γραμματέα
Περιφέρειας κ. Καββαδά, το Νομάρχη Αχαΐας κ. Κατσικόπουλο,
το Δήμαρχο κ. Καράβολα και τους φορείς του Νομού δρομολογή-
σαμε λύση για το Βιοτεχνικό Πάρκο Πάτρας.

• Σήμερα κλιμάκιο συνεργατών μου υπό τον Γενικό Γραμματέα Βιο-
μηχανίας κ. Σπύρο Παπαδόπουλο βρίσκεται στην Πάτρα για ενη-
μέρωση των Γενικών Γραμματέων των 4 Περιφερειών, των
Νομαρχών των 16 Νομών τους, των στελεχών των Διευθύνσεων
Ανάπτυξης Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος και των Κέντρων
Υποδοχής Επενδυτών για το νέο σύστημα αδειοδότησης επιχει-
ρήσεων για το ΕΠΑΝ και τον Αναπτυξιακό Νόμο. 

• Η ενίσχυση του τοπικού δικτύου της περιοχής των Πατρών είναι
κρίσιμη τόσο για την ασφαλή τροφοδοσία της περιοχής αλλά και
για την τροφοδοσία ολόκληρης της Πελοποννήσου. Τα αναγκαία
έργα πρέπει να προωθηθούν με προτεραιότητα. Το κόστος τους
- όπως και το κόστος όλων των ανάλογων έργων μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας στην Ελλάδα - το αναλαμβάνει ολόκληρος ο ελ-
ληνικός λαός μέσω του ΔΕΣΜΗΕ και της ΔΕΗ. 
Στην περίπτωση των Πατρών, η Κυβέρνηση αναγνωρίζοντας την
ιστορική, πολιτιστική και περιφερειακή σημασία της περιοχής
πρότεινε να αναληφθεί από το ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ το κόστος
πρόσθετων έργων για τη βελτίωση της αισθητικής της ζωής των
πολιτών συνολικού πρόσθετου ύψους 6 εκατ. ευρώ. Για επιπλέον
έργα υπογειοποίησης ή κατάργησης γραμμών το κόστος πρέπει
να αναληφθεί από την τοπική κοινωνία. Όλοι οι Έλληνες πολίτες
είμαστε ίσοι απέναντι στην Ελληνική πολιτεία. Δεν είναι επομένως
κοινωνικά ανεκτό να υπάρχουν πολίτες που επιβαρύνονται υπέρ-
μετρα υπέρ άλλων συμπολιτών τους. Πρέπει δε να λάβουμε
υπόψη μας ότι υπάρχουν συμπολίτες μας και κοινωνίες (όπως η
Κοζάνη, η Πτολεμαϊδα και το Κερατσίνι) που έχουν επιβαρυνθεί
επί δεκαετίες ένα δυσανάλογα μεγάλο περιβαλλοντικό κόστος
προκειμένου όλοι εμείς να μπορούμε να απολαμβάνουμε το
αγαθό της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν είναι δίκαιο, να απευθυν-
θούμε - ως κοινωνία - σε αυτούς και να τους ανακοινώσουμε ότι
πρέπει να επιβαρυνθούν πρόσθετο οικονομικό βάρος προκειμέ-
νου να εκτελεσθούν καλύτερα και ακριβότερα έργα κοινής ωφέ-
λειας σε κάποια άλλη περιοχή οπουδήποτε στην Ελλάδα.
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• Σ’ ό,τι αφορά το Φυσικό Αέριο και την επέκταση του αγωγού μέχρι
την Πάτρα η θέση του Υπουργείου είναι αυτή που έχω κάνει γνω-
στή από τις 17 Ιανουαρίου 2005 στον Νομάρχη Αχαΐας κ. Δημήτρη
Κατσικόπουλο. Ότι, δηλαδή, η ΔΕΠΑ έχει εκπονήσει προμελέτη
για την επέκταση του αγωγού Φυσικού Αερίου στο Νομό Αχαΐας,
η οποία έχει προσδιορίσει κατ’ αρχήν το κόστος, όπως και το χρο-
νοδιάγραμμα. Το κόστος υπολογίζεται να είναι της τάξης των 120
εκ. ευρώ, ο δε χρόνος μελέτης, αδειών, διαγωνισμού και κατα-
σκευής είναι 4 χρόνια. Είναι βέβαια ακριβές ότι απ’ όλες τις μελέ-
τες προκύπτει ότι προϋπόθεση για την οικονομικότητα του έργου
είναι να προστεθεί στις εκτιμώμενες σήμερα αστικές και βιομηχα-
νικές καταναλώσεις μια ακόμη σημαντική κατανάλωση όπως μο-
νάδα ηλεκτροπαραγωγής ή συμπαραγωγής. Η εκπλήρωση της
παραπάνω προϋπόθεσης εντάσσεται στον γενικότερο ενεργειακό
προγραμματισμό, στον καθορισμό του οποίου οι ανάγκες της πε-
ριοχής σας ασφαλώς λαμβάνονται σοβαρά υπόψη.
Με αφορμή, λοιπόν, τα σημερινά εγκαίνια του Υδροηλεκτρικού

Σταθμού στον Κερυνίτη ποταμό καλώ τους Έλληνες και τις Ελληνίδες
επιχειρηματίες να στηρίξουν αυτό το Εθνικό Έργο. Καλώ όλους τους
έλληνες να στηρίξουν τη Νέα Ενέργεια. Όλοι μαζί να φωτίσουμε, να
κινήσουμε, να ζεστάνουμε και να δροσίσουμε την Ελλάδα! Με Νέα
Ενέργεια, τη Δική μας Ενέργεια.»
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Συνεργασία ΕΛΟΤ Ελλάδος 
με τον αντίστοιχο της Τουρκίας 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας συνεχάρη τη δι-
οίκηση του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για την υπο-
γραφή του πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του ΕΛΟΤ και του
Tουρκικού Ινστιτούτου Προτύπων (TSE) στο πλαίσιο της 3ης Συνόδου
της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, που πραγματοποιήθηκε στο
Ζάππειο Μέγαρο στις 29 και 30 Ιουνίου 2005.

«Η συνεργασία αυτή» τονίζει ο κ. Δ. Σιούφας, «συμβαδίζει με
τις αντίστοιχες προσπάθειες που έχουν αναληφθεί και προωθη-
θεί σε άλλους τομείς και ιδιαίτερα σε αυτόν της ενέργειας.» Και
συνεχίζει: «Η συνεργασία αυτή δημιουργεί το πλαίσιο για την
από κοινού αντιμετώπιση των θεμάτων, τα οποία σχετίζονται με
την εφαρμογή των Διεθνών και Ευρωπαϊκών Προτύπων στις
δύο χώρες, καθώς και με την εναρμόνιση των διαδικασιών πι-
στοποίησης προϊόντων που παράγονται και διακινούνται στην
Ελλάδα και Τουρκία, ώστε να αποφεύγονται τα εμπόδια στις δια-
κρατικές συναλλαγές και να αναβαθμίζεται η ποιότητά τους.»
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Μεταρρυθμιστική παρέμβαση 
για μια νέα εποχή στο εμπόριο

• Το εμπόριο στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρώπης
• Με σύγχρονο ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων
• Νέο πλαίσιο για υπαίθριο εμπόριο και λαϊκές αγορές

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2005 

Σημεία Ομιλίας Υπουργού Ανάπτυξης 
Δημήτρη Σιούφα

στην ψήφιση στη Βουλή του Νόμου: 
«Αρχές και κανόνες για την εξυγίανση της λειτουργίας 

και την ανάπτυξη βασικών τομέων του εμπορίου 
και της αγοράς. Θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης»

H νέα εποχή, με τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που περι-
κλείει, απαιτεί από όλους, και πρωτίστως από την Νέα Διακυβέρνηση,
ευθύνη και αποφασιστικότητα. 

Απαιτεί αλλαγές και μεταρρυθμίσεις που θέτουν ένα υγιές πλαίσιο,
που βάζουν τις προϋποθέσεις, για ένα μέλλον με προοπτική για όλους. 

Το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα συμβάλλει στην δημιουργία
ενός νέου, υγιούς εμπορικού περιβάλλοντος στην χώρα μας διασφα-
λίζοντας το συλλογικό συμφέρον. 

Γιατί ο υγιής εμπορικός ανταγωνισμός σημαίνει κέρδος για
όλους. Εμπορικές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, τις παρα-
γωγικές δυνάμεις, εργαζόμενους, πολίτες - καταναλωτές. 

Στη βάση του κυβερνητικού προγράμματος της Νέας Διακυβέρ-
νησης, κάναμε έναν εξαντλητικό διάλογο με όλους τους φορείς της
αγοράς. Ακούσαμε όλες τις απόψεις. Χωρίς αιφνιδιασμούς και χωρίς
αγκυλώσεις. 

Η μεταρρύθμιση στο εμπόριο
Με την μεταρρύθμιση στο εμπόριο...

- ανταποκρινόμαστε στις απαιτήσεις της νέας εποχής,
- εξυγιαίνουμε τη λειτουργία της αγοράς βάζοντας με κανόνες για

όλους. 
- δημιουργούμε συνθήκες ελέγχου και ουσιαστικής εφαρμογής των

ρυθμίσεων. 
Η μεταρρύθμιση αυτή φέρει σημαντικές θεσμικές αλλαγές:

- που εκσυγχρονίζουν το εμπόριο, 
- στηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
- ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, 
- λειτουργούν σε όφελος των καταναλωτών. 
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Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους ώστε το εμπόριο να
αποκτήσει μια νέα δυναμική. 

Το νομοθέτημα που ψηφίζεται σήμερα, σε συνδυασμό με μια
σειρά σημαντικών κυβερνητικών δράσεων που προωθούνται για
πρώτη φορά, δημιουργούν ένα πραγματικά αποδοτικό πλέγμα πο-
λιτικών για την στήριξη του εμπορίου. 

Πλαίσιο, δράσεις ΥΠΑΝ και Κυβερνητικά Μέτρα
• Το εμπόριο για πρώτη φορά χρηματοδοτείται από το Γ' Κοινο-

τικό Πλαίσιο Στήριξης με συνολικό προϋπολογισμό 200 εκατομ-
μύρια ευρώ. Το πρόγραμμα είναι ήδη ενεργό μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα". Έχουν ήδη
υποβληθεί χιλιάδες αιτήσεις που βρίσκονται στη φάση της αξιο-
λόγησης. 

• Άλλο ένα πρόγραμμα ύψους 200 εκατομμυρίων ευρώ για την
ανάπτυξη και των εκσυγχρονισμό των επαγγελματικών δραστη-
ριοτήτων στο τομέα των υπηρεσιών ανακοινώνεται άμεσα. 
 Μέχρι σήμερα, κανένα κοινοτικό πρόγραμμα δεν χρηματοδο-

τούσε αυτές τις δραστηριότητες. Είναι η πρώτη φορά που
στηρίζονται με τρόπο τόσο άμεσο, οι μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις που είναι η βάση (η ραχοκοκαλιά) του εμπο-
ρίου στη χώρα μας. 

Όσοι χθες αδρανούσαν και σήμερα ξαφνικά κόπτονται για τα συμ-
φέροντα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, επιλέγουν να παραποιούν
την πραγματικότητα. Αγνοούν τα απτά οφέλη που έχουν για τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις οι πολιτικές που βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή:
• Στην φορολογία, μειώνονται οι συντελεστές έως και 10 ποσο-

στιαίες μονάδες μέσα στα επόμενα τρία χρόνια. Από το 35% στο
25% για τις ΑΕ και τις ΕΠΕ, και από το 25% στο 20% για τις λοιπές
εταιρικές μορφές. Όλες οι επιχειρήσεις, στο τέλος του χρόνου,
πληρώνουν λιγότερους φόρους! Αυτή είναι η πραγματικότητα. 

• Στην παροχή κινήτρων, μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου
επιχορηγούνται τα επενδυτικά σχέδια μέχρι και 55% ανάλογα με
την κατανομή των περιφερειακών ενισχύσεων και σύμφωνα με
τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
Επισημαίνω, ότι για πρώτη φορά υπάρχει ένα επιπλέον ποσοστό
5%-15% για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις το οποίο η απελ-
θούσα κυβέρνηση, ενώ είχε τη δυνατότητα από το περιφερειακό
χάρτη ενισχύσεων να το θέσει σε εφαρμογή από το 2000, δεν το
έκανε. 

• Στην προστασία από τον αθέμιτο ανταγωνισμό, ψηφίστηκε
ήδη το νομοσχέδιο περί ανταγωνισμού, μια πολύ σημαντική διαρ-
θρωτική παρέμβαση. 
Η αναμόρφωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι κομβικής ση-
μασίας. Διασφαλίζει την υγιή λειτουργία της αγοράς. Αντιμετωπίζει
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τα φαινόμενα των μονοπωλίων και των συμπράξεων που οδηγούν
σε ανισορροπίες στην λειτουργία του ανταγωνισμού και της αγοράς. 

• Στην αδειοδότηση, με τον νόμο για το νέο σύστημα αδειοδότη-
σης των μεταποιητικών επιχειρήσεων, βιοτεχνιών και βιομηχα-
νιών (που βρίσκεται σε ισχύ από τον Μάρτιο) απλοποιούνται
δραστικά οι διαδικασίες για την ίδρυση και εγκατάσταση νέων με-
ταποιητικών επιχειρήσεων. 
 Αυτή η παρέμβαση ολοκληρώνεται με το σχέδιο νόμου για

την αδειοδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων (που εκτι-
μάται ότι θα κατατεθεί στην Βουλή τον Σεπτέμβριο).

Σημειώνω επίσης, 
• Ότι το νομοσχέδιο για τη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία και το

Γενικό Εμπορικό Μητρώο βρίσκεται ήδη στην τελική του φάση. 
Ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη, 

• Η αναμόρφωση της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες,
• Η νομοθεσία για τις κρατικές προμήθειες. 
• Η νομοθεσία για την Ευρωπαϊκή Εταιρεία.
• Και βεβαίως ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση της αγορανομικής

διάταξης 14/89 προκειμένου να καταργηθούν όλες εκείνες οι δια-
τάξεις που ήταν ξεπερασμένες και να καθοριστούν εκείνες που χρει-
άζονται πλέον σε όσες αγορές λειτουργούν με τρόπο ικανοποιητικό. 

Το Νομοσχέδιο προς ψήφιση
Το νομοσχέδιο που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή είναι δομικό

μέρος των καίριων αυτών διαρθρωτικών αλλαγών. 
Θέτει ένα σταθερό πλαίσιο λειτουργίας για το εμπόριο του αύριο. 
Θεσπίζει σύγχρονους, αποδοτικούς και κυρίως δίκαιους κανόνες

για όλους, οι οποίοι… 
- διασφαλίζουν τους εμπόρους απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνι-

σμό, 
- προστατεύουν τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

από τις αρνητικές παρενέργειες του παραεμπορίου,
- διασφαλίζουν για τους καταναλωτές καλύτερες συνθήκες εξυπη-

ρέτησης, με περισσότερες ευκαιρίες για χαμηλότερες τιμές.
Στο σημείο αυτό θέλω να επισημάνω ότι το νομοσχέδιο περιλαμ-

βάνει και ρύθμιση για το πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων.
Όμως δεν αφορά αποκλειστικά το ωράριο, και αυτό πρέπει να το υπο-
γραμμίσω ως απάντηση στην έντεχνη παραπλάνηση που επιχειρείται
από την πλευρά της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. 

Εστιάζω στα οκτώ κυριότερα σημεία του νομοθετήματος: 
Πρώτον,
Με μία σειρά από σημαντικές ρυθμίσεις διαμορφώνεται ένα πλή-

ρες αναπτυξιακό πλαίσιο που βάζει σε τάξη τον χώρο του υπαίθριου
εμπορίου και των λαϊκών αγορών, καθώς...
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• Αναμορφώνεται το καθεστώς χορήγησης αδειών, με την καθιέ-
ρωση αντικειμενικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών.

• Καθιερώνεται ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, ενώ παράλληλα
γίνεται αυστηρότερο το σύστημα ελέγχου και επιβολής προστίμων
στους παραβάτες.

• Γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή του χώρου των χονδρεμπόρων
σε ολόκληρη την Ελλάδα. 
Με τις ρυθμίσεις αυτές:

• Προστατεύεται το στεγασμένο εμπόριο που έχει πολλαπλάσιο κό-
στος λειτουργίας και μόνιμες θέσεις εργασίας. 

• Περιορίζεται το παραεμπόριο.
• Ανατρέπονται οι πελατειακές σχέσεις.
• Καταργούνται τα κυκλώματα μεσαζόντων που αποκομίζουν αδι-

καιολόγητα κέρδη αυξάνοντας την τελική τιμή για τον καταναλωτή.
Δεύτερον,
Θεσπίζεται νέο μόνιμο σύστημα εκπτώσεων, και αναμορφώνε-

ται το καθεστώς των προσφορών, ώστε και τα συμφέροντα των κα-
ταναλωτών να προστατεύονται, και συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού
εις βάρος των μικρών επιχειρήσεων να μην δημιουργούνται. Στόχος
μας λογικές τιμές για 10 μήνες, και πραγματικές εκπτώσεις για 2 μήνες
το χρόνο. 

Τρίτον,
Ρυθμίζονται τα ζητήματα τα οποία αφορούν τις πωλήσεις κάτω

του τιμολογιακού κόστους σε όφελος του καταναλωτή, με τρόπο
δηλαδή που μέρος ή το σύνολο της έκπτωσης από τους προμηθευτές
ή τις βιομηχανίες να περνάει στον καταναλωτή. 

Τέταρτον,
Θεσπίζονται αυστηρότεροι όροι και αντικειμενικές διαδικασίες

στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται από τις Νομαρχίες οι άδειες
για τα μεγάλα καταστήματα στην περιφέρεια. Για πρώτη φορά δη-
λαδή μπαίνουν κανόνες εμπορικής χωροταξίας έτσι ώστε:
• να μην αναπτύσσονται με άναρχο τρόπο οι εμπορικές δραστη-

ριότητες,
• να προφυλάσσονται όπου είναι αναγκαίο οι τοπικές κοινωνίες από

φαινόμενα γιγαντισμού που πλήττουν την παραδοσιακή εμπορική
δραστηριότητα,

• χωρίς όμως να παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα η νέα εμπορική
δραστηριότητα και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πέμπτον,
Μπαίνει τέρμα στα φαινόμενα επιδίωξης υπερβολικού κέρδους

σε χώρους με συνθήκες μονοπωλιακής εκμετάλλευσης, όπως για πα-
ράδειγμα τα κυλικεία σε αρχαιολογικούς ή άλλους τουριστικούς
χώρους. Προβλέποντας στους χώρους αυτούς ανώτατο όριο τιμών
λιανικής πώλησης σε ορισμένα βασικά είδη προστατεύεται όχι μόνο
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η τσέπη του καταναλωτή -Έλληνα και ξένου-, αλλά και η εικόνα της
χώρας μας.

Έκτον,
Αντιμετωπίζεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός στον ευαίσθητο χώρο

του βιβλίου. Βάζοντας τάξη στις εκθέσεις βιβλίου πλήττεται το πα-
ραεμπόριο και περιορίζεται μία δραστηριότητα που βλάπτει κυρίως
τα μικρότερα βιβλιοπωλεία.

Έβδομον,
Με την σύσταση Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν γίνεται

ένα πολύ σημαντικό βήμα σε όφελος των ελληνικών εμπορικών επι-
χειρήσεων. Η Ελλάδα αποκτά για πρώτη φορά επιτελικό και εκτελε-
στικό όργανο χάραξης και υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου για
την αξιοποίηση των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας.

Τέλος, 
Θεσμοθετείται εθνικό πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των εμ-

πορικών καταστημάτων καθημερινά, για όλη την διάρκεια του χρόνου
και για ολόκληρη τη χώρα έως τις 21.00, Δευτέρα έως Παρασκευή και
έως τις 20.00 το Σάββατο. 

Πλαίσιο λειτουργίας των καταστημάτων
Θέλω να σταθώ λίγο περισσότερο στο θέμα του ωραρίου και να

ξεκαθαρίσω ορισμένα καίρια σημεία.
• Πρώτα απ’ όλα θέλω να είμαι κάθετος στο εξής: 

Δεν αλλάζει τίποτα στην αργία της Κυριακής και δεν τίθεται
κανένα απολύτως θέμα λειτουργίας των καταστημάτων την Κυ-
ριακή. 
Να θυμάστε όμως την πρωτοβουλία του κ. Βενιζέλου το 1999. Και
να μην ξεχνάτε τόσο εύκολα. 

• Το εθνικό ωράριο δεν είναι υποχρεωτικό. Θεσμοθετείται ένα
πλαίσιο ωραρίου για όλη τη χώρα. Δεν θεσπίζεται υποχρεωτικό
ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων. 
Γι’ αυτό λέμε ότι είναι μια ρύθμιση τίμια για τους εμπόρους. 
- Οι Νομάρχες (αιρετοί) που θα αποφασίσουν να διευρύνουν

τις ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, γιατί αυτό εξυπηρετεί
τις τοπικές ιδιαιτερότητες, θα έχουν τη δυνατότητα να το πρά-
ξουν. 

- Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι (επίσης αιρετοί) που θα απο-
φασίσουν να κλείνουν νωρίτερα θα έχουν τη δυνατότητα να
το πράξουν. 

- Ο έμπορος, ο καταστηματάρχης, που θα επιθυμεί να είναι
ανοιχτός μέχρι τις 21.00 τις καθημερινές και τις 20.00 το Σάβ-
βατο, θα έχει την δυνατότητα, θα έχει το δικαίωμα να το πρά-
ξει, χωρίς να διατρέχει τον κίνδυνο προστίμων και δικαστικών
διώξεων. 
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Το δικαίωμα στην εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν απα-
γορεύεται και δεν μπορεί να τιμωρείται.

• Τα δικαιώματα των εργαζομένων στο εμπόριο προστατεύον-
ται απόλυτα. 
Οι ώρες εργασίας για τους εμποροϋπαλλήλους είναι ανεξάρτητες
από τις ώρες της δυνητικής λειτουργίας των καταστημάτων. 
Είμαστε σε συνεννόηση με τον Υπουργό Απασχόλησης και Κοι-
νωνικής Προστασίας για να υπάρξει συστηματική εποπτεία και
έλεγχος από τις επιθεωρήσεις εργασίας. 
Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε ενδεχόμενα φαινόμενα εντατι-
κοποίησης της εργασίας εις βάρος των εργαζομένων. Το ίδιο είμαι
βέβαιος ότι θα πράξουν και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις. 

• Τα οφέλη για τους πολίτες - καταναλωτές σε όλη την Ελλάδα
είναι σημαντικά. 
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το εμπόριο έχει τρεις πόλους: πα-

ραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές. Χωρίς καταναλωτές δεν
υπάρχει εμπόριο, χωρίς κατανάλωση δεν υπάρχει παραγωγή. Η προ-
σαρμογή στις διευρυμένες πλέον ανάγκες των καταναλωτών είναι
χρυσός κανόνας στις σύγχρονες αγορές. Η συμμετοχή των γυναι-
κών στην αγορά εργασίας, έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δε-
καπέντε χρόνια. Για τις πολλές οικογένειες με δύο εργαζόμενους
γονείς οι ώρες λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων συμπί-
πτουν με τις ώρες εργασίας τους. Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε
τα 15.000.000 ξένων επισκεπτών - καταναλωτών στην χώρα μας. Ο
καταναλωτής που κάνει τις αγορές του υπό πίεση χρόνου είναι πιο
πιθανό να καταλήξει στο πολυκατάστημα ή στο μεγάλο super market.
Δεν έχει τη δυνατότητα να διερευνήσει τις εναλλακτικές του και να
κάνει σύγκριση τιμών. Αυτό λειτουργεί εις βάρος του. 

Με το Ν/Σ που συζητείται ρυθμίζονται επίσης σειρά σημαντικών
ζητημάτων όπως:
•     α) Το αντάλλαγμα χρήσης καταβάλλεται για κάθε επέμβαση που

προβλέπεται από τη δασική νομοθεσία.
β) Έγκριση Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας για την εκτέλεση

έργων υποδομής, εγκατάσταση δικτύων μεταφοράς και δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευή υποσταθμών κλπ.,
μέσα σε δάση και δασικές εκτάσεις.

• Ρυθμίζεται εκκρεμότητα για το ειδικό επίδομα που έλαβαν οι
υπάλληλοι του ΥΠΑΝ που μετακινήθηκαν στην Ειδική υπηρεσία
Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-
τητα».

• Προβλέπεται μηνιαία αποζημίωση στον Πρόεδρο και τους Αντι-
προέδρους του ΕΣΕΤ

• Ρυθμίζονται θέματα για τους Περιφερειακούς Πόλους Καινοτομίας
• Ρυθμίζονται θέματα αδειών λειτουργίας των μονάδων της ΔΕΗ
• Επέρχεται η ρύθμιση για τους κατέχοντες διδακτορικά σε ερευνη-
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τικά κέντρα και ανεξάρτητα ερευνητικά ινστιτούτα, για να ενταχ-
θούν ύστερα από κρίση σε βαθμίδες ερευνητών.

• Τακτοποιείται εκκρεμότητα για τους υπαλλήλους του πρώην ΙΘΑ-
ΒΙΚ

• Ρυθμίζονται θέματα για τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
• Ρυθμίζεται θέμα των διδάκτρων των ιδιωτικών σχολείων
• Απαιτείται εφεξής παράβολο για το παραδεκτό των προσφυγών

που ασκούνται από διαφορές που αναφύονται με τις ρυθμίσεις
αυτού του Νόμου.
Ακούω τις τελευταίες ημέρες, τους κυρίους συνάδελφους της

Αξιωματικής Αντιπολίτευσης να επιδίδονται σε έναν άκριτο καιρο-
σκοπισμό, μια ξεπερασμένη ρητορική, που μάλλον παραπέμπει «σε
υπαρκτό λαϊκισμό». 

Αναρωτιούνται ξανά και ξανά: ποιος ωφελείται από ένα διευρυ-
μένο πλαίσιο ωραρίου ; 

Απάντηση: 
Οι καταναλωτές κύριοι συνάδελφοι, πολίτες, εργαζόμενοι, ελεύ-

θεροι επαγγελματίες, μητέρες. Δηλαδή, ο κοινωνικός ιστός της χώρας
μας. Η Κυβέρνηση έχει την ευθύνη να διασφαλίσει και να προστατέψει
το δικαίωμα των πολιτών σε καλύτερη εξυπηρέτηση, περισσότερες
ευκαιρίες για αγορές, χαμηλότερες τιμές. Αυτός είναι ο ρόλος του κρά-
τους. Και όχι να παρακολουθεί αμέτοχα τις αγκυλώσεις και τις παθο-
γένειες του χτες, γιατί τρομάζει μπροστά σε ένα κακώς εννοούμενο
πολιτικό κόστος. 

Τελευταία το ΠΑΣΟΚ έχει μπει σε μια περίοδο ατελείωτων
ερωτημάτων. 

Ρωτάει συνέχεια. Για όλα τα ζητήματα. Σα να έχει πάθει αμνησία.
Πολιτική αμνησία. Δεν θυμάται τίποτα. 

Μου επιτρέπετε να ρωτήσω και εγώ κάτι; Εσείς δεν κυβερ-
νούσατε τόσα χρόνια; 

Κάτι δεν μάθατε τόσο καιρό; Τώρα ανακαλύπτετε την Ελλάδα και
τα προβλήματα της; Δεν θυμάστε τίποτα; Ούτε τις δηλώσεις του κυ-
ρίου Χριστοδουλάκη, ούτε τις δηλώσεις άλλων κορυφαίων στελεχών
της αξιωματικής αντιπολίτευσης;

Βέβαια, είναι καλό να ρωτάει κανείς για να μαθαίνει. Αφού δεν μά-
θατε τίποτα ως Κυβέρνηση, μπορείτε να μάθετε τώρα ως αντιπολί-
τευση. Είμαι διατεθειμένος, να σας λύσω όλες τις απορίες σας. Η
γνώση, δεν έβλαψε ποτέ κανένα.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν…
Απορία πρώτη του ΠΑΣΟΚ… «ποιος ζήτησε την αλλαγή του

ωραρίου ;» 
Απάντηση… Την αλλαγή του ωραρίου τη ζητά ο εκσυγχρονισμός

της ελληνικής αγοράς. Τη ζητούν οι καταναλωτές. Το εμπόριο, δεν μπο-
ρεί πλέον να ρυθμίζεται με κανόνες και ώρες δημόσιας υπηρεσίας. Ξε-
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κάθαρο. Το εμπόριο, δεν μπορεί να ρυθμίζεται με κανόνες που ίσχυαν
τον προηγούμενο αιώνα. Δεν μπορεί το κράτος να περιχαρακώνει το
εμπόριο και να καθορίζει την συμπεριφορά των καταναλωτών. 

Συμβουλή… Μην φτιάχνετε θεωρίες συνωμοσίας. Δεν σας κά-
νουν καλό.

Απορία δεύτερη του ΠΑΣΟΚ… «θα αυξηθεί ο τζίρος στην
αγορά;». 

Απάντηση… Η παροχή περισσότερων ευκαιριών για εμπορική
συναλλαγή οδηγεί σε αύξηση της εμπορικής δραστηριότητας, αύξηση
του τζίρου, σε περισσότερες θέσεις δουλειάς. Η κατανάλωση πάντα
ωφελείται από τις περισσότερες ευκαιρίες. 

Συμβουλή… Συμβουλευτείτε εγχειρίδια πρωτοετών φοιτητών Οι-
κονομικών σχολών. Θα σας βοηθήσουν.

Απορία τρίτη του ΠΑΣΟΚ… «Θα μειωθούν οι τιμές;»
Απάντηση… Το απόλυτο όπλο για την μείωση των τιμών είναι η

αύξηση του ανταγωνισμού. 
Συμβουλή… Ο στρεβλός προστατευτισμός που συντηρήσατε,

είναι συνταγή για χειρότερες υπηρεσίες, και για ακριβότερες τιμές. 
Απορία τέταρτη… «θα αυξηθούν οι θέσεις εργασίας;»
Απάντηση… Ξεκάθαρη και μονολεκτική. Ναι. Δίνουμε νέα πνοή

στο εμπόριο. Δημιουργούμε τις συνθήκες για νέες ευκαιρίες εργασίας.
Συμβουλή… Μην κινδυνολογείτε, φέρνοντας ως αρνητικό παρά-

δειγμα τη Γερμανία, που ούτως ή αλλιώς αντιμετωπίζει τις ιδιαιτερό-
τητες της ενοποίησης. Προσέξτε τα επιχειρήματα σας. Στη Γερμανία
κυβερνούν οι σοσιαλδημοκράτες με τις γνωστές δυσμενείς συνέπειες
στην απασχόληση.

Απορία πέμπτη… «Υπάρχει ανάγκη για εθνικό ωράριο λειτουρ-
γίας;»

Απάντηση… Η Ελλάδα ως σύγχρονη Ευρωπαϊκή χώρα, οφείλει
να έχει ένα ενιαίο πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς. Είναι μονόδρομος
για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας. Δεν μπορεί η Ελλάδα να συ-
νεχίσει να έχει διαφορετικό ωράριο σε κάθε Νομό και για κάθε κατη-
γορία καταστημάτων. Σεβόμαστε τις τοπικές ιδιαιτερότητες όπου
υπάρχουν. Εκεί αποφασίζουν οι τοπικές κοινωνίες. 

Συμβουλή… διαβάστε παλαιότερες δηλώσεις του κ Τσοχατζόπου-
λου και του κ. Χριστοδουλάκη. Επιχειρηματολογούν με ακρίβεια υπέρ
του εθνικού ωραρίου λειτουργίας. 

Ενημερωθείτε για το τι συμβαίνει στην υπόλοιπη Ευρώπη. 
Η πρότασή μας, είναι παραπλήσια με ότι ισχύει στις περισσότερες

Ευρωπαϊκές χώρες που βρίσκονται σε ανάλογη με την Ελλάδα φάση
οικονομικής εξέλιξης. Οι περισσότερες χώρες έχουν περισσότερες
ώρες. Έχει κατατεθεί σχετικός πίνακας με όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
Στέκομαι σε τέσσερις… στην Ιρλανδία, στην Ισπανία, στην Πορτογα-
λία, στην Ιταλία. 
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Τα πράγματα αγαπητοί συνάδελφοι είναι απλά. Ξεκάθαρα. Από
την πολιτική μας κερδίζουν όλοι. Έμποροι, εργαζόμενοι, κατανα-
λωτές. Μπαίνουμε στην περίοδο των μεγάλων ευκαιριών. Δίνουμε
ώθηση και δυναμική στην αγορά. Κύριοι του ΠΑΣΟΚ. Αντιμετωπίστε
την πραγματικότητα. Τις εξελίξεις, τις αλλαγές, τις ευκαιρίες που δη-
μιουργούνται. Επιτρέψτε μου να σας κάνω και εγώ μια ερώτηση.
Ποιες είναι οι προτάσεις σας; Τι προτείνετε στην ελληνική κοινωνία;
Στον έλληνα έμπορο, στον έλληνα καταναλωτή. Να μείνουμε ως
έχουμε; Να μην αλλάξει τίποτα; Να διατηρούμε το παρελθόν; Συντή-
ρηση; στασιμότητα; Αυτοαποκαλείστε προοδευτικοί, με μεγάλη φιλα-
ρέσκεια θα έλεγα. Αποδείξτε τον προοδευτισμό σας. Στην πράξη. Όχι
στα λόγια. Κοιτάξτε τον κόσμο που αλλάζει. Αναλογιστείτε τις ευθύνες
σας, πέρα από τις όποιες αντιπολιτευτικές σκοπιμότητες. Κοιτάξτε
γύρω σας και δείτε τους εμπόρους, τους καταναλωτές, τους μικρομε-
σαίους και πείτε τους ότι δεν θέλετε να αλλάξει τίποτα. Πείτε τους ότι
επιλέγετε τη στασιμότητα, το παρελθόν, τα λιμνάζοντα νερά. Αλλιώς
περιμένω έστω και την ύστατη ώρα προτάσεις και προβληματισμούς.

Η Ελλάδα κερδίζει το μέλλον
Προχωράμε με βήματα σιγουριάς και αποφασιστικότητας. Έχουμε

περάσει στην περίοδο των μεγάλων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων.
Με ευθύνη. Με τόλμη. Με αποφασιστικότητα. Οδηγούμε την Ελλάδα
στη νέα εποχή. Επιλέξαμε το δύσκολο δρόμο της σύγκρουσης με τα
προβλήματα. Το δρόμο των αποφάσεων, των λύσεων, το δρόμο των
μεταρρυθμιστικών πολιτικών. Δεν επιλέξαμε τον εύκολο δρόμο τις
ατολμίας, της αναβλητικότητας, της συντήρησης, του πολιτικού και-
ροσκοπισμού. Προχωράμε μπροστά με πολιτικές προς όφελος του
κοινωνικού συνόλου, των καταναλωτών, των εμπόρων, των ανέργων.
Τα όπλα μας, ο διάλογος, η σύνθεση απόψεων, η κοινή βούληση να
ξεφύγουμε από το τέλμα της στασιμότητας και της συντήρησης. 

Ο στόχος μας ξεκάθαρος. Μια Ελλάδα που προοδεύει, παράγει
και ευημερεί. Μια Ελλάδα ανταγωνιστική στην Ευρώπη και το σύγ-
χρονο κόσμο. Μια Ελλάδα με ποιότητα παντού. Μια Ελλάδα συνοχής
και αλληλεγγύης. Προχωράμε μπροστά. Με ευθύνη και πίστη στο
κοινό μας στόχο. Καλύτερη ζωή για όλους τους πολίτες.

Περισσότερα στη σελίδα 1108, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Περαιτέρω στήριξη για την αναβάθμιση 
των βιομηχανικών και επιχειρηματικών περιοχών 

Σημαντική προτεραιότητα 
ο εκσυγχρονισμός των υποδομών 

Αθήνα, 28 Ιουλίου  2005

O υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας προήδρευσε σε
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2005 και
στην οποία συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύ-
ρος Παπαδόπουλος, ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστι-
κότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος, ανώτατοι υπάλληλοι του
υπουργείου Ανάπτυξης, ο πρόεδρος του Δ.Σ. της ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ
Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο γενικός διευθυντής ΕΤΒΑ - ΒΙΠΕ
Νίκος Στάμος και εκπρόσωποι του πυροσβεστικού Σώματος. Στη
σύσκεψη αυτή έγινε ανασκόπηση του σημαντικού έργου που
επιτελεί το υπουργείο και αφορά το θέμα: «Εκσυγχρονισμός και
Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Υποδομών, έργα οργάνωσης νέων
και αναβάθμισης υφιστάμενων Βιομηχανικών και Επιχειρηματι-
κών Περιοχών και συναφείς Δράσεις που υλοποιεί το υπουργείο
Ανάπτυξης». 

Σύμφωνα με την ανάλυση που έγινε, διαπιστώθηκαν τα ακό-
λουθα σχετικά με την πορεία των αντιστοίχων έργων: (επισυνάπτε-
ται αναλυτικό κείμενο):

1) Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας (ΕΠΑΝ) 
• Έργα αναβάθμισης και παρεμβάσεις προστασίας του πε-

ριβάλλοντος σε επιλεγμένες υφιστάμενες βιομηχανικές
περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εμβέλειας - Δράση 2.12.1. Εγ-
κρίθηκαν και υλοποιήθηκαν αντιπλημμυρικά έργα, δίκτυα
ύδρευσης - αποχέτευσης, εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμά-
των, κατά προτεραιότητα στις ΒΙΠΕ Κομοτηνής, Αλεξανδρού-
πολης, Σερρών Καβάλας και Λαμίας. Ο συνολικός
προϋπολογισμός των έργων ανέρχεται σε 5.606.073 ευρώ. 

• Έργα επέκτασης, συμπλήρωσης και αναβάθμισης υφι-
στάμενων βιομηχανικών περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) εθνικής εμβέ-
λειας - Δράση 2.12.2. Υποβλήθηκαν 5 προτάσεις.
Εγκρίθηκαν έργα σε 2 ΒΙ.ΠΕ. συνολικού προϋπολογισμού
4.545.780.

• Έργα ανακαίνισης και επαναχρησιμοποίησης για βιομη-
χανική χρήση εγκαταλελειμμένων βιομηχανικών κτιρίων
- Δράση 2.12.3. Προϋπολογισμός είναι 14.5 εκατομμυ-
ρίων ευρώ και η Δημόσια Δαπάνη της δράσης ανέρχεται
σε 5.8 εκατομμύρια ευρώ. Η λήξη της προκύρηξης είναι στις
31/07/05. Με την λήξη της ημερομηνίας υποβολής προτά-
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σεων την 29.7.2005, θα υπάρξει πλήρης εικόνα για την πο-
ρεία υλοποίησης της Δράσης.

• Δημιουργία νέων Βιομηχανικών & Επιχειρηματικών Πε-
ριοχών (ΒΕΠΕ) Εθνικής εμβέλειας - Δράση 2.12.4. Έχει κα-
τατεθεί και προωθήθηκε στο Νομαρχιακό Συμβούλιο
Μαγνησίας για γνωμοδότηση πρόταση για καθορισμό ΒΕΠΕ
και Φορέα ΒΕΠΕ από τον υπό σύσταση «ΦΟΡΕΑ ΒΕΠΕ ΑΛ-
ΜΥΡΟΥ» ενώ εξετάζονται και προτάσεις για άλλες θέσεις.
Έτσι εκτιμάται ότι ο προϋπολογισμός του έργου θα ανέλθει
στα 17 εκατομμύρια ευρώ. 

• Κατασκευή, προμήθεια πυροσβεστικού εξοπλισμού και
λειτουργία Πυροσβεστικών Σταθμών σε επιλεγμένες
ΒΙ.ΠΕ εθνικής εμβέλειας - Δράση 2.12.5. Υλοποιείται η κα-
τασκευή των κτιριακών εγκαταστάσεων, η προμήθεια του εξο-
πλισμού και η λειτουργία Πυροσβεστικών Σταθμών στις ΒΙΠΕ
Ιωαννίνων, Λάρισας, Ξάνθης, Κιλκίς, Κομοτηνής και Λαμίας.
Η Δημόσια δαπάνη της δράσης ανέρχεται σε 21.500.000
ευρώ με Τελικό Δικαιούχο το Πυροσβεστικό Σώμα. Το έργο
προχωράει κανονικά και ήδη έχουν εκδοθεί οι οικοδομικές
άδειες για όλες τις περιπτώσεις εκτός της Ξάνθης. Εντός του
Σεπτεμβρίου αναμένεται να ξεκινήσουν οι διαδικασίες για την
προκήρυξη έργων πολιτικού μηχανικού προϋπολογισμού πε-
ρίπου 12 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι θα υπάρ-
ξουν και πληρωμές εντός του έτους .

• Ενίσχυση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων σε ΒΙΠΕ ή
ΒΕΠΕ - Δράση 2.12.6. Στο πλαίσιο της Δράσης ενισχύονται
έργα ύψους επένδυσης από 30.000 έως 200.000 ευρώ. Η
χρηματοδότηση των έργων που θα ενταχθούν γίνεται
από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων
κατά 50% (75% Κοινοτική Συμμετοχή ΕΤΠΑ - 25% Εθνική
Συμμετοχή) και από ίδιους πόρους των επιχειρήσεων που
θα ενταχθούν και θα επωφεληθούν από το πρόγραμμα κατά
50% (ιδιωτική συμμετοχή). Η δράση θα μείνει ανοικτή μέχρι
το Μάιο του 2006 και η ένταξη προτάσεων θα γίνει σε δύο
κύκλους. Η Δράση έχει προκηρυχθεί ήδη.

2) Έργα των ΠΕΠ
Νέες Β.Ε.ΠΕ.
• Έργα δημιουργίας νέων ΒΕΠΕ. Έχοντας αναλάβει η γενική

γραμματεία Βιομηχανίας την κεντρική διαχείριση των αντι-
στοίχων προγραμμάτων των Περιφερειών της χώρας, παρα-
τηρείται ήδη μία επιτάχυνση της υλοποίησής τους σε
συνεργασία και με τις αρμόδιες Περιφέρειες. Έχουν ήδη υπο-
γραφεί οι αποφάσεις χρηματοδότησης για τη δημιουργία των
παρακάτω νέων ΒΕΠΕ (έργα Α΄ κύκλου), συνολικής έκτασης
4.642 στρεμμάτων: 
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- ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου
- ΒΙΟΠΑ Κερατέας
- ΒΙΟΠΑ Λιτόχωρου
- ΒΙΟΠΑ Φαρκαδόνας
- ΒΙΟΠΑ Κουφαλίων
- ΒΙΟΠΑ Ζερβοχωρίων
- ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης
- Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης
Τα έργα περιλαμβάνουν τη δημιουργία όλων των απαραίτητων
υποδομών (οδοποιία, δίκτυα ύδρευσης, ομβρίων, ακαθάρτων,
ηλεκτροφωτισμού και τηλεπικοινωνιών, μονάδα καθαρισμού
αποβλήτων, κτίριο διοίκησης, κλπ) ώστε να είναι σε θέση η
ΒΕΠΕ να υποδεχθεί την εγκατάσταση επιχειρήσεων. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των 8 έργων ανέρχεται σε
64.2 εκατομμυρίων ευρώ και η δημόσια δαπάνη σε 23,1
εκατομμυρίων ευρώ. Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν
εντός του 2008.

• Μέχρι το τέλος του 10/2005 αναμένεται να έχουν ολοκληρωθεί
οι διαδικασίες για την έκδοση αποφάσεων χρηματοδότη-
σης για τις παρακάτω 7 νέες ΒΕΠΕ (έργα Β΄ κύκλου), συ-
νολικής έκτασης περίπου 2.800 στρεμμάτων:
- ΒΙΟΠΑ Σερρών
- ΒΙΟΠΑ Κατερίνης
- ΒΙΟΠΑ Καβάλας
- ΒΙΟΠΑ Πτολεμαϊδας
- ΒΙΟΠΑ Καστοριάς
- ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου
- ΒΙΟΠΑ Ορμένιου 
- ΒΙΟΠΑ Αρκαλοχωρίου 
Ενδεχομένως και από άλλες ΒΕΠΕ( όπως ΒΙΟΠΑ Κορωπίου,
Πάτρας, Ζακύνθου κλπ) που θα καθοριστούν στο αμέσως προ-
σεχές διάστημα να υποβληθούν αιτήματα χρηματοδότησης.
Ο συνολικός προϋπολογισμός των έργων αυτών θα ξεπε-
ράσει τα 25 εκατομμύρια ευρώ και η δημόσια δαπάνη τα
10 εκατομμύρια ευρώ.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων για χρηματοδότηση
από τον Β’ Κύκλο λήγει στις 30.09.05 

Έργα αναβάθμισης υφιστάμενων ΒΕΠΕ
Ήδη υπεγράφησαν οι αποφάσεις χρηματοδότησης για την ανα-

βάθμιση 25 υφισταμένων ΒΕΠΕ των οποίων τη διαχείριση έχει η
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Α.Ε. Τα έργα αφορούν:
 Επέκταση υφιστάμενων βιομηχανικών περιοχών στις οποίες έχει

ήδη καλυφθεί μεγάλο μέρος της έκτασής τους και περιλαμβάνον-
ται έργα δημιουργίας όλων των απαραίτητων υποδομών (οδο-
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ποιία, δίκτυα ύδρευσης, ομβρίων, ακαθάρτων, ηλεκτροφωτισμού
και τηλεπικοινωνιών, κ.λπ.) ώστε να αυξηθεί η δυναμικότητα της
ΒΕΠΕ και είναι σε θέση να υποδεχθεί την εγκατάσταση και νέων
επιχειρήσεων.

 Βελτίωση της λειτουργίας των υφιστάμενων βιομηχανικών περιο-
χών με την εκτέλεση έργων εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων,
ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων, δικτύων ηλεκτρο-
φωτισμού, κατασκευής κτιρίων διοίκησης κλπ. 
Ο συνολικός προϋπολογισμός των 25 έργων ανέρχεται σε πε-

ρίπου 30 εκατομμύρια ευρώ η δημόσια δαπάνη σε 14.2 εκατομ-
μύρια ευρώ. 

Τα έργα αναμένεται να ολοκληρωθούν σταδιακά εντός των τριών
επόμενων ετών.

Με τα έργα αυτά θα αναβαθμιστούν χώροι σε ΒΙΠΕ έκτασης άνω
των 50.000 στρεμμάτων από τους οποίους τουλάχιστον τα 15.000
στρέμματα είναι κενά και διαθέσιμα για να υποδεχτούν νέες μονάδες
που θα ιδρυθούν ή θα μετεγκατασταθούν εκεί.

Τέλος εντός του έτους αναμένεται η ολοκλήρωση των έργων στα
ΒΙΟΠΑ Θεσπρωτίας και Ανώπολης Ηρακλείου Κρήτης και στη ΝΑ-
ΒΙΠΕ Πλατυγιαλίου Αστακού 

3) Ανακεφαλαιωτικά:
Ο προϋπολογισμός των εκτελούμενων έργων έχει ως εξής:
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ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗ

Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
Δράση 2.12.1 5.600.000 2.700.000

Δράση 2.12.2 4.500.000 1.700.000

Δράση 2.12.3 14.500.000 5.800.000

Δράση 2.12.4 17.000.000 6.800.000

Δράση 2.12.5 12.000.000 12.000.000
ΣΥΝΟΛΟ Ε.Π.
ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ 53.600.000 29.000.000

ΠΕΠ
Δημιουργία Νέων ΒΕΠΕ -
Α΄κύκλος 64.203.643 23.117.305

Δημιουργία Νέων ΒΕΠΕ -
Β΄κύκλος 25.222.824 10.035.331

Έργα αναβάθμισης 
Υφιστάμενων ΒΕΠΕ 30.209.033 14.163.683

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΠ 119.635.500 47.316.319
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 173.235.500 76.316.319



Μετά το τέλος της σύσκεψης ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης
Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σήμερα είναι μια σημαντική ημέρα για την περιφερειακή ανά-
πτυξη της χώρας. Είναι μια σημαντική ημέρα για το βιοτεχνικό και βιο-
μηχανικό ιστό της πατρίδας μας. 

Υπεγράφησαν ή επίκειται η υπογραφή οι αποφάσεις με τις
οποίες εγκρίνονται κονδύλια ύψους 173 εκατομμυρίων ευρώ, με
τα οποία δημιουργούνται τα κάτωθι:

Πρώτον: Αναβαθμίζονται 27 Βιομηχανικές Περιοχές. 
Δεύτερον: Δημιουργούνται 3 καινούριες Βιομηχανικές Περιοχές

Εθνικής εμβέλειας. 
Τρίτον: Δημιουργούνται 8 νέα Βιοτεχνικά Πάρκα και βρίσκονται

υπό συγκρότηση άλλα 8 Βιοτεχνικά Πάρκα.
Αυτή είναι μια πραγματικότητα ύστερα από πάρα πολλά χρόνια

απραξίας στις βιομηχανικές επιχειρηματικές περιοχές και αυτό μας
δίνει τη δυνατότητα, και στο Σπύρο Παπαδόπουλο, το γενικό γραμ-
ματέα Βιομηχανίας αλλά και στο Σπύρο Ευσταθόπουλο, τον ειδικό
γραμματέα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητας,
να μιλάμε ότι ξεκινάει μια νέα εποχή, ένα νέο ξεκίνημα στο βιομη-
χανικό ιστό της πατρίδας μας, στον οποίον τα επόμενα χρόνια
θα δημιουργηθούν, θα εγκατασταθούν ή θα μετεγκατασταθούν
περισσότερες από 10 χιλιάδες επιχειρήσεις. 

Επιπλέον των 173 εκατομμυρίων ευρώ, από τα οποία τα 80 πε-
ρίπου εκατομμύρια ευρώ θα προέρχονται από εθνικούς και κοινοτι-
κούς πόρους, θα υπάρξουν επιπλέον από ιδιωτικά κεφάλαια 150
εκατομμύρια ευρώ για την ανάπτυξης των επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων μέσα σε οργανωμένους επιχειρηματικά βιοτεχνι-
κούς και βιομηχανικούς χώρους, μέχρι να αποκτήσει η πατρίδα
μας εθνικό χωροταξικό σχεδιασμό. 

Είναι ένα νέο ξεκίνημα. Οι υπηρεσίες του υπουργείου Ανάπτυξης
έχουν κάνει σημαντική δουλειά προς αυτή την κατεύθυνση σε συνερ-
γασία με τον υπουργό Δημόσιας Τάξης κ. Γιώργο Βουλγαράκη και
την ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος (με την ίδρυση νέων Πυρο-
σβεστικοί Σταθμοί στη Ξάνθη, στη Λαμία, στη Λάρισα, στα Ιωάννινα,
στη Κομοτηνή και στο Κιλκίς), με τους Γενικούς Γραμματείς των Περι-
φερειών που είχαν τα προγράμματα αυτά μέχρι να μετακινηθούν στο
υπουργείο Ανάπτυξης και, βεβαίως, με την ΒΙΠΕ-ΕΤΒΑ. 

Εκτιμούμε ότι ο επιχειρηματικός κόσμος της πατρίδας μας θα εκτι-
μήσει όλη αυτή την προσπάθεια δημιουργίας υποδομών σε ολό-
κληρη την ελληνική περιφέρεια. Αντιλαμβάνεστε ότι με βάση αυτές τις
αποφάσεις, με αυτά τα χρήματα τα οποία θα πέσουν στην αγορά για
την εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων, δημιουργείται
μια νέα πραγματικότητα που πιστεύω ότι ο επιχειρηματικό κόσμος θα
την εκμεταλλευθεί με τον καλύτερο τρόπο. 

Είναι ένα νέο ξεκίνημα και το υπουργείο Ανάπτυξης αισθάνεται
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ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί προσφέρει και προς αυτή την κατεύθυνση
όλα τα απαραίτητα που χρειάζονται οι επιχειρήσεις μας για να ανα-
πτυχθούν περισσότερο και, κυρίως, να αποκτήσουν τη μεγαλύτερη
δυνατή εξωστρέφεια. Κυρίως δίνοντας μεγάλο βάρος στην ποι-
ότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που είναι το κλειδί για
την εξωστρέφεια για την περαιτέρω ανάπτυξη, με αύξηση των θέ-
σεων απασχόλησης για την καταπολέμηση της ανεργίας που είναι το
πρώτο κοινωνικό πρόβλημα της πατρίδας μας. 

Για να γίνει αντιληπτό το μέγεθος της σημερινής απόφασης
αρκεί να αναφέρω ότι στο χρονικό διάστημα από το 1960 έως το
2004 είχαν δημιουργηθεί 32 Β.Ε.ΠΕ., ενώ την προσεχή τριετία
θα δημιουργηθούν 20 νέες Β.Ε.ΠΕ. και θα πραγματοποιηθούν
έργα αναβάθμισης σε 27 υφιστάμενες.» 
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Νέα μέτρα για την αντιμετώπιση 
της λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής 

στον τομέα των καυσίμων 
Αθήνα, 28 Ιουλίου 2005

Σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας
και Οικονομικών, με τη συμμετοχή των Υπουργών Οικονομίας και Οι-
κονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφη, Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφα, Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Ε. Μπασιάκου, των Υφυπουργών Οικο-
νομίας και Οικονομικών κ. Α. Ρεγκούζα και Ανάπτυξης κ. Γ. Σαλαγ-
κούδη, των Γενικών Γραμματέων Οικονομίας και Οικονομικών κ. Κ.
Μίχαλου, Ανάπτυξης κ. Ν. Στεφάνου και Πληροφοριακών Συστημά-
των κ. Δημοσθένους Αναγνωστόπουλου καθώς και του Ειδικού
Γραμματέα της ΥΠΕΕ κ. Η. Αργυρού, οριστικοποιήθηκε το κυβερνη-
τικό σχέδιο αντιμετώπισης της λαθρεμπορίας και φοροδιαφυγής στο
τομέα των καυσίμων. 

Μετά τη σύσκεψη, από τα Υπουργεία Οικονομίας και Οικονομι-
κών, Ανάπτυξης και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η Κυβέρνηση, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της, προχωρά απο-
φασιστικά στην εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για τον πε-
ριορισμό της φοροδιαφυγής, της νοθείας και του λαθρεμπορίου,
ιδιαίτερα στον τομέα της διακίνησης και διάθεσης των καυσίμων,
χωρίς να επιβαρύνεται ο τελικός καταναλωτής.

Το σχέδιο αυτό αποτελείται από δύο φάσεις και έχει ως εξής :

Πρώτη φάση: (15 Οκτωβρίου 2005 - 30 Απριλίου 2006)
Κατά τη φάση αυτή, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης πετρελαίου

θέρμανσης παραμένει ως έχει μέχρι σήμερα.
• Η διακίνηση του πετρελαίου θέρμανσης σε όλα τα στάδια διακί-

νησης και διάθεσης, συμπεριλαμβανομένου του τελικού κατανα-
λωτή, θα γίνεται με έκδοση τιμολογίου πώλησης αγαθών, στο
οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία του λήπτη του τιμολο-
γίου (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, ΑΦΜ, αρ. ταυτότητας, αρ. τη-
λεφώνου, επιφάνεια ακινήτου)

• Οι εταιρείες εμπορίας, οι μεταπωλητές και πρατηριούχοι υγρών
καυσίμων, κάθε δίμηνο, θα υποχρεούνται να υποβάλλουν συγ-
κεντρωτικές καταστάσεις πελατών-προμηθευτών ηλεκτρονικά στη
Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Σε περιοχές
κάτω των 3.000 κατοίκων, μπορούν να υποβάλλονται εναλλακτικά
στις αρμόδιες Δ.Ο.Υ.

• Καταναλωτές-φυσικά πρόσωπα, θα υποβάλουν τα τιμολόγια αγο-
ράς πετρελαίου θέρμανσης στην ετήσια δήλωση φορολογίας ει-
σοδήματος.
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• Ειδικά για τις πολυκατοικίες, θα εκδοθεί ξεχωριστό Α.Φ.Μ. με ευ-
θύνη του διαχειριστή τους. Οι διαχειριστές των πολυκατοικιών, θα
υποχρεούνται κάθε Μάρτιο να υποβάλλουν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.
μία απλή δήλωση αγοράς πετρελαίου, στην οποία θα αναγράφον-
ται στοιχεία των προμηθευτών πετρελαίου θέρμανσης και θα επι-
συνάπτονται αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων αγοράς. Με τον
τρόπο αυτό, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών θα δημι-
ουργήσει μία ολοκληρωμένη βάση δεδομένων, η οποία θα επι-
τρέψει μέσα από ηλεκτρονικές διασταυρώσεις τον εντοπισμό
παραβάσεων στο χώρο της διακίνησης και διάθεσης πετρελαίου
θέρμανσης, επιβάλλοντας ανάμεσα στα άλλα τις εξής οικονομικές
και ποινικές κυρώσεις :

• Η έκδοση εικονικού τιμολογίου πώλησης πετρελαίου θέρμανσης
θα αποτελεί ποινικό αδίκημα, ενώ για τους εκδότες εικονικών τι-
μολογίων θα προβλεφθεί η ανάκληση της άδειας λειτουργίας και
η επιβολή υψηλών προστίμων. Παράλληλα θα νομοθετηθεί η συ-
νυπευθυνότητα για τους λήπτες εικονικών τιμολογίων.

Δεύτερη φάση: (Μάϊος 2006 - )
Ενοποιούνται οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης πετρελαίου θέρμαν-

σης και κίνησης με εξαίρεση τον τελικό καταναλωτή, ο οποίος θα συ-
νεχίσει να καταβάλει την αγορά πετρελαίου θέρμανσης με τον ειδικό
φόρο κατανάλωσης των 21 Ευρώ/1000 λίτρα.

Στη φάση αυτή αξιοποιούνται τα ήδη δηλωθέντα και διασταυρω-
θέντα στοιχεία κατά τη πρώτη φάση.

Ύστερα από διαγωνισμό του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονο-
μικών, όλοι οι καταναλωτές πετρελαίου θέρμανσης θα εφοδιαστούν
με μια ειδική ηλεκτρονική κάρτα θέρμανσης, στην οποία θα αναγρά-
φονται τα πλήρη στοιχεία του λήπτη. Έτσι, στο εξής, η παράδοση πε-
τρελαίου θέρμανσης, θα γίνεται με τη χρήση της κάρτας αυτής, η
οποία θα έχει τα εξής χαρακτηριστικά:
- στοιχεία του χρήστη όπως: ιδιώτης, πολυκατοικία, αγρότης,

Α.Φ.Μ., επωνυμία, διεύθυνση 
- αναλυτικά στοιχεία προηγούμενων αγορών

Με τη χρήση της κάρτας αυτής θα γίνεται αυτόματα καταγραφή
μέσω φορητών τερματικών που θα βρίσκονται υποχρεωτικά σε κάθε
βυτίο παράδοσης πετρελαίου θέρμανσης.

Παράλληλα, μελετάται η εγκατάσταση ολοκληρωμένου ηλεκτρο-
νικού συστήματος παρακολούθησης της διακίνησης των καυσίμων,
από την εισαγωγή του αργού έως τον τελικό καταναλωτή. 

Διακίνηση (transit) ναυτιλιακού πετρελαίου
Η παράνομη διακίνηση αφορολόγητου ναυτιλιακού πετρελαίου

αποτελεί μία ακόμη εστία εκτεταμένης φοροδιαφυγής. 
Για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής των αφορολόγητων ναυ-

τιλιακών καυσίμων, θα προωθηθούν οι εξής ρυθμίσεις:
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α) Οι κάτοχοι των πλοιαρίων που διακινούν ναυτιλιακά καύσιμα, να
τηρούν βιβλίο αποθήκης, ώστε να καθίσταται εμφανές το ανά
πάσα στιγμή υπόλοιπο των καυσίμων που διαθέτουν στις δεξα-
μενές τους.

β) Οι κάτοχοι των πλοιαρίων να υποχρεούνται να συνεργάζονται με
ένα και μόνο προμηθευτή ναυτιλιακών καύσιμων, ώστε να διαπι-
στώνεται ευχερώς ποιος έχει την ευθύνη για την παράνομη διακί-
νηση πετρελαίου.

Διακίνηση Πετρελαίου στους Αγρότες
Η διακίνηση του πετρελαίου στους αγρότες γίνεται με τιμολόγια.

Όπως γίνεται και με τη δήλωση Φ.Π.Α., οι αγρότες κάθε Μάϊο συμ-
πληρώνουν ειδικό έντυπο αγοράς καυσίμων . 

Οι αγρότες θα συμπληρώνουν ετήσιο δελτίο απογραφής με τα
πλήρη στοιχεία τους καθώς και με τα γεωργικά μηχανήματα που χρη-
σιμοποιούν για τις καλλιεργητικές τους ανάγκες. Ετσι, θα καθίσταται
δυνατή η εκτίμηση-αξιολόγηση της δηλωμένης κατανάλωσης του πε-
τρελαίου θέρμανσης. 

Τα στοιχεία αυτά θα αξιολογούνται, σε συνεργασία με το Υπουρ-
γείο Αγροτικής Ανάπτυξης, ώστε να αποτελέσουν ένα ειδικό μητρώο
κατανάλωσης καυσίμων των αγροτών, που θα αποτελέσει ένα ακόμη
χρήσιμο στοιχείο. 
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Δέσμη μέτρων για την προστασία 
του πολίτη-καταναλωτή 

από τη χρήση ηλεκτρικών συσκευών 
Αθήνα, 1η Αυγούστου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας
Σπύρος Παπαδόπουλος, o γενικός γραμματέας Καταναλωτή Αθα-
νάσιος Σκορδάς, η γενική διευθύντρια της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας κυρία Διονυσία Σταματάκη-Νάκου και ο πρόεδρος του
ΕΛΟΤ Ευάγγελος Βαρδάκας παρουσίασαν σήμερα σε συνέντευξη
Τύπου, η οποία πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης, την
Έκθεση - Πόρισμα της Επιτροπής για το νομοθετικό σύστημα που
διέπει την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης έδωσε στη δημοσιότητα την Έκθεση -
Πόρισμα που αφορά διατάξεις, διαδικασίες και συνθήκες διάθε-
σης και διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού και συσκευών καθώς
και προτάσεις συμπλήρωσης του θεσμικού πλαισίου, ενώ ανα-
φέρθηκε και στην περίπτωση του ατμοσιδέρου PERLA. 

Ο κ. Δ. Σιούφας ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την προστασία
του πολίτη - καταναλωτή και την καλύτερη και αποτελεσματικότερη
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικών συσκευών. 
• Πρώτον, κωδικοποιούνται οι κανόνες που αφορούν τις προδια-

γραφές για την ασφάλεια των προϊόντων. Το έργο αυτό έχει ανα-
λάβει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

• Δεύτερον, καταρτίζεται σαφές πλαίσιο οδηγιών προς όλες τις εμ-
πλεκόμενες αρχές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων και των
δικαστικών και εκείνων της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης ώστε να
εξασφαλίζεται η άμεση απόσυρση επικίνδυνων προϊόντων, η
άμεση ενημέρωση των πολιτών και η ενίσχυση της προληπτικής
εποπτείας της αγοράς στην χώρα. Στο πλαίσιο αυτό πρόκειται να
θεσμοθετηθεί υποχρέωση άμεσης ενημέρωσης της αρμόδιας
υπηρεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης. 

• Τρίτον, μαζί με την κωδικοποίηση των διατάξεων που αφορούν
την ασφάλεια των προϊόντων πρόκειται να υπάρξει περαιτέρω αύ-
ξηση στα προβλεπόμενα όρια προστίμων για τους παραβάτες,
απλοποίηση της διαδικασίας επιβολής και είσπραξης των προ-
στίμων, αλλά και συντόμευση των διαδικασιών που ακολουθούν-
ται για κάθε περίπτωση ώστε να έχουμε γρήγορη τελεσιδικία. 

• Τέταρτον, προωθείται η διαμόρφωση και η λειτουργία ολοκληρω-
μένου συστήματος εποπτείας της αγοράς, κατά τρόπο μόνιμο,
γνωστό εκ των προτέρων, αδιάβλητο, επιστημονικά οργανωμένο
αλλά και οικονομικό. Αφενός με την δημοσίευση πρόσφατα Κοι-
νής Υπουργικής Απόφασης για την εποπτεία της αγοράς που
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υπογράφεται από τον υπουργό Ανάπτυξης και τον υπουργό Οι-
κονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Αλογοσκούφη και αφετέρου
με το ομώνυμο ενταγμένο έργο στο ΕΠΑΝ, ύψους 900.000€ για
την εγκατάσταση συστήματος εποπτείας της αγοράς στην κεν-
τρική υπηρεσία και το οποίο έχει ήδη αρχίσει να υλοποιείται.

• Πέμπτον, συμπληρώνεται με δύο ακόμα στοιχεία ο νέος κανονι-
σμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η εφαρμογή του
οποίου θα αρχίσει από το Μάρτιο του 2006. Τα στοιχεία αυτά αφο-
ρούν την υποχρεωτική εγκατάσταση σε όλες τις νέες ηλεκτρο-
λογικές εγκαταστάσεις ηλεκτρονόμου ασφαλείας (ρελέ
ασφαλείας). Και δεύτερον, την καθιέρωση να υπάρχει υποχρε-
ωτικά στις πρίζες και διακόπτης ασφαλείας. Τα δύο ζητήματα
πλέον είναι επιβεβλημένο να υπάρχουν ως υποχρέωση και όχι
προαιρετικά όπως είναι σήμερα. Δεν υπάρχει υποχρέωση μέχρι
σήμερα, αυτό γίνεται υποχρεωτικό για όλες τις νέες ηλεκτρολογι-
κές εγκαταστάσεις με τη συμπλήρωση που θα γίνει στο νέο κα-
νονισμό που θα ισχύσει από το Μάρτιο του 2006.

• Έκτον, καθιερώνεται αμέσως μετά την εφαρμογή του νέου κανο-
νισμού νέο θεσμικό πλαίσιο ελέγχου και περιοδικού επανελέγχου
των εγκαταστάσεων.

• Έβδομον, εξετάζεται η συμβατότητα προς το κοινοτικό δίκαιο της
ιδέας για ένα σύστημα έγκαιρης καταχώρησης των δυνάμει επι-
κινδύνων προϊόντων. 

• Όγδοον, σχεδιάζεται η ανάπτυξη συστήματος συνεχούς ενημέ-
ρωσης των εισαγωγέων που φέρνουν στη χώρα προϊόντα ιδιαί-
τερης σημασίας για την ασφάλεια των πολιτών σε ότι αφορά τις
πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν και τις ευθύνες τις οποίες
έχουν.

• Ένατον, προωθείται η εντατικοποίηση των ελέγχων στα προϊόντα
που εισάγονται από τρίτες χώρες. Η δυνατότητα άμεσης δειγματο-
ληψίας τη στιγμή του εκτελωνισμού είναι μείζονος σημασίας για την
αποτροπή εισαγωγής επισφαλών προϊόντων από τρίτες χώρες. Η
πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση για την εποπτεία της αγο-
ράς ενεργοποιείται πλέον κατά τρόπο δυναμικό και αποφασιστικό. 

• Δέκατον, εξετάζεται η σκοπιμότητα δημιουργίας συντονιστικού
οργάνου το οποίο να συνεποπτεύεται από τα συναρμόδια υπουρ-
γεία για την διαρκή μελέτη των σχετικών προβλημάτων και την
προετοιμασία των αναγκαίων διοικητικών αποφάσεων.

• Ενδέκατον, δόθηκαν ήδη οδηγίες για συστηματική συνεργασία
(κάτι που δυστυχώς δεν υπήρχε τα προηγούμενα χρόνια), των
αρμοδίων υπηρεσιών του υπουργείου με τις Ομάδες Εργασίας
που λειτουργούν στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εφεξής
η παρουσία και η συμμετοχή σε αντίστοιχες Ομάδες Εργασίας θα
είναι υποχρεωτική και όχι προαιρετική, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό
γίγνεσθαι.
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Σε ότι αφορά την περίπτωση του ατμοσιδέρου PERLA, ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης επεσήμανε ότι η Επιτροπή δεν είχε δικαστική, ούτε
ανακριτική αρμοδιότητα μια και το θέμα βρίσκεται στον χώρο της
δικαιοσύνης, ενώ ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους
204.500 ευρώ στην εταιρεία και την υποχρέωση της εταιρείας να
αποσύρει από την κυκλοφορία το συγκεκριμένο ατμοσίδερο.

Επίσης, ο κ. Δ. Σιούφας τόνισε ότι εκτός από τη διενέργεια εντα-
τικών ελέγχων από τις αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Ανά-
πτυξης, απαιτείται η ακόμη πιο ενεργή συνεργασία των πολιτών
με τις Αρχές. Συγκεκριμένα ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε λόγο για
δημιουργία μηχανισμού ώστε οι καταναλωτικές οργανώσεις, ο Συ-
νήγορος του Καταναλωτή, η γραμμή 1520 της Γενικής Γραμματείας
του Καταναλωτή (εποπτεία του υπουργείου Ανάπτυξης και με τις τρεις
Γενικές Γραμματείες που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας, Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Γενική
Γραμματεία Καταναλωτή), να δημιουργήσουν ένα τέτοιο πλαίσιο
εποπτείας της αγοράς ώστε να είναι σε θέση να ελαχιστοποι-
ήσουν περιπτώσεις παρανομιών και παραβάσεων. 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου αναφέρ-
θηκε κυρίως στη λειτουργία της γραμμής 1520 της Γενικής Γραμμα-
τείας Καταναλωτή «Πάνω από 10.000 είναι οι περιπτώσεις που
έχει επιληφθεί η γραμμή 1520. Γίνεται μια επεξεργασία για να
έχουμε και περισσότερα στοιχεία ανά τομέα δράσης. Σημασία έχει ότι
η γραμμή αυτή, και με την προβολή που της έχει γίνει και με την αν-
ταπόκριση που έχει, όλο και δέχεται περισσότερες κλίσεις και περισ-
σότερες περιπτώσεις.»

Αναφερόμενος στο Συνήγορο του Καταναλωτή ο κ. Παπαθα-
νασίου ανακοίνωσε ότι στα τέλη Οκτωβρίου θα έχουν ολοκληρωθεί
όλες οι διαδικασίες για να ξεκινήσει πλήρως την δουλειά του.
Ήδη όμως υπάρχουν περιπτώσεις οι οποίες έχουν αποταθεί
στον συνήγορο του Καταναλωτή.

Αναλύοντας τα συμπεράσματα που προκύπτουν από το Πόρισμα
ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας κ. Σπύρος Παπαδόπουλος τό-
νισε ότι:
• Πρώτον, δεν υφίσταται κατ΄ ουσία έλλειμμα κανόνων που

αναφέρονται στην ασφάλεια των προϊόντων και υπηρεσιών
που κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά. Υφιστάμενες διατά-
ξεις και κανονισμοί που κυρίως αντανακλούν την ενσωμάτωση
αντίστοιχων ευρωπαϊκών οδηγιών, καλύπτουν το θέμα σε
επαρκή και αποδεκτά επίπεδα παρά τις ενδεχόμενες βελτιώ-
σεις που τυχόν χρειάζονται.

• Δεύτερον, διαπιστώνεται απεναντίας ότι μέχρι τώρα υπάρχει
αδυναμία ή έλλειψη πολιτικής θέσπισης, οργάνωσης και λει-
τουργίας ενός γενικότερου συστήματος θεσμικού και επιχει-
ρησιακού χαρακτήρα που θα ελέγχει και θα κατευθύνει
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προληπτικά και κατασταλτικά την ενδεικνυόμενη εφαρμογή
των προβλεπομένων αρχών ασφαλείας και των επιβαλλό-
μενων ποιοτικών προδιαγραφών των αγαθών και υπηρε-
σιών που προσφέρονται στην αγορά. Πρόκειται περί μιας
χρόνιας αδυναμίας που αντανακλά αφενός μεν την έλλειψη σχε-
διασμού και υλοποίησης μιας ολοκληρωμένης πολιτικής για το με-
γάλο και σημαντικό θέμα της εποπτείας της αγοράς, αφετέρου δε
τις παθογένειες και τις οργανωτικές αδυναμίες της ελληνικής δη-
μόσιας διοίκησης. Σύμφωνα με τα Πορίσματα της Επιτροπής
κατά την τελευταία 25ετία από την εισδοχή της χώρας μας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση η ουσιώδης πολιτική αλλαγή από
το σύστημα της προηγούμενης έγκρισης στο σύστημα της
εποπτείας της αγοράς δεν αντιμετωπίστηκε από την χώρα
μας αλλά και από άλλα κράτη-μέλη με τον προβλεπόμενο
ορθολογικό τρόπο και με την αναδιανομή πόρων προς την
κατεύθυνση της οργάνωσης και ανάπτυξης της εποπτείας
της αγοράς.

• Τρίτον, τόσο το ευρύτερο κοινό όσο και το γενικότερο σώμα
των φορέων και οργάνων της αγοράς δεν έχουν καλή γνώση
ή δεν αντιλαμβάνονται επαρκώς την έννοια των σημάνσεων
ποιότητας στα προϊόντα όπως το σήμα CE κλπ. Η σχολιαζό-
μενη ηλεκτρική συσκευή διέθετε την σήμανση CE που δεν
κατέστη όμως δυνατόν να προστατεύσει τους καταναλωτές.
Επίσης ο κ. Παπαδόπουλος αναφέρθηκε σε ενέργειες που έχει

αναλάβει η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας τον τελευταίο χρόνο: 
1ον Ανέλυσε και μελέτησε συστηματικά το μεγάλο θέμα της επο-

πτείας και παρακολούθησης της αγοράς προκειμένου να
σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί μια νέα πολιτική αναδιαρθρώ-
σεων και εκσυγχρονισμού.

2ον Σε άμεσο και βραχυπρόθεσμο επίπεδο προχώρησε στα ακό-
λουθα: 1) Ενέτεινε τους ελέγχους ηλεκτρολογικών προϊόντων
και επέβαλε πρόστιμα συνολικού ποσού 185.000 €. 2) Στην
περίοδο από τον 4/2004 έως 30/6/05 απέσυρε 15 προϊόντα.
3) Προέβη σε σειρά δειγματοληπτικών ελέγχων για 40 περί-
που προϊόντα. 4) Συγκρότησε στις 11/2 σε ανύποπτο χρόνο
σε σχέση με το γεγονός του ατμοσιδέρου PERLA με από-
φαση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας ειδική ομάδα ελέγ-
χου της αγοράς για το ηλεκτρολογικό υλικό και τις συναφείς
συσκευές. Η ομάδα αυτή αποτελείται από 5 ειδικά στελέχη που
ήδη η παρουσία τους έχει γίνει αισθητή στην αγορά με σημαντική
αύξηση του ελεγκτικού έργου όπως διαπιστώνεται και από τα
στοιχεία των κυρώσεων που προαναφέρθηκαν.

Ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή κ. Αθανάσιος Σκορδάς,
αφού αναφέρθηκε εκτενώς στους ελέγχους που θα εξακολουθούν να
γίνονται με ακόμα μεγαλύτερη ένταση από τις υπηρεσίες του υπουρ-
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γείου Ανάπτυξης, διευκρίνισε ότι στην Ευρώπη διακινούνται ετησίως
πάνω από 800.000.000 βιομηχανικά προϊόντα, γεγονός που καθιστά
εξ ορισμού αδύνατον να ελεγχθούν όλα πριν τεθούν στην αγορά.

Ο κ. Σκορδάς ευχαρίστησε το προσωπικό της Γενικής Γραμμα-
τείας Καταναλωτή για τις προσπάθειες που έχει καταβάλει προκειμέ-
νου να ανταποκριθεί στο έργο του. Στη διάρκεια αυτών των 15 μηνών
οι έλεγχοι που έχουν διενεργήσει οι υπάλληλοι της Γενικής
Γραμματείας Καταναλωτή και του ΕΦΕΤ έχουν υπερβεί τους
12.000 και έχουν επιβληθεί πρόστιμα άνω του 1.100.000 ευρώ
έναντι προστίμων ύψους 63.000 ευρώ που είχαν επιβληθεί το
2003. Επίσης, μέσα στην διάρκεια του πρώτου εξαμήνου του τρέχον-
τος έτους από τους ελέγχους που η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή
έκανε και σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, έχει
εκδώσει 20 οδηγίες ανάκλησης προϊόντων εκ των οποίων και οι
20 έχουν γίνει και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

Σε ότι αφορά την αναθεώρηση του νόμου 2251/94 για τον κατα-
ναλωτή ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή διευκρίνισε ότι «θα ενταχ-
θεί και η ενσωμάτωση της οδηγίας για τις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές που εκδόθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση τον προ-
ηγούμενο μήνα και έχουμε περιθώριο βέβαια ενσωμάτωσης
μέχρι τον Μάιο του 2007, αλλά η χώρα μας θα είναι πολύ νωρί-
τερα έτοιμη σε αυτό.»

Ο πρόεδρος του ΕΛΟΤ και συντονιστής της Επιτροπής κ. Ευάγ-
γελος Βαρδάκας αναφερόμενος και αυτός στα συμπεράσματα που
προκύπτουν από το Πόρισμα τόνισε: «Υπάρχουν δύο βασικά συμ-
περάσματα που έφτασε η Επιτροπή. Το ένα είναι όσον αφορά
τις προδιαγραφές για τα προϊόντα. Εκεί δεν υπάρχει κανένα
απολύτως έλλειμμα. Δεν ισχύει ότι στην Ελλάδα έχουμε άλλες
προδιαγραφές για το προϊόν από ότι υπάρχουν κάπου αλλού.»
Ο κ. Βαρδάκας επίσης έδωσε διευκρινήσεις για τη σήμανση CE. Ο
πρόεδρος του ΕΛΟΤ ξεκαθάρισε ότι το σήμα CE δεν είναι πιστο-
ποιητικό. «Η σήμανση, για την ακρίβεια και επί ευρωπαϊκού επιπέ-
δου το λέμε σήμανση και όχι σήμα, η σήμανση CE σημαίνει ότι έχει
την έννοια υπευθύνου δηλώσεως ότι το προϊόν είναι σύμφωνο
με τις απαιτήσεις της αντίστοιχης νομοθεσίας. Σε ορισμένες πε-
ριπτώσεις ανάλογα με τους κινδύνους οι οποίοι είναι συνυφασμένοι
με το υπόψη προϊόν, προκειμένου να κάνει ο εισαγωγέας ή ο παρα-
γωγός τη σήμανση, υποχρεούται να περάσει από ορισμένες διαδικα-
σίες. Αυτές οι διαδικασίες είναι 8 σε διαφορετικές μορφές» τόνισε ο κ.
Βαρδάκας. 
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θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου
Μανούσος Βολουδάκης ύστερα από μακρά μελέτη και συνεργασία
με τις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ειδικούς επιστήμονες και
καθηγητές πανεπιστημίου ολοκλήρωσαν και έδωσαν στη δημοσιότητα
για δημόσια διαβούλευση το σχέδιο νόμου για τη θεσμοθέτηση και στη
χώρα μας της Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SOCIETAS EUROPAEA, SE).
1. Σκοπός ρύθμισης

Σκοπός της ευρωπαϊκής ρύθμισης με την οποία θεσμοθετείται η
Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE), είναι η δημιουργία μιας νέας εταιρι-
κής μορφής, για να μπορέσουν επιχειρήσεις από διάφορα
κράτη μέλη να ενοποιήσουν το δυναμικό τους, στο πλαίσιο
της αναδιάρθρωσης των παραγωγικών δομών σε κοινοτικό
επίπεδο. Για το λόγο αυτό, η ευρωπαϊκή νομοθεσία επιτρέπει τη
δημιουργία και τη διαχείριση εταιρείας ευρωπαϊκών διαστάσεων,
της οποίας η επιχειρηματική δραστηριότητα δεν εμποδίζεται από
την πολυμορφία και την περιορισμένη εφαρμογή του εθνικού εται-
ρικού δικαίου, καλύπτοντας πλέον την ανάγκη προσφυγής στην
ίδρυση θυγατρικών εταιρειών υπαγομένων σε τόσα εθνικά δίκαια
όσα και τα κράτη μέλη της Ε.Ε. Η ως άνω κοινοτική ρύθμιση
απευθύνεται αποκλειστικά σε υφιστάμενες επιχειρήσεις, οι
οποίες δραστηριοποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποι-
ηθούν σε συνεργασία με εταιρεία ή εταιρείες άλλου ή άλλων
κρατών μελών σε κοινοτική κλίμακα, μη περιοριζόμενες στην
ικανοποίηση καθαρά τοπικών αναγκών.

2. Νομοθετικό πλαίσιο
Τα κράτη μέλη συμφώνησαν, κατά τη Σύνοδο της Νίκαιας (2000),
επί της αρχής της εισαγωγής του θεσμού της Ευρωπαϊκής Εται-
ρείας (SE), στη βάση του άρθρου 308 της ΣυνθΕΚ. Στη συνέχεια,
υιοθετήθηκε ο κανονισμός 2157/2001 του Συμβουλίου της 8ης

Οκτωβρίου 2001 για το καθεστώς που ρυθμίζει την Ευρωπαϊκή
Εταιρεία (SE) (εισαγωγή αρχών για τη σύσταση και λειτουργία της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας), ο οποίος τέθηκε σε ισχύ στις 8 Οκτω-
βρίου 2004. Στις 8 Οκτωβρίου 2001 εκδόθηκε και η οδηγία
2001/86/ΕΚ για τη συμπλήρωση του καταστατικού της Ευρωπαϊ-
κής Εταιρείας (SE), καθόσον αφορά το ρόλο των εργαζομένων.

3. Σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) είναι κεφαλαιουχική κατά μετοχές
εταιρεία, με ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο 120.000 ευρώ και έχει
ίδια νομική προσωπικότητα. Σύμφωνα με τον παραπάνω Κα-
νονισμό είναι δυνατή η σύσταση Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) με
συγχώνευση ήδη υφισταμένων εταιρειών, με καταστατική έδρα
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και κεντρική διοίκηση στην Ε.Ε., αρκεί δύο τουλάχιστον από αυτές
να διέπονται από το δίκαιο διαφορετικών κρατών μελών ή με δη-
μιουργία από αυτές Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) χαρτοφυλακίου.
Επιπλέον επιτρέπεται σε εταιρείες και άλλα νομικά πρόσωπα,
που ασκούν οικονομική δραστηριότητα και υπάγονται στο δίκαιο
διαφορετικών κρατών μελών να ιδρύουν κοινές θυγατρικές (SE).
Τέλος μια ελληνική ανώνυμη εταιρεία έχει τη δυνατότητα να μετα-
τραπεί σε Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) εάν η εταιρεία αυτή έχει τη
καταστατική της έδρα και την κεντρική της διοίκηση εντός της Κοι-
νότητας και θυγατρική σε κράτος μέλος διάφορο του κράτους της
καταστατικής της έδρας.

4. Εφαρμοστέο δίκαιο
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) θεωρείται ανώνυμη εταιρεία και η σύ-
σταση και λειτουργία της διέπεται από το δίκαιο του κράτους μέ-
λους, όπου η καταστατική της έδρα. Επιτρέπεται η ελεύθερη
μεταφορά της έδρας Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) σε άλλο κράτος
μέλος χωρίς αυτό να συνεπάγεται λύση της εταιρείας και δημιουρ-
γία νέου νομικού προσώπου.

5. Διάρθρωση του νομικού προσώπου
Η Ευρωπαϊκή Εταιρεία (SE) διαθέτει (α) γενική συνέλευση μετό-
χων και (β) είτε ένα εποπτικό και ένα διευθυντικό όργανο (δυαδικό
σύστημα) είτε ένα διοικητικό όργανο (μονιστικό σύστημα), ανά-
λογα με την επιλογή στο καταστατικό.

6. Οδηγία 2001/86/ΕΚ
Στόχος της οδηγίας 2001/86/ΕΚ είναι να διασφαλιστεί ότι η σύ-
σταση μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE) δεν επιφέρει την κατάρ-
γηση ή τη μείωση της κρατούσας πρακτικής ως προς το ρόλο των
εργαζομένων στα πλαίσια των εταιρειών που συμμετέχουν στη
σύσταση μιας Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE). Προς αυτήν την κα-
τεύθυνση προβλέπονται ρυθμίσεις που καθορίζουν το ρόλο των
εργαζομένων στη διαχείριση των υποθέσεων της Ευρωπαϊκής
Εταιρείας (SE), ιδίως δε διαδικασίες διεθνικής ενημέρωσης και
διαβούλευσης κατά τη σύσταση αυτής. Οι διατάξεις της ανωτέρω
οδηγίας συγκροτούν πλαίσιο διευρυμένης προστασίας και ενδυ-
ναμωμένων εγγυήσεων για την άσκηση των δικαιωμάτων των ερ-
γαζομένων που έχουν σχέση με το ρόλο τους στις υποθέσεις των
Ευρωπαϊκών Εταιρειών (SE). Το ανωτέρω πλαίσιο δεν θίγει τα
υφιστάμενα δικαιώματα των εργαζομένων που προβλέπον-
ται από την εθνική νομοθεσία ή τη διοικητική πρακτική ούτε
τις διατάξεις ή τη διοικητική πρακτική που έχουν σχέση με
τη συμμετοχή των εργαζομένων στα όργανα των θυγατρικών
Ευρωπαϊκής Εταιρείας (SE). 

Περισσότερα στη σελίδα 1142, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Συνδυασμένο πρόγραμμα απασχόλησης 
στις πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου 

Αθήνα, 25 Αυγούστου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνος Παναγιωτόπουλος, ο
υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμ-
ματέας Εμπορίου Μανούσος Βολουδάκης και ο διοικητής του ΟΑΕΔ
Γιώργος Βερναρδάκης παρουσίασαν σήμερα το πρόγραμμα «Με-
ρική Απασχόληση σε Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις του Λιανικού
Εμπορίου (0-3 Ατόμων)» στο πλαίσιο του συνδυασμένου προ-
γράμματος απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (Stage) με επιδό-
τηση απασχόλησης συνολικής διάρκειας 20 μηνών. 

Κατά την κοινή αυτή Συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Δημήτρης Σιούφας επεσήμανε τα εξής:

«Σήμερα έχουμε τη χαρά να ανακοινώνουμε με τον υπουργό Απα-
σχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Πάνο Παναγιωτόπουλο, τον
υφυπουργό Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας Γεράσιμο Για-
κουμάτο, το γενικό γραμματέα του υπουργείου Απασχόλησης & Κοι-
νωνικής Προστασίας Δημήτρη Κόντο και το Διοικητή του ΟΑΕΔ
Γιώργο Βερναρδάκη ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης των
εμπόρων και ιδίως των αυτοαπασχολούμενων και όσων έχουν μέχρι
3 υπαλλήλους: Ο σκοπός αυτής της συνέντευξης και της ενημέρωσης
και υμών αλλά και του ελληνικού λαού, είναι να σας παρουσιάσουμε
ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα στήριξης των εμπόρων και ιδιαίτερα
των αυτοαπασχολουμένων και εκείνων που απασχολούν μέχρι 3 ερ-
γαζόμενους.

Το πρόγραμμα «Μερική Απασχόληση σε πολύ Μικρές Επιχειρή-
σεις του Λιανικού Εμπορίου» είναι ένα πρόγραμμα που έρχεται αμέ-
σως μετά τις πρόσφατες μεταρρυθμίσεις, τον πρόσφατο νόμο για το
εμπόριο του αύριο. Ένα πρόγραμμα που μπαίνει σε εφαρμογή τόσο
για να στηρίξει τις πολύ μικρές επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου, όσο
και για να τονώσει την απασχόληση.

Η νέα εποχή, με τις δυσκολίες αλλά και τις ευκαιρίες που περι-
κλείει, απαιτεί από όλους, και πρωτίστως από τη Νέα Διακυβέρνηση,
ευθύνη, νέες ιδέες και αποφασιστικότητα. Απαιτεί αλλαγές και με-
ταρρυθμίσεις που θέτουν ένα υγιές πλαίσιο, που βάζουν τις προ-
ϋποθέσεις, για ένα μέλλον με προοπτική για όλους. 

Ο Νόμος για το εμπόριο (που ψηφίστηκε στη Βουλή και δημοσι-
εύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19.8.2005), ο νόμος
3377 συμβάλλει στη δημιουργία ενός νέου, υγιούς εμπορικού περι-
βάλλοντος στην Χώρα μας διασφαλίζοντας το συλλογικό συμφέρον.
Γιατί ο υγιής εμπορικός ανταγωνισμός σημαίνει κέρδος για
όλους. Εμπορικές επιχειρήσεις, μικρές, μεσαίες, μεγάλες, τις παρα-
γωγικές δυνάμεις, εργαζόμενους, πολίτες - καταναλωτές. 
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Με τη μεταρρύθμιση στο εμπόριο...
- ανταποκριθήκαμε στις απαιτήσεις της νέας εποχής,
- εξυγιαίνουμε τη λειτουργία της αγοράς με κανόνες για όλους,
- δημιουργούμε συνθήκες ελέγχου 

και ουσιαστικής εφαρμογής των ρυθμίσεων. 
Η μεταρρύθμιση αυτή φέρνει σημαντικές θεσμικές αλλαγές που…
- εκσυγχρονίζουν το εμπόριο, 
- στηρίζουν τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, 
- ευνοούν την επιχειρηματική δραστηριότητα, 
- λειτουργούν σε όφελος των καταναλωτών. 

Είναι μια μεγάλη ευκαιρία για όλους ώστε το εμπόριο να
αποκτήσει μια νέα δυναμική. 

Ο Νόμος αυτός σε συνδυασμό με μια σειρά σημαντικών κυβερ-
νητικών δράσεων που προωθούμε για πρώτη φορά, δημιουργούν
ένα πραγματικά αποδοτικό πλέγμα πολιτικών για τη στήριξη του
εμπορίου. Εδώ θα ήθελα να σας αναφέρω το πρόγραμμα του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης για το εμπόριο, το πρόγραμμα του υπουργείου Ανά-
πτυξης για τις υπηρεσίες που θα ανακοινώσουμε την επόμενη
εβδομάδα, ώστε να στηριχθεί πολλαπλώς το εμπόριο.

Ο Νόμος αυτός είναι δομικό μέρος καίριων διαρθρωτικών αλλα-
γών και μεταρρυθμίσεων που προωθεί η Κυβέρνηση. Θέτει ένα στα-
θερό πλαίσιο λειτουργίας για το εμπόριο του αύριο. Θεσπίζει
σύγχρονους, αποδοτικούς και κυρίως δίκαιους κανόνες για όλους.
Κανόνες οι οποίοι… 
- διασφαλίζουν τους εμπόρους απέναντι στον αθέμιτο ανταγωνι-

σμό, 
- προστατεύουν τις εμπορικές επιχειρήσεις και τους καταναλωτές

από τις αρνητικές παρενέργειες του παραεμπορίου,
- διασφαλίζουν για τους καταναλωτές καλύτερες συνθήκες εξυπη-

ρέτησης, με περισσότερες ευκαιρίες για χαμηλότερες τιμές.
Εστιάζω στα οκτώ κυριότερα σημεία του Νόμου: 

Πρώτον, με μία σειρά από σημαντικές ρυθμίσεις διαμορφώνεται
ένα πλήρες αναπτυξιακό πλαίσιο που βάζει σε τάξη τον χώρο του
υπαίθριου εμπορίου και των λαϊκών αγορών, καθώς...
• Αναμορφώνεται το καθεστώς χορήγησης αδειών, με την καθιέ-

ρωση αντικειμενικών κριτηρίων και διαφανών διαδικασιών.
• Καθιερώνεται ένα αυστηρό πλαίσιο λειτουργίας, ενώ παράλληλα

γίνεται αυστηρότερο το σύστημα ελέγχου και επιβολής προστίμων
στους παραβάτες.

• Γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή του χώρου των χονδρεμπόρων
σε ολόκληρη την Ελλάδα. 

• Προστατεύεται το στεγασμένο εμπόριο, που έχει πολλαπλάσιο
κόστος λειτουργίας και μόνιμες θέσεις εργασίας. 
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• Περιορίζεται το παραεμπόριο.
• Καταργούνται τα κυκλώματα μεσαζόντων, που αποκομίζουν αδι-

καιολόγητα κέρδη αυξάνοντας την τελική τιμή για τον καταναλωτή.
Δεύτερον, θεσπίζεται νέο μόνιμο σύστημα εκπτώσεων, και

αναμορφώνεται το καθεστώς των προσφορών, ώστε να προστα-
τεύονται τα συμφέροντα των καταναλωτών και να μη δημιουργούνται
συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρών επιχειρή-
σεων. Στόχος μας λογικές τιμές για 10 μήνες, και πραγματικές εκπτώ-
σεις για 2 μήνες το χρόνο. 

Τρίτον, ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν τις πωλήσεις κάτω
του τιμολογιακού κόστους σε όφελος του καταναλωτή. Με τρόπο,
δηλαδή, που μέρος ή το σύνολο της έκπτωσης από τους προμηθευτές
ή τις βιομηχανίες να περνάει στον καταναλωτή. 

Τέταρτον, θεσπίζονται αυστηρότεροι όροι και αντικειμενικές δια-
δικασίες στον τρόπο με τον οποίο χορηγούνται από τις Νομαρχίες οι
άδειες για τα μεγάλα καταστήματα στην περιφέρεια. Για πρώτη
φορά, δηλαδή, μπαίνουν κανόνες εμπορικής χωροταξίας, έτσι ώστε:
• να μην αναπτύσσονται με άναρχο τρόπο οι εμπορικές δραστη-

ριότητες,
• να προφυλάσσονται όπου είναι αναγκαίο οι τοπικές κοινωνίες από

φαινόμενα γιγαντισμού που πλήττουν την παραδοσιακή εμπορική
δραστηριότητα,

• αλλά και να μην παρεμποδίζεται αδικαιολόγητα η νέα εμπορική
δραστηριότητα και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.
Πέμπτον, μπαίνει τέρμα στα φαινόμενα επιδίωξης υπερβολικού

κέρδους σε χώρους με συνθήκες μονοπωλιακής εκμετάλλευσης
(όπως για παράδειγμα τα κυλικεία σε αρχαιολογικούς ή άλλους
τουριστικούς χώρους). Ορίζεται, δηλαδή, στους χώρους αυτούς,
ανώτατο όριο τιμών λιανικής πώλησης, σε ορισμένα βασικά είδη και
προστατεύεται έτσι όχι μόνο η τσέπη του καταναλωτή -Έλληνα και
ξένου-, αλλά και η εικόνα της Χώρας μας.

Έκτον, αντιμετωπίζεται ο αθέμιτος ανταγωνισμός στον ευαίσθητο
χώρο του βιβλίου. Μπαίνει τάξη στις εκθέσεις βιβλίου και περιορίζε-
ται το παραεμπόριο που βλάπτει κυρίως τα μικρότερα βιβλιοπωλεία.

Έβδομον, με τη σύσταση Συμβουλίου Ηλεκτρονικώς Επιχειρείν,
η Ελλάδα αποκτά, για πρώτη φορά, επιτελικό και εκτελεστικό όργανο
χάραξης και υλοποίησης επιχειρησιακού σχεδίου για την αξιοποίηση
των δυνατοτήτων της ψηφιακής οικονομίας.

Τέλος, θεσμοθετείται εθνικό πλαίσιο ωραρίου λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων καθημερινά, για όλη την διάρκεια του χρό-
νου και για ολόκληρη τη Χώρα έως τις 21:00, από τη Δευτέρα έως την
Παρασκευή. Και έως τις 20:00, το Σάββατο. 

Για μια ακόμα φορά θέλω να υπογραμμίσω ότι η θεσμοθέτηση
του ενιαίου εθνικού πλαισίου ωραρίου για όλη την χώρα, είναι μια
κατάκτηση για όλους. Δεν θεσπίζεται υποχρεωτικό ωράριο λει-
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τουργίας των καταστημάτων. Γι’ αυτό λέμε ότι είναι μια ρύθμιση τίμια
για τους εμπόρους. 
- Οι Νομάρχες (αιρετοί) που θα αποφασίσουν να διευρύνουν τις

ώρες λειτουργίας των καταστημάτων, γιατί αυτό εξυπηρετεί τις το-
πικές ιδιαιτερότητες, θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. 

- Οι τοπικοί εμπορικοί σύλλογοι (επίσης αιρετοί) που θα αποφασί-
σουν να κλείνουν νωρίτερα θα έχουν τη δυνατότητα να το πράξουν. 

- Ο έμπορος, ο καταστηματάρχης, που θα επιθυμεί να είναι ανοιχτός
μέχρι τις 21:00 τις καθημερινές και μέχρι τις 20:00 το Σάββατο, θα
έχει τη δυνατότητα, θα έχει το δικαίωμα να το πράξει, χωρίς να δια-
τρέχει τον κίνδυνο προστίμων και δικαστικών διώξεων. 
Το δικαίωμα στην εργασία είναι αδιαπραγμάτευτο. Δεν απα-

γορεύεται και δεν μπορεί να τιμωρείται.
• Τα δικαιώματα των εργαζόμενων στο εμπόριο προστατεύον-

ται απόλυτα. Οι ώρες εργασίας για τους εμποροϋπαλλήλους
είναι ανεξάρτητες από τις ώρες της δυνητικής λειτουργίας των κα-
ταστημάτων. Με τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας Πάνο Παναγιωτόπουλο συνεργαστήκαμε για να
υπάρξει συστηματική εποπτεία και έλεγχος από τις επιθεω-
ρήσεις εργασίας. Θα είμαστε αμείλικτοι απέναντι σε ενδεχόμενα
φαινόμενα εντατικοποίησης της εργασίας σε βάρος των εργαζό-
μενων. Είμαστε βέβαιοι ότι το ίδιο θα πράξουν και οι συνδικαλι-
στικές οργανώσεις. 
Το εμπόριο έχει τρεις πόλους: παραγωγούς, εμπόρους και κατα-

ναλωτές. Χωρίς καταναλωτές δεν υπάρχει εμπόριο, χωρίς κατα-
νάλωση δεν υπάρχει παραγωγή. Η προσαρμογή στις διευρυμένες
πλέον ανάγκες των καταναλωτών είναι χρυσός κανόνας στις σύγ-
χρονες αγορές. Η συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας,
έχει σχεδόν διπλασιαστεί τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια. Για τις πολ-
λές οικογένειες με δύο εργαζόμενους γονείς οι ώρες λειτουργίας των
εμπορικών καταστημάτων συμπίπτουν με τις ώρες εργασίας τους.
Και δεν πρέπει να παραγνωρίζουμε τα 15.000.000 ξένων επισκεπτών
- καταναλωτών στην Χώρα μας. Δόξα τω Θεώ φέτος, αξιοποιώντας
και το ολυμπιακό κεκτημένο, έχει πολύ καλές επιδόσεις στον τουρι-
σμό. Η χώρα μας δέχεται 15.000.000 τουρίστες που δεν τους θέλουμε
μόνο για τον ήλιο και την θάλασσα, αλλά πρέπει να και οιωνοί, πελά-
τες του παραγωγικού ιστού της χώρας.

Ο καταναλωτής που κάνει τις αγορές του κάτω από πίεση χρόνου
είναι πιο πιθανό να καταλήξει στο πολυκατάστημα, στο μεγάλο super
market. Δεν έχει τη δυνατότητα να αναζητήσει εναλλακτικές αγορές
και να κάνει σύγκριση τιμών. Αυτό λειτουργεί σε βάρος του. Για όλους
αυτούς τους λόγους γίνεται προφανές ότι με τις ρυθμίσεις του νέου
νόμου τα οφέλη για τους πολίτες - καταναλωτές σε όλη την Ελ-
λάδα είναι σημαντικά. 
• Στο πλαίσιο των ρυθμίσεων για την ανάπτυξη του εμπορίου, και
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για αυτό υπήρξε η συστηματική συνεργασία των δύο υπουργείων
και του απευθυνόμενου προς εσάς και του κυρίου Παπαθανασίου
και του κυρίου Βολουδάκη προς τον υπουργό Απασχόλησης και
Κοινωνικής Προστασίας κυρίου Παναγιωτόπουλου και του διοι-
κητή του ΟΑΕΔ κυρίου Βερναρδάκη, εκτιμούμε ότι χρειάζεται να
υπάρξει πρόγραμμα στήριξης των πολύ μικρών επιχειρήσεων και
ειδικά αυτών που απασχολούν το πολύ μέχρι τρία (3) άτομα προ-
σωπικό. Δηλαδή, είναι πιθανό να υπάρξει αύξηση της ζήτησης
χρόνου εργασίας από αυτές τις πολύ μικρές επιχειρήσεις.

• Οι πολύ μικρές, οικογενειακού χαρακτήρα, εμπορικές επιχειρήσεις
αποτελούν τη μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηματικών μονάδων
στη Χώρα μας και συμβάλλουν με αποφασιστικό τρόπο στο συ-
νολικό μέγεθος της απασχόλησης. Παρότι διαχρονικά προκύ-
πτουν ανάγκες απασχόλησης επιπλέον προσωπικού (όπως
σήμερα), αντιμετωπίζουν με επιφύλαξη ή/και αδυναμία το ενδε-
χόμενο προσλήψεων για διάφορους λόγους που σχετίζονται με
οικονομικούς και οργανωτικούς παράγοντες. Και κύρια με τα προ-
γράμματα τα οποία υπήρχαν μέχρι σήμερα, η υποχρέωση την
οποία είχαν να κρατούν για διπλάσιο χρονικό διάστημα με δικές
τους δαπάνες το προσωπικό αυτό το οποίο απασχολήθηκε μέσα
από τα προγράμματα του ΟΑΕΔ, να κάνει τις επιχειρήσεις αυτές
να είναι επιφυλακτικές για την απασχόληση εργαζομένων.

• Το Πρόγραμμα «Μερική Απασχόληση σε Πολύ Μικρές Επι-
χειρήσεις του Λιανικού Εμπορίου (0-3 ατόμων)» που ζήτησε
το Υπουργείο Ανάπτυξης έρχεται να καλύψει ακριβώς αυτή την
ανάγκη προσαρμογής, η οποία ενδέχεται να προκύψει για κά-
ποιες επιχειρήσεις του χώρου αυτού. Μεσοσταθμικά, το Πρό-
γραμμα επιδοτεί περίπου το 40% της συνολικής εργοδοτικής
επιβάρυνσης.

• Ένα σημαντικό θετικό στοιχείο του Προγράμματος είναι ότι οι αυ-
τοαπασχολούμενοι, δηλ. οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προσω-
πικό, με την ενθάρρυνση αυτού του Προγράμματος, έχουν μια
ευκαιρία εξοικείωσης («μάθησης») με τη λογική και τις διαδικασίες
της πρόσληψης υπαλλήλου. Οι ατομικές επιχειρήσεις χωρίς προ-
σωπικό με την ενθάρρυνση αυτού του προγράμματος θα εξοι-
κειωθούν και στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού για τις
οποίες δεν είναι εθισμένοι και εκφράζουν με επιφυλακτικότητα, με
την γραφειοκρατία, με την καθυστέρηση από τις διαδικασίες
πρόσληψης ενός νέου εργαζομένου.

• Ταυτόχρονα, όμως, το Πρόγραμμα στοχεύει στην ικανοποίηση
και των αναγκών των εργαζομένων, ιδιαίτερα δε αυτών που
αναζητούν και επιλέγουν μορφή εργασίας (όπως είναι η μερική
απασχόληση) που να τους επιτρέπει να συνδυάζουν τις οικογενει-
ακές ή άλλες υποχρεώσεις τους με την επαγγελματική τους ζωή.

• Η μερική απασχόληση στην Ελλάδα, βρίσκεται καθηλωμένη αρ-
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κετά χρόνια σε ένα ποσοστό της τάξης του 4 με 5%. Την ίδια
στιγμή, ο κοινοτικός μέσος όρος ανέρχεται περίπου στο 18%. Αν-
τιλαμβανόμαστε την προώθηση της μερικής απασχόλησης, ως μία
επιπλέον δυνατότητα του εργαζόμενου να επιλέξει το χρόνο
απασχόλησης του. Ειδικά δε, για τις γυναίκες ως μία ευκαιρία
συμφιλίωσης των επαγγελματικών και οικογενειακών τους υπο-
χρεώσεων. Το ίδιο ισχύει και για τους φοιτητές που θέλουν ένα
επιπλέον εισόδημα με το χρόνο τον οποίο μπορούν να διαθέσουν
για μερική απασχόληση και να ελαφρύνουν τα οικογενειακά βάρη
για τις σπουδές τους. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προώθηση
της μερικής απασχόλησης, πρέπει να γίνεται σε συναινετικό
πλαίσιο. Υπογραμμίζω στο σημείο αυτό ότι οι κοινωνικοί εταίροι
(κατανοώντας τα αμοιβαία επωφελή χαρακτηριστικά του θεσμού),
προχώρησαν στην έγκριση αυτού του προγράμματος.

 Το Πρόγραμμα που σας παρουσιάζουμε σήμερα είναι αποτέλε-
σμα κοινής πρωτοβουλίας, δημιουργικής συνεργασίας και με-
θοδικής δουλειάς συναρμόδιων Υπουργείων (Ανάπτυξης,
Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας) και Φορέων (ΟΑΕΔ).
Η φιλοσοφία και πρακτική της Κυβέρνησης είναι δεδομένη: Για τα
μεγάλα προβλήματα, για τα μείζονα θέματα της ελληνικής κοινω-
νίας (όπως είναι η αύξηση της απασχόλησης, η καταπολέμηση
της ανεργίας, η στήριξη του παραγωγικού ιστού της Χώρας),
απαιτούνται μεθοδικές και συντονισμένες παρεμβάσεις. Απαιτείται
ολοκληρωμένη προσέγγιση των ζητημάτων. Απαιτείται ενδελεχής
ανάλυση όλων των παραμέτρων. Απαιτείται συνεργασία.
Θέλω να ευχαριστήσω τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνι-

κής Προστασίας Πάνο Παναγιωτόπουλο και το Διοικητή του ΟΑΕΔ
Γιώργο Βερναρδάκη και τους κοινωνικούς εταίρους για την ευαισθη-
σία που έδειξαν για αυτή την μεταβατική περίοδο στήριξης του λιανι-
κού εμπορίου ώστε να αποκτήσει νέα δυναμική ανάπτυξης και
βεβαίως και κερδών. 

Στέκομαι στο τελευταίο γιατί το γνωρίζετε όλοι σας. Αυτή η Κυ-
βέρνηση στηρίζει το επιχειρείν, στηρίζει το νόμιμο κέρδος. Οι
επιχειρήσεις δεν είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα και εμείς έχουμε την
τόλμη ευθέως να το λέμε ότι οι επιχειρήσεις χωρίς κέρδη δεν μπορεί
να υπάρξουν. Και χωρίς επιχειρήσεις δεν μπορεί να υπάρξει καταπο-
λέμηση της ανεργίας και αύξηση της απασχόλησης.»

Ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνος
Παναγιωτόπουλος επεσήμανε τα εξής:

«Καταρχήν, μια και είμαστε και φιλοξενούμενοι εδώ, θέλω να ευ-
χαριστήσω τον Δημήτρη Σιούφα, επικεφαλής της ηγεσίας του
υπουργείου Ανάπτυξης, παλιό φίλο. Τον Γιάννη Παπαθανασίου,
υφυπουργό αρμόδιο για τα θέματα για τα οποία έχουμε και καταθέ-
τουμε μπροστά σας το αντικείμενο της συνεργασίας και το προϊόν.
Και το γενικό γραμματέα, τον Μανούσο Βoλουδάκη για τη φιλόξενη
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πρόσκληση της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου, να είμαστε εδώ
κοντά σας και να κάνουμε αυτή τη σημαντική ανακοίνωση.

Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον υφυπουργό Απασχόλησης, το
Γεράσιμο Γιακουμάτο. Το γενικό γραμματέα του υπουργείου τον
Τάκη Κόντο για θέματα απασχόλησης, υπάρχουν και άλλοι γενικοί
γραμματείς. Και βεβαίως τον καλό και στενό μου συνεργάτη τον διοι-
κητή του ΟΑΕΔ τον κ. Γιώργο Βερναρδάκη, γιατί δουλέψαμε από
κοινού για να μπορέσουμε να σας παρουσιάσουμε σήμερα αυτό το
πρόγραμμα.

Πριν μιλήσω για το πρόγραμμα, μια γενική διαπίστωση. Το ζήτημα
της ανεργίας αποτελεί ίσως το υπ΄ αριθμόν ένα πρόβλημα που αντι-
μετωπίζει σήμερα η ελληνική κοινωνία. Η αντιμετώπισή του, η κατα-
πολέμησή του απαιτεί συνέργιες πολλών και διαφορετικών
υπουργείων. 

Εάν, για παράδειγμα, δεν δουλέψει η οικονομία, εάν δεν ενισχυθεί
η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας, εάν δεν βοηθήσει η
κυβέρνηση με θεσμικά μέτρα, με μεταρρυθμίσεις τομές τη μικρομε-
σαία επιχείρηση, η οποία κυρίως είναι ο παραγωγός της απασχόλη-
σης. Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως επιχειρήσεως
εντάσεως εργασίας, τότε δεν μπορούμε να συζητάμε για καταπολέ-
μηση της ανεργίας και προώθηση της απασχόλησης.

Το λέω για να επισημαίνω πόσο σημαντικό είναι το γεγονός ότι
από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης ο Δη-
μήτρης Σιούφας και τα υπόλοιπα μέλη της πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου, ανέπτυξαν μαζί μας την πιο στενή, την πιο αξιόπιστη και
την πιο αποτελεσματική συνεργασία σε καθημερινό επίπεδο.

Το γεγονός αυτό το θεωρούμε όχι μόνο αυτονόητο, αλλά όπως
σας είπα και απαραίτητο. Γιατί όταν βλέπουμε το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης να δίνει τη μάχη για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ελ-
ληνικής οικονομίας, γνωρίζουμε ότι η ανταγωνιστικότητα δεν είναι
λογιστικό ή αριθμητικό μέγεθος μόνο. Η ανταγωνιστικότητα σε μια κοι-
νωνία και σε μια οικονομία είναι πριν από όλα μέγεθος ανθρωπομε-
τρικό. Αφορά ανθρώπινα μεγέθη.

Περισσότερη ανταγωνιστικότητα σημαίνει περισσότερη απασχό-
ληση, σημαίνει λιγότερη ανεργία. Μικρότερη ανταγωνιστικότητα, ισχνή
ανταγωνιστικότητα σημαίνει καθηλωμένη απασχόληση, σημαίνει καλ-
πάζουσα ανεργία.

Δυστυχώς, η Κυβέρνηση παρέλαβε μια κατάσταση πολύ δυσάρε-
στη όπως γνωρίζετε. Οι προηγούμενες κυβερνήσεις πέτυχαν το ακα-
τανόητο. Δηλαδή, να συνδυάζουν υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης πολύ
πάνω από το ευρωπαϊκό μέσον όρο της περιόδου εκείνης, με καθη-
λωμένη απασχόληση και ανεργία να κυμαίνεται σε δυσθεώρητα ύψη.

Σας θυμίζω ότι η Κυβέρνηση Καραμανλή παρέλαβε τον Μάρτη
2004 την ανεργία στο 11,3%, 16-17 μήνες μετά η ανεργία κυμαίνεται
στα επίπεδα του 10,4% έχοντας σημειώσει μια κάμψη περίπου της
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τάξεως του 0,9-1%. Είναι σημαντική κάμψη, δεν μας ικανοποιεί. Σε
καμία περίπτωση δεν μας ικανοποιεί. Ο αγώνας συνεχίζεται. Είναι
σκληρός, είναι συντονισμένος, αφορά συνολικά την Κυβέρνηση. Και
βεβαίως η συνεργασία υπουργείων όπως το Ανάπτυξης με το Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, γιατί ο στόχος παραμένει και
θα επιτευχθεί. Στα τέλη της τετραετίας η Κυβέρνηση Καραμανλή θα
μειώσει την ανεργία κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες.

Δεσμευτήκαμε, το συμπεριλάβαμε στις προγραμματικές εξαγγελίες
του Πρωθυπουργού και των υπουργών και αυτό θα γίνει πράξη. Αλλά
όπως είπαμε αυτό χρειάζεται συντονισμένες ενέργειες και πρωτοβου-
λίες. Και για να ξεκαθαρίσουμε το τοπίο, το κράτος ως επιχειρηματίας
δημιουργεί αποτελμάτωση, δημιουργεί διαφθορά, δημιουργεί αδιέ-
ξοδα. Το κράτος έχει το ρόλο του σε άλλα επίπεδα. Στην κοινωνική πο-
λιτική, στο να θέτει τους κανόνες του παιχνιδιού. Στο να εποπτεύει τους
κανόνες του ελεύθερου και ανόθευτου ανταγωνισμού. 

Και αυτό κάνει το υπουργείο Ανάπτυξης κατά τον καλύτερο δυ-
νατό τρόπο. Και θέλω να συγχαρώ τον Δημήτρη Σιούφα και τους συ-
νεργάτες του για ότι έχουν πετύχει σε αυτό το διάστημα. Διότι αυτό
αντανακλάται σε ολόκληρη την κοινωνία και αντανακλάται και στα
πεδία αναφοράς του υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προ-
στασίας.

Τώρα, όπως σας είπα, ο αγώνας για την προώθηση της απασχό-
λησης είναι διαρκής. Η προσπάθεια πρέπει να είναι συντονισμένη και
βεβαίως υπηρετείται και από τις δράσεις για την προώθηση της απα-
σχόλησης που αναλαμβάνει το υπουργείο Εργασίας και ο ΟΑΕΔ.

Εδώ, λοιπόν, στην κατάλληλη στιγμή έχουμε ένα πρόγραμμα, το
οποίο έρχεται με επιδοτούμενη απασχόληση που αφορά 10.000 ανέρ-
γους σε χρονικό διάστημα περίπου δύο ετών, 20 μηνών, για να κα-
λύψει ακριβώς το κρίσιμο διάστημα, το μεσοδιάστημα της
προσαρμογής από το ένα καθεστώς στο άλλο. Για να δώσει τη δυνα-
τότητα ιδιαίτερα σε γυναίκες αλλά και σε νέους ανέργους να προχω-
ρήσουν με αυτό το πρόγραμμα μερικής απασχόλησης, μιλάμε για 4
ώρες την ημέρα.

Όπως σας είπα, το κόστος επιδοτείται μέχρι και 40% του συνολι-
κού κόστους από τον ΟΑΕΔ, προέρχεται από τον ΛΑΕΚ πράγμα που
προϋποθέτει και τη συναίνεση των κοινωνικών εταίρων. Γεγονός
πάρα πολύ σημαντικό. Και έχει ως στόχο ακριβώς να καλύψει αυτές
τις ανάγκες της συγκεκριμένης αγοράς, μιας αγοράς που είναι αγορά
εντάσεως εργασίας και την οποία θέλουμε να την βοηθήσουμε να
αναπτυχθεί πάνω σε στέρεες και σε υγιείς βάσεις.

Να ανοίξω μια παρένθεση, το είπε ο Δημήτρης Σιούφας, το επα-
ναλαμβάνω και εγώ. Κατά τον πλέον κατηγορηματικό, σαφή και από-
λυτο τρόπο. Οι αλλαγές που έγιναν το καλοκαίρι είναι πάρα πολύ
σημαντικές. Είτε αφορούν το ωράριο, είτε αφορούν το νέο νόμο για
τις εργασιακές σχέσεις. 
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Πιστεύουμε όμως ότι κανένας νόμος και ο πλέον ευνοϊκός και ο
πλέον σημαντικός και ο πιο ρηξικέλευθος, δεν θα έχει, δεν θα παράγει
στην πράξη τα θετικά του αποτελέσματα, αν δεν λειτουργούν με αξιό-
πιστο τρόπο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί. 

Σωστά, λοιπόν, ειπώθηκε πριν από τον Δημήτρη Σιούφα, το επα-
ναλαμβάνω και εγώ, ότι με κάθε τρόπο και με συστηματικούς ελέγ-
χους θα περιφρουρηθούν τα δικαιώματα εργασιακά και ασφαλιστικά
των εργαζομένων και στο χώρο του εμπορίου. Διότι στόχος είναι ακρι-
βώς η προώθηση της απασχόλησης, η προσφορά περισσότερης ερ-
γασίας και όχι βεβαίως η εξουθένωση ή η καταπόνηση του
εργαζομένου πέρα από τα νόμιμα όρια. 

Τώρα, επιστρέφουμε στο πρόγραμμα. Το κόστος του προγράμ-
ματος είναι 48.280.000 ευρώ. Όπως σας είπα θα καλυφθεί από το
λογαριασμό του ΛΑΕΚ. Οι ωφελούμενοι άνεργοι είναι 10.000 ηλικίας
έως 50 ετών, οι οποίοι ειρήσθω εν παρόδω δεν πρέπει να συνδέονται
με πρώτο βαθμό συγγένειας με τον επιχειρηματία.

Όπως σας είπε και ο Δημήτρης ο Σιούφας, αφορά επιχειρήσεις
που απασχολούν από κανέναν (αυτοαπασχόληση) μέχρι και 3 εργα-
ζομένους. Είναι πληθώρα επιχειρήσεων τέτοιων στην ελληνική, οικο-
νομική και κοινωνική πραγματικότητα, όπως γνωρίζετε. Και είναι
επιχειρήσεις εντάσεως εργασίας.

Τις λεπτομέρειες θα σας τις αναπτύξουν οι καλοί φίλοι εδώ και συ-
νεργάτες και συνάδελφοι. Αλλά εγώ θα σταθώ σε ορισμένα κρίσιμα ση-
μεία. Το πρώτο κρίσιμο σημείο είναι η ανθρωπογραφία των αποδεκτών.
Ένα μεγάλο μέρος θα είναι γυναίκες. Όπως ξέρετε η συμμετοχή των
γυναικών στον ενεργό πληθυσμό στην Ελλάδα σε σχέση με τον ευρω-
παϊκό όρο είναι ακόμη χαμηλή. Η δε μερική απασχόληση, όπως σωστά
ειπώθηκε από τον συνάδελφο υπουργό Ανάπτυξης πριν, είναι στην Ελ-
λάδα σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. 

Και στις δύο περιπτώσεις επιδιώκουμε και θα έχουμε θετικό απο-
τέλεσμα. Δηλαδή αύξηση της συμμετοχής της γυναίκας στον ενεργό
πληθυσμό και ταυτόχρονα αύξηση της μερικής απασχόλησης. Έτσι,
προσφέρουμε τη δυνατότητα σε γυναίκες, οι οποίες θέλουν να εργα-
στούν όχι με πλήρες ωράριο να μπορέσουν να συνδυάσουν τις ανάγ-
κες και του επαγγελματικού βίου και της οικογενειακής ζωής.

Τώρα, ο δεύτερος στόχος, ο οποίος επίσης είναι πάρα πολύ ση-
μαντικός και πάρα πολύ σωστά αναλύθηκε πριν, είναι η υποστήριξη
των πολύ μικρών, οικογενειακού τύπου, επιχειρήσεων που απασχο-
λούν όπως είπαμε έως 3 άτομα το πολύ προσωπικό. Και προσέξτε
κάτι, θέλουμε εκεί, σε αυτόν που είναι αυτοαπασχολούμενος να τον
εξοικειώσουμε σε αυτό το διάστημα των 20 μηνών, 2 το διάστημα
προθαλάμου, δηλαδή εξοικείωσης, και 18 μήνες το πρόγραμμα, να
τον εξοικειώσουμε με την αντίληψη της πρόσληψης ενός υπαλλήλου.
Και αυτό είναι σημαντικό για εκατοντάδες χιλιάδες επιχειρήσεις στην
Ελλάδα που δουλεύουν στη βάση της αυτοαπασχόλησης.
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Οι δικαιούχοι του προγράμματος θα πρέπει να είναι άνεργοι, επι-
δοτούμενοι ή μη και να είναι γραμμένοι στα μητρώα ανέργων του
ΟΑΕΔ. Πρέπει να έχει συμπληρωθεί το ατομικό σχέδιο δράσης που
όπως ξέρετε συμπληρώνεται από τα ΚΠΑ. Πρέπει να έχουν την ελ-
ληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης ή να είναι Έλληνες ομογενείς που απασχολούνται νόμιμα
στην Ελλάδα.

Θέλω να σημειώσω ότι τουλάχιστον το 67% θα καλυφθεί από
ανέργους οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων των
υπηρεσιών του ΟΑΕΔ μέχρι 6 μήνες όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25 ετών.
Και μέχρι 12 μήνες όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω. Θα σας δώ-
σουμε σε δημοσιότητα όλο το πρόγραμμα για να μην κουράζεστε να
κρατάτε εκτενείς σημειώσεις.

Τώρα, στο πλαίσιο της πολιτικής καταστολής της μακροχρόνιας
ανεργίας, η οποία είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα όπως ξέρετε της
ανεργίας στην Ελλάδα. Έως 33% θα καλυφθεί από ανέργους που
είναι εγγεγραμμένοι από 6 μήνες και άνω όσοι είναι ηλικίας μέχρι 25
ετών και από 12 μήνες και άνω όσοι είναι ηλικίας 25 ετών και άνω.

Περαιτέρω προϋποθέσεις θα σας δώσουν οι συνεργάτες και φίλοι
που βρίσκονται από την εδώ πλευρά του τραπεζιού. Εγώ θέλω για
μια ακόμα φορά να εκφράσω και την προσωπική μου ικανοποίηση
για το άριστο επίπεδο των σχέσεων και της συνεργασίας που οπωσ-
δήποτε είναι απαραίτητη για να μπορέσουμε να δώσουμε διέξοδο στο
αίτημα της αύξησης της απασχόλησης και της μείωσης της ανεργίας.

Επειδή εντός των ημερών θα ανακοινώσουμε και τα αποτελέ-
σματα της καταγεγραμμένης ανεργίας του Ιουλίου, σας θυμίζω ότι
αυτή η πολιτική ηγεσία είναι η πρώτη που ξεκίνησε να τα ανακοινώνει
και να τα δημοσιοποιεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ σε τακτά χρονικά
διαστήματα, όταν κάποιοι άλλοι τα απέκρυπταν.

Θέλω να σας πω ότι η μείωση που παρατηρείται για εμάς αποτε-
λεί ένα πρώτο βήμα αλλά σε καμία περίπτωση δεν μας ικανοποιεί, το
επαναλαμβάνω. Ο αγώνας συνεχίζεται, θα είναι σκληρός, θα είναι
συντονισμένος όπως γίνεται σήμερα και θα μας οδηγήσει στο προσ-
δοκώμενο και ήδη εξαγγελθέν τα από την πρώτη στιγμή που ορκί-
στηκε αυτή η Κυβέρνηση στόχο. Μείωση της ανεργίας κατά 3
τουλάχιστον ποσοστιαίες μονάδες στα τέλη της τετραετίας της Κυβέρ-
νησης της Νέας Δημοκρατίας.

Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους.»

Στην ομιλία του ο διοικητής του ΟΑΕΔ Γιώργος Βερναρδάκης
επεσήμανε:

«Μετά τις τοποθετήσεις του υπουργού Ανάπτυξης, του κ. Σιούφα
και του υπουργού Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας, του κ.
Παναγιωτόπουλου, νομίζω ότι κανείς δεν μπορεί να προσθέσει
πολλά πράγματα, αλλά θα πρέπει να ξεκινήσει από τις ευχαριστίες
για την εμπιστοσύνη που δείχνουν στο πρόσωπό μου, την εμπιστο-
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σύνη που δείχνουν στον Οργανισμό, ο οποίος έρχεται να δράσει συμ-
πληρωματικά στις αναπτυξιακές προσπάθειες της Κυβέρνησης.

Όπως ήδη έχετε αντιληφθεί, ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργα-
τικού Δυναμικού δεν ακολουθεί, αλλά δηλώνουμε ότι δεν θα ακολου-
θήσει και στο μέλλον την πεπατημένη. Την ανακοίνωση δηλαδή δύο
τετριμμένων προγραμμάτων στην αρχή κάθε χρονιάς, τα οποία έχουν
γίνει και βαρετά αλλά και από τις αξιολογήσεις που έχουν προκύψει
και αναποτελεσματικά.

Προσπαθούμε να εργαστούμε στη βάση δύο αρχών. Πρώτον, την
εναρμόνιση με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες, την οικονομική και
την αναπτυξιακή πολιτική της Κυβέρνησης. Και δεύτερον, να εμφανί-
ζουμε προγράμματα με ποιότητα, καινοτομία και στόχευση. 

Θα μου επιτρέψετε να σας θυμίσω ότι έχουμε προγράμματα για
τον πολιτισμό και το περιβάλλον, για τις νέες τεχνολογίες, για τις γυ-
ναίκες. Προγράμματα δηλαδή διαφορετικά από το παρελθόν και στο-
χευμένα πάντα υπέρ εκείνων που έχουν ανάγκη και μέσα σε ένα
πλαίσιο φιλικότητας και νοοτροπίας εξυπηρέτησης του πολίτη. 

Παρενθετικά να τονίσω και να υπενθυμίσω ότι αυτή την στιγμή
1000 υπάλληλοι Οργανισμού καταρτίζονται σε θέματα εξυπηρέτησης
του πολίτη. Το οποίο είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός και νομί-
ζουμε ότι θα δώσει και την ποιοτική διαφορά στο μέλλον.

Για να μην μακρηγορήσω, διότι όλα τα έχουν αναλύσει οι υπουρ-
γοί, θα μου επιτρέψετε να μπω σε δυο-τρία βασικά σημεία του προ-
γράμματος, το οποίο θα σας διανεμηθεί και είναι αυτό εδώ, είναι
ολόκληρο, μαζί με έναν πίνακα που δείχνει τις βασικές παραμέτρους
προς διευκόλυνση δική σας.

Έχουμε, λοιπόν, ένα πρόγραμμα που έρχεται συμπληρωματικά να
λειτουργήσει και να καλύψει πιθανές δυσκολίες στην εφαρμογή του
νέου ωραρίου και το οποίο εκτυλίσσεται, αναπτύσσεται σε δύο φάσεις.
Στην πρώτη φάση που είναι ένα πρόγραμμα διάρκειας δύο μηνών προ-
κειμένου να εξοικειωθεί ο άνεργος στο εργασιακό περιβάλλον αλλά και
να αξιολογήσει ο εργοδότης την αποτελεσματικότητα και τις προοπτικές
περαιτέρω συνεργασίας με τον άνεργο. Σε αυτό το χρονικό διάστημα
των 2 μηνών, αμείβεται με 15,00 ευρώ από τον Οργανισμό και μόνο. 

Στη συνέχεια, αυτό το πρόγραμμα μετατρέπεται σε πρόγραμμα
επιδότησης της απασχόλησης για ακόμα 18 μήνες, όπου συνολικά ο
οργανισμός επιδοτεί με 176,00 ευρώ μηνιαίως τον εργοδότη. Σε πε-
ριπτώσεις δε που ο εργοδότης θα δώσει αυξημένη αμοιβή κατά 25%,
τότε η επιδότησή μας φτάνει τα 233,00 ευρώ το μήνα.

Μιλάμε για μερική απασχόληση διάρκειας 4 ωρών την ημέρα και
πενθήμερη. Ο εργοδότης πρέπει να συμπληρώνει την αμοιβή του ερ-
γαζομένου πλέον στο ύψος των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
Θα καταθέτει δηλαδή το μισθό στο ύψος που προβλέπουν οι συλλο-
γικές συμβάσεις και το περίπου 40% θα προέρχεται από την επιδό-
τηση του Οργανισμού.
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Ωφελούμενοι θα είναι 10.000 άνεργοι. Στις αναλογίες 60% γυναί-
κες, γιατί ξέρετε ότι δίνουμε ιδιαίτερη σημασία, όπως σας αναλύθηκε
ήδη, στην προώθηση της απασχόλησης των γυναικών επειδή έχουμε
πολύ χαμηλά ποσοστά απασχόλησης ακόμα. Οι ηλικίες είναι από 18-
50 ετών. Επομένως, με την προϋπόθεση ότι κάθε επιχείρηση μπορεί
να προσλάβει έναν και μόνον εργαζόμενο, σημαίνει ότι θα ωφεληθούν
και 10.000 επιχειρήσεις αυτοαπασχολουμένων ή με μέχρι 3 το πολύ
εργαζομένους. Η προτεραιότητα δε με βάση το πρόγραμμα δίνεται
στους αυτοαπασχολούμενους. 

Εδώ να υπενθυμίσω ότι είναι στη γενικότερη πολιτική στόχευση
του υπουργείου Απασχόλησης, η στήριξη των αυτοαπασχολουμένων,
οι οποίοι υπό προϋποθέσεις μπορούν να αποτελούν υγιή κύτταρα
επιχειρηματικής δραστηριότητας και καλύπτουν βέβαια και ένα τερά-
στιο αριθμό και ήταν άδικο μέχρι σήμερα που δεν είχε στραφεί το εν-
διαφέρον της πολιτείας σε αυτές τις κατευθύνσεις.

Το κόστος συνολικά του προγράμματος είναι 48.200.000 €, καλύ-
πτεται από πόρους του ΛΑΕΚ. Και εδώ να επισημάνω και εγώ τη συ-
ναίνεση των κοινωνικών εταίρων, οι οποίοι με σειρά προγραμμάτων
έρχονται και αυτοί να συνδράμουν και να συνεισφέρουν στις πολιτικές
προώθησης της απασχόλησης.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου σημείωσε
τα εξής: 

«Σε όσα ελέχθησαν μέχρι τώρα εγώ δεν θα ήθελα να προσθέσω
τίποτα. Θα ήθελα απλώς να επισημάνω ότι αποδεικνύεται ότι όλες οι
ενέργειες της Κυβέρνησης είτε νομοθετικές παρεμβάσεις, είτε προ-
γράμματα, έχουν ένα συγκεκριμένο στόχο και εντάσσονται σε μια συγ-
κεκριμένη λογική και στρατηγική. Και αυτό το λέω ακριβώς διότι μέχρι
τώρα είχαμε συνηθίσει να έχουμε είτε αποφάσεις, είτε επιμέρους δρά-
σεις, οι οποίες δεν εντασσόντουσαν σε κάποια συγκεκριμένη στρα-
τηγική και πολιτική.

Αποδεικνύεται κάθε φορά ότι η κάθε δράση του υπουργείου Ανά-
πτυξης αλλά και των άλλων υπουργείων εντάσσονται σε μια συγκε-
κριμένη λογική. Η κάθε δράση έχει να συμπληρώσει, να καλύψει κενά
ή απαιτήσεις που δημιουργούνται από συγκεκριμένες κυβερνητικές
αποφάσεις. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης στον τομέα του εμπορίου και της αγοράς, ο στόχος είναι ένας. Να
ενισχυθούν με κάθε τρόπο, είτε με νομοθετικές παρεμβάσεις είτε με
προγράμματα είτε με επιμέρους αποφάσεις, οι μικρομεσαίες επιχει-
ρήσεις που είναι συγκριτικά περισσότερες και στην περιφέρεια της
χώρας.

Και νομίζουμε ότι αυτό δίνει και απάντηση σε όσους κατά καιρούς
κάνουν εύκολη κριτική, ότι είτε η Κυβέρνηση δεν έχει πρόγραμμα, δεν
έχει στρατηγική είτε ότι οι επιμέρους αποφάσεις δημιουργούν προ-
βλήματα. 

Όπως λέχθηκε πριν από τους υπουργούς αλλά και από τον κ.
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Βερναρδάκη, αποδεικνύεται ότι και η σημερινή παρέμβαση έρχεται
να καλύψει ένα πιθανό πρόβλημα, το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί
στις επιχειρήσεις τις μικρές λόγω του ωραρίου αλλά και εν πάση πε-
ριπτώσει στη λογική του να συνηθίσουν. Και είναι πάρα πολύ σημαν-
τικό αυτό το οποίο λέχθηκε, να συνηθίσουν στη λογική και στην ιδέα
της ύπαρξης και της απασχόλησης υπαλλήλων. Μια ιδέα που πολλές
φορές τις τρομάζει.

Νομίζω, λοιπόν, ότι για εμένα, πέρα από την πρακτική εφαρμογή
και τις πρακτικές συνέργιες αυτού του εξαιρετικά σημαντικού προγράμ-
ματος, σημασία έχει ότι έχουμε ένα πρόγραμμα, έχουμε ένα στόχο
δουλεύουμε με αυτόν και κάνουμε συγκεκριμένα βήματα για να ξεπε-
ράσουμε μεγάλες αδυναμίες που έχουμε συναντήσει και είναι βέβαιο
ότι στο τέλος με αυτές τις συντονισμένες δράσεις και του υπουργείου
Ανάπτυξης αλλά και των άλλων υπουργείων, το αποτέλεσμα θα είναι
σημαντικό και για την απασχόληση αλλά και για την ανταγωνιστικό-
τητα, που είναι το κλειδί για να μπορούμε να έχουμε πλούτο τον οποίο
να μπορούμε στη συνέχεια να μοιράσουμε στο σύνολο των πολιτών.

Στη συνέχεια σε παρέμβασή του ο υπουργός Ανάπτυξης Δημή-
τρης Σιούφας δήλωσε: 

«Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις που θέλετε και χωρίς να κάνω
κατάχρηση των δυνατοτήτων και των προγραμμάτων που έχει το
υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και ο ΟΑΕΔ, θα
ήθελα να θέσω υπόψη του υπουργού και του διοικητή του ΟΑΕΔ, ένα
νέο αίτημα του υπουργείου Ανάπτυξης για να το επεξεργαστούν το
επόμενο δίμηνο, ώστε το τέλος του χρόνου να είναι έτοιμο.

Ένα ίδιο πρόγραμμα, όπως αυτό, μόνο για τους αυτοαπασχολού-
μενους, ώστε να υπάρξει και περαιτέρω στήριξη των αυτοαπασχο-
λουμένων και βεβαίως περισσότερη απασχόληση και από γυναίκες
και από φοιτητές και από άλλους νέους ανθρώπους που θέλουν να
επιλέξουν την μερική απασχόληση.

Αυτό είναι το αίτημα κύριε Υπουργέ.»

Ο υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνος
Παναγιωτόπουλος πρόσθεσε:

«Εγώ θέλω να πω ότι το βλέπουμε πάρα πολύ θετικά για έναν
επιπρόσθετο λόγο. Όπως ξέρετε είμαστε οικονομία ευρείας διασπο-
ράς της επιχειρηματικότητας σε μικρομεσαία μεγέθη και ευρείας δια-
σποράς της αυτοαπασχόλησης.

Σκεφθείτε αν μπορούσαμε να εξοικειώσουμε αλλά ταυτόχρονα να
δώσουμε και την δυνατότητα κίνητρα επιπρόσθετα να εξοικειωθεί ο
αυτοαπασχολούμενος με την ιδέα και την ανάγκη και τη λειτουργικό-
τητα της πρόσληψης ενός υπαλλήλου, αντιλαμβάνεσθε ανά αυτοα-
πασχολούμενο τι θετικές επιπτώσεις αυτό θα μπορούσε να έχει για
την απασχόληση στην Ελλάδα.

Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση η πρό-
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ταση. Θα δουλέψουμε μαζί, για να είναι ακόμα μια κοινή συνεργασία
που θα την φέρουμε σε πέρας. Αλλά αυτό που πρέπει να πούμε είναι
το εξής. Όπως ξέρετε ο ΟΑΕΔ έχει ένα ετήσιο προϋπολογισμό της τά-
ξεως περίπου, για να έχετε εικόνα, των 2 δις Ευρώ. Ένα ποσό γύρω
στα 700.000.000 προέρχεται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα ποσό
γύρω στα 80-100 εκατομμύρια ευρώ προέρχεται από εθνικό προϋπο-
λογισμό (αυτό κυμαίνεται) και το υπόλοιπο προέρχεται από εισφορές
εργοδοτών και εργαζομένων. 

Αυτό που θέλω να ξέρετε είναι το εξής. Το ΛΑΕΚ είναι ένας χωρι-
στός λογαριασμός, ο οποίος έχει συγκεκριμένους πόρους και βεβαίως
συγκεκριμένη στόχευση. Αυτή η διαδικασία είναι μέσα στους στόχους
του ΛΑΕΚ. Και για αυτό συζητούμε με τους κοινωνικούς εταίρους και
για αυτό βλέπετε ότι εδώ μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις για
άλλα θέματα, αλλά εδώ υπήρξε στήριξη καθολική. Για αυτό και ο
υπουργός Ανάπτυξης και εγώ ευχαριστήσαμε και δημόσια τους κοι-
νωνικούς εταίρους και τους εκπροσώπους τους για αυτό το πνεύμα
συνεργασίας για ένα ζήτημα και μια επιδίωξη που δεν αφορά μια Κυ-
βέρνηση ή ένα κόμμα, αφορά συνολικά την ελληνική κοινωνία.

Λοιπόν, θεωρούμε ότι σε αυτό το πλαίσιο της κοινωνικής συναί-
νεσης, του κοινωνικού διαλόγου μπορούμε να πετύχουμε διεύρυνση
προγραμμάτων που χρηματοδοτούνται και από τον ΛΑΕΚ και από
άλλους χώρους.»

417



Νέο εμπορικό περιβάλλον με τις ρυθμίσεις 
για το εμπόριο και το νέο ωράριο λειτουργίας 

Αθήνα, 28 Αυγούστου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Ένα νέο εμπορικό περιβάλλον αρχίζει να διαμορφώνεται με την
εφαρμογή του νέου νόμου για το εμπόριο, που αποκτά πλέον μια νέα
δυναμική. Μπαίνουν κανόνες και τάξη στο υπαίθριο και στο πλανόδιο
εμπόριο, τις λαϊκές αγορές, τις εκπτώσεις και τις προσφορές, τις πω-
λήσεις κάτω του τιμολογιακού κόστους. Καθιερώνονται κανόνες υγι-
ούς εμπορικού ανταγωνισμού και υγιούς εμπορικού περιβάλλοντος.
Θεσπίζονται κανόνες εμπορικής χωροταξίας. Ικανοποιούνται χρόνια
αιτήματα του εμπορικού κόσμου. Και, βέβαια, θεσπίζεται εθνικό πλαί-
σιο ωραρίου των καταστημάτων, το οποίο άρχισε ήδη να εφαρμόζεται
σταδιακά σε ολόκληρη τη χώρα. 

Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι, από τις μεταρρυθμίσεις αυτές,
πρόκειται να ωφεληθούν όλες οι εμπορικές επιχειρήσεις (μικρές, με-
σαίες και μεγάλες), οι παραγωγικές ομάδες, οι εργαζόμενοι και, βέβαια,
οι πολίτες καταναλωτές. Πολύ σύντομα τα οφέλη αυτά θα είναι χειρο-
πιαστά για όλους. Θέλουμε με την ευκαιρία αυτή να υπενθυμίσουμε: 

Πρώτον, ότι έχουμε θέσει σε εφαρμογή πρόγραμμα που επιχορη-
γεί τη μερική απασχόληση σε πολύ μικρές επιχειρήσεις του λιανικού
εμπορίου (επιχειρήσεις δηλαδή που είτε ανήκουν σε αυτοαπασχολού-
μενους, είτε απασχολούν έως και τρεις εργαζόμενους), προκειμένου να
καλύψουν ενδεχόμενες ανάγκες προσαρμογής, στη νέα πραγματικό-
τητα. Από το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να ωφεληθούν 10 χιλιά-
δες πολύ μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχος αριθμός ανέργων.

Δεύτερον, έχουν δοθεί από το αρμόδιο υπουργείο Απασχόλησης
και Κοινωνικής Προστασίας (ύστερα από συνεννόηση με το Υπουρ-
γείο Ανάπτυξης) οδηγίες στις Επιθεωρήσεις Εργασίας για αυστηρή
εποπτεία και συστηματικούς ελέγχους, ώστε να υπάρξει πλήρης προ-
στασία των δικαιωμάτων των εργαζόμενων στο εμπόριο. Οι ώρες ερ-
γασίας για τους εμποροϋπαλλήλους είναι ανεξάρτητες από τις ώρες
λειτουργίας των καταστημάτων.

Τρίτον, σε κάθε περίπτωση η δημοκρατικά οργανωμένη Πολιτεία
προστατεύει τη νομιμότητα. Η εφαρμογή των νόμων αφορά τους πάν-
τες και κανένας δε δικαιούται να αναπτύσσει δράσεις που στόχο έχουν
να παρεμποδίσουν την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων των άλλων.

Η νέα εποχή, με τις δυσκολίες, αλλά και τις ευκαιρίες που περι-
κλείει, απαιτεί από όλους, και πρωτίστως από τη Νέα Διακυβέρνηση,
ευθύνη, νέες ιδέες και αποφασιστικότητα. Απαιτεί αλλαγές και με-
ταρρυθμίσεις που θέτουν ένα υγιές πλαίσιο, που βάζουν τις προ-
ϋποθέσεις για ένα μέλλον με προοπτική για όλους. Αυτό κάνουμε. Και
είμαστε απόλυτα αισιόδοξοι.»
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Εκσυγχρονισμός στο νομικό πλαίσιο 
για διπλώματα ευρεσιτεχνίας 

Αθήνα, 6 Σεπτεμβρίου 2005 

Ένα σημαντικό Ευρωπαϊκό και Ελληνικό βήμα για τον εκσυγχρονι-
σμό του νομικού πλαισίου των Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας έγινε σήμερα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο Γενικός Γραμ-
ματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς
μετά από μελέτη και συνεργασία με τον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) κατέθεσε στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου με τίτλο
«Κύρωση της Πράξης Αναθεώρησης της Σύμβασης για τη χορήγηση
του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας της 29ης Νοεμβρίου
2000». Η χώρα μας έχει υπογράψει την Πράξη Αναθεώρησης της εν
λόγω Σύμβασης από το 2000 αλλά δεν την είχε κυρώσει ακόμη. Με
την κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού διευθετείται μία εκκρεμότητα
πολλών ετών και υιοθετείται το κείμενο της νέας Ευρωπαϊκής Σύμβα-
σης για τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η προσαρμογή της Σύμβασης του Μο-
νάχου, η οποία είχε συνταχθεί το 1973, στις νεότερες διεθνείς εξελίξεις
του δικαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Λαμβάνεται ιδίως υπόψη το
κείμενο της Τελικής Πράξης των πολυμερών εμπορικών διαπραγματεύ-
σεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης (TRIPS Agreement) και
η Διεθνής Συνθήκη για το δίκαιο ευρεσιτεχνίας της Γενεύης. Η αναθεώ-
ρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης είναι αρκετά διευρυμένη, δεδομένου
ότι επί συνόλου 178 άρθρων της Συμβάσεως, τροποποιούνται τα 100.

Αναλυτικότερα, με το αναθεωρημένο κείμενο της Σύμβασης του
Μονάχου, θεσπίζονται τα εξής:
α. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για εφευρέ-

σεις που ανήκουν «σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας» και
εξαιρούνται από την κατοχύρωση με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας οι εφευρέσεις των οποίων η οικονομική εκμετάλλευση,
αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

β. Απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας, προς όφελος των εφευρετών.

γ. Υιοθετείται, για πρώτη φορά, στο ευρωπαϊκό δίκαιο διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας ο θεσμός του περιορισμού των αξιώσεων και της
ανάκλησης του ευρωπαϊκού διπλώματος, με αίτηση από τον ίδιο
τον καταθέτη. 

δ. Ρυθμίζονται θέματα απωλείας δικαιωμάτων από μη τήρηση προθε-
σμιών καθώς και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα κατά-
σταση με προβλέψεις ευνοϊκότερες απ’ ότι ισχύουν μέχρι σήμερα για
τους καταθέτες αιτήσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 
Η Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης του Μονάχου έχει υπογραφεί

από όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη και επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 13.
Περισσότερα στη σελίδα 1769, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε

στη Βουλή των Ελλήνων.



Σε ισχύ ο Κανονισμός Αδειών για διύλιση, 
εμπορία και διάθεση πετρελαιοειδών 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2005 

Από το υπουργείο Ανάπτυξης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοίνωση: 
Με τις κατευθύνσεις του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σι-

ούφα, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος Σαλαγκούδης, ύστερα
από συνεργασία με τη ΡΑΕ και τη συνεργασία των επίσημων φορέων
της αγοράς με το γενικό γραμματέα Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου,
υπέγραψε σήμερα την Υπουργική Απόφαση που αφορά την έκδοση
του «Κανονισμού Αδειών», όπως προβλέπεται από το Νόμο
3054/2002 σχετικά με την οργάνωση της αγοράς των πετρελαιοειδών.

Με την έκδοση του «Κανονισμού Αδειών» διευθετείται μία από
τις πιο βασικές εκκρεμότητες και θεσπίζεται, για πρώτη φορά
στη χώρα μας, ένα ολοκληρωμένο σύστημα αδειοδότησης,
βάσει του οποίου θα εκδίδονται, θα τροποποιούνται και θα ανα-
νεώνονται όλες οι άδειες που αφορούν στη δραστηριότητα διύ-
λισης, εμπορίας και διάθεσης των πετρελαιοειδών προϊόντων
στην αγορά. 

Ο Κανονισμός αποτελεί, στην ουσία, έναν οδηγό με τον οποίον
καθίστανται, πλέον, σαφείς οι διαδικασίες, βάσει των οποίων θα ανα-
νεώνονται ή θα τροποποιούνται οι άδειες των εταιριών που ήδη δρα-
στηριοποιούνται στον τομέα των πετρελαιοειδών, ή θα χορηγούνται
νέες άδειες σ’ εκείνους που επιθυμούν να εισέλθουν στην αγορά αυτή. 

Επίσης, ο Κανονισμός αυτός θα συμβάλει αποφασιστικά στην ορ-
θότερη καταγραφή των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην
αγορά πετρελαιοειδών και, ως εκ τούτου, θα προσφέρει μια πληρέ-
στερη εικόνα της αγοράς.

Τα βασικότερα θέματα που ρυθμίζονται με τον Κανονισμό
αυτό είναι τα εξής:
1. Τα απαραίτητα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία που υποβάλ-

λονται για τη χορήγηση, την τροποποίηση ή την ανανέωση των
αδειών.

2. Ο χρόνος διάρκειας των αδειών.
3. Τα στοιχεία που θα αναγράφονται σε κάθε άδεια που χορηγείται.
4. Οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που ισχύουν για όλες τις κατη-

γορίες αδειών.
5. Οι ειδικοί όροι και υποχρεώσεις για κάθε μία κατηγορία Άδειας

χωριστά.
6. Ο τρόπος δημοσιοποίησης της άδειας.
7. Οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ανάκλησης των αδειών.
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Καθιέρωση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου
(Γ.Ε.ΜΗ.)

Πρωτοποριακή ρύθμιση 

Αθήνα, 7 Σεπτεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μαζί με τον υφυ-
πουργό Γιάννη Παπαθανασίου, δίνουν σήμερα στη δημοσιότητα την
τελική μορφή του Σχεδίου Νόμου: «Θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπο-
ρικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.) και Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής
Νομοθεσίας (ν. 2081/1992)».

Το Σχέδιο Νόμου απεστάλη ήδη στην Οικονομική και Κοινωνική
Επιτροπή για έκδοση γνώμης και στο Υπουργείο Οικονομίας και Οικο-
νομικών, ώστε την επόμενη εβδομάδα να έρθει στη Βουλή για ψήφιση.

Τα κεντρικά σημεία των ρυθμίσεων για το Γενικό Εμπορικό Μη-
τρώο και την αναβάθμιση του Επιμελητηριακού θεσμού είναι τα ακό-
λουθα: 

1. Γενικό Εμπορικό Μητρώο
Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου, εισάγεται για πρώτη φορά στη
χώρα μας ο θεσμός του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (Γ.Ε.ΜΗ.).
Η καθιέρωση του θεσμού αυτού αποτελούσε, επί χρόνια,
πάγιο αίτημα του εμπορικού κόσμου της χώρας. Με την τήρηση
του Γ.Ε.ΜΗ.: 
• Απλοποιείται το τυπικό πλαίσιο άσκησης της εμπορικής δρα-

στηριότητας, η οποία καθίσταται περισσότερο παραγωγική και
γόνιμη, όπου ασκείται,

• Καθιδρύεται καθεστώς διαφάνειας της άσκησης της εμπορι-
κής δραστηριότητας και εμπεδώνεται η ασφάλεια των εν γένει
συναλλαγών,

• Εξυπηρετείται η δημοσιότητα της εμπορικής δραστηριότητας
κατά τον πλέον πρόσφορο και επιθυμητό τρόπο,

• Εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις άσκησης και προστασίας
της νόμιμης εμπορικής δραστηριότητας,

• Καταπολεμάται η γραφειοκρατία με την εισαγωγή ηλεκτρονι-
κών μηχανισμών,

• Εξασφαλίζεται, σε συνδυασμό με τις νέες διατάξεις που διέ-
πουν τα Επιμελητήρια, η δυνατότητα ταχείας εξυπηρέτησης
των επιχειρήσεων με μία στάση,

• Αναβαθμίζεται ο θεσμός των Επιμελητηρίων, με την υποχρε-
ωτική συμμετοχή στο Γ.Ε.ΜΗ. όλων των φορέων που ασκούν
εμπορική δραστηριότητα,

• Καθιερώνεται απλοποιημένο και ελκυστικό πλαίσιο υποδοχής
στην ημεδαπή, οργανωμένων εμπορικών δραστηριοτήτων
από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
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Το Γ.Ε.ΜΗ. θα τελεί υπό την εποπτεία της Κεντρικής Ένωσης Επι-
μελητηρίων, η οποία θα ασκεί και τον έλεγχο της νομιμότητας. Πα-
ραλλήλως, οργανώνονται σε περιφερειακό επίπεδο οι υπηρεσίες
που θα είναι αρμόδιες για τα θέματα του Γ.Ε.ΜΗ. και επιφυλάσ-
σεται την Κεντρική Διοίκηση ο επιτελικός της ρόλος και η εποπτεία
σε ανώτατο και καθολικό επίπεδο. 
Ειδικότερα, με το προτεινόμενο σ/ν προβλέπονται:
• η οργάνωση και τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ.,
• καθορίζονται οι υπόχρεοι καταχώρησης, που είναι όλα τα φυ-

σικά και νομικά πρόσωπα, ημεδαπά και αλλοδαπά, που
ασκούν οποιασδήποτε μορφής εμπορική δραστηριότητα στην
χώρα μας, 

• η διάρθρωση και η εσωτερική οργάνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σε βά-
σεις ηλεκτρονικών δεδομένων και με σύστημα ταχείας και
ασφαλούς ενημέρωσης,

• οι μορφές και το περιεχόμενο των καταχωρήσεων,
• η διαδικασία καταχώρησης της εγγραφής, των μεταβολών και

της διαγραφής από το Γ.Ε.ΜΗ.,
• πλήρες και απλοποιημένο σύστημα της παρεχόμενης έννο-

μης προστασίας σε κάθε ενδιαφερόμενο,
• οι έννομες συνέπειες και τα αποτελέσματα που συνεπάγεται

η καταχώρηση των πράξεων και στοιχείων στο Γ.Ε.ΜΗ., όπως
η έναρξη της εμπορικής δραστηριότητας του φυσικού προ-
σώπου και η απόκτηση της νομικής προσωπικότητας του νο-
μικού προσώπου,

• η εισαγωγή ηλεκτρονικών μηχανισμών που επιτρέπουν την
ασφαλή και ταχεία καταχώρηση, τήρηση και διαβίβαση των
στοιχείων και πράξεων στον κύκλο των ενδιαφερομένων προ-
σώπων και των δημοσίων αρχών.

2. Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της νομοθεσίας
για τα Επιμελητήρια
Με τις διατάξεις του δευτέρου μέρους του προτεινόμενου σ/ν, ει-
σάγονται ρυθμίσεις που εκσυγχρονίζουν και βελτιώνουν τον ν.
2081/1992, ο οποίος ρυθμίζει τον θεσμό των Επιμελητηρίων. Ει-
δικότερα:
• Διευρύνεται και εμπλουτίζεται ο σκοπός των Επιμελητηρίων,

με ταυτόχρονη επέκταση και των αρμοδιοτήτων τους στους
τομείς της δια βίου εκπαίδευσης, της αυτοτελούς διαχείρισης
και εφαρμογής κοινοτικών προγραμμάτων κλπ.,

• Προσδίδονται στον σκοπό των Επιμελητηρίων, χαρακτηρι-
στικά πολιτιστικής και κοινωνικής δράσης και ενισχύεται ο
ρόλος της περιφερειακής δραστηριότητάς τους (ενθάρρυνση
επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, ενίσχυση των ταμείων των
εργαζομένων τους, κ.λπ.),
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• Θεσμοθετούνται παρεμβάσεις των Επιμελητηρίων στο πλαί-
σιο των στόχων της εθνικής οικονομίας και παρέχεται η δυ-
νατότητα στα Επιμελητήρια να συμμετέχουν με σχήματα μη
κερδοσκοπικών νομικών προσώπων ή κεφαλαιουχικών εται-
ρειών, σε δράσεις που προσαρμόζονται σε ειδικούς σκοπούς
δημοσίου συμφέροντος και επιμόρφωσης των στελεχών των
μελών τους,

• Αναδιαρθρώνονται σε νέα βάση και σύμφωνα με τις σύγχρο-
νες ανάγκες, τα τμήματα των Επιμελητηρίων και συνιστάται
νέο τμήμα, του τομέα της παροχής υπηρεσιών,

• Με σειρά ρυθμίσεων, βελτιώνεται το σύστημα διοίκησης και
εσωτερικής λειτουργίας των Επιμελητηρίων με σκοπό την εύ-
ρυθμη και παραγωγική λειτουργία τους και θεσμοθετούνται οι
αναγκαίοι πόροι που εγγυώνται την αυτοτέλειά τους και την
επίτευξη των στόχων τους και

• Βελτιώνεται το πλαίσιο της λειτουργίας των αλλοδαπών Επι-
μελητηρίων στην Ελλάδα και ενισχύεται ο θεσμός των Ελλη-
νικών Επιμελητηρίων στην αλλοδαπή, με ό,τι αυτό
συνεπάγεται για την εθνική οικονομία και την ανάπτυξη των
τομέων της.

• Προβλέπεται η διεξαγωγή των εκλογών για την ανάδειξη των
οργάνων διοίκησης των Επιμελητηρίων το πρώτο δεκαπεν-
θήμερο του μηνός Ιουνίου 2006. Παράλληλα προβλέπεται η
παράταση της θητείας των λειτουργούντων οργάνων της δι-
οίκησης των Επιμελητηρίων μέχρι την ανάδειξη των νέων,
κατά τα ανωτέρω, υπό καθεστώς ομαλής μετάβασης. Ανάλο-
γες ρυθμίσεις προβλέπονται και για την ανάδειξη των οργά-
νων διοίκησης της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων (ΚΕΕ)
και των μελών του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Επι-
τροπής του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου. 

Περισσότερα στη σελίδα 1207, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Με κοινή Υπουργική Απόφαση υποχρεωτική
η χρήση φυσικού αερίου στα δημόσια κτίρια & 

Εκτεταμένο πρόγραμμα εγκατάστασης 
πυκνωτών αντιστάθμισης αέργου ισχύος 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2005 

Σε συνέχεια της εισήγησης του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη
Σιούφα στο Υπουργικό Συμβούλιο στις 2.8.2005 και της έγκρισής της
με την υπ΄ αριθμ. 26/31.8.2005 Πράξη του, υπεγράφη και εκδόθηκε
σήμερα Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης κ. Δη-
μήτρη Σιούφα, Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης,
κ. Προκόπη Παυλόπουλου και Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώρ-
γου Αλογοσκούφη με την οποία αφενός προχωρά η πολιτική της
Κυβέρνησης στον τομέα του φυσικού αερίου, αφετέρου επεκτεί-
νεται η εγκατάσταση πυκνωτών αντιστάθμισης της αέργου
ισχύος στην υπόλοιπη χώρα και τα νησιά.

Με την απόφαση αυτή προβλέπεται:
1. Η σύνδεση, μέχρι 30 Απριλίου 2006, όλων των κτιρίων του Δη-

μόσιου τομέα (ιδιόκτητα ή μισθωμένα), όπου υπάρχει η δυνατό-
τητα, με φυσικό αέριο, για την υποκατάσταση της χρήσης του
πετρελαίου θέρμανσης.

2. Η επέκταση της εγκατάστασης πυκνωτών στην υπόλοιπη χώρα
και τα νησιά, σε όλα τα κτίρια του δημόσιου τομέα (ιδιόκτητα ή μι-
σθωμένα) επίσης μέχρι τις 30 Απριλίου 2006 με σκοπό την πε-
ραιτέρω ενίσχυση του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας.

3. Ο κεντρικός συντονισμός των παρεμβάσεων αυτών θα ασκείται
από το γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στε-
φάνου.

4. Ο συντονισμός και η ευθύνη για τα κτίρια στέγασης των Υπηρε-
σιών κάθε υπουργείου και των εποπτευομένων φορέων τους, θα
ασκείται από το γενικό γραμματέα του υπουργείου που θα ορισθεί
για το σκοπό αυτό από τον αρμόδιο υπουργό. Οι έχοντες την ευ-
θύνη, γενικοί γραμματείς θα αναφέρουν και θα ενημερώνουν, σε
τακτά χρονικά διαστήματα, για την πρόοδο της σύνδεσης με φυ-
σικό αέριο και της επέκτασης του προγράμματος.

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η κυβέρνηση προωθεί δύο σημαντικές πρωτοβουλίες στα πλαί-
σια της νέας ενεργειακής πολιτικής. Με στόχο τη σταδιακή απεξάρ-
τηση της χώρας μας από το πετρέλαιο εισηγήθηκα μια σειρά μέτρων,
τα οποία ενέκρινε ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής και το
Υπουργικό Συμβούλιο. Το πρώτο από τα μέτρα αυτά αφορά την σύν-
δεση, σε πρώτη φάση, όλων των κρατικών κτιρίων, στις περιοχές
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όπου υπάρχει φυσικό αέριο και δίκτυα, με φυσικό αέριο μέχρι και τον
Απρίλιο του 2006.

Η υλοποίηση του μέτρου αυτού ξεκινά με την Κοινή Υπουργική
Απόφαση που υπογράφηκε από τους συναδέλφους υπουργούς Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλο, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη και
τον υπουργό Ανάπτυξης.

Το δεύτερο μέτρο αφορά την επέκταση του προγράμματος εγκα-
τάστασης συστημάτων αντιστάθμισης (πυκνωτές) για την περαιτέρω
ενίσχυση της ευστάθειας του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της
χώρα μας.

Υπενθυμίζω ότι η πρώτη φάση της εφαρμογής του μέτρου αυτού
ξεκίνησε στις 9 Μαΐου 2005, με απόφαση του Υπουργικού Συμβου-
λίου και είχε ως αποτέλεσμα την εγκατάσταση εκατοντάδων συστη-
μάτων αντιστάθμισης σε κτίρια του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου
τομέα στη Φθιώτιδα, τη Στερεά Ελλάδα και την Πελοπόννησο. Η πα-
ρέμβαση αυτή συνέβαλε σημαντικά στην ενίσχυση της ευστάθειας και
την εξαιρετική συμπεριφορά του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας το
θέρος του 2005.» 
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ΕΛΟΤ και ΕΣΥΔ σε πλήρη δραστηριοποίηση 
Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας θα απονείμει στη
διοίκηση του ΕΛΟΤ, σε ειδική εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί το
Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2005 στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης
Θεσσαλονίκης, το Πιστοποιητικό Διαπίστευσης 218, το οποίο εκδό-
θηκε από το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) στις 10 Αυγού-
στου 2005. 

Πρόκειται για την επιτυχή αξιολόγηση, σύμφωνα με το Πρότυπο
ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025, των Εργαστηρίων Αθήνας του ΕΛΟΤ Α.Ε.
από το Ε.ΣΥ.Δ, που αφορά τα Τμήματα Χαμηλής Τάσης ( Οικιακές
Συσκευές, Ρευματοδότες- Ρευματολήπτες, φωτιστικά, θερμοσίφωνες
και ηλεκτρολογικό υλικό), Ηλεκτρικών Καλωδίων και Παιδικών Παι-
χνιδιών.

Στους τομείς που διαπιστεύτηκαν από το ΕΣΥΔ, ο ΕΛ.Ο.Τ σε διε-
θνές επίπεδο, συμμετέχει στις συμφωνίες αμοιβαίας αναγνώρισης πι-
στοποιητικών συμμόρφωσης προϊόντων του ηλεκτροτεχνικού τομέα:
IECEE (IEC System for Conformity Testing and Certification of Elec-
trical Equipment- CB Scheme), CCA (CENELEC Certification Agree-
ments) και HAR (ΗΑR Agreement). Στην διεθνή συμφωνία (CB
Scheme) συμμετέχουν άνω των 80 οργανισμών από 40 και πλέον
χώρες, ενώ στις Ευρωπαϊκές συμφωνίες CCA και HAR συμμετέχουν
φορείς από όλες τις χώρες μέλη της CENELEC. 

Επίσης ο ΕΛΟΤ είναι ο μοναδικός στην Ελλάδα Οργανισμός Πι-
στοποίησης, που επιθεωρείται από την συμφωνία ΙΕCΕΕ, CCA και
την συμφωνία HAR σε τριετή βάση, τόσο σε επίπεδο Πιστοποίησης,
όσο και Εργαστηρίων.

Στo πλαίσιo των ανωτέρω συμφωνιών, οι Έλληνες κατασκευα-
στές αποκτούν το πλεονέκτημα, τα σήματα συμμόρφωσης των προ-
ϊόντων τους, που χορηγούνται από τον ΕΛΟΤ να αναγνωρίζονται
διεθνώς από όλους τους συμμετέχοντες φορείς πιστοποίησης, διευ-
κολύνοντας τις συναλλαγές στις αγορές του εξωτερικού. Παράλληλα,
υπάρχει επιπλέον η δυνατότητα, αποκτώντας το σήμα συμμόρφωσης
του ΕΛΟΤ, να αποκτώνται και επιπρόσθετα σήματα από άλλους φο-
ρείς (όπως VDE, KEMA κ.α.), χωρίς περαιτέρω δοκιμές και με μει-
ωμένο αναλογικά κόστος.

Η Διαπίστευση των Εργαστηρίων του ΕΛ.Ο.Τ. από το Ε.ΣΥ.Δ,
αποτελεί μια επιπρόσθετη εγγύηση, για την επαγγελματική και
τεχνική επάρκεια των Εργαστηρίων του ΕΛΟΤ.
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Τα έτη 2005-2010 ανακηρύσσονται 
Έτη Εξοικονόμησης Ενέργειας

Πλήρεις δράσεις 

Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2005 

Στο πλαίσιο της ανακήρυξης του έτους 2005 ως Έτους Εξοικο-
νόμησης Ενέργειας από τον υπουργό Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σι-
ούφα, υπό την καθοδήγηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου
Ανάπτυξης κ. Νίκου Στεφάνου οργανώθηκε καμπάνια ενημέρωσης
του κοινού με την κυκλοφορία τριών χρηστικών φυλλαδίων. Τα φυλ-
λάδια αυτά, σε πρώτη φάση, διανεμήθηκαν στη Θεσσαλονίκη, τόσο
στο περίπτερο του υπουργείου στη Δ.Ε.Θ., όσο και σε κεντρικά ση-
μεία της πόλης σε 45.000 αντίτυπα.

Η καμπάνια αυτή θα συνεχιστεί τις επόμενες δύο εβδομάδες με
τη διανομή των τριών φυλλαδίων:
 Εξοικονόμηση ενέργειας για καλύτερη ποιότητα ζωής και κα-

θαρό περιβάλλον,
 Οδηγείται οικονομικά: Επτά χρυσοί κανόνες για οικονομία

στα καύσιμα,
 Θέρμανση-Ψύξη: Εξοικονόμηση της ενέργειας χωρίς στέ-

ρηση των ανέσεων.
Θα διανεμηθούν 200.000 αντίτυπα ανά φυλλάδιο σε κεντρικά ση-

μεία του Λεκανοπεδίου και στα διόδια Αθηνών - Κορίνθου και Αθηνών
- Λαμίας. 
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Το Ταμείο Εγγυοδοσίας 
Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 

σε πλήρη ανάπτυξη, για στήριξή τους 
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός
γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος έκαναν την
ακόλουθη δήλωση:

«Η Νέα Διακυβέρνηση ενισχύει με κάθε τρόπο τις επιχειρήσεις και
ιδιαίτερα τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, που αποτελούν τη ραχοκοκα-
λιά της ελληνικής οικονομίας και συμβάλλουν σημαντικά στην ενί-
σχυση της ανάπτυξης και την αύξηση της απασχόλησης. Η στήριξη
των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι πρώτη προτεραιότητα για την
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης. Έτσι, σε συνεργασία με
τη διοίκηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επι-
χειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) και κατόπιν διαβουλεύσεων με το τραπεζικό
σύστημα προώθησε μέτρα για την ουσιαστικότερη και αποτελεσματι-
κότερη εγγυοδοτική χρηματοδοτική στήριξη των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων με την απλοποίηση και ταχύτητα του συστήματος
χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, τον περιορισμό
της γραφειοκρατίας και την εξαφάνιση κάθε μορφής αντικινήτρων 

Ήδη, τα πρώτα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών είναι εν-
θαρρυντικά και ευοίωνα για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
της χώρας. Ο αριθμός των επιχειρήσεων αυτών (που προσφεύ-
γουν για χρηματοδοτική στήριξή τους στο ΤΕΜΠΜΕ) αυξάνεται
σημαντικά με την πάροδο του χρόνου. Η αύξηση αυτή οφείλεται στην
εντατικοποίηση των προσπαθειών του Ταμείου Εγγυοδοσίας, την
αποτελεσματικότερη προβολή της προσφοράς του προς τις μικρές
και πολύ μικρές επιχειρήσεις και τη συνεργασία των τραπεζών για την
ενίσχυση της δραστηριότητας των επιχειρήσεων αυτών.

Έως τις 31 Αυγούστου 2005 υποβλήθηκαν στο ΤΕΜΠΜΕ 2.073
αιτήσεις δανείων ύψους 86,7 εκατ. ευρώ. Έως τις 31 Δεκεμβρίου 2004
είχαν υποβληθεί 460. Δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 350,7%. Από
τις αιτήσεις αυτές εξετάσθηκαν 1963, έναντι 253 έως τις 31 Δεκεμ-
βρίου 2004, δηλαδή σημειώθηκε αύξηση κατά 675,9%. Οι περισσό-
τερες αιτήσεις υποβλήθηκαν από μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις
της Αττικής (39%), της Κεντρικής Μακεδονίας (15%) και ακολουθούν
επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου (7%), της Ανατολικής Μακεδονίας -
Θράκης (6,9%), της Δυτικής Ελλάδος (6,2%), της Θεσσαλίας (5,5%),
της Κρήτης (5,5%), της Πελοποννήσου (4%), της Στερεάς Ελλάδος
(3,8%), της Ηπείρου (2,6%), του Βορείου Αιγαίου (2,2%) της Δυτικής
Μακεδονίας (1,3%), και των Ιονίων Νήσων (1%).

Από το σύνολο των αιτήσεων που έχουν καταχωρηθεί και εξετα-
στεί (1963 αιτήματα) έχουν εγκριθεί 1452 ή ποσοστό 74% εκείνων
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που εξετάσθηκαν, με το ύψος των εγγυήσεων να φθάνει τα 32,2 εκατ.
ευρώ και το ύψος το εγγυημένων δανείων να προσεγγίζει τα 55,8
εκατ. ευρώ. Οι συνολικές εγκεκριμένες εγγυήσεις, μετά τις υπαναχω-
ρήσεις, (1363) σε αριθμό, ανέρχονται σε 30,0 εκατ. ευρώ και το ύψος
των εγγυημένων δανείων ανέρχεται σε 52,0 εκατ. ευρώ. Από το σύ-
νολο των παραπάνω εγγυήσεων ποσοστό 30% καλύπτεται από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων.

Τα μεγαλύτερα ποσά των εγκρίσεων αυτών αφορούν μικρές και
πολύ μικρές επιχειρήσεις της Αττικής (36,1%) και της Κεντρικής Μα-
κεδονίας (13,8%) και ακολουθούν επιχειρήσεις του Νοτίου Αιγαίου
(7,2%), της Θεσσαλίας (6,7%), της Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης
(6,7%), της Κρήτης (6,7%), της Δυτικής Ελλάδος (6,7%), της Πελο-
ποννήσου (4,4%), της Στερεάς Ελλάδος (4%), της Ηπείρου (2,8%),
του Βορείου Αιγαίου (2,5%), της Δυτικής Μακεδονίας (1,4%), και των
Ιονίων Νήσων (1%).

Από το σύνολο των εγκεκριμένων εγγυήσεων (σε αξία) ποσοστό
30% και 27% εμφανίζεται στα προγράμματα για νέες επιχειρήσεις και
μικροδάνεια, αντίστοιχα. Οι πολύ μικρές υφιστάμενες επιχειρήσεις
απορροφούν το 32% του συνόλου, ενώ οι μικρές επιχειρήσεις το 11%
του συνόλου.

Από τη δραστηριότητα αυτή του ΤΕΜΠΜΕ αναμένεται να δημι-
ουργηθούν ή να διατηρηθούν 4.600 περίπου θέσεις εργασίας.»
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Αναθεώρηση 
για το Ευρωπαϊκό Δίπλωμα Ευρεσιτεχνίας

Αθήνα, 15 Σεπτεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου συμμετείχαν σήμερα στη
συζήτηση του σχεδίου νόμου «Κύρωση της Πράξης αναθεώρη-
σης της Σύμβασης για τη χορήγηση του Ευρωπαϊκού Διπλώμα-
τος Ευρεσιτεχνίας» στη Διαρκή Κοινοβουλευτική Επιτροπή.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ανέφερε μεταξύ
των άλλων:

«Με το παρόν σχέδιο νόμου κυρώνεται η Πράξη Αναθεώρησης
της Σύμβασης για τη χορήγηση του ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσι-
τεχνίας του 2000. Η χώρα μας έχει υπογράψει την Πράξη Αναθεώρη-
σης της εν λόγω Σύμβασης από τις 29 Νοεμβρίου 2000, αλλά δεν την
είχε κυρώσει ακόμη. Με την κατάθεση του νομοσχεδίου αυτού διευ-
θετείται μία εκκρεμότητα πολλών ετών και υιοθετείται το κείμενο της
νέας Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τη χορήγηση του ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας.

Σκοπός της ρύθμισης είναι η προσαρμογή της Σύμβασης του Μο-
νάχου, η οποία είχε συνταχθεί το 1973, στις νεότερες διεθνείς εξελίξεις
του δικαίου των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Λαμβάνεται ιδίως υπόψη
το κείμενο της Τελικής Πράξης των πολυμερών εμπορικών διαπραγ-
ματεύσεων στο πλαίσιο του Γύρου της Ουρουγουάης (TRIPS Agree-
ment) και η Διεθνής Συνθήκη για το δίκαιο ευρεσιτεχνίας της Γενεύης.
Η αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Σύμβασης είναι αρκετά διευρυμένη,
δεδομένου ότι επί συνόλου 178 άρθρων της Συμβάσεως, τροποποι-
ούνται τα 100.

Αναλυτικότερα, με το αναθεωρημένο κείμενο της Σύμβασης του
Μονάχου, θεσπίζονται τα εξής:
α. Τα ευρωπαϊκά διπλώματα ευρεσιτεχνίας χορηγούνται για εφευρέ-

σεις που ανήκουν «σε όλους τους τομείς της τεχνολογίας» και
εξαιρούνται από την κατοχύρωση με ευρωπαϊκό δίπλωμα ευρε-
σιτεχνίας οι εφευρέσεις των οποίων η οικονομική εκμετάλλευση,
αντίκειται στη δημόσια τάξη ή στα χρηστά ήθη.

β. Απλουστεύεται η διαδικασία χορήγησης του ευρωπαϊκού διπλώ-
ματος ευρεσιτεχνίας, προς όφελος των εφευρετών.

γ. Υιοθετείται, για πρώτη φορά, στο ευρωπαϊκό δίκαιο διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας ο θεσμός του περιορισμού των αξιώσεων και της
ανάκλησης του ευρωπαϊκού διπλώματος, με αίτηση από τον ίδιο
τον καταθέτη. 

δ. Ρυθμίζονται θέματα απωλείας δικαιωμάτων από μη τήρηση προ-
θεσμιών καθώς και επαναφορά των πραγμάτων στην προτέρα
κατάσταση με προβλέψεις ευνοϊκότερες απ’ ότι ισχύουν μέχρι σή-

430



μερα για τους καταθέτες αιτήσεων ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευ-
ρεσιτεχνίας. 
Η Πράξη Αναθεώρησης της Σύμβασης του Μονάχου έχει υπογραφεί

από όλα τα Ευρωπαϊκά Κράτη και επικυρωθεί μέχρι σήμερα από 13.
Συνολικά δέκα επτά Κράτη μέλη της Σύμβασης για τη χορήγηση

ευρωπαϊκού διπλώματος ευρεσιτεχνίας υπέγραψαν την πράξη ανα-
θεώρησης μέχρι την προθεσμία της 1ης Σεπτεμβρίου 2001 που έθετε
το άρθρο 4 της Πράξης.

Συγκεκριμένα υπέγραψαν την Πράξη αναθεώρησης η Γερμανία,
η Αυστρία, το Βέλγιο, η Δανία, η Ισπανία, η Γαλλία, η Ελλάδα, η Ιταλία,
το Λιχνεστάϊν, το Λουξεμβούργο, το Μονακό, οι Κάτω Χώρες, η Πορ-
τογαλία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Σουηδία, η Ελβετία και η Τουρκία.

Δεν υπέγραψαν τρία μόνο κράτη-μέλη η Κύπρος, η Φινλανδία και
η Ιρλανδία τα οποία όμως έχουν τη δυνατότητα να προσχωρήσουν
και μετά την πάροδο της προθεσμίας.

Η Πράξη αναθεώρησης τίθεται σε ισχύ είτε, δύο χρόνια μετά από
την επικύρωσή της από 15 κράτη-μέλη της Σύμβασης, είτε, πριν από
την ημερομηνία της πρώτης ημέρας του τρίτου μήνα μετά την επικύ-
ρωσή της από το Κράτος μέλος που προβαίνει τελευταίο σε επικύ-
ρωση. Μέχρι σήμερα έχουν επικυρώσει την Πράξη η Βουλγαρία, η
Δημοκρατία της Τσεχίας, η Εσθονία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Ισλαν-
δία, η Λιθουανία, η Λετονία, το Μονακό, η Πολωνία, η Ρουμανία, η
Σλοβενία και η Σλοβακία.

Οι τροποποιήσεις των άρθρων 16, 17 και 18 που αφορούν τον
τρόπο εξέτασης των ευρωπαϊκών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας καθώς
και οι τροποποιήσεις των άρθρων 37, 38, 42 και 50 που αναφέρονται
σε οικονομικά προβλήματα αποφασίσθηκε από την Διάσκεψη να τε-
θούν προσωρινά σε εφαρμογή πριν την ισχύ της Πράξης Αναθεώρη-
σης. Επομένως έχουν άμεσα αποτελέσματα.

Στο σημείο αυτό θέλω να τονίσω τη σημασία που δίνει η Κυβέρ-
νηση στην καινοτομία, τις εφευρέσεις και τον Οργανισμό Βιομηχανικής
Ιδιοκτησίας.

Αντιλαμβανόμαστε ως Κυβέρνηση και ως υπουργείο τον ΟΒΙ, όχι
ως ένα σταθμό διοδίων έναντι της καταβολής κάποιου τέλους με το
οποίο εξασφαλίζεται η νομική προστασία της εφεύρεσης. 

Αντίθετα, πιστεύουμε ότι ο ΟΒΙ έχει ως αποστολή τη στήριξη
της ανάπτυξης, την ενθάρρυνση της προστασίας της καινοτο-
μίας αλλά και της εφευρετικότητας. 

Θέλω, επίσης, να κάνω γνωστό και στην Εθνική Αντιπροσωπεία
τις αποφάσεις που πήραμε τον Μάιο με τη διοίκηση του ΟΒΙ, προκει-
μένου να γίνει η Ελλάδα ανταγωνιστική στις καταθέσεις διπλωμάτων
ευρεσιτεχνίας.

Μείωση του τέλους κατάθεσης μετάφρασης ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας από 299 ευρώ που ήταν από το 1997
σε 200 ευρώ σήμερα. Μείωση, δηλαδή της τάξης του 33%. 
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Μείωση του τέλους κατάθεσης αξιώσεων ευρωπαϊκού δι-
πλώματος ευρεσιτεχνίας από 231 ευρώ που ήταν από το 1997
σε 100 ευρώ σήμερα. Μείωση της τάξης του 57%. 

Μηδενισμός των τελών ανανέωσης για το τρίτο έτος από 36
ευρώ που ήταν έως σήμερα. 

Μηδενισμός του τέλους ανανέωσης για το τέταρτο έτος από
46 ευρώ που ήταν έως σήμερα. 

Υπενθυμίζεται ότι τα τέλη είναι μηδενικά για το πρώτο και το
δεύτερο έτος. Και αυτές είναι αληθινές μειώσεις. Κανένα άλλο τέλος
του ΟΒΙ δεν αυξάνεται. 

Η Ελλάδα γίνεται και σε αυτό τον τομέα πιο ανταγωνιστική. Ως
τώρα είχε τα ακριβότερα τέλη κατάθεσης μετάφρασης στην Ευρώπη
και μάλιστα πολλαπλάσια από τα αντίστοιχα τέλη χωρών με μεγαλύ-
τερο μέγεθος οικονομίας. 

Είχε 10 ευρώ η Ιταλία, 25 ευρώ η Ολλανδία, 35 ευρώ η Γαλλία.
Καθόλου τέλη το Βέλγιο, η Ελβετία και η Μ. Βρετανία. Και αυτός ήταν
ένας από τους λόγους, και θα δούμε και τι άλλο θα κάνουμε στη συ-
νέχεια, που από τα 60.000 περίπου διπλώματα ευρεσιτεχνίας που
κατατίθενται κάθε χρόνο στον ευρωπαϊκό οργανισμό, στην Ελλάδα
να κατατίθενται μόνο 5.000. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό σε ό,τι
αφορά τη χρήση στην Ελλάδα των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας και συ-
νεπώς και των καινοτομικών επιδόσεων που δεν περνούν στην ελ-
ληνική παραγωγή, στις ελληνικές υπηρεσίες. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος παρουσίασης του έργου και των
δράσεων των εποπτευόμενων οργανισμών των ερευνητικών κέντρων
και των ινστιτούτων, παρουσιάστηκε στον Πολυχώρο του Υπουργείου
Ανάπτυξης από τις 5-16 Σεπτεμβρίου η έκθεση του ΟΒΙ με σύνθημα
«Στηρίζουμε τους εφευρέτες. Προστατεύουμε τις εφευρέσεις».

Ο ΟΒΙ κάνει βέβαια βήματα στήριξης και προσέγγισης προς εκεί-
νους που χρειάζεται και χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του. Η δημι-
ουργία υπηρεσίας μίας στάσης, το τμήμα επικοινωνίας και στήριξης,
η αύξηση του αριθμού των εξεταστών για την ταχύτερη εξέταση των
αιτήσεων και απονομή των διπλωμάτων είναι μεταξύ των πρωτοβου-
λιών καθοδήγησης και στήριξης όσων κατοχυρώνουν τις εφευρέσεις
για τη στήριξη της οικονομίας και την ανάπτυξη της πατρίδας μας. 

Όταν πριν λίγους μήνες ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής
συνάντησε τον επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Βιομηχανι-
κής Ιδιοκτησίας, τον καθηγητή Αλέν Πομπιντού, συμφώνησαν για το
ρόλο του ΟΒΙ στην Ελλάδα, στην παροχή οργανωτικής στήριξης, εκ-
παίδευσης και τεχνογνωσίας σε χώρες της ευρύτερης περιοχής μας
που χρειάζονται αυτές τις υπηρεσίες και την ικανότητα που έχει ανα-
πτύξει ο ΟΒΙ όλα τα προηγούμενα χρόνια. 

Χαίρομαι γιατί γίνονται σημαντικά βήματα προς αυτή την κα-
τεύθυνση. Όπως με ενημέρωσε η διοίκηση του ΟΒΙ, ο πρόεδρος
και ο γενικός διευθυντής, ο ΟΒΙ το 2006 θα διοργανώσει το ευ-
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ρωπαϊκό συνέδριο για την περιφερειακή ανάπτυξη με τη στήριξη
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού. Και αυτό είναι μία πολύ μεγάλη
επιτυχία. Συγχαίρω και τον πρόεδρο αλλά και το γενικό διευ-
θυντή, αλλά και ολόκληρο το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΒΙ για
αυτή την κατάκτηση που φέρνουν στην Ελλάδα την πραγματο-
ποίηση αυτού του ευρωπαϊκού συνεδρίου, που θα ξεκινήσει στη
Θεσσαλονίκη.

Παίρνουμε πρωτοβουλίες συνεχώς που θα στηρίζουν και την
καινοτομία και τους εφευρέτες, την ανταγωνιστικότητα της πατρί-
δας μας αλλά και την περαιτέρω μεγέθυνση της ανάπτυξής μας. 

Στην εποχή της κοινωνίας και της οικονομίας της γνώσης η
ανάπτυξη γίνεται μέσα από την κατοχύρωση της γνώσης. Σ’
αυτή την κατεύθυνση συμβάλει και ο εκσυγχρονισμός της νομο-
θεσίας μας με την κύρωση της σύμβασης. Η καινοτομία είναι το
σύγχρονο μέσο ανάπτυξης στις σύγχρονες κοινωνίες».

Στο τέλος της συνεδρίασης ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σι-
ούφας είπε:

«Εκφράζουμε την ικανοποίησή μας, ως πολιτική ηγεσία του
Υπουργείου Ανάπτυξης, γιατί όλα τα κόμματα ψηφίζουν την Κύ-
ρωση αυτής της Συμφωνίας. Στέλνουμε, έτσι, όλοι μαζί ένα μή-
νυμα στην Πανεπιστημιακή, την ερευνητική κοινότητα, τους
εφευρέτες, τις επιχειρήσεις ότι οι πολιτικές δυνάμεις της Χώρας
στο Κοινοβούλιο συντάσσονται στην ίδια κατεύθυνση της καλύ-
τερης και ευρύτερης χρήσης των καινοτομιών και στη μεταποίηση
και στις υπηρεσίες. Συνεπώς η από κοινού προσπάθεια, Κυβέρ-
νησης και πολιτικών δυνάμεων, για περισσότερη ανταγωνιστικό-
τητα και ανάπτυξη αντανακλά και στην οικονομία και στη Χώρα».

Περισσότερα στη σελίδα 1763, όπου το Πρακτικό της συνεδρίασης
στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου και ο Νόμος που ψη-
φίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
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Τριπλασιασμός της δυναμικότητας 
της Ρεβυθούσας σε φυσικό αέριο 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2005 

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκος Στε-
φάνου υπέγραψε την άδεια εγκατάστασης του μεγάλου έργου της
αναβάθμισης του τερματικού σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα, προϋπολογισμού 47.800.000 ευρώ.

Με την αναβάθμιση αυτή υπερτριπλασιάζεται η δυναμικότητα
αεριοποίησης του LNG γεγονός που δίνει τη δυνατότητα σταθερής
παροχής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς σε ποσό-
τητες της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων κυβικών μέτρων το χρόνο.

Ο σταθμός του LNG, ο οποίος περιλαμβάνει ένα ευρύ φάσμα σύγ-
χρονων εγκαταστάσεων, αποτελεί σημαντικό ενεργειακό κεφάλαιο,
καθώς παρέχει ασφάλεια ενεργειακής τροφοδοσίας στη χώρα, λει-
τουργική ευελιξία στο σύστημα μεταφοράς και διανομής φυσικού αε-
ρίου και αυξημένη δυνατότητα κάλυψης αιχμιακών απαιτήσεων
των καταναλωτών της χώρας, ενώ αποτελεί μία ακόμη εναλλακτική
πηγή προμήθειας φυσικού αερίου. 

Το έργο αυτό θα συμβάλει αποφασιστικά και στην περαιτέρω ενί-
σχυση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνοντας
τη δυνατότητα τροφοδοσίας νέων μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
με χρήση φυσικού αερίου, στο πλαίσιο της νέας απελευθερωμένης
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο Σταθμός LNG της Ρεβυθούσας συγκαταλέγεται στους δέκα
αντίστοιχους σταθμούς Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου που λει-
τουργούν σήμερα σε όλο το χώρο της Μεσογείου και της Ευρώπης,
στοιχείο που δημιουργεί υψηλή προστιθέμενη αξία στη ΔΕΠΑ ΑΕ.
Επιπρόσθετα, θα συμβάλει σημαντικά στην υλοποίηση του στόχου
της Κυβέρνησης να καταστεί η Ελλάδα ενεργειακός κόμβος στο
χώρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Υπενθυμίζεται ότι το έργο έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του Γ΄ ΚΠΣ και χρηματοδοτείται με
21.500.000 ευρώ (ποσοστό 45% του συνολικού προϋπολογισμού).

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, με αφορμή τη με-
γάλη αυτή επένδυση στις υποδομές φυσικού αερίου, έκανε την πα-
ρακάτω δήλωση:

«Η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού LNG στη Ρεβυθούσα
αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ενεργειακές επενδύσεις που υλο-
ποιούνται αυτή την περίοδο στη χώρα μας. Το έργο αυτό, που συγ-
χρηματοδοτείται από πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), θα μετατρέψει το σταθμό LNG στη Ρε-
βυθούσα σ’ ένα από τους πλέον σημαντικούς σε όλη τη Νοτιοανατο-
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λική Ευρώπη, αυξάνοντας σημαντικά την περιουσιακή βάση της
ΔΕΠΑ ΑΕ.

Η Κυβέρνηση προωθεί με σχέδιο και σφιχτό χρονοδιάγραμμα την
προώθηση του φυσικού αερίου για βιομηχανική, εμπορική και οικιακή
χρήση. 

Με την ευκαιρία αυτή, επισημαίνω ότι μέσα στο επόμενο διά-
στημα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και η ΔΕΠΑ ΑΕ
θα διοργανώσουν στη Ρεβυθούσα ειδική εκδήλωση, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα τιμηθεί για την προσφορά του, ο αρχιτέκτονας της ει-
σαγωγής του φυσικού αερίου στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, τέως
υπουργός κ. Αναστάσιος Πεπονής.» 
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Ημέρα Ελληνικού Εμπορίου 
η 22α Σεπτεμβρίου

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2005 

Με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, ανα-
κήρυξε την 22α Σεπτεμβρίου κάθε χρόνο ως ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙ-
ΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ, κατά την οποία, οι οργανώσεις του Εμπορίου
προγραμματίζουν σειρά εκδηλώσεων για να αναδεικνύουν το Ελλη-
νικό Εμπόριο σε Εθνικό Ευρωπαϊκό και Παγκόσμιο επίπεδο προς
όφελος της Εθνικής Οικονομίας και της Ελληνικής Κοινωνίας.
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Το εμπόριο βασικός μοχλός 
για την οικονομική ανάπτυξη

Δημιουργείται 
Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικού Επιχειρείν

Αθήνα, 21 Σεπτεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας στην ομιλία του στην
εκδήλωση για τη συμπλήρωση 10 ετών από την ίδρυση της Εθνικής
Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) παρουσίασε τους δύο
άξονες αλλαγών και μεταρρυθμίσεων για τη στήριξη και ενίσχυση του
εμπορίου και του επιχειρείν. Ο πρώτος αφορά τις θεσμικές παρεμβά-
σεις, που εκσυγχρονίζουν το εμπόριο, εξυγιαίνουν τη λειτουργία της
αγοράς και διασφαλίζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Και ο δεύ-
τερος τις πολιτικές για τη φορολογία, τα αναπτυξιακά κίνητρα και την
πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων στη χρηματο-
δότηση.

Στη συνέχεια απαρίθμησε τα 10 κυριότερα μέτρα που αφορούν
τις θεσμικέ παρεμβάσεις για το εμπόριο, που είναι τα εξής: 
• Πρώτον: Τέθηκαν κανόνες για το πλανόδιο και υπαίθριο εμπόριο,

(λαϊκές αγορές, παζάρια και εμποροπανηγύρεις). 
- Καθορίζονται με σαφήνεια οι φορείς χορήγησης των αδειών

και εξασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια.
- Περιορίζεται η δράση των μεσαζόντων.
- Καταπολεμάται το παραεμπόριο, και προστατεύεται το στεγα-

σμένο εμπόριο, που συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων θέ-
σεων εργασίας. 

• Δεύτερον, καθορίζονται αυστηρότεροι όροι και αντικειμενικές δια-
δικασίες για τη χορήγηση άδειας μεγάλων καταστημάτων. Θεσπί-
ζονται αυστηροί όροι εμπορικής πολεοδόμησης και
προφυλάσσεται η μικρή εμπορική δραστηριότητα από φαινόμενα
επιχειρηματικού γιγαντισμού, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται αδι-
καιολόγητα η νέα εμπορική δραστηριότητα. 

• Τρίτον, γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή των Χονδρεμπόρων,
σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω του Μητρώου Χονδρεμπόρων.

• Τέταρτον, θεσπίζεται νέο σύστημα εκπτώσεων και αναμορφώνε-
ται το καθεστώς προσφορών, ώστε να προστατεύονται τα συμ-
φέροντα των καταναλωτών και να μη δημιουργούνται συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων.

• Πέμπτον, ρυθμίζονται, προς όφελος του καταναλωτή, οι πωλή-
σεις κάτω του κόστους.

• Έκτον, αναθεωρείται η νομοθεσία, για τα λαθραία εμπορεύματα
και τις απομιμήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη
προστασία στο υγιές εμπόριο.
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• Έβδομον, μπαίνει τέρμα στην αυθαιρεσία των υπερβολικών μι-
σθωμάτων για τα ενοικιαζόμενα (από το Δημόσιο και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση) κυλικεία.

• Όγδοον, αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα παραεμπορίου στον
ευαίσθητο χώρο του βιβλίου.

• Ένατον, δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικού Επι-
χειρείν. (Ένα επιτελικό και εκτελεστικό όργανο, για να διαμορφώ-
σει άμεσα και να εφαρμόσει ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο
αξιοποίησης του ηλεκτρονικού εμπορίου). 

• Δέκατον, καθιερώνεται εθνικό πλαίσιο ωραρίου για τη λειτουργία
των καταστημάτων, ώστε να αποκτήσει νέα δυναμική η εμπορική
δραστηριότητα και να ωφεληθούν όλοι: Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι
και πολίτες-καταναλωτές. 
Και τόνισε: «Η προσαρμογή στο νέο πλαίσιο συνεχίζεται κα-

νονικά σ’ ολόκληρη τη Χώρα. Στην πορεία αυτή θέλησαν να βά-
λουν εμπόδια, (με ακραίες συμπεριφορές) μικρές οργανωμένες
ομάδες, στρεφόμενες εναντίον των δικαιωμάτων συμπολιτών
μας, και εναντίον της δυνατότητας των καταναλωτών να κάνουν
τις επιλογές που δικαιούνται. Υπογραμμίζω ότι (όπως υποχρε-
ούται) η δημοκρατικά οργανωμένη Πολιτεία προστατεύει, σε
κάθε περίπτωση, τη νομιμότητα. Η εφαρμογή των νόμων αφορά
τους πάντες.»

Αναφερόμενος στις επιλογές και τις παρεμβάσεις για τη στήριξη
του εμπορίου ο κ. Δ. Σιούφας απαρίθμησε τα ακόλουθα πέντε μέτρα
οικονομικού περιεχομένου: 
 Πρώτον: Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που βελτιώνει τη χρηματο-

δότηση νέων επενδύσεων από παλιές και νέες επιχειρήσεις.
 Δεύτερον: Το νέο φορολογικό νόμο, με τον οποίο μειώθηκαν και

μειώνονται ακόμη περισσότερο τα επόμενα δύο χρόνια οι φορο-
λογικοί συντελεστές για όλες τις επιχειρήσεις.

 Τρίτον: Την ένταξη του εμπορίου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα». Η Δράση αυτή δημιουργήθηκε, για πρώτη
φορά, κατά την αναθεώρηση του Προγράμματος, το Δεκέμβριο
του 2004, και ότι στον Α΄ κύκλο υποβλήθηκαν 4.071 επιχειρημα-
τικά σχέδια. Από αυτά εγκρίθηκαν, ήδη, 2.444 (ποσοστό 60%),
συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ και δημο-
σίας δαπάνης 80 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον: Για πρώτη, επί-
σης, φορά, δημιουργήθηκε δυνατότητα χρηματοδότησης (από το
ίδιο πρόγραμμα) των υπηρεσιών - επαγγελμάτων. Όπως και στην
προηγούμενη περίπτωση, έτσι και σε αυτή, ο συνολικός προϋπο-
λογισμός του προγράμματος (που βρίσκεται, ήδη, σε εξέλιξη)
πρόκειται να ανέλθει, στα 200 εκατομμύρια ευρώ, με δημόσια δα-
πάνη 80 εκατομμυρίων ευρώ.

 Τέταρτον: Την ενεργοποίηση και την ουσιαστική ενίσχυση του Τα-
μείου Εγγυοδοσίας που παρέχει (με τη στενή συνεργασία όλων
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των πιστωτικών ιδρυμάτων) εγγυήσεις για τη δανειοδότηση των
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Σημειώνω ότι, έως το
τέλος του Αυγούστου, είχαν υποβληθεί 2.073 αιτήσεις δανείων,
ύψους 86,7 εκατ. ευρώ, ενώ, ως το τέλος του Σεπτεμβρίου του
2004 είχαν υποβληθεί μόνο 21 αιτήσεις. Από αυτές έχουν ήδη εγ-
κριθεί 1.452. Το ύψος των εγγυήσεων ξεπερνά τα 32 εκατ. ευρώ,
και το ύψος το εγγυημένων δανείων ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ.

 Πέμπτον: Ύστερα από συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης
και Απασχόλησης, καταρτίστηκε και εφαρμόζεται από τον ΟΑΕΔ
πρόγραμμα χρηματοδότησης της μερικής απασχόλησης σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, που είτε ανήκουν σε
αυτοαπασχολούμενους, είτε απασχολούν έως και τρία άτομα. Από
το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να ωφεληθούν δέκα (10) χιλιάδες
πολύ μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχος αριθμός ανέργων. 
«Η ενίσχυση του εμπορίου και η εξασφάλιση της ορθής λει-

τουργίας του, η δημιουργία (με άλλα λόγια) ενός νέου, υγιούς εμ-
πορικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Νέας
Αναπτυξιακής Πολιτικής. Για πρώτη φορά, γίνονται, τόσο πολ-
λές και τόσο σημαντικές αλλαγές για την άρση των αγκυλώσεων
του χθες και τον εκσυγχρονισμό των συνθηκών, των όρων και
των προϋποθέσεων ανάπτυξης του εμπορίου, στον Τόπο μας»,
τόνισε ο κ. Δ. Σιούφας. 

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο της ομιλίας του κ. Σιούφα: 

Ομιλία υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα

στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

«Τιμούμε σήμερα τη συμπλήρωση 10 χρόνων από την ίδρυση
της ΕΣΕΕ. Αναδεικνύουμε τη μεγάλη προσφορά του ελληνικού εμπο-
ρίου στην Οικονομία, την ανάπτυξη της Χώρας και την πρόοδο της
κοινωνίας μας. Παίρνουμε, ταυτόχρονα, μια απόφαση συμβολισμού
και ουσίας. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, υιοθετώντας
την πρόταση της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου και
του Υπουργείου Ανάπτυξης, κήρυξε την 22α Σεπτεμβρίου ως «Ημέρα
του Ελληνικού Εμπορίου». Με κατευθύνσεις του Πρωθυπουργού
προχωρήσαμε, (μαζί με το συνάδελφο Γιάννη Παπαθανασίου και το
Γενικό Γραμματέα Εμπορίου Μανούσο Βολουδάκη) στην έκδοση
της σχετικής απόφασης. Παράλληλα, τα υπουργεία Ανάπτυξης και
Εξωτερικών προχωρούν στην υποβολή αιτήματος προς τον ΟΗΕ και
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου για την καθιέρωση «Παγκό-
σμιας Ημέρας Εμπορίου». Δεσμευόμαστε, ταυτόχρονα, να συνεχί-
σουμε και να εντείνουμε διαρκώς τις προσπάθειές μας, για να
θεμελιώσουμε, σε γερές βάσεις, το νέο αναπτυξιακό πρότυπο, που
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επιλέξαμε για τη σύγχρονη Ελλάδα. Προχωρούμε με διάλογο και συ-
νεννόηση, αλλά και αποφασιστικότητα, στις διαρθρωτικές αλλαγές
που απαιτεί η Νέα Εποχή. Προχωρούμε με συγκροτημένο Σχέδιο Πο-
ρείας, στις αλλαγές και τις μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται για να
κερδίσουμε το αύριο. Για να οδηγήσουμε τη Χώρα μας σε μια νέα πο-
ρεία δυναμικής ανάπτυξης και προόδου για όλους.

Το εμπόριο στη Χώρα μας έχει βαθιές ρίζες στην Ιστορία και την
Παράδοση. Η συμβολή του στην αναπτυξιακή πορεία του Τόπου μας,
είναι καθοριστική.
- Είναι κλάδος εξαιρετικής σημασίας για την Οικονομία και την κοι-

νωνία μας.
- Απασχολεί περισσότερα από 748.000 άτομα.
- Καλύπτει, κάτι παραπάνω από το 17% της συνολικής απασχόλη-

σης.
- Το 2004, συνέβαλε κατά 25% στη συνολική αύξηση της απασχό-

λησης.
Η ενίσχυση του εμπορίου και η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας

του, η δημιουργία (με άλλα λόγια) ενός νέου, υγιούς εμπορικού περι-
βάλλοντος αποτελεί πρωταρχικό στόχο της Νέας Αναπτυξιακής Πο-
λιτικής. Για πρώτη φορά, γίνονται, τόσο πολλές και τόσο σημαντικές
αλλαγές για την άρση των αγκυλώσεων του χθες και τον εκσυγχρονι-
σμό των συνθηκών, των όρων και των προϋποθέσεων ανάπτυξης
του εμπορίου, στον Τόπο μας. 
 Θέτουμε (με συγκροτημένο πλαίσιο παρεμβάσεων), τους κανόνες

για το Εμπόριο του Αύριο. Παίρνουμε τα μέτρα που απαιτούνται
για να λειτουργεί εύρυθμα, σύγχρονα, αποδοτικά. Διαμορφώ-
νουμε το κατάλληλο περιβάλλον για να διευκολύνουμε την ανά-
πτυξη του εμπορίου, στη νέα απαιτητική εποχή. Στόχος μας είναι
να ανταποκριθούμε αποτελεσματικά στις ανάγκες του κοινωνικού
συνόλου:
- Στην ανάγκη των εργαζομένων, για αυξημένο εισόδημα. 
- Στην ανάγκη των ανέργων, για περισσότερες ευκαιρίες δου-

λειάς.
- Στην ανάγκη των καταναλωτών, για περισσότερες ευκαιρίες

αγορών. 
- Στην ανάγκη των εμπόρων για μεγαλύτερη αγοραστική κίνηση.

Προωθούμε, ήδη, προς την κατεύθυνση αυτή, συγκροτημένο
πλέγμα αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, σε δυο κύριους άξονες:
 Ο πρώτος αφορά τις θεσμικές παρεμβάσεις, που εκσυγχρονίζουν

το εμπόριο, εξυγιαίνουν τη λειτουργία της αγοράς και διασφαλί-
ζουν συνθήκες υγιούς ανταγωνισμού. Και

 Ο δεύτερος τις πολιτικές για τη φορολογία, τα αναπτυξιακά κίνη-
τρα και την πρόσβαση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων
στη χρηματοδότηση.
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Σε ό,τι αφορά τον πρώτο άξονα επισημαίνω, πρώτ’ απ’ όλα, το
νέο Νόμο για το Εμπόριο, με τον οποίο αλλάζει δραστικά η λειτουργία
της εμπορικής δραστηριότητας. Αναφέρω πολύ συνοπτικά τα δέκα
κυριότερα σημεία του:
• Πρώτον: Τέθηκαν κανόνες για το πλανόδιο και υπαίθριο εμπόριο,

(λαϊκές αγορές, παζάρια και εμποροπανηγύρεις). 
- Καθορίζονται με σαφήνεια οι φορείς χορήγησης των αδειών

και εξασφαλίζεται απόλυτη διαφάνεια.
- Περιορίζεται η δράση των μεσαζόντων.
- Καταπολεμάται το παραεμπόριο, και προστατεύεται το στεγα-

σμένο εμπόριο, που συμβάλλει στη δημιουργία μόνιμων θέ-
σεων εργασίας. 

• Δεύτερον, καθορίζονται αυστηρότεροι όροι και αντικειμενικές δια-
δικασίες για τη χορήγηση άδειας μεγάλων καταστημάτων. Θεσπί-
ζονται αυστηροί όροι εμπορικής πολεοδόμησης και
προφυλάσσεται η μικρή εμπορική δραστηριότητα από φαινόμενα
επιχειρηματικού γιγαντισμού, χωρίς όμως να παρεμποδίζεται αδι-
καιολόγητα η νέα εμπορική δραστηριότητα. 

• Τρίτον, γίνεται ολοκληρωμένη καταγραφή των Χονδρεμπόρων,
σε ολόκληρη την Ελλάδα, μέσω του Μητρώου Χονδρεμπόρων.

• Τέταρτον, θεσπίζεται νέο σύστημα εκπτώσεων και αναμορφώνε-
ται το καθεστώς προσφορών, ώστε να προστατεύονται τα συμ-
φέροντα των καταναλωτών και να μη δημιουργούνται συνθήκες
αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος των μικρών επιχειρήσεων.

• Πέμπτον, ρυθμίζονται, προς όφελος του καταναλωτή, οι πωλή-
σεις κάτω του κόστους.

• Έκτον, αναθεωρείται η νομοθεσία, για τα λαθραία εμπορεύματα
και τις απομιμήσεις, ώστε να εξασφαλίζεται αποτελεσματικότερη
προστασία στο υγιές εμπόριο.

• Έβδομον, μπαίνει τέρμα στην αυθαιρεσία των υπερβολικών μι-
σθωμάτων για τα ενοικιαζόμενα (από το Δημόσιο και την Τοπική
Αυτοδιοίκηση) κυλικεία.

• Όγδοον, αντιμετωπίζονται τα φαινόμενα παραεμπορίου στον
ευαίσθητο χώρο του βιβλίου.

• Ένατον, δημιουργείται Εθνικό Συμβούλιο Ηλεκτρονικού Επιχει-
ρείν. (Ένα επιτελικό και εκτελεστικό όργανο, για να διαμορφώσει
άμεσα και να εφαρμόσει ολοκληρωμένο Εθνικό Σχέδιο αξιοποί-
ησης του ηλεκτρονικού εμπορίου). 

• Δέκατον, καθιερώνεται εθνικό πλαίσιο ωραρίου για τη λειτουργία
των καταστημάτων, ώστε να αποκτήσει νέα δυναμική η εμπορική
δραστηριότητα και να ωφεληθούν όλοι: Επιχειρήσεις, εργαζόμενοι
και πολίτες-καταναλωτές. Η προσαρμογή στο νέο πλαίσιο συνε-
χίζεται κανονικά σ’ ολόκληρη τη Χώρα. Στην πορεία αυτή θέ-
λησαν να βάλουν εμπόδια, (με ακραίες συμπεριφορές) μικρές
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οργανωμένες ομάδες, στρεφόμενες εναντίον των δικαιωμάτων
συμπολιτών μας, και εναντίον της δυνατότητας των καταναλωτών
να κάνουν τις επιλογές που δικαιούνται. Υπογραμμίζω ότι (όπως
υποχρεούται) η δημοκρατικά οργανωμένη Πολιτεία προστα-
τεύει, σε κάθε περίπτωση, τη νομιμότητα. Η εφαρμογή των
νόμων αφορά τους πάντες.

Οι θεσμικές πρωτοβουλίες μας, δεν περιορίζονται βέβαια στο συγ-
κεκριμένο νόμο.
 Αναβαθμίστηκε η Επιτροπή Ανταγωνισμού και ενσωματώθηκαν

στο Εθνικό Δίκαιο όλες οι κοινοτικές οδηγίες για την ομαλή λει-
τουργία της αγοράς.

 Εντάθηκαν οι έλεγχοι στην αγορά, και η Πολιτεία αποδεικνύεται
αμείλικτη απέναντι στο παραεμπόριο, την αισχροκέρδεια, τη νο-
θεία, την απάτη.

 Απλοποιείται (μέσα στο χρόνο) το θεσμικό πλαίσιο για την ίδρυση
και τη λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων. Περιορίζεται δρα-
στικά η γραφειοκρατία και μειώνεται ο χρόνος και το κόστος για
την ίδρυσή τους.

 Ολοκληρώθηκε και κατατίθεται στη Βουλή το σχέδιο νόμου για
την Ευρωπαϊκή Εταιρεία.

 Ολοκληρώθηκε και, ήδη, κατατέθηκε στη Βουλή σχέδιο νόμου για
τη θεσμοθέτηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου και τον εκσυγ-
χρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθεσίας. Καθιερώνεται, για
πρώτη φορά, στη Χώρα μας, ένας θεσμός (ο θεσμός του Γενικού
Εμπορικού Μητρώου) που αποτελούσε, για χρόνια, καθολικό αί-
τημα του εμπορικού κόσμου.

 Απλοποιείται το πλαίσιο άσκησης της εμπορικής δραστηριότητας. 
 Εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις προστασίας της νόμιμης εμπο-

ρικής δραστηριότητας. 
 Ενισχύεται η διαφάνεια και η ασφάλεια των συναλλαγών.
 Περιορίζεται η γραφειοκρατία, και εξασφαλίζεται δυνατότητα τα-

χείας εξυπηρέτησης των επιχειρήσεων, με την καθιέρωση της
«μίας στάσης» στις συναλλαγές.

 Αναβαθμίζεται ο θεσμός των Επιμελητηρίων, με την υποχρεωτική
συμμετοχή στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο όλων των φορέων που
ασκούν εμπορική δραστηριότητα.

• Όσον αφορά στον εκσυγχρονισμό της Επιμελητηριακής Νομοθε-
σίας...

- Διευρύνεται ο ρόλος των Επιμελητηρίων, με την επέκταση
των αρμοδιοτήτων τους σε τομείς όπως η δια βίου εκπαί-
δευση, και η αυτοτελής εφαρμογή κοινοτικών προγραμμάτων. 

- Προσδίδονται στα Επιμελητήρια χαρακτηριστικά πολιτιστικής
και κοινωνικής δράσης. 
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- Αναδιαρθρώνονται τα τμήματά τους και συνιστάται τμήμα πα-
ροχής υπηρεσιών.

- Βελτιώνεται το σύστημα της εσωτερικής λειτουργίας τους.
- Εξασφαλίζονται οι αναγκαίοι πόροι για την αυτοτέλεια και την

επίτευξη των στόχων τους.
- Εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των αλλοδαπών Επι-

μελητηρίων στην Ελλάδα και ενισχύεται ο θεσμός των Ελλη-
νικών Επιμελητηρίων στην αλλοδαπή. 

Ο δεύτερος άξονας των επιλογών και των παρεμβάσεων μας για
τη στήριξη του εμπορίου περιλαμβάνει μέτρα οικονομικού περιεχομέ-
νου. Υπογραμμίζω:
 Πρώτον: Το νέο αναπτυξιακό νόμο, που βελτιώνει τη χρηματο-

δότηση νέων επενδύσεων από παλιές και νέες επιχειρήσεις.
 Δεύτερον: Το νέο φορολογικό νόμο, με τον οποίο μειώθηκαν και

μειώνονται ακόμη περισσότερο τα επόμενα δύο χρόνια οι φορο-
λογικοί συντελεστές για όλες τις επιχειρήσεις.

 Τρίτον: Την ένταξη του εμπορίου, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα». Υπενθυμίζω ότι η Δράση αυτή δημιουργή-
θηκε, για πρώτη φορά, κατά την αναθεώρηση του Προγράμματος,
το Δεκέμβριο του 2004, και ότι στον Α΄ κύκλο υποβλήθηκαν 4.071
επιχειρηματικά σχέδια. Από αυτά εγκρίθηκαν, ήδη, 2.444 (ποσο-
στό 60%), συνολικού προϋπολογισμού 200 εκατομμυρίων ευρώ
και δημοσίας δαπάνης 80 εκατομμυρίων ευρώ. Επιπλέον: Για
πρώτη, επίσης, φορά, δημιουργήθηκε δυνατότητα χρηματοδότη-
σης (από το ίδιο πρόγραμμα) των υπηρεσιών - επαγγελμάτων.
Όπως και στην προηγούμενη περίπτωση, έτσι και σε αυτή, ο συ-
νολικός προϋπολογισμός του προγράμματος (που βρίσκεται, ήδη,
σε εξέλιξη) πρόκειται να ανέλθει, στα 200 εκατομμύρια ευρώ, με
δημόσια δαπάνη 80 εκατομμυρίων ευρώ.

 Τέταρτον: Την ενεργοποίηση και την ουσιαστική ενίσχυση του Τα-
μείου Εγγυοδοσίας που παρέχει (με τη στενή συνεργασία όλων
των πιστωτικών ιδρυμάτων) εγγυήσεις για τη δανειοδότηση των
Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων. Σημειώνω ότι, έως το
τέλος του Αυγούστου, είχαν υποβληθεί 2.073 αιτήσεις δανείων,
ύψους 86,7 εκατ. ευρώ, ενώ, ως το τέλος του Σεπτεμβρίου του
2004 είχαν υποβληθεί μόνο 21 αιτήσεις. Από αυτές έχουν ήδη εγ-
κριθεί 1.452. Το ύψος των εγγυήσεων ξεπερνά τα 32 εκατ. ευρώ,
και το ύψος το εγγυημένων δανείων ξεπερνά τα 55 εκατ. ευρώ.

 Πέμπτον: Ύστερα από συνεργασία των Υπουργείων Ανάπτυξης
και Απασχόλησης, καταρτίστηκε και εφαρμόζεται από τον ΟΑΕΔ
πρόγραμμα χρηματοδότησης της μερικής απασχόλησης σε πολύ
μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, που είτε ανήκουν σε
αυτοαπασχολούμενους, είτε απασχολούν έως και τρία άτομα. Από
το πρόγραμμα αυτό πρόκειται να ωφεληθούν δέκα (10) χιλιάδες
πολύ μικρές επιχειρήσεις και αντίστοιχος αριθμός ανέργων. 
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Η Νέα Διακυβέρνηση λαμβάνει (και θα συνεχίσει να λαμβάνει) όλα
τα μέτρα, που απαιτούνται για ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλλον
Το Υπουργείο Ανάπτυξης, βρίσκεται έμπρακτα (και το αποδεικνύουμε
καθημερινά) στο πλευρό του εμπορικού κόσμου της Χώρας. Όμως!
Είναι πολύ σημαντικό, να δουν και οι ίδιες οι επιχειρήσεις τις ανάγκες
της κοινωνίας και τις επιταγές της Νέας Εποχής. Να ανοίξουν τα
φτερά τους και να βγουν μπροστά. Να επιστρατεύσουν το διαδίκτυο
και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Να αξιοποιήσουν τα κίνητρα που πα-
ρέχει η Πολιτεία. Να εφαρμόσουν νέες στρατηγικές. Να εστιάσουν στα
δυνατά τους σημεία και να γίνουν περισσότερο ανταγωνιστικές.

Ο διεθνής ανταγωνισμός δεν επιτρέπει εφησυχασμό. Είναι η ώρα
να δούμε το νέο ευρωπαϊκό, αλλά και ευρύτερα, το νέο διεθνές περι-
βάλλον, ως πρόκληση, έμπνευση και ευκαιρία, για μια δυναμική
στροφή της Χώρας στο δρόμο της ανάπτυξης και της ευημερίας. Είναι
η ώρα να εντείνουμε τις προσπάθειες μας για να κερδηθεί το χαμένο
έδαφος. Ο αγώνας αυτός μας αφορά όλους. Όλοι θέλουμε μια Ελλάδα
ανταγωνιστική. Όλοι έχουμε ρόλο σ’ αυτή την προσπάθεια Όλοι πρέ-
πει να συμμετέχουμε. Όλοι οι πολίτες μπορούν να ωφεληθούν. Δου-
λεύουμε, όλοι μαζί, για τον ίδιο σκοπό. Φιλοδοξούμε για τον Τόπο μας
και αισιοδοξούμε για το αύριο που ξημερώνει γιατί πιστεύουμε στην
ωριμότητα και τις ικανότητες της Ελληνικής κοινωνίας.»
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Προγράμματα κατάρτισης για τεχνικούς 
σε αέρια καύσιμα (φυσικό αέριο)

Αθήνα, 27 Σεπτεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
κ. Γιώργος Σαλαγκούδης και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου
Ανάπτυξης κ. Νίκος Στεφάνου και Σπύρος Παπαδόπουλος και ο
ειδικός γραμματέας για την ανταγωνιστικότητα κ. Σπύρος Ευσταθό-
πουλος κάνουν πράξη ένα πάγιο αίτημα για κατάρτιση και πιστοποί-
ηση των επαγγελματικών προσόντων των κλάδων των
θερμοϋδραυλικών και των τεχνιτών καυστήρων, εξασφαλίζοντας τη
δωρεάν κατάρτισή τους.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του Μέτρου 8.2 «Ανθρώπινοι πόροι
στη Μεταποίηση, το Εμπόριο και τις Υπηρεσίες» του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα», (ΕΠΑΝ), υλοποιείται το έργο:
«Κατάρτιση και Μεταφορά Τεχνογνωσίας σε Θερμοϋδραυλικούς
και Τεχνίτες Καυστήρων σε αέρια καύσιμα (Φυσικό Αέριο)», το
οποίο αποσκοπεί στην κατάρτιση και επιμόρφωση των αυτοαπασχο-
λούμενων και των εργαζόμενων στους κλάδους των θερμοϋδραυλι-
κών και των τεχνιτών καυστήρων, με στόχο την πιστοποίησή τους,
μέσω εξετάσεων, και την επέκταση των επαγγελματικών τους αδειών
ώστε να καλύπτουν και τα αέρια καύσιμα.

Η υλοποίηση του συγκεκριμένου έργου, συνολικού προϋπολογι-
σμού 2.542.225 ευρώ, πραγματοποιείται χωρίς οικονομική επιβά-
ρυνση των εκπαιδευόμενων, με 100% δημόσια χρηματοδότηση
(75% πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου και 25% εθνικοί
πόροι) και ικανοποιεί το καθολικό αίτημα των κλάδων των θερμοϋ-
δραυλικών και των τεχνιτών καυστήρων για την παροχή κατάρτισης
και πιστοποίησης σε θέματα Φυσικού Αερίου. Επιπλέον με αυτό τον
τρόπο καλύπτεται η ανάγκη για ασφαλή σχεδιασμό, λειτουργία και
συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου.

Σχεδιάζεται, σε πανελλαδικό επίπεδο, η υλοποίηση 130 προγραμ-
μάτων κατάρτισης για θερμοϋδραυλικούς και 11 προγραμμάτων κα-
τάρτισης για τεχνίτες καυστήρων, ενώ υπολογίζεται ότι θα
καταρτισθούν συνολικά 2.600 θερμοϋδραυλικοί και 220 τεχνίτες καυ-
στήρων.
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Στήριξη της ακριτικής Γαύδου 
με αναβάθμιση του τοπικού σταθμού παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας 
Αθήνα, 13 Οκτωβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

«Έγιναν πράξη όσα συμφωνήσαμε κατά την επίσκεψή μας στο
Νομό Χανίων η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης και η δι-
οίκηση της ΔΕΗ, ο υφυπουργός Δημόσιας Τάξης κ. Χρήστος Μαρ-
κογιαννάκης, ο βουλευτής Χανίων κ. Στέλιος Νικηφοράκης, ο
γενικός γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης κ. Σεραφείμ Τσόκας, ο νο-
μάρχης Χανίων κ. Γιώργος Κατσανεβάκης και ο δήμαρχος Γαύδου
κ. Λαμπάκης.

Στην ακριτική Γαύδο, από 1η Οκτωβρίου 2005, ο τοπικός σταθμός
παραγωγής από 120 KW που ήταν μέχρι σήμερα απέκτησε πλέον
ισχύ λειτουργίας 340 KW.

Έτσι, οι ανάγκες του τοπικού πληθυσμού υπερκαλύπτονται τόσο
με τη δύναμη ισχύος του υποσταθμού, όσο και με την τοποθέτηση
τριών υπαλλήλων που τέθηκαν στη διάθεση των τεχνικών, αλλά και
των διοικητικών αναγκών της νότιας εσχατιάς της πατρίδας μας.» 
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Δηλώσεις για την υπογραφή της συνθήκης 
για την Ενεργειακή Κοινότητα 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
Αθήνα, 24 Οκτωβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μετά τη συνάν-
τησή του με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

«Ενημέρωσα τον Πρωθυπουργό για τις τελευταίες λεπτομέρειες
σχετικά με τη σημαντική συνθήκη που υπογράφεται αύριο στις 10:30
το πρωί στο Σαρόγλειο Μέγαρο. Πρόκειται για την ιστορική συμφωνία
δημιουργίας της Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας στην ΝΑ Ευρώπη. Η συμ-
φωνία αυτή υπογράφεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τη Βρετα-
νική Προεδρία, τα πέντε κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και
τα εννέα κράτη μέλη των Βαλκανίων μεταξύ των οποίων είναι όλες οι
χώρες της περιοχής. Η υπογραφή αυτής της Συμφωνίας δημιουργεί
νέες συνθήκες για την οικονομία, την ειρήνη, τη σταθερότητα και την
ασφάλεια στην ευρύτερη περιοχή. Στην υπογραφή της θα παραβρεθεί
και ο Πρωθυπουργός κ. Κώστας Καραμανλής.»

Στη συνέχεια ο κ. Δ. Σιούφας από τη Βουλή δήλωσε τα εξής:
«Επικοινώνησα με την πρόεδρο της Βουλής, κυρία Ψαρούδα -

Μπενάκη, η οποία επιβεβαίωσε τη συμμετοχή της αύριο στην υπο-
γραφή της Συνθήκης για τη δημιουργία της Ενιαίας Αγοράς Ενέργειας
στην Ν. Α. Ευρώπη. Πρόκειται για ιστορική συμφωνία, αφορά τις
εννέα χώρες των Βαλκανίων, πέντε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Υπογράφεται με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και
της Βρετανικής Προεδρίας. Η Ελλάδα είναι η χώρα που φιλοξενεί την
υπογραφή της Συνθήκης, ύστερα από πρωτοβουλία του υπουργείου
Ανάπτυξης και δημιουργεί τελείως νέες, αισιόδοξες και δυνατές προ-
οπτικές για την ειρήνη, για τη σταθερότητα, για την ασφάλεια και για
την εμπορική ανάπτυξη όλης της ευρύτερης περιοχής.»
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Υπεγράφη στην Αθήνα η Συνθήκη 
για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας 

της Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ 

κατά την εκδήλωση της υπογραφής 
της Συνθήκης για τη δημιουργία της 

Ενεργειακής Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης

«Κύριε Πρόεδρε της Κυβέρνησης, 
Κυρία Πρόεδρε της Βουλής των Ελλήνων, 
Αγαπητέ συνάδελφε Κύριε Johnson, 
Εκπρόσωπε της Βρετανικής Προεδρίας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης,
Κύριε Επίτροπε,
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Κυρίες και Κύριοι,

Η παρουσία σας σήμερα στην τελετή της υπογραφής της Συνθή-
κης για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας, αποτελεί ξεχωρι-
στή τιμή για την Ελλάδα 

και την Κυβέρνηση. Σήμερα, όλοι όσοι θα υπογράψουμε την Ιδρυ-
τική Συνθήκη της Ενεργειακής Κοινότητας, αλλά και όλοι όσοι παρευ-
ρισκόμαστε σ’ αυτή την τελετή, έχουμε την ευκαιρία, τη χαρά και τη
τιμή να συμμετέχουμε σε ένα γεγονός που θα μείνει χαραγμένο στην
ευρωπαϊκή ιστορία. 

Γιατί με τη Συνθήκη αυτή, ανοίγει ο δρόμος για την ενσωμάτωση
των χωρών της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης στη μεγάλη ενιαία Ευρω-
παϊκή Αγορά Ενέργειας. 

Από την περίοδο 1996-1997 (όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ο
τότε Επίτροπος για την ενέργεια κ. Χρήστος Παπουτσής, ανέλαβαν
τη πρωτοβουλία της περιφερειακής αγοράς ενέργειας, μέχρι τη ση-
μερινή ιστορική ημέρα) κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι. Σε όλη αυτή
την περίοδο, 
- η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
- οι χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 
- οι πέντε χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ανέλαβαν

πρωτοβουλίες και ειδικό ρόλο συνδέσμου, 
- οι χώρες της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης πίστεψαν και εργάστη-

καν σκληρά και συστηματικά για την προώθηση και την ολοκλή-
ρωση της Συνθήκης. Με ένα κοινό στόχο! Τη δημιουργία μιας
Ενεργειακής Κοινότητας που οδηγεί βαθμιαία στην ένταξη των
χωρών της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης στη μεγάλη ενιαία ευρω-
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παϊκή ενεργειακή αγορά. Ευχαριστούμε τους δωρητές, τις κυβερ-
νήσεις των ΗΠΑ και του Καναδά, την Παγκόσμια Τράπεζα και τη
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης.
Ύστερα από τη πρώτη περίοδο (όταν η ιδέα για τη δημιουργία της

Ενεργειακής Κοινότητας απλωνόταν ολοένα και περισσότερο σε
χώρες, κυβερνήσεις και λαούς) περάσαμε (από το 2002) στην απο-
καλούμενη «Διαδικασία των Αθηνών», που οδήγησε στην τελική μορ-
φοποίηση της Ιδρυτικής Συνθήκης, που υπογράφουμε σήμερα. 

Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ειδική αναφορά στη τρίτη διυ-
πουργική συνάντηση των Αθηνών, το Δεκέμβριο του 2004. Τότε που
πολλοί από εμάς που βρισκόμαστε σήμερα εδώ, ξεπεράσαμε όλες
τις μικροδιαφορές, σταθήκαμε στο ύψος των περιστάσεων και συμ-
φωνήσαμε στο οριστικό πλαίσιο της Συνθήκης. Συμφωνήσαμε στο
πλαίσιο μιας Συνθήκης, με την οποία, οι χώρες και οι λαοί της Νοτι-
οΑνατολικής Ευρώπης, με την υποστήριξη και τη συμπαράσταση της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κάνουμε ένα ση-
μαντικό βήμα, προς το κοινό μέλλον. Ένα μέλλον που, ήδη, διαγρά-
φεται πιο ευοίωνο και πιο ελπιδοφόρο για όλους τους λαούς και όλες
τις χώρες της περιοχής. 

Είναι περισσότερο από βέβαιο ότι η δημιουργία της Ενεργειακής
Κοινότητας, πρόκειται να λειτουργήσει ως καταλύτης για μια νέα προ-
οπτική: 
- Για την ασφάλεια και την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού

στην περιοχή. 
- Για την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων στους χώ-

ρους του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου. 
- Για την ενίσχυση της Ευρωπαϊκής προοπτικής της Ν.Α. Ευρώ-

πης.
- Για τη βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των λαών ολόκληρης της

περιοχής. 
Είμαστε τώρα σ’ ένα σταθμό στην πορεία της Ευρωπαϊκής Ένω-

σης, στην πορεία ολόκληρης της περιοχής της ΝοτιοΑνατολικής Ευ-
ρώπης, ολόκληρης της Ευρώπης. Σήμερα διανοίγονται νέες
προοπτικές. Και σήμερα, είναι μόνο η αρχή. Φιλοδοξία και στόχος
όλων μας είναι: Η επιτάχυνση της διαδικασίας για την ενσωμάτωση
της Ενεργειακής Κοινότητας στη μεγάλη ενιαία Ευρωπαϊκή Ενεργει-
ακή Αγορά. Η περιοχή της ΝοτιοΑνατολικής Ευρώπης να αποτελέσει
έναν ενιαίο χώρο, ελκυστικό για επενδύσεις στην ενέργεια και στους
άλλους τομείς της οικονομίας. Οι λαοί της περιοχής να απολαύσουν
το ίδιο υψηλό επίπεδο ενεργειακών προϊόντων και υπηρεσιών, όπως
οι λαοί των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ευρύτερη γε-
ωγραφική περιοχή να θεμελιώσει μια Νέα Εποχή ειρήνης, ασφάλειας
και συνεργασίας μεταξύ των χωρών και των λαών της. Να αναβαθμι-
στεί γεωπολιτικά και να γίνει ενεργειακός δίαυλος για τη μεταφορά
ενέργειας από την Ανατολή στη Δύση. Το χρωστάμε στην ιστορία. Το
οφείλουμε στις επόμενες γενιές.»
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Οι ομιλίες κατά την υπογραφή της Συνθήκης 
για την Ενεργειακή Κοινότητα 

Νοτιοανατολικής Ευρώπης 
Αθήνα, 25 Οκτωβρίου 2005

Επισυνάπτουμε το κείμενο της κοινής συνέντευξης Τύπου
των κ.κ. Δημήτρη Σιούφα, Alan Johnson και Andris Piebalgs μετά
την υπογραφή της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης και τις ομιλίες του εκπροσώπου της
Βρετανικής Προεδρίας κ. Alan Johnson, του επιτρόπου, αρμό-
διου για την ενέργεια, κ. Andris Piebalgs, του ειδικού συντονιστή
για το Σύμφωνο Σταθερότητας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κ.
Erhard Busek και του εκπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης
dr. Mehmet Hilmi Güler κατά την υπογραφή της Συνθήκης αυτής. 

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ:
«Θέλω να εκφράσω τις ιδιαίτερες ευχαριστίες προς τα ΜΜΕ για

τη συμμετοχή τους στην υπογραφή αυτής της σημαντικής ιστορικής
Συνθήκης.

Εισαγωγικά ορισμένα πράγματα πριν πάρει τον λόγο ο συνάδελ-
φος Υπουργός της Βρετανικής Προεδρίας, ο κύριος Johnson και στη
συνέχεια ο Επίτροπος, ο κύριος Piebalgs.

Πρώτον, με τη Συνθήκη αυτή οι χώρες αναλαμβάνουν να ενσω-
ματώσουν στο Εθνικό τους Δίκαιο τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για τον ηλεκτρισμό και το φυσικό αέριο, αλλά και την σχετική
Κοινοτική Οδηγία για την πρόσβαση τρίτων στα δίκτυά τους.

Οι χώρες υιοθετούν το Ευρωπαϊκό μοντέλο στην απελευθέρωση
των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, δημιουργώντας κατ’
αυτό τον τρόπο ένα ελκυστικό πεδίο για επενδύσεις στην ηλεκτροπα-
ραγωγή και στα δίκτυα του φυσικού αερίου. 

Από 1/1/2008 όλες οι επιχειρήσεις μπορούν να διαλέγουν τον
προμηθευτή τους και από 1/1/2015 θα μπορούν και οι οικιακοί κατα-
ναλωτές των κρατών μελών που υπογράφουν την Συνθήκη. 

Με αυτή την διαδικασία ενοποιούνται οι αγορές ενέργειας των
χωρών μελών που υπέγραψαν την Συνθήκη με τα 25 κράτη μέλη της
Ευρωπαϊκής Ένωσης που σημαίνει ότι η περιοχή της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης στον χώρο της ενέργειας κινείται σε πορεία ενοποίησης
με την Ευρώπη των 25.

Είναι ένα μείζον γεγονός γιατί αναβαθμίζει την γεωπολιτική σημα-
σία της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και φέρνει κοντά ως κρίκος, ως
αλυσίδα, ως κόμπος ενέργεια, κυρίως φυσικό αέριο, από τις χώρες
της Κασπίας προς την περιοχή μας και από εκεί προς την Ευρώπη.
Δημιουργείται δηλαδή ένας ενεργειακός δίαυλος.

Όλα αυτά δημιουργούν τεράστιες προϋποθέσεις για έργα στον
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ηλεκτρισμό, στο φυσικό αέριο και αργότερα και στο πετρέλαιο. Μπο-
ρούν να γίνουν επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και από όλες τις εκτι-
μήσεις τα επόμενα 15 χρόνια αναμένεται να γίνουν επενδύσεις
περισσότερο από 21δις €. 

Και τέλος δίνεται η δυνατότητα με την ενοποίηση των αγορών
αλλά και την στήριξη που παρείχαν μέχρι σήμερα και θα παρέξουν
και στο μέλλον η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επεν-
δύσεων και Ανασυγκρότησης και οι Κυβερνήσεις των Ηνωμένων Πο-
λιτειών και του Καναδά να δημιουργηθεί μια νέα πραγματικότητα
συνεργασίας, ειρήνης, σταθερότητας και ασφάλειας σε ολόκληρη την
περιοχή.

Η Ελλάδα από την πρώτη στιγμή για αυτό το ζήτημα ανέλαβε ση-
μαντικές πρωτοβουλίες σε συνεργασία και με τις άλλες χώρες της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και με τις χώρες της Συνθήκης ώστε να
φτάσουμε στη σημερινή μέρα.

Εκ μέρους της Ελληνικής Κυβέρνησης και του Ελληνικού λαού
νιώθουμε μεγάλη ικανοποίηση γιατί ανταποκριθήκαμε στις υποχρεώ-
σεις που αναλάβαμε απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και απέναντι
στις χώρες με τις οποίες η συνεργασία οδήγησε στη σημερινή μέρα.

Αυτά από την πλευρά μου. Σας ευχαριστώ πολύ.
Τώρα τον λόγο έχει ο συνάδελφος Υπουργός, ο κύριος Johnson

και στη συνέχεια ο Επίτροπος, ο κύριος Piebalgs και στη συνέχεια εί-
μαστε στη διάθεσή σας να απαντήσουμε σε ερωτήσεις. 

ALAN JOHNSON:
Ευχαριστώ πολύ Δημήτρη. Δεν έχω να προσθέσω πολλά περισ-

σότερα στα σχόλια τα οποία έκανε ο Δημήτρης. Είναι η πρώτη Συν-
θήκη που υπογράφηκε, βέβαια υπήρξαν πολλές διαπραγματεύσεις
ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο Σύμφωνο Σταθερότητας.
Χρησιμοποιεί την ενεργειακή πολιτική σαν κοινό παρονομαστή έτσι
ώστε να βρεθούν πιο κοντά οι χώρες και να αποτελέσει η ενέργεια
ένα καταλύτη για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της περιοχής
και προσελκύοντας περισσότερες επενδύσεις στην περιοχή.

Πιστεύουμε ότι η Συνθήκη θα αποτελέσει καλά νέα για την ενερ-
γειακή επάρκεια και σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και της
ευρύτερης περιοχής. Και υπάρχουν τεράστια ποσά τα οποία έχουν
αφιερωθεί για την αποκατάσταση των υποδομών στην περιοχή και
τελικά θα έχουμε και χαμηλότερες τιμές στον τομέα της ενέργειας,
λόγω ακριβώς της δημιουργίας μιας ενιαίας αγοράς.

Όλα αυτά είναι καλές ειδήσεις και είναι μια πολύ καλή οικονομική
πρόοδος και εξέλιξη, αλλά και πολύ καλή πολιτική εξέλιξη για την πε-
ριοχή και χαιρόμαστε που το σημάδι αυτό εμφανίστηκε κατά την διάρ-
κεια της δικής μας Προεδρίας.
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ANDRIS PIEBALGS:
Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ γιατί και από πλευράς Ευρωπαϊ-

κής Ένωσης και Ευρωπαϊκής Επιτροπής κυρίως εργαστήκαμε τόσο
σκληρά για να υλοποιήσουμε αυτή τη Συνθήκη, γιατί ακριβώς πι-
στεύουμε ότι η δημιουργία αυτής της ενεργειακής αγοράς θα είναι
προς όφελος όλων των χωρών της περιοχής.

Έχουμε από την μια πλευρά την επάρκεια και την ασφάλεια ενερ-
γειακού εφοδιασμού, γιατί όλοι οι πολίτες χρειάζονται την ενέργεια και
από την άλλη πλευρά έχουμε την βιώσιμη ανάπτυξη με την ορθολο-
γική χρήση της ενέργειας και αυτό είναι κάτι στο οποίο πρέπει όλες οι
χώρες να συμμετάσχουν.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιουργεί μια ενιαία αγορά ενέργειας. Δεν
είναι εύκολο το έργο αυτό, όμως θεωρούμε ότι είναι η μόνη απάντηση
στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και η ενεργειακή αγορά που
δημιουργείται στην Νοτιοανατολική Ευρώπη δεν βοηθάει μόνο τις
χώρες που προσυπογράφουν την Συνθήκη σήμερα αλλά και αποτελεί
και ένα πλεονέκτημα και μια πρόκληση για την Ευρωπαϊκή Ένωση,
διότι με τον τρόπο αυτό έχουμε καλύτερη συμβατότητα και καλύτερες
τιμές για τον καταναλωτή.

Επομένως όλα αυτά είναι θετικά και για την ανταγωνιστικότητα
της Ευρώπης.

Από την άλλη πλευρά για το φυσικό αέριο έχουμε νέους διαύλους
για να περάσει το προϊόν στις χώρες της Ευρώπης και στις χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύω ότι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για
τις χώρες που υπέγραψαν την Συνθήκη είναι ότι θα έχουν την δυνα-
τότητα να κάνουν μεταρρυθμίσεις, να κάνουν αλλαγές στον ενεργει-
ακό τομέα. Δεν είναι εύκολες αυτές οι αλλαγές, τώρα όμως δίνεται ένα
έναυσμα, δίνεται ένα κίνητρο να γίνουν οι αλλαγές αυτές.

Επομένως η κατάσταση είναι καινούρια τώρα μετά την υπογραφή
της Συνθήκης. Κάναμε μια σκληρή δουλειά για να φτάσουμε εδώ. Από
εδώ και πέρα θα αρχίσει η εφαρμογή της και ελπίζω ότι θα έχουμε
πολλές επενδύσεις στην περιοχή, όχι μόνο από τους δωρητές, από
την Παγκόσμια Τράπεζα, από την Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανά-
πτυξης ή από τις ΗΠΑ και τον Καναδά, αλλά και από ιδιωτικούς δω-
ρητές διότι υπάρχει μια σταθερότητα και μια ασφάλεια στην περιοχή.

Όπως είπε και ο Dr. Busek στην τελετή υπογραφής της Συνθήκης
η Συνθήκη αυτή αποτελεί μια νέα πολιτική προοπτική για την χώρα και
η περιοχή αυτή για εμάς είναι μια νέα περιοχή. Βέβαια ελπίζουμε ότι
κάποια στιγμή οι χώρες αυτές θα αποτελέσουν κράτη μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης κάποια στιγμή, άλλα νωρίτερα, άλλα αργότερα, αλλά
τέλος πάντων τελικός στόχος η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλες τις χώρες.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστηρίζει την όλη διαδικασία και χαίρο-
μαι που οι χώρες όπως η Ουκρανία, η Δημοκρατία του Μολδόβα εν-
διαφέρονται για την διαδικασία αυτή και για την Συνθήκη και
πραγματικά είναι πάρα πολύ καλό δείγμα οι χώρες οι οποίες είναι γει-
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τονικές της περιοχής, ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στην διαδικασία
και αυτό αποτελεί μια ενθάρρυνση για να έχουμε καλά αποτελέσματα
στο μέλλον.

Θα ολοκληρώσω εδώ τονίζοντας ιδιαίτερα τον ρόλο που έπαιξε η
Ελλάδα και ο Υπουργός ο κύριος Σιούφας. Τον ευγνωμονώ, τον ευ-
χαριστώ γιατί πραγματικά μας βοήθησε σε πάρα πολλά από τα προ-
βλήματα τα οποία αντιμετωπίζαμε στην πορεία υπογραφής της
Συνθήκης. Τα ξεπεράσαμε όλα αυτά τα προβλήματα, όλες αυτές τις
προκλήσεις και τώρα έχουμε μπροστά μας την εφαρμογή.

Ομιλία του ειδικού συντονιστή για το Σύμφωνο Σταθερότητας
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη κ. Erhard Busek:

«Πραγματικά χαίρομαι που συμμετέχω στην τελετή υπογραφής
σήμερα και θα ήθελα να ευχαριστήσω την προεδρεία της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την ελληνική Κυβέρνηση και κυ-
ρίως τον υπουργό κ. Σιούφα, ο οποίος οργάνωσε αυτό το τόσο ση-
μαντικό γεγονός.

Όπως και οι Βρετανοί φίλοι θα λέγανε, πρόκειται για μέρα υψίστης
ιστορικής σημασίας για την Ευρώπη. Διότι πιστεύουμε ότι η Συνθήκη
αυτή θα έχει και πολιτικές και οικονομικές και κοινωνικές προεκτάσεις
για όλους μας. 

Όπως είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, η συνθήκη θα συνει-
σφέρει στην ασφάλεια και στην επάρκεια του ενεργειακού ανεφοδια-
σμού στην περιοχή, θα εξασφαλίσει τους δρόμους μεταφοράς της
ενέργειας στην Ευρώπη και θα έχει και προφανώς και κάποιες κοι-
νωνικές συνέπειες. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση βέβαια θα πρέπει να δι-
ευκολύνει το έργο.

Σαν Ειδικός Συντονιστής του Συμφώνου Σταθερότητας έχω πα-
ρακολουθήσει από κοντά τα θέματα περιφερειακής συνεργασίας. Η
περιφερειακή συνεργασία για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη είναι ζωτι-
κής σημασίας. Και από οικονομικής σκοπιάς πιστεύουμε ότι μόνο
μέσα από περιφερειακή συνεργασία μπορούν να περιοριστούν οι
απώλειες αν θέλετε και το ανθρώπινο δυναμικό να χρησιμοποιηθεί με
το καλύτερο δυνατό τρόπο.

Η παγκόσμια Τράπεζα έχει υπολογίσει ότι περίπου 12,5 δισεκα-
τομμύρια ευρώ θα απαιτηθούν τα επόμενα χρόνια έτσι ώστε να διορ-
θωθούν οι παρούσες υποδομές και για να αρχίσουν να
δημιουργούνται καινούργιες.

Επίσης, αναφέρθηκε και αυτό ότι αποτελεί μια πολύ σημαντική
ευκαιρία για τον επιχειρηματικό κόσμο στην Ευρώπη. Και χαίρομαι
που ο Νίκος Ευθυμιάδης βρίσκεται εδώ μαζί μας και θα ήθελα να ζη-
τήσω από αυτόν και από το Επιχειρησιακό Συμβούλιο να παρακο-
λουθήσει από κοντά και να βοηθήσει το δυνατόν περισσότερο την
πρωτοβουλία αυτή.

Θα πρέπει να περιοριστεί το κόστος και να αυξηθεί η αποτελε-
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σματικότητα όλων των πρωτοβουλιών περιφερειακής ανάπτυξης. Για
αυτό ακριβώς και οι κυβερνήσεις των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης θα πρέπει να προσπαθήσουν περαιτέρω. Αυτό αποτελεί μια
πρόκληση για το μέλλον.

Επίσης, τα επιμέρους κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν την πρό-
θεσή τους να συνεργαστούν μεταξύ τους και η περιφερειακή συνερ-
γασία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο για την προσχώρηση των
χωρών αυτών στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Ανεξάρτητα από το που
βρίσκεται κάθε κράτος και στο δρόμο αν θέλετε προς την Ευρωπαϊκή
Ένωση, είτε πρόκειται για υποψήφιες χώρες είτε διαπραγματεύεστε
μια συμφωνία προσχώρησης ή ειδικής συνεργασίας, πραγματικά η
περιφερειακή συνεργασία αποτελεί μια απαραίτητη προϋπόθεση.

Ούτως ή άλλως όλοι εσείς θέλετε να αποτελέσετε μέλος μιας από
τις πιο πετυχημένες περιφερειακές συνεργασίες του κόσμου. Ανεξάρ-
τητα από τα όλα όσα λέγονται για το μέλλον της κ.λπ. Η διαδικασία
των Αθηνών αποτελεί ένα κλασικό παράδειγμα πρωτοβουλίας που
ξεκινάει σαν μια περιφερειακή πρωτοβουλία, μετά προχωρεί στην
ολοκλήρωση με την Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετώντας το κοινοτικό κε-
κτημένο και αποτελεί ένα παράδειγμα εξαιρετικής συνεργασίας ανά-
μεσα στους χορηγούς.

Θα ήθελα επίσης να τονίσω τον σημαντικό ρόλο που έπαιξε η Ευ-
ρωπαϊκή Επιτροπή και το προσωπικό των υπηρεσιών της. Κύριε Επί-
τροπε, κύριε Piebalgs και εσείς και το προσωπικό σας δείξατε
σημαντικά τεχνικά χαρακτηριστικά και προσόντα για την ανάπτυξη και
την ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Και στηριζόμαστε σε εσάς να
διατηρήσετε τον ηγετικό αυτό ρόλο και να βοηθήσετε και στην εφαρ-
μογή που είναι και το δύσκολο στάδιο.

Επίσης, ήθελα να τονίσω και την υποστήριξη των διεθνών χρη-
ματοπιστωτικών ιδρυμάτων όπως η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρω-
παϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης. Όπως επίσης και
τους δωρητές που είναι οι Η.Π.Α. και ο Καναδάς.

Για άλλη μια φορά σας ζητώ να μείνετε πιστοί σε αυτή τη διαδικα-
σία. Και θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι όταν ξεκινήσαμε αυτή την
πρωτοβουλία της συνεργασίας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ξεκινή-
σαμε στα Σκόπια το 1997 όταν είχαμε προβλήματα με τα κυκλώματα
και με τα δίκτυα. Και θυμάμαι επίσης και τη συνεργασία, τα προβλή-
ματα που είχαμε με τα δίκτυα στο Μοστάραμ. Και σαν συντονιστής
του Συμφώνου Σταθερότητας ήθελα να πω ότι οι εμπειρίες μου ήταν
πάρα πολύ θετικές και με τη διαδικασία των Αθηνών χάρη στη συνερ-
γασία βέβαια της ελληνικής Κυβέρνησης, όλη αυτή η πρωτοβουλία
είχε ένα αίσιο τέλος.

Πιστεύω ότι όλες οι χώρες που προσυπογράφουν τη Συνθήκη θα
παίξουν ενεργό ρόλο στην επιτυχία του εγχειρήματος. Διότι οι χώρες,
εσείς που υπογράφετε, έχετε συμφωνήσει να εφαρμόσετε το ευρω-
παϊκό κεκτημένο, την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Θα συνεργαστείτε με
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τους γείτονές σας για να καταρτίσετε στρατηγικές έτσι ώστε να υλο-
ποιηθούν τα διάφορα κομμάτια, τα διάφορα κεφάλαια της Συνθήκης.

Θέλουμε να δημιουργηθεί μια πολιτική συναίνεση ανάμεσα στις
χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και να προωθηθεί το όλο εγ-
χείρημα και στον επιχειρηματικό κόσμο. Και προφανώς να υπάρξει η
τεχνογνωσία και οι απαραίτητοι πόροι στην περιοχή.

Εμείς και στην Ευρωπαϊκή Ένωση είχαμε συναντήσεις με τους
Υπουργούς και τους Πρωθυπουργούς των χωρών της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης. Δημιουργήσαμε και οργανώσαμε διάφορα σεμινάρια
για τους Βουλευτές των χωρών αυτών, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι αυτοί που θα εφαρμόσουν τη συνθήκη.

Και θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης και την Αυστρία όπου ο
υπουργός μου πραγματικά έκανε μια σημαντική προσπάθεια για να
προωθήσει τη Συνθήκη. Με την υπογραφή της Συνθήκης ο ρόλος μας
θα εξελιχθεί. Θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε σαν Βουλευτές αλλά θα
αφήσουμε κάποιες ευκαιρίες και στον ιδιωτικό τομέα.

Όμως θα πρέπει να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις οικο-
νομικές και κοινωνικές επιπτώσεις της Συνθήκης αυτής. Θέλουμε να
στραφεί η προσοχή της κοινής γνώμης σε αυτή την περιοχή έτσι ώστε
να δημιουργηθούν οι απαραίτητες προϋποθέσεις έτσι ώστε να αντι-
σταθμιστούν ενδεχόμενα οι διάφορες αρνητικές επιπτώσεις από την
εφαρμογή της συνθήκης. Όπως παραδείγματος χάρη, η μεταρρύθ-
μιση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων.

Επίσης, ήθελα να τονίσω ότι με τη συνθήκη αυτή και εξοικονο-
μούνται πόροι και προωθείται η οικονομία και δημιουργούνται υψηλά
στάνταρτ για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε
ότι η Συνθήκη αυτή είναι ιδιαίτερα φιλόδοξη. Δεν μπορούμε επομένως
να καθίσουμε πάνω στις δάφνες μας και να πούμε ότι τώρα που υπο-
γράφτηκε η Συνθήκη σταματάει και το έργο μας.

Όχι. Αντίθετα, πρέπει να δουλέψουμε ακόμα πιο σκληρά. Όλοι
όμως έχουμε δεσμευτεί για την εφαρμογή αυτή της διαδικασίας και
θα ήθελα να ζητήσω από όλους σας να συνεργαστείτε έτσι ώστε να
εξασφαλίσετε την επιτυχία της διαδικασίας.»

Ομιλία του εκπροσώπου της τουρκικής κυβέρνησης Dr.
Mehmet Hilmi Güler

«Θα ήθελα με αυτή την ευκαιρία να εκφράσω τη χαρά μου και την
ευγνωμοσύνη μου προς την ελληνική Κυβέρνηση για τη διοργάνωση
αυτού του ιστορικού γεγονότος, αλλά και για την εξαίρετη φιλοξενία της. 

Θα ήθελα να επισημάνω ότι η Τουρκία, ως χώρα προς ένταξη
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσδίδει τη δέουσα προσοχή στην πρω-
τοβουλία για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας, ήδη από την
πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η «Διαδικασία των Αθηνών». Υποστηρί-
ξαμε τις δραστηριότητες της προώθησης των σχετικών ενεργειών για
τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής περιφερειακής αγοράς ηλεκτρι-
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σμού και φυσικού αερίου στη Νοτιανατολική Ευρώπη, με σκοπό την
ενσωμάτωσή της στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο πλαίσιο αυτό, η Τουρκία έχει συμμετάσχει ενεργά και έχει συμβά-
λει εποικοδομητικά στις διαπραγματεύσεις για τη σύνταξη του σχεδίου
της Συνθήκης. 

Ωστόσο, η μοναδική γεωστρατηγική θέση, το σχετικά υψηλό πο-
σοστό κατανάλωσης, ο υψηλός ρυθμός ανάπτυξης της ζήτησης και
οι σημαντικού μεγέθους επενδύσεις που απαιτούνται για την ανά-
πτυξη του τομέα ενέργειας της Τουρκίας, υποχρεώνουν τη χώρα μου
να αναζητήσει λύσεις στο πλαίσιο των «κοινών αλλά διαφοροποιημέ-
νων ευθυνών». 

Οι ανησυχίες της Τουρκίας προκύπτουν από την επιθυμία της
αφενός μεν να αποδεχθεί πλήρως τις αρχές της Συνθήκης, εντός απο-
λύτως συγκεκριμένων μεταβατικών περιόδων, και αφετέρου από την
ανάγκη να επιδειχθεί ευελιξία σε ορισμένους ευαίσθητους για τη χώρα
μου τομείς. 

Η τουρκική Αντιπροσωπεία κατέβαλε μεγάλη προσπάθεια για να
γεφυρώσει τις διαφορές κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και
κατά τη διάρκεια των διήμερων συζητήσεων με τους αντιπροσώπους
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Οι επιφυλάξεις μας, που προέρχονται
από ιδιαιτερότητες που σχέση έχουν μόνο με την Τουρκία και αφο-
ρούν ορισμένα από τα άρθρα της Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινό-
τητας, γνωστοποιήθηκαν από την τουρκική αντιπροσωπεία στη
διάρκεια των προαναφερομένων διαπραγματεύσεων. 

Στο βαθμό που η εξεύρεση λύσης στα εκκρεμή ζητήματα δεν έχει
ακόμη καταστεί εφικτή, η Τουρκία δεν είναι σε θέση να υπογράψει τη
Συνθήκη και να καταστεί μέλος της Ενεργειακής Κοινότητας σε αυτή
τη φάση. 

Πιστεύω ότι οι κοινές μας προσπάθειες θα συνεχιστούν, ώστε να
επιλύσουν τα εκκρεμή ζητήματα, με σκοπό η Τουρκία να μπορέσει να
συμμετάσχει σε αυτή τη διαδικασία. 

Με την ευκαιρία, επιτρέψτε μου να τονίσω ορισμένα από τα κύρια
θέματα σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της Τουρκίας. Και ειδικό-
τερα το ρόλο μας στην περιοχή και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Η Τουρκία βρίσκεται σε προνομιακή θέση μεταξύ των περιοχών
παραγωγής υδρογονανθράκων και της ενεργοβόρου αγοράς της
Ε.Ε., λόγω της ιδιαίτερης γεωγραφικής και γεωστρατηγικής θέσης της.
Από πλευράς μας έχουμε καταφέρει να αναπτύξουμε ασφαλείς, αξιό-
πιστες και αποτελεσματικές διόδους που συμβαδίζουν με τη στρατη-
γική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη διαφοροποίηση των
ενεργειακών πηγών και των διόδων μεταφοράς. 

Η Τουρκία είναι αποφασισμένη να διαδραματίσει ενεργό ρόλο στο
εμπόριο φυσικού αερίου και πετρελαίου στην περιοχή της, μέσω των
Διαδρόμων «Ανατολής-Δύσης» και «Βορρά-Νότου». Η υλοποίηση
των έργων μεταφοράς φυσικού αερίου θα καταστήσει την Τουρκία αρ-
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τηρία φυσικού αερίου της Ε.Ε. για τα προσεχή χρόνια. Η Τουρκία θέτει
ως υψηλή προτεραιότητά της τη διασύνδεσή της με το Ενιαίο Σύστημα
Μεταφοράς Ηλεκτρισμού της Ε.Ε. (UCTE). Εκτιμούμε ότι η διασύν-
δεση του τουρκικού συστήματος με το UCTE θα πραγματοποιηθεί στο
εγγύς μέλλον. 

Η Τουρκία, επίσης, αποδίδει μεγάλη σημασία σε ένα περισσότερο
αποτελεσματικό και ορθολογικό ως προς τη λειτουργία του τομέα της
ενέργειας, με σκοπό την προώθηση της ανταγωνιστικότητας της εθνι-
κής οικονομίας. Έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδος στην αναμόρ-
φωση και απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου, στην εναρμόνιση με τις οδηγίες ηλεκτρισμού και φυσικού αε-
ρίου και στην ενσωμάτωσή τους στην εσωτερική ενεργειακή αγορά
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Κλείνοντας, θα ήθελα να επαναλάβω ότι η Τουρκία αναγνωρίζει
τη σημασία της περιφερειακής συνεργασίας και δεσμεύεται ότι θα
ακολουθήσει τη διαδικασία. Για το λόγο αυτό, θα συνεχίσουμε τις προ-
σπάθειές μας για τη δημιουργία ανταγωνιστικών αγορών και παρα-
μένουμε σημαντικός παράγοντας στη μεταφορά και το εμπόριο
ενέργειας. 

Θα ήθελα, επίσης, να συγχαρώ όλα τα μέρη και να ευχηθώ επι-
τυχία σε όλες τις προσπάθειες για τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοι-
νότητας.»
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Διαρκής προσπάθεια για την καθιέρωση 
χαρτονομίσματος 1 και 2 ευρώ 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Χαιρετίζουμε την πρωτοβουλία των 371 Ευρωβουλευτών στο
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα 25 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής
Ένωσης και από όλα τα πολιτικά κόμματα και ιδιαίτερα των Ελλή-
νων Ευρωβουλευτών που υπέγραψαν το ψήφισμα με το οποίο
ανοίγουν και πάλι το θέμα της έκδοσης τραπεζογραμματίων του
1 και 2 ευρώ.

Η επισήμανση από τόσο μεγάλο αριθμό Ευρωβουλευτών της
απουσίας χαρτονομισμάτων 1 και 2 ευρώ και των επιπτώσεων που
έχει η απουσία αυτή τόσο στην πλήρη συνειδητοποίηση της αξίας του
νομίσματος, όσο και στην ομαλή λειτουργία των αγορών και της δια-
μόρφωσης των τιμών είναι γεγονός ιδιαίτερης σημασίας και εκτιμούμε
ότι θα ασκήσει δημιουργική πίεση τόσο προς τα Ευρωπαϊκά Όργανα
όσο και στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Είναι αξιομνημόνευτο το
εισαγωγικό κείμενο της δήλωσης που συνοδεύει το Ψήφισμα.

Στέκομαι ιδιαίτερα στις αναφορές του ψηφίσματος:
1. Λαμβάνοντας υπόψη τις δυσχέρειες που εξακολουθούν να αντι-

μετωπίζουν πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες εξαιτίας του ευρώ, 
2. Λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις που έχει η απουσία χαρτο-

νομισμάτων προκειμένου να γίνει αντιληπτή η αξία του νομίσμα-
τος,

3. Θεωρώντας ότι η απουσία των εν λόγω χαρτονομισμάτων επιδρά
αρνητικά, μεταξύ άλλων και στην κατανόηση της ονομαστικής
αξίας των εκατοστολέπτων, 

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα πιθανά πλεονεκτήματα της έκδοσης και
κυκλοφορίας χαρτονομισμάτων 1 και 2 ευρώ στον πληθωρισμό
και τον έλεγχο των τιμών για τον καταναλωτή,

5. Θεωρώντας ότι ενόψει της επικείμενης καθιέρωσης του ενιαίου
νομίσματος στα νέα κράτη μέλη, καθίσταται ακόμη πιο αναγκαία
η λήψη απόφασης σχετικά με την έκδοση των νέων χαρτονομι-
σμάτων,

6. Λαμβάνοντας υπόψη τα πλεονεκτήματα που θα είχε αναμφίβολα
μία τέτοια ενέργεια για όλα τα κράτη μέλη.
Σημειώνω επίσης, ότι από το Σεπτέμβριο του 2002 είχα αναλάβει

πρωτοβουλίες και στην Ελληνική Βουλή, αλλά και ως υπουργός Ανά-
πτυξης μετά το Μάρτιο του 2004, διατύπωσα το ίδιο αίτημα στα Συμ-
βούλια Ανταγωνιστικότητας των Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
στα οποία συμμετάσχω και επιμένω στην πάγια θέση που συνοψίζε-
ται: 
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• Το όραμα, ο σχεδιασμός και η καθιέρωση του Ευρώ στηρίχθηκε
σε πολιτικά και οικονομικά δεδομένα και κριτήρια.

• Υπέρτατη προτεραιότητα είναι το συμφέρον των Ευρωπαίων πο-
λιτών και καταναλωτών και όχι τα έξοδα λειτουργίας της Ευρω-
παϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

• Η χειρότερη υπηρεσία προς το Ευρώ είναι να αφεθεί να απαξιω-
θεί ουσιαστικά εξ αιτίας αψυχολόγητων χειρισμών βασισμένων σε
αμιγή τεχνοκρατικά κριτήρια.

• Μόνο οι Ευρωπαϊκοί Λαοί και οι Κυβερνήσεις των Χωρών- Μελών
της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής
Ένωσης έχουν δικαίωμα να παίρνουν τελεσίδικες αποφάσεις για
το πολιτικό και οικονομικό τους μέλλον.

• Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πιστεύω ότι θα πρέπει να επα-
νεξετάσει τη θέση της, γιατί είναι πεποίθησή μας ότι το χαρτονό-
μισμα του 1 και 2 ευρώ το χρειάζεται η ομαλή λειτουργία των
αγορών και είναι μέσο καταπολέμησης της ακρίβειας.»
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Εισαγωγή των βιοκαυσίμων 
στην ελληνική αγορά 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε στη
Βουλή το νομοσχέδιο για την εισαγωγή των Βιοκαυσίμων και των
άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά, το δεύτερο
από τα τρία νομοσχέδια με τα οποία ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαί-
σιο για την απελευθέρωση, με κανόνες, της αγοράς ενέργειας.

Με βάση τα δεδομένα της διεθνούς εμπειρίας τόσο σε παγκόσμιο,
όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην
ελληνική αγορά αναμένεται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη στην ανά-
πτυξη της αγοράς των καυσίμων και, κατ’ επέκταση, της εθνικής οι-
κονομίας. 

Η χρήση των βιοκαυσίμων θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση
της εξάρτησης της χώρας από το πετρέλαιο, στην ασφάλεια του ενερ-
γειακού εφοδιασμού, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, στην προ-
στασία του περιβάλλοντος, καθώς επίσης στην αύξηση της
απασχόλησης. 

Επιπλέον, με την προώθηση της χρήσης των βιοκαυσίμων δημι-
ουργούνται νέες ευκαιρίες για την βιώσιμη αγροτική ανάπτυξη στο
πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και διανοίγεται μια νέα αγορά
για καινοτόμα γεωργικά προϊόντα.

Παράλληλα, με το προτεινόμενο νομοσχέδιο, εναρμονίζεται η
εθνική νομοθεσία προς την Κοινοτική Οδηγία 2003/30/ΕΚ, η οποία
στοχεύει στην ικανοποίηση των δεσμεύσεων του πρωτοκόλλου του
Κυότο σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές και τη μείωση των εκπομπών
των αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, την
ασφάλεια του εφοδιασμού, κατά τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον και
την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στις μεταφορές.

Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου είναι:
Πρώτον: Ο καθορισμός της συμμετοχής των βιοκαυσίμων και

των άλλων ανανεώσιμων καυσίμων στην ελληνική αγορά σε ποσο-
στό 5,75% του συνόλου της βενζίνης και του πετρελαίου εσωτε-
ρικής καύσης που καταναλώνονται στον τομέα μεταφορών, έως την
31η Δεκεμβρίου του 2010.

Δεύτερον: Η θέσπιση της Άδειας Διάθεσης Βιοκαυσίμων, για
τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στην παρα-
γωγή και την εμπορία βιοκαυσίμων στη χώρα μας. Ο κάτοχος της σχε-
τικής άδειας θα έχει το δικαίωμα παραγωγής ή εισαγωγής
αυτούσιων βιοκαυσίμων και άλλων ανανεώσιμων καυσίμων και της
διάθεσής τους εντός της Ελληνική Επικράτειας.

Τρίτον: Η πρόβλεψη για την κατάρτιση του «Προγράμματος Κα-
τανομής Ποσοτήτων Βιοκαυσίμων» που απαλλάσσονται από τον
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Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης. Σε κάθε συμμετέχοντα στο Πρόγραμμα,
παρέχεται η δυνατότητα και επιβάλλεται, παράλληλα, η υποχρέωση
διάθεσης στην ελληνική αγορά συγκεκριμένης ποσότητας βιοκαυσί-
μων, απαλλαγμένη από τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης, για την πε-
ρίοδο μέχρι και το τέλος του 2010.

Επισημαίνεται ότι, ήδη, έχει ψηφιστεί και αποτελεί νόμο, η απαλλαγή
κατάλληλων ποσοτήτων αυτούσιου Βιοντήζελ από τον ΕΦΚ. Συγκεκρι-
μένα, σύμφωνα με τον Ν.3340/2005, οι αποφορολογημένες ποσότητες
βιοντήζελ για το 2005 ανέρχονται σε 51.000 κ.μ., ενώ για τα έτη 2006
και 2007 έχουν οριστεί στα 91.000 και 114.000 κ.μ, αντίστοιχα.

Τέταρτον: Η ρύθμιση θεμάτων σχετικά με την ανάμιξη των βιο-
καυσίμων με τα αντίστοιχα συμβατά προϊόντα διύλισης του αργού πε-
τρελαίου, την εξασφάλιση της διάθεσης των βιοκαυσίμων στην
ελληνική αγορά, καθώς και θεμάτων που άπτονται της ποιότητας και
της διακίνησης των βιοκαυσίμων στη χώρα μας. 

Με τα τρία νομοσχέδια (απελευθέρωσης της αγοράς φυσικού αε-
ρίου, εισαγωγής των Βιοκαυσίμων και των άλλων ανανεώσιμων καυ-
σίμων στην ελληνική αγορά και απελευθέρωσης της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας), ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την
πλήρη απελευθέρωση της ελληνικής αγοράς ενέργειας.

Περισσότερα στη σελίδα 1153, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Η απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 
Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε σήμερα
στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Απελευθέρωση της Αγοράς Φυ-
σικού Αερίου, το πρώτο από τα τρία νομοσχέδια με τα οποία ολο-
κληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση, με κανόνες,
της αγοράς ενέργειας.

Με το νομοσχέδιο για την αγορά του φυσικού αερίου, ολοκληρώ-
νεται το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας νέας, απελευθερω-
μένης αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας. 

Πλέον, οι προοπτικές περαιτέρω διείσδυσης και χρήσης του φυ-
σικού αερίου διαφαίνονται ιδιαίτερα θετικές, καθώς οι διεθνείς διασυν-
δέσεις, η ηλεκτροπαραγωγή με χρήση φυσικού αερίου και οι
επεκτάσεις του δικτύου φυσικού αερίου σε νέες περιοχές της χώρας,
αναμένεται να οδηγήσουν σε διπλασιασμό της εγχώριας κατανάλω-
σης φυσικού αερίου στο άμεσο μέλλον. Επιπλέον, νέες προοπτικές
διανοίγονται μετά την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, μετά την
υπογραφή της Συνθήκης που έγινε στις 25 Οκτωβρίου 2005. 

Η θέσπιση κατάλληλου κανονιστικού και ρυθμιστικού πλαισίου της
αγοράς φυσικού αερίου σε συμφωνία με την κοινοτικής Οδηγίας
55/2003 κρίνεται καθοριστικής σημασίας, καθώς αντιμετωπίζονται
αποτελεσματικά τόσο τα θέματα σχετικά με την ανάπτυξη ανταγωνι-
σμού στην αγορά, όσο και θέματα σχετικά με την ασφάλεια εφοδια-
σμού και την παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας γενικότερα.

Τα βασικότερα σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου για την αγορά
του φυσικού αερίου είναι:

Πρώτον: Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου,
με ορισμό νέων Επιλεγόντων Πελατών (πελάτες που έχουν δικαίωμα
επιλογής του προμηθευτή τους), πέραν εκείνων που προβλέπονταν
από τον Ν.3175 του 2003. Συγκεκριμένα, ορίζονται Επιλέγοντες Πε-
λάτες:
▪ Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, όλοι οι κάτοχοι άδειας

συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με ετήσια κατανά-
λωσή άνω των 100.000MWh.

▪ Από 15 Νοεμβρίου 2008, οι μη οικιακοί πελάτες που είναι εγκα-
τεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών δικαιοδοσίας των
ΕΠΑ, καθώς επίσης οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονί-
κης, για νέες ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν εκείνων, για την
προμήθεια των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση με την ΔΕΠΑ.

▪ Από 15 Νοεμβρίου 2009, όλοι οι οικιακοί πελάτες που δεν βρί-
σκονται εντός γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας των ΕΠΑ.

▪ Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών των ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, όπως έχει ορισθεί κατά το χρόνο
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έκδοσής τους, οι λοιποί πελάτες των ΕΠΑ αυτών.
▪ Οι ΕΠΑ που συστήνονται μετά τη θέσπιση των διατάξεων του

προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Δεύτερον: Η δραστηριοποίηση στην ελληνική επικράτεια,

άλλων προμηθευτών, πέραν της ΔΕΠΑ Α.Ε., μετά τη λήψη της
σχετική άδεια. Για την πληρέστερη προστασία των καταναλωτών και
την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, παρέχεται εξουσιοδότηση για τη
θέσπιση του Κώδικα Προμήθειας, με τις διατάξεις του οποίου θα ρυθ-
μίζεται ο τρόπος άσκησης της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού
αερίου σε επιλέγοντες πελάτες. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα
επιβολής ειδικών υποχρεώσεων σε προμηθευτές οι οποίοι κατέχουν
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

Τρίτον: Η ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Δια-
χειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.»
(ΔΕΣΦΑ), 100% θυγατρικής της ΔΕΠΑ, στην οποία μεταβιβάζεται,
χωρίς δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, η κυριότητα του Εθνικού Συ-
στήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και στην οποία παρα-
χωρούνται όλα τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, ανάπτυξης,
συντήρησης και λειτουργίας του.

Επιπλέον, για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη σύστασή του
ΔΕΣΦΑ, με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης διορίζονται (και ανακαλούνται) όλα τα
μέλη του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ.

Με τον τρόπο αυτό, διασφαλίζεται η υψηλή περιουσιακή βάση της
ΔΕΠΑ Α.Ε., καθώς και ο αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρισμός
και η ανεξαρτησία του ΔΕΣΦΑ από την ΔΕΠΑ, γεγονός που καθιστά
εφικτή την χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των χρηστών (προμηθευτών
και πελατών) στο ΕΣΦΑ.

Τέταρτον: Η χορήγηση αδειών για την κατασκευή, κυριότητα,
λειτουργία και την εκμετάλλευση Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυ-
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ), βάσει αντικειμενικών και διάφανων κριτηρίων,
καθώς και η χορήγηση αδειών για τη διαχείριση και εκμετάλλευση των
ΑΣΦΑ.

Πέμπτον: Η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΦΑ, χωρίς δια-
κρίσεις κατά τρόπο διαφανή, ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγω-
νισμός στην αγορά φυσικού αερίου. 

Έκτον: Ο λογιστικός διαχωρισμός για τις δραστηριότητες
προμήθειας σε επιλέγοντες και μη επιλέγοντες πελάτες, όπως
επίσης η υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασμών από επιχει-
ρήσεις που ασκούν περισσότερες από μία δραστηριότητες φυσικού
αερίου για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές, ώστε να αποφεύ-
γονται τυχόν διακρίσεις και σταυροειδείς επιδοτήσεις. 

Επιπλέον, κατατίθεται και αποτελεί παράρτημα του νόμου,
Υπουργική Απόφαση για τον ορισμό του τιμολογίου μεταφοράς
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φυσικού αερίου, με το οποίο καθορίζονται τα τιμολόγια πρόσβασης
τρίτων (τέλη διέλευσης) στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου της
χώρας. Η Υ.Α. πρόκειται να εκδοθεί αμέσως μετά την δημοσίευση σε
φύλλο Εφημερίδας της Κυβέρνησης του νέου νόμου.

Παράλληλα, στις επόμενες ημέρες θα κατατεθούν για ψήφιση στη
Βουλή το νομοσχέδιο για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας (ενσωμάτωση της Κοινοτικής Οδηγίας 2003/54 στο εθνικό
δίκαιο) και της σύστασης του Συμβουλίου Εθνικής Στρατηγικής για
την Ενέργεια. 

Με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες αυτές, η κυβέρνηση υλοποιεί
το κυβερνητικό πρόγραμμα για την απελευθέρωση των αγορών ενέρ-
γειας και υιοθετεί τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες. 

Η απελευθέρωση των αγορών ενέργειας, σε συνδυασμό με
τις μεγάλες διεθνείς ενεργειακές πρωτοβουλίες δημιουργούν ένα
νέο τοπίο στην ενέργεια. Η χώρα μας στο σταυροδρόμι των με-
γάλων διεθνών ενεργειακών δρόμων ηλεκτρισμού, φυσικού αε-
ρίου και πετρελαίου αποκτά ένα πλαίσιο ελκυστικό για την
προσέλκυση επενδύσεων μεγάλης κλίμακας με στόχο τον
ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό, τη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας και την αναβάθμιση της γεωστρατηγικής της θέσης. 

Περισσότερα στη σελίδα 1162, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Η Διακρατική Συμφωνία 
για τον ελληνο-ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου 

Lecce, 4 Νοεμβρίου 2005

Στο Lecce της Ιταλίας υπεγράφη η Διακρατική Συμφωνία, μεταξύ
Ελλάδας και Ιταλίας για την κατασκευή του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού
μεταφοράς φυσικού αερίου, με τον οποίο θα συνδεθούν τα συστήματα
φυσικού αερίου των δύο χωρών. 

Στην ελληνική αντιπροσωπεία συμμετείχαν ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Γιώργος
Σαλαγκούδης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης κ.
Νίκος Στεφάνου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ
Α.Ε. κ. Ραφαήλ Μωυσής, ο διευθυντής του Διπλωματικού Γραφείου
του υφυπουργού Εξωτερικών κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, κ. Δημήτρης
Πλατής, και στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης και της ΔΕΠΑ.

Μετά την υπογραφή της Συμφωνίας, ο κ. Δ. Σιούφας έκανε την
ακόλουθη δήλωση: 

«Μαζί με τον συνάδελφό μου υπουργό Παραγωγικών Δραστηριο-
τήτων της Ιταλίας κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα, υπογράψαμε τη συμφωνία
μεταξύ των δύο χωρών για τη κατασκευή του έργου διασύνδεσης των
συστημάτων φυσικού αερίου μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας. 

Στην τελετή της υπογραφής της Συμφωνίας παρέστη και ο υπουρ-
γός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας κ. Μεχμέτ Χιλμί
Γκιουλέρ.

Το έργο αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τις δύο χώρες και στη-
ρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με τη κατασκευή του υποθα-
λάσσιου Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου, οι χώρες μας μαζί
με την Τουρκία μετατρέπονται σε ενεργειακό δίαυλο μεταφοράς φυ-
σικού αερίου από τη Κασπία στις μεγάλες δυτικές αγορές.

Σε όλο το προηγούμενο διάστημα οι δύο κυβερνήσεις και οι διοι-
κήσεις των εταιρειών Edison και ΔΕΠΑ, συνεργάστηκαν στενά για την
από κοινού προώθηση του έργου που έχει χαρακτηριστεί ως πρώτης
προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η συμφωνία αυτή, αναδεικνύει για ακόμη μία φορά, το υψηλό επί-
πεδο συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών και των κυβερνήσεών
τους, με ένα και μόνο σκοπό.

Την ολοένα και μεγαλύτερη ανάπτυξη των διμερών σχέσεων, τη
περαιτέρω διεύρυνση της συνεργασίας μας στο πλαίσιο της συμμε-
τοχής μας στην ευρωπαϊκή Ένωση και τη βούλησή μας να μετατρέ-
ψουμε την ευρύτερη περιοχή σε χώρο ανάπτυξης προς όφελος των
λαών μας αλλά και των λαών της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής
της Νοτιο-Ανατολικής Ευρώπης.» 
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Η πρώτη διϋπουργική συνάντηση 
για ενεργειακή συνεργασία 

Ελλάδος - Ιταλίας - Τουρκίας 
Αθήνα, 6 Νοεμβρίου 2005 

Πριν από την τελετή της υπογραφής της συμφωνίας μεταξύ των
χωρών Ελλάδας και Ιταλίας για τη στήριξη της κατασκευής του Ελλη-
νοϊταλικού υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου, πραγματοποι-
ήθηκε η 1η διϋπουργική συνάντηση Ιταλίας, Ελλάδας και
Τουρκίας για την προώθηση της μεταξύ τους ενεργειακής συνεργα-
σίας. Η συνάντηση αυτή έγινε ύστερα από πρόταση που είχε κάνει ο
υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας στον Ιταλό ομόλογό του κ.
Κλαούντιο Σκαγιόλα στις 24 Ιουνίου στο Καβούρι κατά τη διάρκεια
της υπογραφής του Πρωτοκόλλου Εκδήλωσης Προθέσεων για την
κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού. Από ελληνικής πλευράς έλα-
βαν μέρος ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης, ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, ο πρόεδρος της ΔΕΠΑ κ.
Ραφαήλ Μωυσής, ο διευθυντής διπλωματικού γραφείου του υφυ-
πουργού Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, Δημήτρης Πλατής και
υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυξης. Από ιταλικής
πλευράς παρόντες ήταν ο υπουργός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων
κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα και ο υφυπουργός Παραγωγικών Δραστη-
ριοτήτων κ. Μάριο Βαλντούτσι. Την Τουρκία εκπροσώπησε ο υπουρ-
γός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Μεχμέτ Χιλμίτ Γκιουλέρ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πορεία της κα-
τασκευής του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αερίου και οι διαδι-
κασίες για την προώθηση της κατασκευής του ελληνοϊταλικού αγωγού
φυσικού αερίου. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης που έγινε σε ιδιαί-
τερα εγκάρδιο κλίμα, επιβεβαιώθηκε η βούληση των τριών χωρών να
προωθήσουν περαιτέρω την ενεργειακή τους συνεργασία. 

Στη συνέχεια οι κ.κ. Σκαγιόλα, Σιούφας και Γκιουλέρ εξέδωσαν
την ακόλουθη κοινή δήλωση:

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Λέτσε, 4 Νοεμβρίου 2005

Ο Υπουργός Παραγωγικών Δραστηριοτήτων της Ιταλικής
Δημοκρατίας κ. Κλαούντιο Σκαγιόλα, ο Υπουργός Ανάπτυξης της
Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Δημήτρης Σιούφας και ο Υπουργός
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας κ.
Μεχμέτ Γκιουλέρ.

Στο τέλος της συναντήσεώς τους την 4η Νοεμβρίου 2005
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Εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για τις συνομιλίες που είχαν
σχετικά με την διεύρυνση της υπάρχουσας συνεργασίας ανάμεσα στις
τρεις χώρες τους στον τομέα του φυσικού αερίου και ειδικότερα στην
ανάπτυξη των έργων διασύνδεσης των δικτύων φυσικού αερίου.

Οι Υπουργοί αναγνώρισαν την σημασία της διασύνδεσης των δι-
κτύων φυσικού αερίου των τριών χωρών, έναν από τους πέντε άξονες
προτεραιότητας της ανάπτυξης των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέρ-
γειας, ώστε να καταστεί δυνατή η μεταφορά φυσικού αερίου στην
Τουρκία, Ελλάδα και Ιταλία προερχομένου από την περιοχή της Με-
σογείου και την Κασπία Θάλασσα.

Αναγνώρισαν επίσης ότι η διασύνδεση αυτή θα συνεισφέρει στην
βελτίωση της ασφάλειας, διαθεσιμότητας και διαφοροποίηση της προ-
μήθειας φυσικού αερίου για την περιοχή και την Ευρωπαϊκή Ένωση,
συνδέοντας την Τουρκία και την Ελλάδα με το Ευρωπαϊκό Σύστημα
Διασύνδεσης Φυσικού Αερίου.

Εξέφρασαν την ετοιμότητά τους να εργασθούν για μια ταχεία λει-
τουργία των σχετικών έργων διασύνδεσης.

Οι Υπουργοί υπογράμμισαν ότι οι Κυβερνήσεις τους έχουν ήδη
εκφράσει την υποστήριξή τους για τα δίκτυα διασύνδεσης φυσικού
αερίου της Τουρκίας και της Ελλάδας, που κατασκευάζουν η ΔΕΠΑ
Α.Ε. και η BOTAS μέσω της Συμφωνίας που υπεγράφη την 23η Φε-
βρουαρίου 2003 μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Δημοκρα-
τίας της Τουρκίας και για την διασύνδεση του δικτύου φυσικού αερίου
της Ελλάδας και της Ιταλίας, που κατασκευάζουν η EDISON spa και
η ΔΕΠΑ Α.Ε., μέσω της Συμφωνία που υπεγράφη σήμερα μεταξύ της
Ιταλικής Δημοκρατίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας.

Οι Υπουργοί αποφάσισαν να συνεργασθούν, στο πλαίσιο των αν-
τιστοίχων αρμοδιοτήτων τους, με στόχο να προωθήσουν όλα τα σχε-
τικά θέματα, ώστε να διευκολυνθεί η κατασκευή και λειτουργία των
έργων διασύνδεσης και συμφώνησαν να συνεχίσουν τον εποικοδο-
μητικό διάλογο για τα θέματα ενέργειας στην περιοχή.

Περισσότερα στη σελίδα 1813, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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θεσμική παρέμβαση 
με την επέκταση της απελευθέρωσης 

της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας 
Αθήνα, 8 Νοεμβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε σήμερα
στη Βουλή το νομοσχέδιο για την Απελευθέρωση της Αγοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας, το τρίτο από τα τρία νομοσχέδια με τα οποία
ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο για την απελευθέρωση, με κανό-
νες, της αγοράς ενέργειας.

Με το σχέδιο νόμου για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, δι-
ευθετείται μια εκκρεμότητα έξι ετών όσον αφορά την υποχρέωση
της χώρας μας προς την Ε.Ε. Σε συνδυασμό με την έκδοση, τον Μάϊο
του 2005, του νέου Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλ-
λαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ολοκληρώνεται στην ουσία το θεσμικό
πλαίσιο απελευθέρωσης της αγοράς ηλεκτρισμού, σύμφωνα με την
προγραμματική δέσμευση της νέας διακυβέρνησης. 

Με αφορμή την κατάθεση του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη Βουλή, ο υπουργός Ανάπτυξης
κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού, η κυβέρ-
νηση διευρύνει τις μείζονες θεσμικές παρεμβάσεις της στο χώρο
της ενέργειας.

Δημιουργείται, πλέον, ένα σύγχρονο πλαίσιο, ελκυστικό για
επενδύσεις μεγάλης κλίμακας στην ηλεκτροπαραγωγή. Τα
οφέλη για την απασχόληση και τους καταναλωτές είναι προ-
φανή. 

Ενισχύεται ο ανταγωνισμός και, σταδιακά, μέχρι τον Ιούλιο
του 2007, όλοι οι καταναλωτές αποκτούν τη δυνατότητα επιλο-
γής του προμηθευτή τους. 

Οι νομοθετικές πρωτοβουλίες μας στους τομείς του ηλεκτρι-
σμού, του φυσικού αερίου και των βιοκαυσίμων, σε συνδυασμό
με τις πρόσφατες διεθνείς ενεργειακές συμφωνίες για τα δίκτυα
πετρελαίου και φυσικού αερίου και την ίδρυση της Ενεργειακής
Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης αποτε-
λούν σχεδιασμένες παρεμβάσεις με στόχο την αναβάθμιση της
γεωστρατηγικής θέσης της χώρας και την ανάδειξή της σε κέν-
τρο ενεργειακών επενδύσεων για την ευρύτερη περιοχή.»

Στο σχετικό νομοσχέδιο, προβλέπονται περαιτέρω ρυθμίσεις για
την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, με τις οποίες επιδιώ-
κεται κυρίως η πληρέστερη προσαρμογή των διατάξεων του
ν.2773/1999 προς τους κανόνες της νέας Οδηγίας 2003/54/ΕΚ
σχετικά με την επιτάχυνση της διαδικασίας απελευθέρωσης των
αγορών ηλεκτρισμού των κρατών-μελών της Ε.Ε.
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Στο νέο πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταξύ άλλων,
καθιερώνεται η ελευθερία επιλογής του προμηθευτή για όλους
τους καταναλωτές από την 1η Ιουλίου 2007, παρέχεται η δυνατό-
τητα της κατασκευής νέων μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού
και απευθείας γραμμών από ιδιώτες επενδυτές, καθώς και η
δραστηριοποίηση νέων προμηθευτών και ρυθμίζονται θέματα σχε-
τικά με την οργάνωση της πρόσβασης στα ηλεκτρικά δίκτυα, τη δια-
χείριση των δικτύων μεταφοράς και διανομής και τον αποτελεσματικό
νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των Διαχειριστών του συστήματος
μεταφοράς και του δικτύου διανομής.

Τα βασικότερα σημεία του νομοσχεδίου για τον ηλεκτρισμό είναι:

Πρώτον: Το πλήρες άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη χώρα. Συγκεκριμένα, με τον νέο νόμο, το δικαίωμα επιλο-
γής προμηθευτή επεκτείνεται σταδιακά σε όλους τους πελάτες, με
εξαίρεση την περίπτωση των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών που απο-
τελούν «απομονωμένα μικροδίκτυα». 

Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, όλοι οι καταναλωτές
ορίζονται Επιλέγοντες πελάτες, εκτός από τους οικιακούς πελά-
τες. Το δικαίωμα αυτό επεκτείνεται από την 1η Ιουλίου του 2007
και στους οικιακούς καταναλωτές.

Δεύτερον: Η διεξαγωγή διαγωνισμού για την παροχή εγγύη-
σης από τον ΔΕΣΜΗΕ για συνολική ισχύ 900 MW από νέες μο-
νάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ανεξάρτητων
παραγωγών, με δυνατότητα επέκτασης αυτού κατά 400 MW, για την
κάλυψη των αναγκών της χώρας σε ηλεκτρική ενέργεια μέχρι το 2010. 

Τρίτον: Η χορήγηση αδειών παραγωγής στα Μη Διασυνδε-
δεμένα Νησιά, με εξαίρεση τα απομονωμένα μικροδίκτυα (με κατα-
νάλωση μικρότερη των 500GWh/έτος), καθώς και η χορήγηση
αδειών για την κατασκευή απευθείας γραμμών ηλεκτρισμού,
βάσει αντικειμενικών κριτηρίων. 

Τέταρτον: Ο ουσιαστικός νομικός αλλά και ιδιοκτησιακός λει-
τουργικός διαχωρισμός του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστής του Συστήμα-
τος Μεταφοράς) και η διασφάλιση της ανεξαρτησίας του σε σχέση
με τη ΔΕΗ, όσον αφορά τη λήψη αποφάσεων και την εξεύρεση ανα-
γκαίων πόρων για τη λειτουργία, τη συντήρηση και την ανάπτυξη του
Συστήματος.

Πέμπτον: Η ίδρυση, έως τον Ιούλιο του 2001, ανεξάρτητου
Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας που ικανοποιεί την υποχρέωση, βάσει της οδηγίας, του
νομικού και λογιστικού διαχωρισμού των αρμοδιοτήτων της διαχείρι-
σης του Δικτύου διανομής από τη ΔΕΗ.

Ο ΔΕΣΜΗΕ που σήμερα είναι αρμόδιος για τη διαχείριση του Συ-
στήματος Μεταφοράς θα συμπεριλάβει τον Διαχειριστή του Δικτύου
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Διανομής και για το σκοπό αυτό θα δημιουργηθεί ενιαίος Διαχειριστής
Ελληνικού Συστήματος και Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΔΗΕ
Α.Ε.). Κατά το χρόνο, έως την δημιουργία του ΔΕΣΔΗΕ, η αρμοδιό-
τητα της διαχείρισης του Δικτύου παραμένει στη ΔΕΗ, ενώ, παράλ-
ληλα, διασφαλίζεται ο λειτουργικός διαχωρισμός μέσω της
δημιουργίας ανεξάρτητων διευθυντικών δομών διαχείρισης του Δι-
κτύου Διανομής στο πλαίσιο της ΔΕΗ Α.Ε.

Έκτον: Η υποχρέωση λογιστικού διαχωρισμού σε επιμέρους
δραστηριότητες μεταφοράς, διανομής, προμήθειας σε επιλέγοντες
πελάτες και προμήθειας σε μη επιλέγοντες πελάτες, όπως επίσης και
η πρόβλεψη για έλεγχο της τήρησης των ετήσιων οικονομικών κατα-
στάσεων των ολοκληρωμένων επιχειρήσεων ενέργειας, ο οποίος πε-
ριλαμβάνει τον επιμερισμό των δαπανών και των εσόδων στις
επιμέρους δραστηριότητες.

Έβδομον: Η ενσωμάτωση της υποχρέωσης των Προμηθευ-
τών ηλεκτρικής ενέργειας για παροχή Υπηρεσιών Κοινής Ωφέ-
λειας και την προστασία των καταναλωτών, στον Κώδικα
Προμήθειας σε Πελάτες. Ειδικά, όσον αφορά τις υποχρεώσεις κοινής
ωφέλειας, συμπληρώνονται οι διατάξεις του Ν.2773/1999, ώστε να
διευκρινιστούν άμεσα και κατά τρόπο σύμφωνο με την Οδηγία
2003/54/ΕΚ, οι οφειλόμενες υπηρεσίες κοινής ωφέλειας και ο φορείς
που βαρύνονται με αυτές.

Όγδοον: Η ενίσχυση των αρμοδιοτήτων της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, προβλέπεται ειδικότερα ότι η
ΡΑΕ εποπτεύει και παρακολουθεί τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρι-
κής ενέργειας, σχετικά με την άσκηση των αρμοδιοτήτων του Διαχει-
ριστή του Συστήματος και του Δικτύου, τον διαχωρισμό των
λογαριασμών, τον ανταγωνισμό στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και
την παρακολούθηση της ασφάλειας εφοδιασμού. Επιπλέον, προβλέ-
πεται η έγκριση από τη ΡΑΕ των μεθοδολογιών που διέπουν τον
υπολογισμό των τιμολογίων για τη σύνδεση και χρήση του Συστή-
ματος και του Δικτύου και των όρων παροχής υπηρεσιών εξισορρό-
πησης των φορτίων. 

Περισσότερα στη σελίδα 1248, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Αποφάσεις 
για επέκταση του συστήματος φυσικού αερίου 

Αθήνα, 10 Νοεμβρίου 2005 

Ύστερα από έγκριση του υπουργού Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σι-
ούφα, υπογράφηκαν από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανά-
πτυξης κ. Νίκο Στεφάνου οι άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας
τεσσάρων έργων επέκτασης του συστήματος μεταφοράς φυσικού
αερίου της εταιρείας Δημόσιας Επιχείρησης Αερίου Α.Ε. (Δ.ΕΠ.Α.
Α.Ε.):

Συγκεκριμένα, οι αποφάσεις αφορούν την αδειοδότηση των εξής
έργων της ΔΕΠΑ Α.Ε.:
• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού

(70/19bar) Δράμας. Μέσω του Σταθμού αυτού θα τροφοδοτείται
το υπό κατασκευήν (έγινε ήδη η ανάθεση της εργολαβίας κατα-
σκευής) δίκτυο διανομής Δράμας που αποτελείται από 31,5χλμ.
χαλύβδινου αγωγού και 2,5χλμ. πλαστικού αγωγού μεταφοράς
φυσικού αερίου.

• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού / Ρυθμιστικού Σταθμού
(70/19bar) Κατερίνης. Μέσω του Σταθμού αυτού θα τροφοδοτεί-
ται το υπό κατασκευήν (έγινε ήδη η ανάθεση της εργολαβίας κα-
τασκευής) δίκτυο διανομής Κατερίνης που αποτελείται από
7,4χλμ. χαλύβδινου αγωγού και 2χλμ. πλαστικού αγωγού μετα-
φοράς φυσικού αερίου.

• Άδεια Λειτουργίας του Αγωγού Τροφοδοσίας του Σταθμού
Ηλεκτροπαραγωγής “Ενεργειακή Θεσσαλονίκης” (θυγατρική
των ΕΛΛΠΕ) στην περιοχή Διαβατών Θεσσαλονίκης.

• Άδεια Εγκατάστασης του Μετρητικού Σταθμού ΕΛΛΠΕ   ΔΙΑ-
ΒΑΤΑ. Ο Σταθμός αυτός θα μετρά τις ποσότητες φυσικού αερίου
με τις οποίες θα τροφοδοτείται ο Σταθμός Ηλεκτροπαραγωγής
"Ενεργειακή Θεσσαλονίκης".
Επισημαίνεται ότι μόλις πρόσφατα υπεγράφη από το γενικό γραμ-

ματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου η άδεια εγκατά-
στασης του μεγάλου έργου της αναβάθμισης του τερματικού
σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (LNG) στη Ρεβυθούσα,
προϋπολογισμού 47.800.000 ευρώ με την οποία υπερτριπλασιάζε-
ται η δυναμικότητα αεριοποίησης του LNG, γεγονός που δίνει τη δυ-
νατότητα σταθερής παροχής φυσικού αερίου στο Εθνικό Σύστημα
Μεταφοράς σε ποσότητες της τάξης των 6 δισεκατομμυρίων κυβικών
μέτρων το χρόνο. 

Επίσης, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη πρωτοβουλία σύν-
δεσης όλων των κτιρίων του Δημόσιου τομέα, όπου υπάρχει η
δυνατότητα, με φυσικό αέριο, μέχρι τις 30 Απριλίου 2006, για την
υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης, ύστερα από
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την από 8-9-2005 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυ-
λόπουλου, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη
και Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα.
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Εγκαίνια πρωτοποριακής μονάδας 
παραγωγής υδρογόνου 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου εγκαινίασαν σή-
μερα το πρωτοποριακό εργοστάσιο παραγωγής υδρογόνου με χρήση
αιολικής ενέργειας στο Ενεργειακό Πάρκο Κερατέας, Πάρκο το οποίο
ανήκει στο Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ), φορέα
εποπτευόμενου από το υπουργείο Ανάπτυξης. Το όλο έργο αναπτύσ-
σεται από το ΚΑΠΕ, τον Πρόεδρο Γιάννη Αγαπητίδη, τη διοίκηση,
ομάδα επιστημόνων του και την εταιρία Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ. Στα εγκαίνια
επίσης παρευρέθησαν ο βουλευτής Θανάσης Κατσιγιάννης, ο Νο-
μάρχης Ανατολικής Αττικής Λεωνίδας Κουρής, ο δήμαρχος Κερατέας
Κώστας Λεβαντής, καθηγητές πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων
και φορέων, γενικοί διευθυντές του υπουργείου Ανάπτυξης και επιχει-
ρηματίες που δραστηριοποιούνται στο χώρο των Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας.

Τέλος, ο κ. Δ. Σιούφας οδήγησε και το αυτοκίνητο, που χρη-
σιμοποιείται στο Πάρκο και κινείται με υδρογόνο.

Ακολουθεί η ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης κ. Σιούφα.

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στα εγκαίνια πιλοτικής μονάδας αιολικής ενέργειας-υδρογόνου
στο αιολικό πάρκο του ΚΑΠΕ

Στο «Σχέδιο για τη χιλιετία του ΟΗΕ» (millennium project), οι κλι-
ματικές αλλαγές κατατάσσονται στην πρώτη θέση του καταλόγου με τα
είκοσι φλέγοντα προβλήματα του Πλανήτη. Οι επιπτώσεις της είναι… 
- μεγαλύτερες στις πτωχότερες αγροτικές περιοχές, από ό,τι στις

πλουσιότερες αστικές,
- σοβαρότερες στις νησιωτικές και παράλιες περιοχές από ό,τι στις

ηπειρωτικές,
- περισσότερες στις περιοχές της Ν.Α. Ευρώπης από ό,τι στις Βο-

ρειοδυτικές Μητροπόλεις.
Απέναντι στο φαινόμενο αυτό απαιτείται συνεργασία όλης της αν-

θρωπότητας. Μπορούν και πρέπει να γίνουν, στην κατεύθυνση αυτή,
πάρα πολλά. Χρειάζεται, όμως, πρώτ’ απ’ όλα, να δώσουμε έμφαση
και προτεραιότητα στον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άν-
θρακα. Εκπομπών που (όπως είναι γνωστό) προέρχονται, κυρίως,
από τις ενεργειακές δραστηριότητες και ιδίως από την χρήση των
ορυκτών καυσίμων, σημαντικό μερίδιο της οποίας αναλογεί στον
τομέα των μεταφορών. Αυτή είναι η βασική αιτία του προβλήματος.
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Και τα προβλήματα αντιμετωπίζονται όταν επικεντρώνουμε τις προ-
σπάθειές τους στα αίτιά τους.

Η Χώρα μας κάνει, ήδη, σημαντικά βήματα στην κατεύθυνση
αυτή. Σημειώνω: 
• Τη δημιουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Ν.Α. Ευρώπης,

όπου η Χώρα μας διαδραματίζει κεντρικό ρόλο.
• Την προώθηση της διείσδυσης του φυσικού αέριου ως εναλλακτι-

κού συμβατικού καυσίμου.
• Το νόμο για τα βιοκαύσιμα που πρόσφατα ψηφίσθηκε.
• Την προώθηση επενδύσεων ΑΠΕ, Εξοικονόμησης και Συμπαρα-

γωγής.
• Την επεξεργασία νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ που κατατίθεται σύν-

τομα στη Βουλή. 
Πέρα, όμως, από την πολιτική για την κάλυψη των μεσοπρόθε-

σμων ενεργειακών αναγκών, μαζί με τεχνολογικά ανεπτυγμένα κράτη
μελετούμε τους τρόπους, με τους οποίους θα καλύπτονται οι ενεργει-
ακές ανάγκες μακροπρόθεσμα. Η εξοικονόμηση ενέργειας, οι ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ), τα εναλλακτικά καύσιμα και το
υδρογόνο αποτελούν αντικείμενο επισταμένης έρευνας και πρόκειται
να αποτελέσουν στο μέλλον προτεραιότητες της ενεργειακής στρατη-
γικής κάθε κράτους.

Είναι λοιπόν ιδιαίτερη η ικανοποίηση μας, όταν διαπιστώνουμε
ότι η Ερευνητική κοινότητα της Χώρας μας (το ΚΑΠΕ μαζί με τον ιδιω-
τικό τομέα όπως η Χ. Ρόκας ΑΒΕΕ) πρωτοστατούν στην έρευνα
και την ανάπτυξη τεχνολογιών στον πολλά υποσχόμενο τομέα
του υδρογόνου. 

Διαφαίνεται ήδη ότι στο μέλλον το υδρογόνο πρόκειται να αντικα-
ταστήσει εν μέρει τα συμβατικά αέρια και τα υγρά καύσιμα στις μετα-
φορές, αλλά και σε σταθερές εφαρμογές. Το μεγάλο πλεονέκτημά του
είναι ότι μπορεί να προέλθει από πλήθος ενεργειακές πηγές: (από τα
ορυκτά καύσιμα, από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ή από την
πυρηνική ενέργεια) πράγμα το οποίο θα επιτρέψει τη σταδιακή απε-
ξάρτηση του τομέα των μεταφορών από το πετρέλαιο. 

Το υδρογόνο, όμως, είναι τόσο καθαρό όσο καθαρή είναι η ενερ-
γειακή πηγή από την οποία προέρχεται. 
- Αν το υδρογόνο παραχθεί από ορυκτά καύσιμα, τότε εκλύονται

ρύποι και κυρίως διοξείδιο του άνθρακα. 
- Η πυρηνική ενέργεια δεν εκλύει διοξείδιο του άνθρακα, αλλά έχει

τα γνωστά προβλήματα διάθεσης των πυρηνικών αποβλήτων. 
- Για να είναι απόλυτα καθαρό το υδρογόνο πρέπει να παραχθεί

από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. 
Έτσι, ο άνεμος, ο ήλιος, η γεωθερμία, οι υδατοπτώσεις και η βιο-

μάζα θα είναι οι πηγές που θα επιτρέψουν την καθαρή παραγωγή
υδρογόνου. Σημειώνεται ότι το υδρογόνο μπορεί να βοηθήσει στη με-
γαλύτερη διείσδυσή τους μέσα από την αποθήκευση πλεονάζουσας
ενέργειας.

474



Η παραγωγή υδρογόνου από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας απο-
τελεί σήμερα ερευνητική προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τις
ΗΠΑ και την Ιαπωνία. Είναι, συνεπώς, μεγάλη η χαρά μου που εγκαι-
νιάζω σήμερα, στην Ελλάδα, μία από τις μεγαλύτερες πειραματικές
εγκαταστάσεις στον κόσμο για την παραγωγή υδρογόνου από αιολική
ενέργεια. 

Η Ελλάδα είναι ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών υδρογόνου λόγω
των πολλών ενεργειακά αυτόνομων συστημάτων, όπως τα νησιά μας.
Οι λύσεις Υδρογόνου με ΑΠΕ μπορούν να επιτύχουν μεγαλύτερη δι-
είσδυση των ΑΠΕ. Μπορεί έτσι το κάθε νησί να εξασφαλίζει ενεργει-
ακή αυτονομία και ασφάλεια εφοδιασμού ενέργειας. 

Θα ήθελα να συγχαρώ θερμά το ΚΑΠΕ και την εταιρία Ρόκας για
τη συμβολή τους στην ανάπτυξη τέτοιων συστημάτων που επιτρέ-
πουν στην Ελλάδα να πρωτοστατεί σε καίριους τομείς για την ενέργεια
του μέλλοντος, αλλά και να επηρεάζουν τις εξελίξεις. 

Το συγκεκριμένο έργο (που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του 5ου

Προγράμματος Πλαισίου για την Έρευνα) αναφέρεται στην εγκατά-
σταση μιας μονάδας ισχύος 25 kW, δυνατότητας ενέργειας 5 κυβικών
υπερκάθαρου υδρογόνου ανά ώρα σε πίεση 15 bar και τροφοδοτείται
από μία ανεμογεννήτρια ισχύος 500 kW. Τελική παραγωγή υπερκάθα-
ρου υδρογόνου υπό πίεση 220 bar σε φιάλες προωθείται στην αγορά
προς διάθεση. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου είναι 5,4
εκ. € και συμμετέχουν 14 ερευνητικοί ευρωπαϊκοί φορείς από την
Ελλάδα, την Κύπρο, τη Γερμανία, την Ισπανία, την Πορτογαλία.

Είναι βέβαιο ότι η διαφαινόμενη «Οικονομία Υδρογόνου» πρό-
κειται να δημιουργήσει νέα οικονομική δραστηριότητα και νέες θέ-
σεις εργασίας. Η Χώρα μας μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια
και να διεκδικήσει μέρος από τη δραστηριότητα αυτή, είτε κατα-
σκευάζοντας σχετικό εξοπλισμό είτε υλοποιώντας εγκαταστάσεις. 

Να αναφέρω επίσης ότι η μονάδα αυτή έχει συγχρηματοδοτηθεί
από το υπουργείο Ανάπτυξης. Σημειώνω ακόμη ότι το υπουργείο Ανά-
πτυξης παρακολουθεί τις εξελίξεις στο χώρο του υδρογόνου σε διε-
θνές και εθνικό επίπεδο όπως για παράδειγμα, την προσπάθεια του
ΚΑΠΕ και άλλων Ελληνικών ερευνητικών φορέων του χώρου και πα-
νεπιστημιακών για την προετοιμασία κοινής πρότασης εθνικής
κλίμακας για «έργο φάρο» σχετικά με τη δημιουργία του «Ελλη-
νικού νησιού Υδρογόνου στη Μήλο». Η υλοποίηση ενός τέτοιου
έργου στην Ελλάδα θα επιτρέψει την περαιτέρω ανάπτυξη τε-
χνολογίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Καταλήγοντας θέλω να ευχαριστήσω τους ερευνητές που εργά-
στηκαν για να έρθει αυτό το έργο στην Ελλάδα, να σχεδιαστεί, να υλο-
ποιηθεί και να τεθεί σε λειτουργία, παράγοντας εθνική τεχνογνωσία
και βάζοντας την Ελλάδα στο χάρτη της ενεργειακής χρήσης του
υδρογόνου. Εύχομαι σε όλη την επιστημονική κοινότητα να έχει πάντα
τέτοιες επιτυχίες.
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Ομαλή πορεία απορρόφησης πιστώσεων 
στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» 

Αθήνα, 25 Νοεμβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας παρευρέθη στη συ-
νεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), κατά την οποία έγινε
αποτίμηση της πορείας του Προγράμματος αυτού κατά το τελευταίο
δωδεκάμηνο. Στις εργασίες της Επιτροπής Παρακολούθησης συμμε-
τείχαν ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στε-
φάνου, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος,
ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Καθηγητής Ιωάννης
Τσουκαλάς, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Μανούσος Βολουδά-
κης, ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευστα-
θόπουλος, η γενική γραμματέας Ισότητας του υπουργείου
Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Ευγενία Τσου-
μάνη, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης
Βασίλης Ριζάς και ο γενικός γραμματέας του Ελληνικού Οργανισμού
Τουρισμού (ΕΟΤ) Γιώργος Φωτεινόπουλος. 

Στην ομιλία του, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας ανα-
φέρθηκε στα προϋπάρχοντα προβλήματα που εξακολουθούν να πε-
ριορίζουν την ταχύτητα εφαρμογής του Προγράμματος, επανέλαβε
την προσωπική του δέσμευση για μεγαλύτερη αύξηση της ταχύτητας
απορρόφησης των πόρων και τόνισε ότι αναμένει ανάλογη προσπά-
θεια από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και ιδιαίτερα από τους
Τελικούς Δικαιούχους. Είπε ακόμη ότι προσβλέπει σε επανάληψη
του περυσινού άθλου ως προς την απορρόφηση κονδυλίων και
αναφέρθηκε στη νέα, μικρότερης έκτασης αναθεώρηση, ώστε
κονδύλια από δράσεις που παραμένουν ανενεργές να διοχετευ-
τούν προς την ενίσχυση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Ο κ.
Δ. Σιούφας αναφέρθηκε ακόμη στα μέτρα τα οποία έχει λάβει η Κυ-
βέρνηση για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικο-
νομίας, και ιδιαίτερα στις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου
Ανάπτυξης (απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, επιμελητηριακή
νομοθεσία, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας κλπ). 

Στην ομιλία του ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα
και αρμόδιος για το ΕΠΑΝ Σπύρος Ευσταθόπουλος προχώρησε σε
απολογισμό της χρονιάς που πέρασε για το ΕΠΑΝ. Επισήμανε ότι,
μέσω της αναδιάρθρωσης υπέρ των ενισχύσεων, αυτές επεκτάθηκαν
και στον τριτογενή τομέα και ειδικότερα στο Εμπόριο και τις Υπηρε-
σίες, ενώ εντάχθηκαν δράσεις για την τεχνολογία –όπως οι Πόλοι Και-
νοτομίας και η Ζώνη Καινοτομίας της Θεσσαλονίκης- και
διευρύνθηκαν οι ενισχύσεις προς τις επιχειρήσεις για Έρευνα και Τε-
χνολογική Ανάπτυξη. Ο κ. Ευσταθόπουλος αναφέρθηκε στην επί-
τευξη του στόχου του Ν+2 για το 2004 και στη μη απώλεια
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κοινοτικών πόρων, καθώς και στη μεγάλη ανταπόκριση ατόμων και
επιχειρήσεων στις προκηρύξεις του ΕΠΑΝ, αλλά χαρακτήρισε ως με-
ρικώς μόνον ικανοποιητική την κατάσταση σήμερα, καθώς οι δαπάνες
εξακολουθούν να υστερούν. 

Κατά τη συνεδρίαση, μεταξύ άλλων, αποτιμήθηκε ως θετική εξέ-
λιξη η επιτυχημένη αναδιοργάνωση των δράσεων, με τις οποίες κα-
λύφθηκαν περισσότεροι κλάδοι και προκλήθηκε αθρόα προσέλευση
εν δυνάμει ωφελουμένων επιχειρήσεων (όπως το εμπόριο, οι υπηρε-
σίες και η υπεργολαβία), ιδιαίτερα μικρομεσαίων. 

Ως σημαντικότερες παράμετροι των ενεργειών, από τώρα μέχρι
το τέλος του έτους, αποφασίσθηκαν, η απόλυτη προτεραιότητα της
πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και του ΕΠΑΝ στην
απορρόφηση των πόρων και στην εμφάνιση των δαπανών από τους
Τελικούς Δικαιούχους, καθώς και ο εμπλουτισμός των εργαλείων υπο-
στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. Στα τελευταία περιλαμ-
βάνεται, για πρώτη φορά, η επιδότηση επιτοκίου των
εγγυοδοτούμενων από το ΤΕΜΠΜΕ επιχειρήσεων και η δυνατό-
τητα χρηματοδότησης κλαδικών πολιτικών, μεταξύ των οποίων
και η κλωστοϋφαντουργία. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η ενδιάμεση αξιολόγηση του ΕΠΑΝ,
καθώς παρουσιάσθηκαν, σε αριθμούς και ποσοστά, στοιχεία τα οποία
αφορούν τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην οικονομία της
χώρας. Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, ότι η συμβολή του ΕΠΑΝ στους
στόχους του Γ΄ ΚΠΣ ανέρχεται σε 30% στα επενδυτικά σχέδια, 35%
στις εκσυγχρονιζόμενες τουριστικές κλίνες, 49% στην απασχόληση
κατά την υλοποίηση (Μεταποίηση), 34% στις νέες θέσεις εργασίας
(Τουρισμός), 31% στις νέες θέσεις εργασίας (Μεταποίηση) και 82%
στους καταρτιζόμενους. 

Θεωρείται βεβαία και νέα αναθεώρηση του Προγράμματος κατά
τη διάρκεια της προσεχούς άνοιξης. 
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Στήριξη του Κέντρου Ελληνικής Γούνας 
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υπουργός Οι-
κονομίας & Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης υπέγραψαν από-
φαση με την οποία ενισχύεται οικονομικά το Κέντρο Ελληνικής Γούνας
για την ανάπτυξη, βελτίωση και επέκταση του Εργαστηρίου Δοκιμών,
το οποίο λειτουργεί σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC
17025.

Το Κέντρο Ελληνικής Γούνας ιδρύθηκε το 1990, ύστερα από πρω-
τοβουλία του ΕΟΜΜΕΧ, με κύριο στόχο την προώθηση της βελτίω-
σης και της ανάπτυξης του κλάδου της ελληνικής γουνοποιίας με έδρα
την Καστοριά. Λειτουργεί ως ανώνυμη εταιρεία του ευρύτερου δημό-
σιου τομέα και κύριος μέτοχος με 51% είναι ο ΕΟΜΜΕΧ, ο οποίος
εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης.
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Απόφαση 
για φθηνή πρόσβαση στο διαδίκτυο 

των φοιτητών 
Αθήνα, 30 Νοεμβρίου 2005

ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, 

ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΔΙΟΔΟΣ’’

Μετά από σύσκεψη, που πραγματοποιήθηκε υπό τον Πρωθυ-
πουργό κ. Κώστα Καραμανλή, οι Υπουργοί Ανάπτυξης κ. Δημήτρης
Σιούφας, Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κα Μαριέττα Γιαννά-
κου και Μεταφορών & Επικοινωνιών κ. Μιχάλης Λιάπης ανακοίνω-
σαν τα ακόλουθα: 

Η παροχή ευρυζωνικής πρόσβασης στο Διαδίκτυο για τους φοι-
τητές σε προνομιακές τιμές αποτελεί προγραμματική δέσμευση της
νέας διακυβέρνησης και του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή
Μετά από διαβούλευση με τους εμπλεκόμενους φορείς της διοίκησης,
της εκπαίδευσης και της αγοράς, και ύστερα από μακρά διαδικασία
τεχνικής και κανονιστικής - νομικής επεξεργασίας, καταλήξαμε στο
πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ, για την προνομιακή πρόσβαση των φοιτητών
στο Διαδίκτυο. 

Βασικός στόχος του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ είναι η μείωση του
κόστους συνδρομής ευρυζωνικής πρόσβασης των φοιτητών στο Δια-
δίκτυο από την οικία τους, με σεβασμό στο ισχύον εθνικό και κοινοτικό
κανονιστικό πλαίσιο, σύμφωνα με ανάλογες πρωτοβουλίες άλλων ευ-
ρωπαϊκών 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 Ει-
δίκευσης και οι υποψήφιοι διδάκτορες, δικαιούνται να μετέχουν στο
πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ για δύο και τέσσερα έτη από την εγγραφή τους,
αντιστοίχως. 

Σε αυτό το πλαίσιο, η σύνδεση θα είναι μόνιμη, στην οικία του φοι-
τητή, 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,
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με το οποίο θα διασυνδέονται οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών
και οι ISP’s, που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ. Η συνο-
λική μηνιαία χρέωση των φοιτητών θα προσδιορίζεται από τον ελεύ-
θερο ανταγωνισμό των συμμετεχόντων Παρόχων, οι οποίοι θα έχουν
τη δυνατότητα να προσφέρουν εναλλακτικά πακέτα σύνδεσης και επι-
πρόσθετες ηλεκτρονικές υπηρεσίες. Εκτιμάται ότι, με την προτεινό-
μενη λύση, η τελική προσφερόμενη τιμή προς τους φοιτητές δεν θα
υπερβαίνει το 50% του κόστους της αντίστοιχης υπηρεσίας, που δια-
τίθεται εμπορικά στο κοινό.

Με αυτό το πρόγραμμα θα διευκολυνθεί η πρόσβαση των φοιτη-
τών σε προηγμένες δικτυακές υπηρεσίες, όπως η εξ αποστάσεως πα-
ρακολούθηση 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 ηλεκτρονι-
κών επικοινωνιών και πρόσβασης στο Διαδίκτυο.

Για το σκοπό του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ έχει αναπτυχθεί από
την Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και λειτουργεί πιλοτικά ειδική δικτυακή πύλη (portal), στην
οποία θα εισέρχεται κάθε φοιτητής για να ενημερώνεται για τις προ-
σφορές των Παρόχων και να συμπληρώνει την αίτηση εγγραφής του
στο πρόγραμμα. 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 δη-
μόσιου Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου
Ανάπτυξης για τη δρομολόγηση της κίνησης των φοιτητικών συνδέ-
σεων. Σε αυτό το πλαίσιο, έχουν προβλεφθεί όλα τα μέτρα προκειμέ-
νου 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 (ΥΠΑΝ,
ΥΠΕΠΘ, ΥΜΕ), καθώς και εκπρόσωποι των ΑΕΙ και ΤΕΙ.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις διαδικασίες εφαρμογής του
προγράμματος, όπως ο κανονισμός λειτουργίας οι προϋποθέσεις
συμμετοχής των Παρόχων, ιστοσελίδα αιτήσεων φοιτητών, κλπ, θα
ανακοινωθούν εντός του έτους, σύμφωνα με την πρόοδο του πιλοτι-
κού έργου.

Η υλοποίηση του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ αναμένεται να δημιουρ-
γήσει μία νέα δυναμική, που θα συμβάλει στην αποφασιστική αύξηση
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της γενικής ζήτησης, με την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και περιεχο-
μένου, καθώς και στην εξάπλωση των ευρυζωνικών συνδέσεων σε
μεγάλο μέρος της επικράτειας. Επιπλέον, θα αποτελέσει σημαντικό
κίνητρο τόσο για τη δημιουργία νέων ανταγωνιστικών δικτυακών υπο-
δομών, 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 την διείσδυση της ευρυζω-
νικότητας, και ευθυγραμμίζει την ελληνική ακαδημαϊκή κοινότητα με
τις πλέον προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες στον τομέα της ευρυζωνικής
πρόσβασης των φοιτητών.

Αποτελεί πεποίθησή μας, ότι, τόσο η εκπαιδευτική κοινότητα, όσο
και οι επιχειρήσεις τής πληροφορικής και των ηλεκτρονικών επικοι-
νωνιών θα ανταποκριθούν δημιουργικά, με τρόπο που θα συμβάλει
στον περιορισμό του ψηφιακού χάσματος και στην αναστροφή της
παρούσας αρνητικής κατάστασης στον στρατηγικής σημασίας τομέα
της ευρυζωνικότητας, και στην ισότιμη συμμετοχή των φοιτητών μας
στην Κοινωνία της Πληροφορίας.

Με την παρούσα ευκαιρία, η Κυβέρνηση επαναβεβαιώνει το ισχυ-
ρότατο ενδιαφέρον της για την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
στην εκπαίδευση. Σύντομα θα ακολουθήσουν και άλλες πρωτοβου-
λίες, με σκοπό την αύξηση της διάδοσης των προσωπικών υπολογι-
στών και τη δημιουργία νέων διαδικτυακών υπηρεσιών και ψηφιακού
περιεχομένου.

Φορέας υλοποίησης του έργου είναι το ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο
Έρευνας & Τεχνολογίας) εταιρεία εποπτευόμενη από το Υπουργείο
Ανάπτυξης και υπεύθυνος του έργου ο Καθηγητής κ. Παναγιώτης
Τσανάκας. 

Το έργο αυτό επεξεργάστηκε ο καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς,
Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας και τα στελέχη του
ΕΔΕΤ.
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Απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου 
Αθήνα, 1η Δεκεμβρίου 2005

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στη Δ.Ε. Παραγωγής & Εμπορίου της Βουλής
κατά τη συζήτηση του Σχεδίου Νόμου

«Απελευθέρωση της Αγοράς Φυσικού Αερίου»

Η σημερινή συνεδρίαση της Διαρκούς Κοινοβουλευτικής Επιτρο-
πής για τη συζήτηση επί του νομοσχεδίου για την απελευθέρωση της
αγοράς φυσικού αερίου στη Χώρα μας, αποτελεί μια από τις πιο ση-
μαντικές της τελευταίας περιόδου. Με τη συζήτηση του παρόντος νο-
μοσχεδίου και την επικείμενη ψήφισή του στην Ολομέλεια της Βουλής,
σηματοδοτείται η έναρξη μιας νέας περιόδου για τον τομέα της ενέρ-
γειας στην Ελλάδα. 

Ύστερα, από τη συζήτηση και ψήφιση, μόλις χθες, του νομοσχεδίου
για την «Επιτάχυνση της Διαδικασίας Απελευθέρωσης της Αγοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας», αλλά και την πρόσφατη ψήφιση του νόμου για την
Εισαγωγή των Βιοκαυσίμων στις μεταφορές, το υπό συζήτηση, σή-
μερα, νομοσχέδιο έρχεται να συμπληρώσει την τριλογία που εγκαινιάζει
τη νέα εποχή για τον τομέα της ενέργειας στη χώρα μας.

Πρόκειται για ένα νομοσχέδιο, το οποίο, επεξεργάστηκε, τους τε-
λευταίους μήνες, το Υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με τη Ρυθ-
μιστική Αρχή Ενέργειας, ενώ στη δημόσια διαβούλευση συμμετείχαν
η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου, καθώς και φορείς που ενδιαφέρονται
να δραστηριοποιηθούν στην εγχώρια αγορά φυσικού αερίου. 

Ως αποτέλεσμα, σας παραθέτουμε για συζήτηση, σήμερα, εδώ,
ένα σχέδιο νόμου, κύρια χαρακτηριστικά του οποίου είναι η σαφήνεια
και η διαφάνεια, και μέσω του οποίου τίθενται οι σωστές βάσεις για τη
λειτουργία, με κανόνες, μιας απελευθερωμένης αγοράς φυσικού αε-
ρίου στη Χώρα μας. Με γνώμονα τον υγιή ανταγωνισμό και στόχο την
προσέλκυση νέων επενδύσεων και την παροχή υψηλής ποιότητας
υπηρεσιών σε όλους τους καταναλωτές, βιομηχανικούς και οικιακούς.

Η αναμόρφωση του νέου θεσμικού πλαισίου που θα διέπει την
ελληνική ενεργειακή αγορά, σε συνδυασμό με τα μεγάλης κλίμακας
έργα διασύνδεσης που προωθήσαμε με πείσμα, τους τελευταίους 20
μήνες, συνεχίζοντας τις προσπάθειες των προηγούμενων κυβερνή-
σεων, αναβαθμίζουν το ρόλο της Χώρας μας στον παγκόσμιο ενερ-
γειακό χάρτη και βγάζουν την Ελλάδα από ένα απομονωμένο
ενεργειακό καθεστώς. Αναφέρομαι, βεβαίως, στις πρόσφατες διεθνείς
επιτυχίες στο χώρο της ενέργειας, όπως:
• η έναρξη κατασκευής του αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου Ελ-

λάδας-Τουρκίας, στους Κήπους του Έβρου, τον περασμένο Ιούλιο,
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• η υπογραφή, πριν από λίγους μήνες, της Διακρατικής Συμφωνίας
με την Ιταλία, 

• στο Λέτσε της Ιταλίας, για την κατασκευή του υποθαλάσσιου αγω-
γού, με τον οποίο θα συνδεθούν τα δίκτυα φυσικού αερίου των
δύο χωρών, αλλά και 

• η υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Ρωσίας, της
Ελλάδος και της Βουλγαρίας, τον περασμένο Απρίλιο, στη Σόφια,
για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρού-
πολη.
Είναι γεγονός ότι η Ελλάδα αποτελεί την πλέον εξαρτημένη σε πε-

τρέλαιο χώρα της Ε.Ε. Χαρακτηριστικό είναι ότι η συμμετοχή του πε-
τρελαίου στο ενεργειακό μας ισοζύγιο ξεπερνά κατά πολύ τον
αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσον όρο. Συγκεκριμένα, η συνολική διάθεση
ενέργειας στη Χώρα μας στηρίζεται σε ποσοστό 57% στο αργό πε-
τρέλαιο και τα πετρελαιοειδή προϊόντα, τη στιγμή που ο μέσος όρος
των χωρών της Ε.Ε. των 15, βρίσκεται στα επίπεδα του 41%. Κατ’
αναλογία, η Ελλάδα, μετά την Σουηδία, κατέχει την προτελευταία θέση
στην κατά κεφαλήν κατανάλωση φυσικού αερίου, καθώς απέχει κατά
390% από τον αντίστοιχο ευρωπαϊκό μέσον όρο. Ουσιαστικά, η Χώρα
μας, κατέχει τη τελευταία θέση, εάν αναλογιστούμε ότι η Σουηδία στη-
ρίζεται κατά κύριο λόγο στην υδροηλεκτρική ενέργεια.

Επιπλέον, βάσει των επίσημων στοιχείων της Τράπεζας της Ελ-
λάδος, το 2004, η συνολική δαπάνη για την εισαγωγή πετρελαίου
στη Χώρα μας, ανήλθε στα 6 δις ευρώ (3,6% του ΑΕΠ), ενώ για το
2005 εκτιμάται ότι θα δαπανηθούν 8 δις ευρώ (4,5% του ΑΕΠ), κυ-
ρίως, λόγω της μεγάλης αύξησης στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη της χώρας για σταδιακή απεξάρ-
τηση από το πετρέλαιο και την περαιτέρω διαφοροποίηση των
πηγών ενέργειάς της, από την πρώτη μέρα ανάληψης των καθη-
κόντων της, η σημερινή πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης
έθεσε ως πρώτη προτεραιότητα την περαιτέρω διείσδυση της χρήσης
του φυσικού αερίου για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών στη
βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, όσο και του οικιακού τομέα.

Για το σκοπό αυτό, πέραν της δημιουργίας ενός σταθερού θεσμι-
κού πλαισίου για την αγορά του φυσικού αερίου, λόγος για τον οποίο
βρισκόμαστε, σήμερα, εδώ, προχωρήσαμε, ήδη, στην προώθηση
μιας επιθετικής πολιτικής στον τομέα του φυσικού αερίου. Χαρακτη-
ριστικά παραδείγματα της πολιτικής που προωθούμε, αποτελούν:

Πρώτον: Η έκδοση, τον περασμένο Σεπτέμβριο, Κοινής Υπουρ-
γικής Απόφασης με σκοπό τη σύνδεση όλων των κτιρίων, του Δημό-
σιου τομέα (μισθωμένων και ιδιόκτητων) με το δίκτυο παροχής
φυσικού αερίου, μέχρι τον Απρίλιο του 2006.

Δεύτερον: Η αναβάθμιση του τερματικού σταθμού Υγροποιημέ-
νου Φυσικού Αερίου της ΔΕΠΑ, στη Ρεβυθούσα, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, με την οποία υπερτριπλασιάζεται η
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δυναμικότητα αεριοποίησης σε ποσότητες της τάξης των 6 δις κ.μ.,
ετησίως.

Τρίτον: Η επέκταση των δικτύων διανομής φυσικού αερίου σε 13
Νομούς και η ίδρυση 3 νέων Εταιριών Παροχής Αερίου: της Ανα-
τολικής Στερεάς - Ευβοίας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της
Ανατολικής Μακεδονίας - Θράκης, ο διαγωνισμός για την ίδρυση
των οποίων θα διακηρυχθεί στα μέσα του 2006. Στους 13 Νομούς πε-
ριλαμβάνονται η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα όπου γίνεται επέκταση του
φυσικού αερίου. 

Τέταρτον: Η συμπλήρωση του στόλου των λεωφορείων της
ΕΘΕΛ, με 121 νέα λεωφορεία που λειτουργούν με καύσιμο το φυ-
σικό αέριο για την εξυπηρέτηση των περιοχών της Ανατολικής Αττι-
κής. Το ερχόμενο Σάββατο, παρουσία του Πρωθυπουργού κ. Κώστα
Καραμανλή, εγκαινιάζεται ο νέος σταθμός πλήρωσης λεωφο-
ρείων φυσικού αερίου στην Ανθούσα. Είναι γεγονός, ότι με την
πρόσθεση των νέων αυτών λεωφορείων στο στόλο της ΕΘΕΛ, η Ελ-
λάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πό-
λεις, κατέχοντας τα περισσότερα λεωφορεία που χρησιμοποιούν ως
καύσιμο το φυσικό αέριο. 

Πέμπτον: Η εντυπωσιακή αύξηση των συνδέσεων φυσικού
αερίου, σε όλους τομείς (τον βιομηχανικό, τον εμπορικό και τον οι-
κιακό), στην περίοδο από το τέλος του 2003 μέχρι σήμερα. Από τις
16.900 ανά την Επικράτεια συνδέσεις φυσικού αερίου στο τέλος του
2003, μέσα στο 2004 πραγματοποιήθηκαν 16.700 νέες συνδέσεις,
ενώ, σήμερα, οι συνολικές συνδέσεις ανέρχονται στις 57.000, σημει-
ώνοντας, έτσι, αύξηση, τα τελευταία δύο χρόνια της τάξεως του
237%. Επιπρόσθετα, στην περίοδο Οκτωβρίου 2003-2004 η οικιακή
κατανάλωση σημείωσε αύξηση 37%, ενώ ο ρυθμός αύξησής της, στην
περίοδο Οκτωβρίου 2003-2005 ήταν της τάξης του 88%. Παράλληλα
και σύμφωνα με τον προγραμματισμό για την επέκταση της χρήσης
του φυσικού αερίου και τις εκτιμήσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης και
της ΔΕΠΑ, η συνολική εγχώρια κατανάλωση φυσικού αερίου θα αυξά-
νεται κατά μέσον όρο 17%, ετησίως, για να διπλασιαστεί το 2010.

Έκτον: Η προώθηση των έργων διασύνδεσης του ελληνικού
συστήματος φυσικού αερίου με τα αντίστοιχα της Τουρκίας και της Ιτα-
λίας, η κατασκευή των οποίων θα συμβάλει στην περαιτέρω διαφο-
ροποίηση των πηγών ενέργειας της Χώρας μας και τη διασφάλιση
της ενεργειακής τροφοδοσίας σε φυσικό αέριο. Εκτιμάται ότι με την
ολοκλήρωση των δύο έργων, στα τέλη του 2009, ποσότητες της τάξης
των 8 δις κυβικών μέτρων ετησίως, θα μεταφέρονται από τις πλού-
σιες σε φυσικό αέριο πηγές της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής,
μέσω της Χώρας μας και της Τουρκίας, στην Ιταλία και κατ’ επέκταση
στις μεγάλες, ενεργοβόρες αγορές της Δυτικής Ευρώπης. 
• Στις 3 Ιουλίου του 2005, στους Κήπους του Έβρου, εγκαινιά-

στηκε η έναρξη κατασκευής του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού από
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τους Πρωθυπουργούς των δύο χωρών, κ.κ. Κώστα Καραμανλή
και Ταγίπ Ερντογάν. Πρόκειται για αγωγό, συνολικού μήκους 300
χιλιομέτρων που θα εκτείνεται από την Κομοτηνή έως το Καρα-
τσαμπέ της Τουρκίας, με αρχική χωρητικότητα 3-3,5 δις κυβικά
μέτρα φυσικού αερίου και δυνατότητα επέκτασής του μέχρι και
11 δις κυβικά μέτρα, ετησίως. Το κόστος κατασκευής του αγωγού
που βρίσκεται σε ελληνικό έδαφος, μήκους 90 χλμ., εκτιμάται
γύρω στα 80 εκατ. ευρώ και η ολοκλήρωσή του αναμένεται εντός
του 2006. 

• Μόλις πριν από μερικές εβδομάδες, στο Λέτσε της Ιταλίας, υπο-
γράφηκε μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελλάδας και της Ιταλίας,
Διακρατική Συμφωνία για την κατασκευή του υποθαλάσσιου
αγωγού που θα συνδέσει τα συστήματα φυσικού αερίου των δύο
χωρών. Η κατασκευή του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού
αερίου θα αποτελέσει, ουσιαστικά, επέκταση του Ελληνο-Τουρ-
κικού αγωγού. Το υποθαλάσσιο τμήμα του αγωγού που θα κατα-
σκευαστεί από κοινού από την ΔΕΠΑ και την Ιταλική εταιρεία
EDISON, μέσω σύστασης ξεχωριστής εταιρείας με την επωνυμία
POSEIDON, θα συνδέει το Σταυρολιμένα με το Οτράντο της Ιτα-
λίας και θα έχει συνολικό μήκος 212 χλμ. Το έργο αποτελεί έναν
από τους 5 άξονες προτεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δι-
κτύων Ενέργειας, καθώς η μεταφορά φυσικού αερίου από τις
ενεργειακές πηγές της Ανατολής προς την Ευρώπη είναι στρατη-
γική επιδίωξη της Ε.Ε. Η διαμετακόμιση του αερίου θα ξεκινά από
την Κομοτηνή και θα φθάνει στη Νέα Μεσημβρία μέσω του
υπάρχοντος ελληνικού δικτύου, ενώ για το σκοπό της μεταφοράς
του αερίου από την Νέα Μεσημβρία μέχρι τον Σταυρολιμένα θα
κατασκευαστεί αγωγός μήκους 300 χλμ.
Το σημερινό νομοσχέδιο αποτελεί την ενσωμάτωση της Κοινοτι-

κής Οδηγίας 2003/55 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αφορά την
θέσπιση κοινών κανόνων, από τα κράτη-μέλη, της εσωτερικής τους
αγορά φυσικού αερίου. Επιπλέον, η ψήφισή του και η εφαρμογή του
θα συμβάλει στη θέσπιση ενός σταθερού ρυθμιστικού πλαισίου για
την ορθή λειτουργία, με κανόνες, της αγοράς φυσικού αερίου στην
Ελλάδα. 

Η νέα νομοθεσία αντιμετωπίζει αποτελεσματικά τα θέματα της
ανάπτυξης του υγιούς ανταγωνισμού, καθώς και θέματα ασφάλειας
ενεργειακού εφοδιασμού και παροχής υπηρεσιών κοινής ωφέλειας.
Τα βασικότερα θέματα που ρυθμίζονται με το παρόν σχέδιο νόμου
είναι:

Πρώτον: Το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αε-
ρίου, με τον ορισμό νέων Επιλεγόντων Πελατών, πέραν εκείνων
που προβλέπονταν από τον Ν.3175 του 2003. Συγκεκριμένα, ορίζον-
ται Επιλέγοντες Πελάτες:
• Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, όλοι οι κάτοχοι άδειας

485



συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με ετήσια κατα-
νάλωσή άνω των 100.000MWh.

• Από 15 Νοεμβρίου 2008, οι μη οικιακοί πελάτες που είναι εγ-
κατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών δικαιοδοσίας των
ΕΠΑ, καθώς επίσης οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλο-
νίκης, για νέες ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν εκείνων, για
την προμήθεια των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση με την ΔΕΠΑ.

• Από 15 Νοεμβρίου 2009, όλοι οι οικιακοί πελάτες που δεν βρί-
σκονται εντός γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας των ΕΠΑ.

• Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών των ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, όπως έχει ορισθεί κατά το χρόνο
έκδοσής τους, οι λοιποί πελάτες των ΕΠΑ αυτών.

• Οι νέες ΕΠΑ που συστήνονται μετά τη θέσπιση των διατάξεων
του προτεινόμενου σχεδίου νόμου.
Δεύτερον: Η δραστηριοποίηση στην ελληνική Επικράτεια,

νέων προμηθευτών, πέραν της ΔΕΠΑ Α.Ε., μετά τη λήψη, της
σχετικής άδειας. Για την πληρέστερη προστασία των καταναλωτών
και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, παρέχεται εξουσιοδότηση
για τη θέσπιση του Κώδικα Προμήθειας, με τον οποίον θα ρυθμί-
ζεται ο τρόπος άσκησης της δραστηριότητας προμήθειας φυσικού αε-
ρίου σε Επιλέγοντες Πελάτες. Επιπλέον, προβλέπεται η δυνατότητα
επιβολής ειδικών υποχρεώσεων σε προμηθευτές οι οποίοι κατέχουν
δεσπόζουσα θέση στην αγορά. 

Τρίτον: Η ίδρυση ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «Δια-
χειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε.»
(ΔΕΣΦΑ), 100% θυγατρική εταιρία της ΔΕΠΑ Α.Ε. στην οποία μετα-
βιβάζεται, χωρίς δικαίωμα περαιτέρω μεταβίβασης, η κυριότητα του
Εθνικού Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) και όλα
τα δικαιώματα εκμετάλλευσης, ανάπτυξης, συντήρησης και λειτουρ-
γίας του. Επιπλέον, για χρονικό διάστημα 10 ετών από τη σύστασή
του ΔΕΣΦΑ, με Κοινή Απόφαση των υπουργών Οικονομίας & Οικο-
νομικών και Ανάπτυξης διορίζονται (και ανακαλούνται) όλα τα μέλη
του διοικητικού συμβουλίου του ΔΕΣΦΑ. Με τον τρόπο αυτό, δια-
σφαλίζεται η υψηλή περιουσιακή βάση της ΔΕΠΑ Α.Ε., καθώς και ο
αποτελεσματικός λειτουργικός διαχωρισμός και η ανεξαρτησία του
Διαχειριστή του Συστήματος από την ΔΕΠΑ, γεγονός που καθιστά εφι-
κτή την, χωρίς διακρίσεις, πρόσβαση των χρηστών στο Εθνικό Σύ-
στημα Μεταφοράς.

Τέταρτον: Η συγχώνευση σε μία ενιαία εταιρεία ή η απορρό-
φηση από την ΔΕΠΑ Α.Ε., των τριών Εταιρειών Διανομής Αερίου
(ΕΔΑ) Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλονίκης, το αργότερο μέχρι την
ίδρυση του ΔΕΣΦΑ Α.Ε.

Πέμπτον: Η χορήγηση αδειών για την κατασκευή, κυριότητα,
λειτουργία και την εκμετάλλευση Ανεξάρτητων Συστημάτων Φυ-
σικού Αερίου (ΑΣΦΑ), βάσει αντικειμενικών και διάφανων κριτηρίων,
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καθώς, επίσης, η χορήγηση αδειών για τη διαχείριση και εκμετάλ-
λευση αυτών. 

Έκτον: Η πρόσβαση των χρηστών στο ΕΣΦΑ, χωρίς διακρί-
σεις, κατά τρόπο διαφανή, ώστε να προάγεται ο υγιής ανταγωνι-
σμός στην αγορά φυσικού αερίου. 

Έβδομον: Ο λογιστικός διαχωρισμός των δραστηριοτήτων προ-
μήθειας σε επιλέγοντες πελάτες και προμήθειας σε μη επιλέγοντες
πελάτες και η υποχρέωση τήρησης χωριστών λογαριασμών από επι-
χειρήσεις που ασκούν περισσότερες από μία δραστηριότητες
φυσικού αερίου για κάθε μία από τις δραστηριότητες αυτές, με
σκοπό την αποφυγή τυχόν διακρίσεων και σταυροειδών επιδο-
τήσεων. Επιπλέον, παράλληλα με το παρόν νομοσχέδιο, έχει κα-
τατεθεί και αποτελεί παράρτημα, Υπουργική Απόφαση για τον
ορισμό του τιμολογίου μεταφοράς φυσικού αερίου, με το οποίο κα-
θορίζονται τα τιμολόγια πρόσβασης τρίτων στο Εθνικό Σύστημα
Φυσικού Αερίου της Χώρας, η οποία πρόκειται να εκδοθεί αμέ-
σως μετά την δημοσίευση του νέου νόμου σε φύλλο Εφημερίδας
της Κυβέρνησης.
• η απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, 
• η εισαγωγή των βιοκαυσίμων στην ελληνική αγορά, 
• η κατασκευή των ενεργειακών διασυνδέσεων της Χώρας, έργα

τεράστιας γεωπολιτικής και οικονομικής σημασίας,
• η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανα-

τολικής Ευρώπης, στην οποία η Χώρα μας καλείται να διαδραμα-
τίσει πρωταγωνιστικό ρόλο, καθώς επίσης

• η κατάθεση για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή, στους προσε-
χείς μήνες, δύο, επιπλέον νομοσχεδίων που αφορούν τη σύσταση
του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής και την ανα-
μόρφωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για επενδύσεις σε ΑΠΕ,
αναμφισβήτητα, εγκαινιάζουν μια νέα εποχή στον τομέα της ενέρ-
γειας στη Χώρα μας. 
Ζητάμε τη θετική ψήφο της Εθνικής Αντιπροσωπείας για την απε-

λευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και την εναρμόνιση της νο-
μοθεσίας μας με την Κοινοτική Οδηγία. Η ψήφιση του παρόντος
σχεδίου νόμου θα δημιουργήσει τις κατάλληλες προϋποθέσεις για την
περαιτέρω διασφάλιση του ενεργειακού εφοδιασμού, την προσέλ-
κυση νέων επενδύσεων, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη
δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
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Συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ιταλίας 
Ρομάνο Πρόντι

Τα ενεργειακά θέματα στη συνάντηση

Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2005

Στη συνάντηση του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή με τον
επισκεπτόμενο τη χώρα Πρωθυπουργό της Ιταλίας Ρομάνο Πρόντι,
έλαβε μέρος και ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά
τη συνάντηση έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Είναι πολύ σημαντικό ότι στη συνάντηση των πρωθυπουργών
των δύο χωρών, Ρομάνο Πρόντι και Κώστα Καραμανλή, η περαιτέρω
διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκε στην προτεραιότητα
των συζητήσεων των δύο ηγετών και συμφωνήθηκε η εντατικοποίηση
των ρυθμών ανάπτυξής της.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο
Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας, τόσο σε ζητήματα
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όσο και στο πλαίσιο της συμμετοχής
μας στην Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά
και για κοινές πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την προ-
ώθηση του υποθαλάσσιου ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου,
το Νοέμβριο του 2005, τα Υπουργεία των δύο χωρών, οι Ρυθμιστικές
Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας και της Ιταλίας και η ΔΕΠΑ και η EDI-
SON βρίσκονται σε σχεδόν καθημερινή συνεννόηση. Μέσα στον Ια-
νουάριο του 2007, σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ μας, το Υπουργείο
Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας θα υποβάλει, προς έγκριση όλες
τις αναγκαίες αιτήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται εντός του
Απριλίου, θα ανοίξει το δρόμο για την έναρξη της κατασκευής του
αγωγού. Ο υποθαλάσσιος ελληνοϊταλικός αγωγός φυσικού αερίου,
με τον οποίο θα μεταφέρονται, μέσω Τουρκίας και Ελλάδας, 8 δισ. κυ-
βικά μέτρα φυσικού αερίου, από τις περιοχές της Κασπίας στην Ιταλία
και από εκεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Η έναρξη κατασκευής του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ενός
δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα γίνει
εντός του 2008 και η ολοκλήρωσή του το 2011. Πρόκειται για ένα έργο
σταθμό στην ενεργειακή συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ των δύο
χωρών, αλλά και με μεγάλη σημασία για την ευρύτερη περιοχή και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το έχει εντάξει στους πέντε άξονες προ-
τεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας.

Παράλληλα, βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Ιταλική Κυβέρ-
νηση για την κατασκευή και δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου διασύν-
δεσης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας και Ιταλίας,
ενώ η χώρα μας έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση
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για τη δημιουργία μιας ακόμη περιφερειακής αγοράς ενέργειας. Αυτής
των ευρωμεσογειακών χωρών. Πρόταση ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για
την Ιταλία και την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της
Μεσογείου.»
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Φωτοβολταϊκά σε σημαντικά κτίρια 
Αθήνα, 6 Δεκεμβρίου 2005

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ
ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμαν-
λής απεδέχθη την πρόταση να γίνει η μελέτη και στο Μέγαρο Μαξί-
μου, για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας εξυπηρέτησης σε
ηλεκτρισμό των αναγκών του Μεγάρου. Και όχι μόνον αυτό. Τα επό-
μενα βήματα θα είναι η προτροπή προς όλους όσοι στεγάζονται σε
κυβερνητικά κτίρια, στην Αυτοδιοίκηση και σε εποπτευόμενους οργα-
νισμούς, να πράξουν το ίδιο. Γνωρίζετε ότι το πρωί επισκέφθηκα, για
το ίδιο θέμα, τον Πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας και σε λίγο θα
συναντηθώ με την Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, την κυρία
Μπενάκη. 

Θέλουμε να περάσουμε δύο μηνύματα ως Κυβέρνηση: Πρώτον,
συνεχίζουμε σταθερά τη στρατηγική της εξοικονόμησης ενέργειας.
Και, δεύτερον, της περαιτέρω ανάπτυξης των φιλικών προς το περι-
βάλλον και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και τα δύο συμβάλ-
λουν σε καλύτερη ποιότητα ζωής, σε καλύτερο περιβάλλον και σε
απεξάρτηση από τη χρήση πετρελαίου.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Είναι ευοίωνο το μέλλον της ΔΕΗ;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Και ευοίωνο είναι και πολύ μεγάλες προ-
οπτικές έχει η ΔΕΗ.
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θεσμοθέτηση του ερευνητικού 
«Ιδρύματος ΟΡΜΥΛΙΑ» 

Αθήνα, 9 Δεκεμβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε στη
Βουλή το σχέδιο νόμου «Έγκριση της σύστασης ιδρύματος με την
επωνυμία ΙΔΡΥΜΑ ΟΡΜΥΛΙΑ και κύρωση του Οργανισμού του». 

Η σύσταση του Ιδρύματος αυτού αποτελεί μια πρωτοπόρα και ση-
μαντική πρωτοβουλία της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας του Αγίου
Όρους και του γυναικείου Ιερού Κοινοβίου «Ευαγγελισμός της Θεο-
τόκου». Η πρωτοβουλία αυτή εκπληρώνει ένα έργο αγάπης και προ-
σφοράς στον άνθρωπο και εντάσσεται στο πλαίσιο των
δραστηριοτήτων, που συστηματικά ανέπτυξε το Ιερό Κοινόβιο την τε-
λευταία 15ετία.

Ειδικότερα, μεταξύ των σκοπών του Ιδρύματος είναι:
• Η ανάπτυξη δράσεων προληπτικής ιατρικής για την προστασία

της δημόσιας υγείας με στόχο την καταπολέμηση του καρκίνου
και άλλων επιδημικών ή μη, νόσων και ιδιαίτερα του καρκίνου του
μαστού και της μήτρας,

• Η ανάπτυξη δράσεων παντός είδους κοινωνικής πρόνοιας, ιατρι-
κής βοήθειας και ηθικής συμπαράστασης για την υποστήριξη και
υποβοήθηση του πληθυσμού, κυρίως της υπαίθρου,

• Ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή προγραμμάτων ιατρι-
κής έρευνας, με πρωτεύοντα στόχο την έγκαιρη διάγνωση και θε-
ραπεία του καρκίνου, καθώς και άλλων επιδημικών ή μη, νόσων,
ιδιαίτερα απειλητικών για την δημόσια υγεία,

• Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή ιατρικής έρευνας για την ανάπτυξη
χρήσιμων ιατρικών συσκευών, εργαλείων και σκευασμάτων και

• Η προσφορά ιατρικής περίθαλψης σε πάσχοντες από διάφορες
ασθένειες κατοίκους της ευρύτερης περιοχής της έδρας του Ιδρύ-
ματος.

Ο κ. Δ. Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:
«Με το υπό ψήφιση σχέδιο νόμου, η πολιτεία, με τη συνδρομή

του υπουργείου Ανάπτυξης, των υπουργών Οικονομίας και Οικονο-
μικών Γιώργου Αλογοσκούφη, Εξωτερικών Πέτρου Μολυβιάτη,
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττας Γιαννάκου, Απα-
σχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Πάνου Παναγιωτόπουλου,
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Νικήτα Κακλαμάνη, Δικαιοσύνης
Αναστάση Παπαληγούρα, του υφυπουργού Πολιτισμού Πέτρου Τα-
τούλη και του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας κ. Ιωάννη
Τσουκαλά, αναγνωρίζει την εξαιρετική και συστηματική προσπάθεια
κοινωνικής και επιστημονικής προσφοράς των 120 γυναικών μονα-
χών του ανωτέρω Ιερού Κοινοβίου, η πλειονότητα των οποίων διαθέ-
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τει επιστημονικούς τίτλους και περιβάλλει τον Οργανισμό του Ιδρύμα-
τος με το αναγκαίο και κατάλληλο νομοθετικό και εποπτικό πλαίσιο,
για την προώθηση και ευόδωση των σπουδαίων σκοπών δημόσιου,
κοινωφελούς και κοινωνικού συμφέροντος.»

Περισσότερα στη σελίδα 1290, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Μεταφορά και διάδοση τεχνολογίας 
στις επιχειρήσεις 

Αθήνα, 14 Δεκεμβρίου 2005

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων κυρία Μαριέττα Γιαννάκου, υπέ-
γραψαν αποφάσεις με τις οποίες ενισχύεται η μεταφορά και η διά-
δοση τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Συγκεκριμένα, εγκρίθηκε η
ένταξη και χρηματοδότηση 29 προτάσεων στη Δράση 4.3.6.1 «Διμε-
ρείς και Πολυμερείς συνεργασίες Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΤΑ)». Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), και συγκεκριμένα στο
Μέτρο 4.3 «Ενθάρρυνση της έρευνας, της μεταφοράς και της διάδο-
σης τεχνολογίας στις επιχειρήσεις. Υποστήριξη δραστηριοτήτων διε-
θνούς επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας και της
μεταφοράς τεχνολογίας».

Σκοπός του Προγράμματος είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών
φορέων (επιχειρήσεις, βιομηχανίας, ερευνητικά κέντρα, ΑΕΙ, ΤΕΙ) και
η παροχή σ’ αυτούς των κατάλληλων κινήτρων, για την ενεργό συμ-
μετοχή τους σε έργα διακρατικών συνεργασιών. Το πρόγραμμα κα-
λύπτει πολλούς επιστημονικούς τομείς όπως η γεωργία και οι
τεχνολογίες τροφίμων-βιοτεχνολογία, οι τεχνολογίες πληροφόρησης
και τα δίκτυα, οι τηλεπικοινωνίες και οι μεταφορές, το περιβάλλον και
οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η υγεία, τα υλικά και οι νανοτεχνο-
λογίες καθώς και η πολιτιστική κληρονομιά.

Η συμμετοχή στο πρόγραμμα προϋποθέτει υποχρεωτικά τη
συνεργασία, σε θέματα Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΤΑ), με ένα τουλάχιστον φορέα (βιομηχανία, επιχείρηση έντα-
σης γνώσης, ερευνητικό κέντρο, ινστιτούτο, κλπ.) με κράτος της
Ευρώπης ή και χώρα εκτός Ευρώπης (τα έργα που χρηματοδο-
τούνται αφορούν επιστημονικές και τεχνολογικές συνεργασίες της Ελ-
λάδας με την Κίνα, την Μεγάλη Βρετανία και τη Βουλγαρία). Το
ύψος του προϋπολογισμού που διατίθεται, ανά εκτελούμενο έργο, δεν
υπερβαίνει τα 23.480 ευρώ, ενώ η δημόσια δαπάνη, ανά εκτελούμενο
έργο, τα 17.600 ευρώ.

Αναλυτικότερα:
(α) Προτάσεις που υποβάλλονται από Α.Ε.Ι., Τ.Ε.Ι., ερευνητικούς φο-

ρείς του δημοσίου τομέα και Ν.Π.Δ.Δ. χρηματοδοτούνται σε πο-
σοστό 100%, με ανώτατο ύψος επιχορήγησης 11.740 ευρώ.

(β) Προτάσεις που υποβάλλονται από λοιπούς φορείς, δημοσίου και
ιδιωτικού τομέα, χρηματοδοτούνται σε ποσοστό 50% επί του συ-
νολικού προϋπολογισμού τους, με ανώτατο ύψος δημοσίας επι-
χορήγησης μέχρι 11.740 ευρώ.
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(γ) Προτάσεις που συνυποβάλλονται από φορείς των ομάδων (α) και
(β) έχουν συνολικό προϋπολογισμό μέχρι 23.480 ευρώ και ανώ-
τατο ύψος δημοσίας επιχορήγησης μέχρι 17.600 ευρώ.
Πρόκειται για τη τέταρτη παρέμβαση του υπουργείου Ανά-

πτυξης για την μεταφορά και τη διάδοση τεχνολογίας στις επι-
χειρήσεις μέσω διεθνών συνεργασιών. Η πρώτη παρέμβαση
ολοκληρώθηκε στις 22 Οκτωβρίου 2004, όταν υπογράφηκε από τον
κ. Δ. Σιούφα η ένταξη και χρηματοδότηση επιχειρήσεων στη Δράση
4.3.6.2 «Διεθνής Συνεργασία στη Βιομηχανική Έρευνα και δραστη-
ριότητες ανάπτυξης σε προ-ανταγωνιστικό στάδιο», με συνολικό προ-
ϋπολογισμό 2.488.918 ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό επίσης εντάσσεται
στο Μέτρο 4.3. 

Ενώ η δεύτερη και η τρίτη αφορούσαν την ένταξη και χρηματοδό-
τηση 13 & 44 προτάσεων με αντικείμενο επιστημονικές και τεχνολο-
γικές συνεργασίες της Ελλάδας με τη Σερβία, την Πολωνία, τη
Γαλλία, την Ισπανία, τη Ρωσία και τη Σλοβακία στα πλαίσια της
ίδια Δράσης, στις 29 Οκτωβρίου 2004 & 1 Απριλίου 2005 αντίστοιχα.

Συγκεκριμένα οι χρηματοδοτήσεις αφορούν τα ακόλουθα έργα:
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Α/Α ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

1.

Ανάπτυξη αναλυτικών διατά-
ξεων λέιζερ για τον προσδιορι-
σμό περιβαλλοντικών ρύπων
και των επιπτώσεών τους στην
επιφάνεια μνημείων πολιτιστι-
κής κληρονομιάς

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας Κίνα

2.

Precipitable Water: Μελέτη της
χωροχρονικής κατανομής της
περιεκτικότητας της ατμόσφαι-
ρας σε υδρατμούς, με συνδυα-
σμένη χρήση δορυφορικής
ηλεπισκόπησης και μεθόδων μη
γραμμικής ανάλυσης 

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας Κίνα

3.

Επεξεργασία και ψηφιοποίηση
τρισδιάστατης οπτικής πληρο-
φορίας για αποθήκευση και επι-
κοινωνία μέσω διαδικτύου

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας Κίνα

4.

Ενσίρωση των υποπροϊόντων
της βιομηχανίας φιλετοποίησης
ψαριών- ποιότητα της ιχθυοτρο-
φής και περιβάλλον 

Ελληνικό Κέντρο 
Θαλασσίων Ερευνών Κίνα

5.
Μελέτη πάνω στην αναγνώριση
προσώπου ανθεκτική σε μετα-
βολές στην πόζα του προσώ-
που

Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και
Τεχνολ/κης 
Ανάπτυξης 

Κίνα
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Α/Α ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

6.

Μελέτη των αγρο-περιβαλλοντι-
κών επιπτώσεων από την επα-
ναχρησιμοποίηση της
ιπτάμενης τέφρας από καύση
άνθρακα και της ιλύος βιολογι-
κού καθαρισμού πόλεων 

Εθνικό Ίδρυμα Αγροτι-
κής Έρευνας
(ΕΘΙΑΓΕ)

Κίνα

7.

Προσαρμοστική διαμόρφωση /
κωδικοποίηση και τεχνικές
γραμμικοποίησης ενισχυτή για
προηγμένα δορυφορικά συστή-
ματα κινητών επικοινωνιών

Εθνικό 
Αστεροσ/πείο Αθηνών Κίνα

8.

Διερεύνηση μοντέλων επανάλη-
ψης ισχυρών σεισμών σε πε-
ριοχές ενεργών ρηγμάτων στην
Ελλάδα και στην Κίνα

Εθνικό 
Αστεροσ/πείο Αθηνών Κίνα

9.

Σχεδιασμός και βελτιστοποίηση
συστημάτων ηλιακών συλλε-
κτών αέρα ως πηγής θερμότη-
τας σε εγκαταστάσεις μηχανικής
ξήρανσης

ΕΚΕΦΕ 
Δημόκριτος Κίνα

10.

Προγνωστικά συστήματα προ-
σομοίωσης του κύκλου της σκό-
νης από τη Σαχάρα και την
έρημο της ανατολικής Ασίας
Γκόμπι στην ατμόσφαιρα. Συγ-
κριτική αξιολόγηση δύο συστη-
μάτων 

Πανεπιστήμιο Αθηνών Κίνα

11.

Βελτιστοποίηση ρυθμού εναπό-
θεσης και ποσοστού κρυσταλλι-
κότητας λεπτών υμενίων και
φωτοβολταϊκών κελιών μικρο-
κρυσταλλικού πυριτίου μέσω
πειραματικής και θεωρητικής
μελέτης 

Πανεπιστήμιο Πατρών Κίνα

12.
Παραγωγή ανανεώσιμου υδρο-
γόνου με αναμόρφωση βιο-αι-
θανόλης

Πανεπιστήμιο Πατρών Κίνα

13.

Ολοκληρωμένο σύστημα απο-
κατάστασης σε ρυπασμένες πε-
ριοχές και περιοχές διάθεσης
αποβλήτων με χρήση καινοτό-
μων τεχνολογιών 

Πολυτεχνείο Κρήτης Κίνα

14.

Αλληλεπίδραση μεταξύ ανα-
στροφών και οριζόντιας μετατό-
πισης ρηγμάτων και συσχέτιση
με την εξέλιξη της σεισμικότητας 

Αριστοτέλειο 
Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλονίκης

Κίνα
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Α/Α ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

14.

Αλληλεπίδραση μεταξύ ανα-
στροφών και οριζόντιας μετατό-
πισης ρηγμάτων και συσχέτιση
με την εξέλιξη της σεισμικότητας 

Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης Κίνα

15.

Διαχείριση και έλεγχος της ρύ-
πανσης των επικίνδυνων
υγρών αποβλήτων στα δύο
χώρες (Κίνα - Ελλάδα), με έμ-
φαση στην κατεργασία διασταλ-
λαζόντων υγρών των
χωματερών αστικών απορριμ-
μάτων 

Αριστοτέλειο Πανεπι-
στήμιο Θεσσαλονίκης Κίνα

16.

Υποστήριξη διαχείρισης εταιρι-
κού περιεχομένου με χρήση ον-
τολογιών και προηγμένων
τεχνολογιών σημασιολογικού
ιστού

Εθνικό 
Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο

Κίνα

17.

Συγκριτική μελέτη των χαρακτη-
ριστικών συμπεριφοράς και της
παραγωγικότητας εκτρεφόμε-
νων φυλών χοίρων 

Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Κίνα

18.
Τεχνολογίες πληροφορικής και
επικοινωνιών για αειφόρο θερ-
μοκηπιακή παραγωγή 

Γεωπονικό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών Κίνα

19.
Αλγόριθμοι ανάλυσης σε πολ-
λαπλές κλίμακες για δορυφο-
ρικά συστήματα ραντάρ
συνθετικής διατομής

Ίδρυμα 
Τεχνολογίας & Έρευ-
νας

Μ. Βρετανία

20.

Μελέτη της πολυπλοκότητας και
ψευδοτυχαιότητας των συμμε-
τρικών αλγορίθμων κρυπτογρά-
φησης 

Πανεπιστήμιο Αθηνών Μ. Βρετανία

21.

Αυτόνομα οπτικά δίκτυα για
εφαρμογές παγκόσμιων υπολο-
γιστικών Grid 

Εταιρεία Έρευνας &
Επιμόρφωσης 
στις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας 

Μ. Βρετανία

22.

Ανάπτυξη ολοκληρωμένου συ-
στήματος ασφαλούς ασύρματης
μετάδοσης ιατρικών εικόνων με
χρήση ψηφιακής υδατογραφίας 

Εθνικό 
Μετσόβιο 
Πολυτεχνείο / ΕΠΙΣΕΥ

Μ. Βρετανία

23.
Ανάλυση και προστασία από
επιθέσεις «άρνησης υπηρε-
σιών» σε ασύρματα δίκτυα

Πανεπιστήμιο Θεσσα-
λίας

Μ. Βρετανία
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Α/Α ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΗΣ

24.
Αλγόριθμοι επεξεργασίας δορυ-
φορικών δεδομένων για περι-
βαλλοντικές αλλοιώσεις 

Πανεπιστήμιο Πατρών Μ. Βρετανία

25.

Απομόνωση, χαρακτηρισμός
και κρυσταλλογραφική μελέτη
μίας θερμοσταθερής λυάσης
της ζελάνης που παράγεται από
θερμόφιλο, αερόβιο βακτηριακό
στέλεχος 

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας Βουλγαρία

26.
Ανάπτυξη υλικών για ηλεκτρό-
λυση νερού σε κυψελίδες μεμ-
βράνης πολυμερούς

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας Βουλγαρία

27.

Σχεδιασμός φθοριζόντων υλι-
κών για χρήση τους σαν χημει-
οαισθητήρες περιβαλλοντικών
μολυντών 

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας Βουλγαρία

28.

Καινοτόμοι καταλύτες για διερ-
γασίες παραγωγής και καθαρι-
σμού υδρογόνου με εφαρμογή
σε κυψέλες καυσίμου

Ίδρυμα Τεχνολογίας 
και Έρευνας Βουλγαρία

29.

Μελέτη της αλληλεπίδρασης με-
ταξύ του ιοειδούς των ατρακτο-
ειδών κονδύλων της πατάτας
και του παρασίτου Orobanche
ramose, που ενδημεί στον
κοινό ξενιστή, την ντομάτα

Πανεπιστήμιο Κρήτης Βουλγαρία



Νέο Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών 
στη θεσσαλία 

Αθήνα, 18 Δεκεμβρίου 2005 

Πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην Καρδίτσα τα εγκαίνια του Κέν-
τρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Δυτικής Θεσσαλίας. Στα εγ-
καίνια παρευρέθησαν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας,
ο υφυπουργός Παιδείας Σπύρος Ταλιαδούρος, οι βουλευτές Κώ-
στας Τσιάρας, Θεόδωρος Σκρέκας, Νίκος Σαλαγιάννης, ο γενικός
γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, ο γενικός γραμ-
ματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας Φώτης Γκούπας, ο γενικός γραμμα-
τέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κώστας Έξαρχος, ο νομάρχης
Τρικάλων Ηλίας Βλαχογιάννης, ο αντινομάρχης Καρδίτσας Κώστας
Τρύπας, ο δήμαρχος Λάρισας Κωνσταντίνος Τζανακούλης, ο δή-
μαρχος Τρικκαίων και πρόεδρος ΤΕΔΚ Τρικάλων Μιχαήλ Ταμήλος,
ο δήμαρχος Καρδίτσας Χρήστος Τέγος, ο πρόεδρος ΤΕΔΚ Καρδί-
τσας Κωνσταντίνος Ματζιάρας και περισσότεροι από 30 δήμαρχοι
των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας εγκαινιάζοντας το
Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Δυτικής Θεσσαλίας, έστειλε
πέντε μηνύματα από την καρδιά της Θεσσαλίας, από την καρδιά της
Ελλάδας:
1. Η περιφέρεια δίνει το δυναμικό παρόν, και μάλιστα την επόμενη

ημέρα της μεγάλης επιτυχίας του Πρωθυπουργού, Κώστα Καρα-
μανλή, να εξασφαλίσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση 20,1 δισεκα-
τομμύρια ευρώ που θα κατευθυνθούν κυρίως στην ελληνική
περιφέρεια. 

2. Η ποιότητα ζωής και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν
πρώτη προτεραιότητα της Νέας Διακυβέρνησης.

3. Αναδεικνύεται έμπρακτα ο αναπτυξιακός ρόλος της αυτοδιοίκη-
σης.

4. Η συνεργασία των νομών Καρδίτσας και Τρικάλων αναδεικνύει τα
πλεονεκτήματα της συνένωσης δυνάμεων και προσπαθειών.

5. Αναδεικνύεται σε όλα τα παραπάνω ο σημαντικός ρόλος του ενερ-
γού πολίτη, του πολίτη που συμμετέχει.

Ακολουθούν βασικά σημεία της ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα:

«Αποτελεί μεγάλη χαρά για μένα η σημερινή παρουσία σας στα
εγκαίνια του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών Δυτικής Θεσ-
σαλίας στην Καρδίτσα. Είναι μία επένδυση που πλησιάζει τα 2,5 εκατ.
ευρώ. Θέλω να συγχαρώ τις δημοτικές αρχές για τις πρωτοποριακές
ιδέες τους. Θέλω ειδικότερα να συγχαρώ την Περιβαλλοντική Αναπτυ-
ξιακή Δυτικής Θεσσαλίας (Π.Α.ΔΥ.Θ. Α.Ε.) Είναι (όπως γνωρίζετε) μία
διαδημοτική διανομαρχιακή επιχείρηση, η οποία ιδρύθηκε από τους
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φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης των Νομών Τρικάλων και Καρδί-
τσας το 1996 και στην οποία συμμετέχουν οι Τ.Ε.Δ.Κ. και 36 Δήμοι
των δύο Νομών. Συνεργάζεται στενά με την Ελληνική Εταιρεία Αξιο-
ποίησης Ανακύκλωσης (στην οποία συμμετέχουν μεγάλες ελληνικές
επιχειρήσεις). Μαζί ανέλαβαν το έργο αυτό για τη συγκέντρωση και
διαλογή υλικών συσκευασίας προς ανακύκλωση. Και ο έπαινος είναι
για όλους.

Η ίδρυση της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης…
• αντικατοπτρίζει την ουσιαστική και δομημένη συμμετοχή της βιο-

μηχανίας και του εμπορίου στον τομέα της διαχείρισης των απο-
βλήτων συσκευασίας,

• καταδεικνύει την κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι
στο περιβάλλον και την απαιτούμενη προστασία του,

• προτείνει ένα ευέλικτο σύστημα, που ανταποκρίνεται στις προ-
διαγραφές του νόμου,

• συνιστά το συνδετικό κρίκο για την αποτελεσματική συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων (της πολιτείας, των επιχειρή-
σεων, της τοπικής αυτοδιοίκησης) και βέβαια

• συμβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών πάνω στην έννοια της
ανακύκλωσης.
Διαβάζω στον τοπικό Τύπο ότι, Ήδη, έχουν τοποθετηθεί 300 κάδοι

ανακύκλωσης και ότι τις επόμενες ημέρες θα τοποθετηθούν άλλοι
150. Αυτό σημαίνει ότι οι πολίτες ανταποκρίνονται στην ανοιχτή αυτή
πρόσκληση για την ανακύκλωση υλικών. Και αυτό είναι ισχυρό δείγμα
αισιοδοξίας. Είναι μήνυμα ελπίδας. Είναι δείγμα πολιτισμού της πόλης
μας. Συγχαρητήρια.

Ζούμε σε μία εποχή όπου ο υπερκαταναλωτισμός υλικών αγαθών
αγγίζει τα όριά του. Όπου η άμετρη και ανισόρροπη οικονομική ανά-
πτυξη δημιουργεί περισσότερα προβλήματα, απ’ όσα καλείται να επι-
λύσει. Όπου ο άνθρωπος, αδιαφορώντας για τις επιπτώσεις στο
φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, κινδυνεύει να πέσει θύμα της
υλικοτεχνικής κουλτούρας. Κινδυνεύει να βρεθεί δέσμιος ενός τεχνο-
κεντρικού «πολιτισμού» που δεν υπηρετεί, αλλά υπηρετείται από τον
άνθρωπο.

Η κατάσταση αυτή είναι αδιέξοδη. Δεν μπορεί να συνεχισθεί άλλο.
Στην Ευρώπη, στην Ελλάδα προωθούμε πλέον ένα διαφορετικό ανα-
πτυξιακό πρότυπο. Στόχος μας είναι η αειφόρος ανάπτυξη. Και αυτό
σημαίνει έμφαση… 
- στη τεχνολογική πρόοδο, 
- την καινοτομία, 
- την ποιότητα.
Σημαίνει έμφαση… 
- στις εναλλακτικές μορφές ενέργειας, 
- την περιβαλλοντική προστασία, 
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- την περιφερειακή ανάπτυξη, 
- την κοινωνική συνοχή. 

Σημαίνει ένα καινοτόμο, φιλόδοξο, σύγχρονο ανθρωποκεντρικό
πρότυπο ανάπτυξης. Γι’ αυτό η προώθηση δράσεων για την προστα-
σία του περιβάλλοντος, είναι μείζονος σημασίας και άμεσης προτε-
ραιότητας. Αναφέρομαι κυρίως…
- στην ορθολογική διαχείριση των φυσικών πόρων,
- την πρόληψη παραγωγής αποβλήτων, 
- την οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής,
- την ανακύκλωσή τους.

Όλα αυτά συμβάλλουν ενεργά στην ανάδειξη και την καταξίωση
ενός βιώσιμου αναπτυξιακού προτύπου, όπου η τεχνολογία βοηθά
για να βρίσκεται ο άνθρωπος και οι ανάγκες του στο κέντρο της ανά-
πτυξης. 

Από την πλευρά μας, ως Υπουργείο Ανάπτυξης, (μέσω του Ανα-
πτυξιακού Νόμου και του ΕΠΑΝ) έχουμε αναγορεύσει σε πρώτη προ-
τεραιότητα το σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών για…
- τον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό, 
- την παραγωγή με όρους καινοτομίας και ποιότητας, 
- την ενίσχυση των καθαρών μορφών ενέργειας, 
- την περιβαλλοντική προστασία, 
- την προώθηση τεχνολογιών αιχμής, 
- την περιφερειακή ανάπτυξη. 
Ενδεικτικά αναφέρω : 
(α) Στο χώρο της ενέργειας: 

- Το νόμο για τα βιοκαύσιμα.
- Το πρόγραμμα μείωσης της πετρελαϊκής εξάρτησης της

Χώρας.
- Το πρόγραμμα εξοικονόμησης ενέργειας.
- Την προετοιμασία νέου πλαισίου για την αξιοποίηση των Ανα-

νεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
- Τις δράσεις για την επέκταση του φυσικού αερίου σε βιομη-

χανίες, σπίτια και αυτοκίνηση, σε δεκατρείς περιοχές της
Χώρας μεταξύ των οποίων η Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.

(β) Στην περιφερειακή ανάπτυξη:
- Τη συγκρότηση νέων και την ενίσχυση υφιστάμενων Βιομη-

χανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). 
- Τον αναπροσανατολισμό των επενδυτικών κινήτρων και των

ΚΠΣ υπέρ της Περιφέρειας, των ΜμΕ, των άϋλων δράσεων
και υποδομών.

(γ) Στο τομέα της επιχειρηματικής νοοτροπίας και καταναλωτι-
κής συνείδησης:
Την επεξεργασία Εθνικής Πολιτικής για την Ποιότητα, η οποία απο-
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σκοπεί στη δημιουργία οικονομικού, τεχνικού, οργανωτικού και πο-
λιτισμικού περιβάλλοντος, κατάλληλου για ποιοτική παραγωγή. 
Στέκομαι ιδιαίτερα στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-

κότητα» και το Μέτρο για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στον
Τομέα του Περιβάλλοντος. Το Μέτρο αυτό έχει τους εξής στόχους :
- Τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των επιχειρήσεων.
- Τον οικολογικό αναπροσανατολισμό της επιχειρηματικής δραστη-

ριότητας.
- Την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των επιχειρήσεων.
- Την κάλυψη του ελλείμματος σε εγκαταστάσεις επεξεργασίας επι-

κίνδυνων αποβλήτων.
- Την επέκταση της δυναμικότητας της βιομηχανίας για την αξιο-

ποίηση των ανακυκλώσιμων προϊόντων.
Το παραπάνω Μέτρο έχει τρεις Δράσεις που αφορούν την προ-

στασία του περιβάλλοντος :
1ον Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχεδίων. Στον πρώτο κύκλο έχουν

εγκριθεί 57 επιχειρήσεις με προϋπολογισμό περίπου 7,5
(7.250.686) εκατ. ευρώ. Στο δεύτερο κύκλο εγκρίθηκαν 37 προ-
τάσεις με προϋπολογισμό 4,5 εκατ. ευρώ.

2ον Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Συνεργασιών. Υποβλήθηκαν 2
προτάσεις προϋπολογισμού περίπου 15 εκατ. ευρώ, οι οποίες
αξιολογήθηκαν θετικά και εγκρίθηκαν. Η δράση αυτή υλοποιείται
με τον κανονισμό 70/01.

3ον Ενίσχυση της δημιουργίας/επέκτασης Μονάδων για Διαχεί-
ριση ή και Αξιοποίηση Αποβλήτων. Στον πρώτο κύκλο εγκρί-
θηκαν 29 προτάσεις, από τις οποίες 21 υπέγραψαν συμβάσεις με
προϋπολογισμό περίπου 53,6 εκατ. ευρώ Λόγω της αυξημένης
ζήτησης, έγινε δεύτερη πρόσκληση με συνολικό προϋπολογισμό
55 εκατ. ευρώ. Υποβλήθηκαν 43 προτάσεις, συνολικού προϋπο-
λογισμού 84,6 εκατ. ευρώ. Οι περισσότερες έχουν ήδη υπογράψει
συμβάσεις και έχουν ξεκινήσει την υλοποίηση των έργων τους. 
Οι πολιτικές αυτές του Υπουργείου Ανάπτυξης, μπορούν να απο-

δίδουν και να προσφέρουν, τόσο μεγαλύτερα οφέλη, όσο μεγαλύτερη
είναι η ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των παραγωγικών ομά-
δων, των τοπικών και επιστημονικών φορέων και βέβαια των πολι-
τών. Τα δείγματα που έχουμε εδώ είναι ικανοποιητικά, είναι αισιόδοξα.
Με αυτή την πεποίθηση χαιρετίζουμε και επικροτούμε τη σημερινή εκ-
δήλωση εγκαινίων του Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών
Δυτικής Θεσσαλίας, που αποτελεί έναν απαραίτητο ενδιάμεσο κρίκο
στη διαδικασία ανακύκλωσης. Οφείλω μάλιστα να υπογραμμίσω ότι
τα οφέλη στην περιοχή, είναι πολλά:
1ον Είναι σε θέση να απαλλάξει το Χώρο Υγειονομικής Ταφής από το

25% των απορριμμάτων μετριάζοντας την περιβαλλοντική επιβά-
ρυνση από ένα μέρος των οικιακών απορριμμάτων που είναι ανα-
κυκλώσιμο. 
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2ον Συμβάλλει στην εξοικονόμηση ενέργειας, πρώτων υλών και συ-
ναλλάγματος, καθώς η απαιτούμενη ενέργεια για την παραγωγή
ενός προϊόντος από πρώτη ύλη είναι πολλαπλάσια απ’ όταν πα-
ράγεται αυτό από παλιό υλικό (π.χ. στο γυαλί γίνεται οικονομία
ενέργειας 30%, ενώ στο αλουμίνιο μπορεί να φτάσει μέχρι 95%)

3ον Δημιουργεί νέες θέσεις απασχόλησης για τις επιχειρήσεις. Στη
συγκεκριμένη επένδυση απασχολούνται σήμερα 14 εργαζόμενοι
με προοπτική να αυξηθούν στους 18.

4ον Συμβάλλει στην εκπαίδευση των πολιτών πάνω στην έννοια της
ανακύκλωσης και με την ενεργό συμμετοχή τους στη διαλογή των
χρήσιμων υλικών στην πηγή τους, οδηγεί στη μείωση του κόστους
συλλογής και μεταφοράς τους.

5ον Συνιστά το συνδετικό κρίκο για την αποτελεσματική συνεργασία
όλων των εμπλεκόμενων φορέων (πολιτείας / επιχειρήσεων / το-
πικής αυτοδιοίκησης). Φέρνει σε επαφή και συνεργασία τις επι-
χειρήσεις με τις δημοτικές αρχές και τους πολίτες διευκολύνοντας
την υπεύθυνη, ουσιαστική και δομημένη συμμετοχή της βιομηχα-
νίας και του εμπορίου στον τομέα της διαχείρισης των αποβλήτων
συσκευασίας.
Σημειώνω στο σημείο αυτό ότι ανάλογα έργα είναι ήδη σε λειτουρ-

γία στο Μαρούσι, την Πάτρα, τη Ζάκυνθο. Υπό εκτέλεση βρίσκονται
στο Ηράκλειο της Κρήτης, στην Καλαμάτα, στη Θεσσαλονίκη. Και έπε-
ται συνέχεια με την Κέρκυρα και την Αττική.

Μέσω της Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης οι επι-
χειρήσεις έχουν σήμερα κάνει ένα πρώτο βήμα για την εκπλήρωση
των δεσμεύσεών τους όσον αφορά την Αειφόρο Ανάπτυξη. Αντί-
στοιχα, μέσω της Περιβαλλοντικής Αναπτυξιακής Δυτικής Θεσσαλίας
οι δημοτικές αρχές της Περιφέρειας έχουν δρομολογήσει ένα πιλοτικό
αναπτυξιακό έργο που γρήγορα πιστεύω να μιμηθούν και άλλοι
Νομοί. Η ανταπόκριση των τοπικών κοινωνιών, η συστράτευση όλων
μας, είναι βέβαιο πως μπορεί να οδηγήσει σε απτά αποτελέσματα
που βελτιώνουν την καθημερινότητά μας, τους όρους και τις συνθήκες
ζωής. Θα είναι μια μεγάλη συνεισφορά στη διαφύλαξη του φυσικού
και κοινωνικού μας περιβάλλοντος. Σας μεταφέρω τον χαιρετισμό του
επίσης Θεσσαλού πολιτικού και έχοντος της ευθύνη του περιβάλλον-
τος, υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γιώργου Σουφλιά και για αυτό το σημαν-
τικό έργο που γίνεται στη Θεσσαλία. Θα είναι μια σημαντική συμβολή
στην επιδίωξή μας να είναι η οικονομική ανάπτυξη ισορροπημένη και
βιώσιμη. Είναι συμβολή στην προστασία του περιβάλλοντος. Συμ-
βολή στην ποιότητα ζωής. Συμβολή για μια καλύτερη ζωή. Για όλους
τους πολίτες σε όλη την Ελλάδα.»
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Η διεύρυνση της χρήσης του φυσικού αερίου 
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2005 

Με αυξημένους ρυθμούς, προωθείται η διείσδυση του φυσικού
αερίου στην εγχώρια οικιακή και βιομηχανική κατανάλωση σύμ-
φωνα με τα τελευταία επίσημα απολογιστικά στοιχεία για το ενδεκά-
μηνο Ιανουαρίου - Νοεμβρίου 2005. Πιο συγκεκριμένα:

Όσον αφορά την κατανάλωση φυσικού αερίου την περίοδο Ια-
νουαρίου-Νοεμβρίου 2005 σε σχέση με τις αντίστοιχες περιόδους του
2004 και του 2003: 
 η συνολική κατανάλωση φυσικού αερίου, στο ενδεκάμηνο Ια-

νουαρίου-Νοεμβρίου 2005 σε σχέση με την περίοδο του 2003,
εμφανίζει άνοδο της τάξης του 14,2% (από 2,1 δις m3 σε 2,4 δις
m3), ενώ σε σχέση με το 2004 η αύξηση ανήλθε στο 6% (από 2,26
δις m3 σε 2,4 δις m3).
Επιπλέον, αξιοσημείωτη είναι η άνοδος σε δύο πολύ κρίσιμους

τομείς της κατανάλωσης φυσικού αερίου. 
 Στην οικιακή χρήση κατά το ενδεκάμηνο του 2005 παρατηρείται

αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου σε σχέση με τα επί-
πεδα του 2003 κατά 94,1% (από 132,5 εκατ. m3 σε 257,2 εκατ
m3) και κατά 39,3% σε σχέση με την κατανάλωση του 2004 (από
184,7 εκατ. m3 σε 257,2 εκατ m3). 

 Στη βιομηχανική χρήση η αύξηση της κατανάλωση του φυσικού
αερίου είναι της τάξης του 26,6% (από 271,4 εκατ. m3 σε 343,5
εκατ m3) σε σχέση με την αντίστοιχη του 2003 και 20,6% (από
284,8 εκατ. m3 σε 343,5 εκατ m3) με εκείνη του 2004. 
Εξίσου εντυπωσιακός είναι και ο αριθμός νέων συνδέσεων φυ-

σικού αερίου, σε όλους τομείς (βιομηχανικό, εμπορικό, οικιακό), κατά
την περίοδο Ιανουαρίου-Νοεμβρίου 2005 και τις αντίστοιχες περιό-
δους του 2004 και του 2003. Από 17.300 που ήταν ο συνολικός αριθ-
μός των συνδέσεων 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 ανέρ-
χονταν στις 57.000, σημειώνοντας αύξηση, τα τελευταία δύο χρόνια
της τάξεως του 230%. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Κεντρικός άξονας της ενεργειακής μας πολιτικής είναι η πε-
ραιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου. Για το λόγο αυτό η πολι-
τική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στηρίζει και ενισχύει τις
υποδομές του φυσικού αερίου καθώς και την επιτάχυνση του επεν-
δυτικού προγράμματος της ΔΕΠΑ ΑΕ. 
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Πιο πρόσφατα παραδείγματα αποτελούν η επιχορήγηση της
ΔΕΠΑ ΑΕ με συνολικό ποσό 12,4 εκατομμυρίων ευρώ για την πλη-
ρωμή συγχρηματοδοτούμενων έργων όπως ο ελληνοτουρκικός αγω-
γός, ο β’ σταθμός Ανεφοδιασμού Λεωφορείων στην Ανθούσα και η
αναβάθμιση του τερματικού σταθμού LNG της Ρεβυθούσας, αλλά και
οι άδειες εγκατάστασης ή/και λειτουργίας έργων επέκτασης του συ-
στήματος μεταφοράς φυσικού αερίου που υπογράφηκαν από τον γε-
νικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου.

Τα πρόσφατα στοιχεία εξέλιξης, τόσο της κατανάλωσης, όσο και
των συνολικών συνδέσεων φυσικού αερίου επιβεβαιώνουν ότι η επι-
θετική πολιτική του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη διείσδυση του φυ-
σικού αερίου σε συνεργασία με τη Δημόσια Επιχείρηση Αερίου
αποδίδει καρπούς.

Επισημαίνω ότι, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η μεγάλη πρωτοβου-
λία σύνδεσης όλων των κτιρίων του Δημόσιου τομέα, όπου
υπάρχει η δυνατότητα, με φυσικό αέριο, μέχρι τις 30 Απριλίου
2006, για την υποκατάσταση της χρήσης του πετρελαίου θέρμανσης,
ύστερα από την Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Εσωτε-
ρικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης κ. Προκόπη Παυλό-
πουλου, Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη και
Ανάπτυξης.»
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Νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο 
στη θεσσαλονίκη 

Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, με την ευκαιρία της λει-
τουργίας της πρώτης μεγάλης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής
στον Εχέδωρο Θεσσαλονίκης έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας:
«Μεθαύριο, 24 Δεκεμβρίου, είναι μια σημαντική, θα έλεγα ιστορική

ημέρα, για την αγορά ενέργειας στη χώρα μας. Γι’ αυτό το γεγονός εί-
μαστε σήμερα εδώ, ο απευθυνόμενος προς εσάς, ο συνάδελφός μου
Γιώργος Σαλαγκούδης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου. Στις 24 Δεκεμβρίου αρχίζει τη λειτουργία
του η πρώτη μεγάλη μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και αυτό είναι μια
ιστορική στιγμή. Πρόκειται για το σταθμό ηλεκτροπαραγωγής Συν-
δυασμένου Κύκλου 390MW, από την Ενεργειακή Θεσσαλονίκης, που
ανήκει στον βιομηχανικό όμιλο των Ελληνικών Πετρελαίων(ΕΛ.ΠΕ.). 

Μετά την ψήφιση του νόμου για την απελευθέρωση της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας, η λειτουργία της μονάδας των ΕΛ.ΠΕ. αυξάνει
κατά 390MW την εγκατεστημένη ισχύ του συστήματος ηλεκτρικής πα-
ραγωγής της χώρας μας, αλλά και ταυτόχρονα σηματοδοτεί το νέο
τοπίο στην εγχώρια αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το επόμενο διά-
στημα θα προκηρυχθούν οι διαγωνισμοί για τα 900MW για να κατα-
σκευαστούν νέες, ιδιωτικές μονάδες, στον τομέα της
ηλεκτροπαραγωγής, ολοκληρώνοντας έτσι μεγάλης κλίμακας επεν-
δύσεις και από τον ιδιωτικό τομέα. Δημιουργείται ένας ιδιαίτερα ελκυ-
στικός χώρος για επενδύσεις σε αυτόν τον τομέα, και σε συνδυασμό
και με τα δίκτυα στο χώρο του φυσικού αερίου, και με τις διασυνδέσεις
των ηλεκτρικών δικτύων σε ολόκληρη τη γειτονιά μας, μαζί με την
υπογραφή της Συνθήκης για την Ενεργειακή Κοινότητα στη Νοτιοα-
νατολική Ευρώπη, αλλάζουμε το τοπίο για τις επόμενες δεκαετίες και
στη χώρα μας και σε ολόκληρη την περιοχή. 

Οι επιπτώσεις και από τη λειτουργία αυτής της μονάδας στη Θεσ-
σαλονίκη αλλά και από τις νέες μονάδες που θα δημιουργηθούν από
τους ιδιώτες είναι σημαντικές. Θα φέρουν νέες μεγάλης κλίμακας
επενδύσεις, οι επενδύσεις φέρνουν νέα απασχόληση και ταυτόχρονα
αυξάνονται οι δυνατότητες επιλογών και από τους βιομηχανικούς και
από τους εμπορικούς και από τους οικιακούς καταναλωτές, και ταυ-
τόχρονα δημιουργείται και ένα νέο πεδίο ανταγωνισμού με την πα-
ρουσία της πρωταγωνίστριας στο χώρο της ηλεκτρικής ενέργειας,
που είναι η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού. Αλλά δημιουργούνται
και νέες δυνατότητες για το χώρο της κατανάλωσης φυσικού αερίου

505



από την προσλειτουργία στις 24 Δεκεμβρίου της μονάδας ηλεκτρο-
παραγωγής στη Θεσσαλονίκη, αλλά και από τις καινούριες μονάδες
που θα δημιουργηθούν από τα 900MW.» 

Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης:
«Είναι, πράγματι, μια πολύ σημαντική ημέρα, δεδομένου ότι μπαί-

νει σε κανονική λειτουργία, πλέον, η μονάδα των ΕΛ.ΠΕ. στη Θεσσα-
λονίκη, που είναι η πρώτη μονάδα ιδιώτη παραγωγού ηλεκτρικής
ενέργειας, και συμπίπτει αυτή η ημέρα με την οριστικοποίηση και την
παρουσίαση η οποία έγινε χθες και προχθές στις τράπεζες και στους
ιδιώτες παραγωγούς, της προκήρυξης για τους διαγωνισμούς των
900MW, που προανέφερε ο κ. υπουργός. Θα είναι ένας διαγωνισμός
που θα διεξαχθεί στο πρώτο εξάμηνο του 2006 και αμέσως, το 2006,
θα ξεκινήσει η κατασκευή, τουλάχιστον της πρώτης μονάδας από
ιδιώτη παραγωγό και θα εξελιχθούν και οι υπόλοιπες άλλες δύο μο-
νάδες. 

Ολοκληρώθηκε το νομοσχέδιο για την επιτάχυνση της απελεθέ-
ρωσης της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μόλις πριν από μερικές εβδο-
μάδες. Πριν από μερικούς μήνες είχαμε την ολοκλήρωση των
Κωδίκων Διαχείρισης και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ολο-
κληρώσαμε το θεσμικό πλαίσιο. Κάνουμε τώρα τους διαγωνισμούς.
Η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας στην πατρίδα μας, που είναι
επιθυμία της Νέας Διακυβέρνησης, ανεξάρτητα από τις Οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ούτως ώστε να έχουμε αφενός μεν ασφά-
λεια τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια, και, παράλληλα, πολλαπλές
επιλογές από τον Έλληνα καταναλωτή, επιχειρηματία, έμπορο ή οι-
κιακό καταναλωτή, ώστε με τον ανταγωνισμό να μπορέσουμε να πε-
τύχουμε πολύ καλύτερες τιμές, αξιόπιστη ηλεκτροδότηση, ποιότητα
δηλαδή ενέργειας και καλύτερες τιμές.» 

Γενικός γραμματέας Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου: 
«Η 24η Δεκεμβρίου θα γραφεί σίγουρα στις χρυσές σελίδες της

ιστορίας του ενεργειακού μας συστήματος. Η μονάδα των Ελληνικών
Πετρελαίων ή, καλύτερα, της θυγατρικής τους Ενεργειακής Θεσσαλο-
νίκης Α.Ε., είναι μια σύγχρονη μονάδα, και θα ήθελα να το τονίσω
αυτό, με υψηλό βαθμό απόδοσης, η οποία διασυνδέεται υπόγεια με
το ΚΥΤ Θεσσαλονίκης. Η κατασκευή της μονάδας αυτής ξεκίνησε επί
της προηγούμενης κυβέρνησης, ωστόσο από το καλοκαίρι του 2004
η πολιτική και η υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στενά
συνεργαζόμενη με τη διοίκηση των Ελληνικών Πετρελαίων, επέλυσε
μια σειρά από σοβαρά ζητήματα και σοβαρές εκκρεμότητες για να
φτάσουμε στη χθεσινή υπογραφή της άδειας λειτουργίας και τη με-
θαυριανή θέση της σε λειτουργία. 

Με βάση και τις δοκιμές, τις οποίες και παρακολουθούμε, όπως
με ενημέρωσε και η διοίκηση των ΕΛ.ΠΕ. και η διοίκηση του ΔΕ-
ΣΜΗΕ, ο κ. Λεκατσάς και ο κ. Θεοδωρακόπουλος αντίστοιχα, για
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τη δοκιμαστική περίοδο η οποία κράτησε ενάμισι περίπου μήνα, ότι
όλα κύλησαν ομαλά. Είμαστε πραγματικά περήφανοι και οι τρεις αλλά
και οι υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουργείου, που φθάνουμε σε
ένα αίσιο τέλος, μια πολύ μεγάλη και πολύ σημαντική επένδυση. Από
εκεί και πέρα, όπως προανέφερε και ο κ. υπουργός Ανάπτυξης αλλά
και ο κ. υφυπουργός Ανάπτυξης, οι κ.κ. Δ. Σιούφας και Γ. Σαλαγκού-
δης, προχωρούμε και το επόμενο βήμα είναι εξίσου σημαντικό, στο
διαγωνισμό των 900MW, που θα δώσει τη δυνατότητα, κατά πάσα
πιθανότητα, σε νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής σε 30 περίπου
μήνες να μπουν και αυτές σε λειτουργία. 

Από εκεί και πέρα, με τις νομοθετικές πρωτοβουλίες τις οποίες
πήραμε και στις οποίες αναφέρθηκαν και οι δύο υπουργοί, έχουμε
ήδη δημιουργήσει κατ΄ αρχήν μια αγορά προμηθευτών. Και ας μην
το ξεχνάμε αυτό. Δεν είναι μόνο οι παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας,
μια απελευθερωμένη αγορά έχει και τους εμπόρους. Ήδη έχει δημι-
ουργηθεί, με το νομοθετικό πλαίσιο που υπάρχει, και αυτή η αγορά,
με σκοπό να αποκτήσουν, επιτέλους, οι βιομηχανικοί, οι εμπορικοί
αλλά αργότερα και οι οικιακοί καταναλωτές από τον Ιούλιο του 2007,
τη δυνατότητα πολλαπλών και ελευθέρων επιλογών. Τέλος, επιση-
μαίνω πως, όλες αυτές οι επενδύσεις, όπως και αυτή της Ενεργειακής
Θεσσαλονίκης, δεν απευθύνονται μόνο στην εγχώρια αγορά, αλλά
απευθύνονται στη μεγάλη αγορά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που
θυμίζω ότι με δικές μας πρωτοβουλίες ολοκληρώθηκε πριν από λίγες
εβδομάδες το πλαίσιο της λειτουργίας της. 

Η Ενεργειακή Θεσσαλονίκης με τις πρωτοβουλίες αυτές, όπως
και άλλες μονάδες της ΔΕΗ, και ελπίζουμε και άλλων ιδιωτών στο μέλ-
λον, θα έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται σε μια πολύ μεγάλη
αγορά 50 έως 60 εκατομμυρίων καταναλωτών.»

507



Μέτρα για την ασφάλεια λειτουργίας 
των ανελκυστήρων 

Αθήνα, 27 Δεκεμβρίου 2005 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμ-
ματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος έδωσαν στη δημοσιό-
τητα την υπ’ αριθμό Οικ. Φ9.2/29362/1957 Κοινή Υπουργική
Απόφαση (ΚΥΑ) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια
των ανελκυστήρων, η οποία δημοσιεύτηκε στο Φύλλο 1797/Β’/21-12-
2005 της Εφημερίδας της Κυβέρνησης και υπογράφεται από τους
υπουργούς Οικονομίας & Οικονομικών κ. Γιώργο Αλογοσκούφη,
Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων κ. Γιώργο Σουφλιά. 

Με την παραπάνω Κοινή Υπουργική Απόφαση αντιμετωπί-
ζεται κατά ορθολογικό και επιστημονικά τεκμηριωμένο τρόπο το
θέμα της ασφάλειας των ανελκυστήρων, σύμφωνα και με τα
ισχύοντα ευρωπαϊκά πρότυπα και την εμπειρία άλλων ευρωπαϊ-
κών κρατών. 

Το τελικό κείμενο της απόφασης αυτής είναι το αποτέλεσμα κοι-
νών προσπαθειών του υπουργείου Ανάπτυξης και των φορέων του
ανελκυστήρα και συνθέτει τις απόψεις των φορέων του κλάδου προς
όφελος του καταναλωτή, αλλά και των επαγγελματιών του χώρου. Για
την κατάρτιση αυτής της ΚΥΑ έγινε εκτεταμένος και πλήρης διάλογος
σε πολλά στάδια και επίπεδα με τους ενδιαφερόμενους φορείς και ορ-
γανώσεις (Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, ΠΟΜΙΔΑ, ΠΟΒΕΣΑ,
ΠΕΤΑΚ, Σύλλογος Μηχανολόγων-Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, ΕΛΟΤ,
ΕΣΥΔ, οργανώσεις καταναλωτών κ.λπ.) 

Κύριος σκοπός της νέας ΚΥΑ είναι η κάλυψη των θεμάτων
ασφάλειας, συντήρησης και εκσυγχρονισμού των ανελκυστή-
ρων σε συνδυασμό με την κατά το δυνατό χαμηλότερη επιβά-
ρυνση της ελληνικής οικογένειας. 

Με τη νέα ΚΥΑ καταργεί την προϋφισταμένη από το έτος 2002 και
επέρχονται οι ακόλουθες μεταβολές:
1) Καθορίζεται με σαφήνεια και πληρότητα το σύστημα ελέγχου

του ανελκυστήρα και αποσαφηνίζεται πλήρως ότι κάθε ανελ-
κυστήρας ελέγχεται με βάση το θεσμικό πλαίσιο της εποχής
του. Ο έλεγχος του ανελκυστήρα αποτελείται από 2 μέρη:
Α) Τον αρχικό και περιοδικό έλεγχο της εγκατάστασης από φο-

ρείς ελέγχου 
Β) Την τακτική συντήρηση της εγκατάστασης από αδειούχο συν-

τηρητή
2) Απλοποιείται η διαδικασία καταχώρησης νέων ανελκυστή-

ρων: O νέος ανελκυστήρας καταχωρείται πλέον ήδη κατά τη
φάση της προσωρινής ηλεκτροδότησης μετά την αρχική εγκατά-
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στασή του με την απλή υποβολή και πρωτοκόλληση της δήλωσης
«προσωρινής ηλεκτροδότησης»

3) Επέρχεται σαφής καθορισμός και μείωση των απαιτούμενων
δικαιολογητικών καταχώρησης για κάθε έναν από τους τέσσε-
ρις τύπους καταχώρησης ανελκυστήρων (νέοι, με άδεια λειτουρ-
γίας, με προέγκριση, παράνομοι).

4) Μειώνεται η συχνότητα συντήρησης του ανελκυστήρα: Μέχρι
σήμερα η συντήρηση γίνεται 12 φορές το χρόνο ανεξάρτητα από
τη χρήση του ανελκυστήρα. Με την παρούσα ΚΥΑ ορίζεται η συν-
τήρηση ως συνάρτηση των στάσεων του ανελκυστήρα, με ειδικές
προβλέψεις για τα επαγγελματικά και τα δημόσια κτίρια.
Παράδειγμα: 
- Σε μονοκατοικίες με ανελκυστήρα από τρεις (3) έως τέσσερις

(4) στάσεις, πέντε (5) φορές το χρόνο,
- Σε πολυκατοικία έως τεσσάρων ορόφων, 7 φορές το χρόνο,

ενώ σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης μέχρι 4 στάσεις, 9
φορές το χρόνο,

- Σε κτίρια επαγγελματικής χρήσης με περισσότερες από τέσ-
σερις (4) στάσεις, δέκα (10) φορές το χρόνο,

- Σε δημόσιους χώρους και γενικά σε προσπελάσιμα από το
ευρύ κοινό κτίρια, εικοσιτέσσερις (24) φορές το χρόνο. 

5) Η αναφερόμενη συχνότητα των συντηρήσεων έχει την έννοια της
ελάχιστης συντήρησης, ενώ για όποιον το επιθυμεί υπάρχει η
πρόβλεψη για την καθιέρωση επιπλέον συντηρήσεων μετά από
ανάλογη συμφωνία με το συντηρητή

6) Ρυθμίζεται η συχνότητα πραγματοποίησης των περιοδικών
ελέγχων σε συνάρτηση με τις στάσεις του ανελκυστήρα (σε αντι-
στοιχία με την παρεχόμενη συντήρηση):
Παράδειγμα:
- Για ανελκυστήρες μέχρι 6 στάσεις, κάθε 6ετία
- Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις, σε

κτίρια με χρήση κατοικίας, κάθε πενταετία,
- Για ανελκυστήρες μέχρι (6) έξη στάσεις σε κτίρια με επαγγελ-

ματική χρήση, κάθε τετραετία,
- Για ανελκυστήρες με περισσότερες από (6) έξη στάσεις σε κτί-

ρια με επαγγελματική χρήση, κάθε τριετία,
- Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους (πχ νοσοκομεία, αε-

ροδρόμια), κάθε έτος.
7) Με μεταβατικές διατάξεις θεσμοθετείται η ομαλή μετάβαση στο

νέο σύστημα περιοδικών ελέγχων λαμβάνοντας υπόψη τον τύπο
και την παλαιότητα των ανελκυστήρων:
Παράδειγμα: 
- για τους ανελκυστήρες 40ετίας δίνεται προθεσμία 3 ετών

για να γίνει ο έλεγχος της εγκατάστασης,
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- για τους ανελκυστήρες 30ετίας δίνεται προθεσμία 4 ετών,
- ενώ για τους ανελκυστήρες που λειτουργούν λιγότερο από 30

χρόνια ο έλεγχος πρέπει να γίνει μέσα σε 5 χρόνια.
- Για τους ανελκυστήρες σε δημόσια κτήρια παρέχεται προθε-

σμία ενός (1) έτους 
- Για τους εγκατεστημένους ανελκυστήρες χωρίς στοιχεία νομι-

μότητας παρέχεται προθεσμία ενός (1) έτους προκειμένου να
αναθέσουν και να πραγματοποιήσουν τον περιοδικό έλεγχο
από αναγνωρισμένους φορείς ελέγχου.

8) Παρέχεται η δυνατότητα στον ιδιοκτήτη του κτιρίου να επιλέξει πε-
ρισσότερους του ενός φορείς ελέγχου, ενώ υπάρχει η πλέον η δυ-
νατότητα για εκτέλεση της διαδικασίας πιστοποίησης από
εγκεκριμένο φορέα του εξωτερικού

9) Ο ΕΛΟΤ δύναται με υπουργική απόφαση να πραγματοποιεί δειγ-
ματοληπτικούς ελέγχους σε φορείς για τον έλεγχο αυτού του κλά-
δου της αγοράς 

10) Οι έλεγχοι των ανελκυστήρων θα πραγματοποιούνται με τις τε-
χνικές προδιαγραφές που ίσχυαν κατά την εποχή εγκατάστασης
του ανελκυστήρα συμπληρωμένες με τις τεχνικές απαιτήσεις εκ-
συγχρονισμού, σύμφωνα με 18 σημεία ασφάλειας του πρότυπου
ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής: 

α) Αρχικά καθίσταται υποχρεωτική η εφαρμογή 6 σημείων του
προτύπου που θα προλαμβάνουν τη μεγάλη πλειοψηφία των
συνηθέστερων μορφών ατυχημάτων, 

β) Τα υπόλοιπα σημεία (7-18) καθίστανται υποχρεωτικά για κάθε
έλεγχο που πραγματοποιείται μετά την πάροδο οκτώ (8) ετών
από τη δημοσίευση της ΚΥΑ και θα επιφέρουν τον εκσυγχρο-
νισμό των εγχώριων ανελκυστήρων στα πλέον υψηλά επίπεδα
ασφάλειας.

Με ειδική εγκύκλιο του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας η ΚΥΑ
αποστέλλεται σε όλες τις Περιφέρειες, Νομαρχίες και εμπλεκόμενους
αρμόδιους φορείς για την άμεση εφαρμογή της. 
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Εγκαίνια του δεύτερου 
σταθμού ανεφοδιασμού οχημάτων ΕθΕΛ 

με φυσικό αέριο 
Αθήνα, 7 Ιανουαρίου 2006 

ΟΜΙΛΙΑ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

ΣΤΑ ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΘΟΥΣΑ

«Είναι ιδιαίτερη χαρά για μένα και το συνάδελφό μου υπουργό
Μεταφορών τον κ. Λιάπη, για την πολιτική ηγεσία των υπουργείων
Μεταφορών και Ανάπτυξης, για τις Διοικήσεις της ΔΕΠΑ και του
ΟΑΣΑ, η παρουσία σας στα εγκαίνια της λειτουργίας του δεύτερου
σταθμού ιδιοκτησίας της ΔΕΠΑ Α.Ε. για τον ανεφοδιασμό των οχημά-
των της ΕΘΕΛ, με φυσικό αέριο. 

Το έργο αυτό είναι πολύ σημαντικό για δύο λόγους : 
Πρώτον: Πρόκειται για το μεγαλύτερο σταθμό ανεφοδιασμού οχη-

μάτων, με φυσικό αέριο, στην Ευρώπη. Και 
Δεύτερον: Είναι μία ακόμη σημαντική υποδομή, για τη διείσδυση

του φυσικού αερίου στη Χώρα μας, και μάλιστα με την επέκταση της
χρήσης του στον (κρίσιμο για την ποιότητα ζωής) τομέα των μεταφο-
ρών.

Με την ολοκλήρωση της κατασκευής του σταθμού της Ανθούσας
(επένδυσης 4,9 εκ. ευρώ) που συγχρηματοδοτήθηκε από εθνικούς
και κοινοτικούς πόρους του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα», συμπληρώνονται οι αναγκαίες υποδομές και εξασφα-
λίζεται η δυνατότητα τροφοδοσίας των 415 λεωφορείων της ΕΘΕΛ,
που ήδη κινούνται στο λεκανοπέδιο της Αττικής, μεταφέροντας καθη-
μερινά χιλιάδες επιβάτες και συμβάλλοντας στην αναβάθμιση της ποι-
ότητας ζωής, σε ένα καθαρότερο περιβάλλον.

Επισημαίνω ότι, η δυναμικότητα του σταθμού παρέχει τη δυνα-
τότητα αύξησης του αριθμού των λεωφορείων της ΕΘΕΛ που θα κι-
νούνται με φυσικό αέριο, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του
υπουργείου Μεταφορών και της εταιρείας.

Όπως κατ’ επανάληψη έχω τονίσει, η προώθηση του φυσικού αε-
ρίου και η περαιτέρω διείσδυσή του στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Χώρας μας αποτελεί κεντρικό άξονα της ενεργειακής πολιτικής μας.
Εργαζόμαστε, με πρόγραμμα και συνέπεια, για να αυξήσουμε τη
χρήση του φυσικού αερίου στην ηλεκτροπαραγωγή, αλλά και στη βιο-
μηχανική, την εμπορική και την οικιακή χρήση.

Μέσα στο 2005, πετύχαμε μια σειρά από στόχους, που είχαμε
θέσει το Μάρτιο του 2004 και είχαν ενσωματωθεί στις προγραμματικές
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δηλώσεις της Κυβέρνησης.
 Ξεκίνησε η κατασκευή του ΕλληνοΤουρκικού αγωγού φυσικού αε-

ρίου και υπογράφηκε διακρατική συμφωνία με την Ιταλία για την
κατασκευή του υποθαλάσσιου ελληνοιταλικού αγωγού.

 Προωθείται, με ταχύτατους ρυθμούς, η επέκταση του δικτύου φυ-
σικού αερίου σε 13 Νομούς της Ελληνικής περιφέρειας. Στη
Θράκη, τη Μακεδονία, τη Δυτική Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα και
την Πελοπόννησο.

 Με εντολή του Πρωθυπουργού και πράξη του Υπουργικού Συμ-
βουλίου, καταστήσαμε υποχρεωτική τη σύνδεση (το αργότερο
μέχρι τις 30 Απριλίου) όλων των κτιρίων στα οποία στεγάζονται
υπηρεσίες του Δημόσιου και του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, με
το δίκτυο φυσικού αερίου, εφόσον υπάρχει η δυνατότητα αυτή.
Τα πρώτα αποτελέσματα από την επέκταση της διείσδυσης του

φυσικού αερίου στη Χώρα μας, στην τελευταία διετία, είναι, ήδη, εμ-
φανή. Το 2005, σε σχέση με το 2003, η κατανάλωση των τριών ΕΠΑ
σχεδόν διπλασιάστηκε, η κατανάλωση των βιομηχανικών επιχειρή-
σεων αυξήθηκε κατά 28%, για οικιακή χρήση 100% περίπου και η συ-
νολική κατανάλωση φυσικού αερίου αυξήθηκε κατά 17%. Οι επιδόσεις
αυτές πρόκειται να αυξηθούν ακόμη περισσότερο το 2006, καθώς λει-
τουργεί, ήδη, η μονάδα ηλεκτροπαραγωγής των ΕΛΛ.ΠΕ., με φυσικό
αέριο, στη Θεσσαλονίκη, ενώ την άνοιξη πρόκειται να αρχίσει και η
λειτουργία της πέμπτης μονάδας του Λαυρίου της ΔΕΗ, που θα λει-
τουργεί και αυτή με φυσικό αέριο. Επιπλέον, αναμένεται περαιτέρω
αύξηση της κατανάλωσης φυσικού αερίου, για βιομηχανική και οικιακή
χρήση.

Υπογραμμίζω ότι, μέσα στο 2006 θα προκηρυχθούν και θα ολο-
κληρωθούν οι διαγωνισμοί για την ίδρυση τριών νέων ΕΠΑ, που θα
καλύπτουν τις ανάγκες των βιομηχανικών, των εμπορικών και οικια-
κών καταναλωτών, στη Θράκη, τη Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα.
Παράλληλα, η Κυβέρνηση προωθεί μια σειρά οργανωμένες παρεμ-
βάσεις για την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής, στα αστικά κέντρα
της χώρας.

Ήδη, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Δι-
οίκησης και Αποκέντρωσης, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ και το Υπουργείο Μετα-
φορών και Επικοινωνιών διερευνούμε διερευνούμε την προοπτική
ένταξης στο ΕΠΑΝ και σε άλλα κοινοτικά προγράμματα, της χρημα-
τοδότησης των Δήμων, κατ΄ αρχάς του Λεκανοπεδίου Αττικής, για την
αγορά απορριμματοφόρων, που θα τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο.
Στόχος μας είναι να ξεκινήσουμε πιλοτικά από εφέτος, και στη συνέ-
χεια ένταξη στο Δ΄ ΚΠΣ και Δήμων σ’ όλη την επικράτεια.

Παράλληλα: Η ΡΑΕ σε συνεργασία με τη ΔΕΠΑ, το ΚΑΠΕ και ει-
δικούς εμπειρογνώμονες εξετάζουν τη δυνατότητα (και πρόκειται να
παραδώσουν μέσα στο θέρος του 2006 ειδική μελέτη) χρήσης φυσι-
κού αεριού από τα ιδιωτικής χρήσης (Ι.Χ.) αυτοκίνητα, ώστε από κοι-
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νού με τα Υπουργεία Μεταφορών και Επικοινωνιών και ΠΕΧΩΔΕ να
προχωρήσουμε στις επιβαλλόμενες ρυθμίσεις.

Είναι αλήθεια ότι στη Χώρα μας, το φυσικό αέριο έχει ιστορία χρή-
σης μόλις μιας δεκαετίας και περίπου 20 χρόνια από την προετοιμα-
σία εισαγωγής του στο ενεργειακό ισοζύγιο. Στο διάστημα αυτό
έγιναν πολλά βήματα, από όλους μας. Οφείλω, ωστόσο να κάνω
μια ξεχωριστή αναφορά, στον πρωταγωνιστή για την είσοδο του
φυσικού αερίου στην καθημερινότητα του Έλληνα. Αναφέρομαι
στον πρώην υπουργό Αναστάσιο Πεπονή, ο οποίος είχε ιδιαί-
τερη συμβολή στο σχεδιασμό της εισαγωγής του φυσικού αε-
ρίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας μας.

Η Ελλάδα χτίζει σήμερα, ένα νέο πρότυπο ανάπτυξης. Παρέ-
χει ασφάλεια, σταθερότητα, σύγχρονες υποδομές, εξειδικευμένο
ανθρώπινο δυναμικό και πρόσβαση στις γειτονικές χώρες. Στη-
ρίζουμε και προωθούμε πολιτικές με έμφαση στην αναβάθμιση της
ποιότητας ζωής και την προστασία του περιβάλλοντος. Είμαστε στα-
θερά προσηλωμένοι σε παρεμβάσεις και πολιτικές που εγγυούνται
ανάπτυξη παντού, για πάντα και για όλους. Εφαρμόζουμε πολιτικές
που εγγυούνται δυναμική ανάπτυξη της Περιφέρειας, πρόοδο και βελ-
τίωση της ποιότητας ζωής, σ’ ολόκληρη τη Χώρα.»

513



θεσμοθέτηση του Συμβουλίου 
Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής 

Αθήνα, 9 Ιανουαρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας παρουσία του
υφυπουργού Ανάπτυξης Γιώργου Σαλαγκούδη και του γενικού
γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου, έκανε
τις ακόλουθες δηλώσεις με την ευκαιρία της κατάθεσης στη
Βουλή του νομοσχεδίου για το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής
Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.), το οποίο προηγουμένως είχε εγκριθεί
από τον πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή και τα μέλη της Κυ-
βερνητικής Επιτροπής:

«Η ενεργειακή πολιτική αποτελεί βασικό δομικό στοιχείο στο νέο
αναπτυξιακό πρότυπο, που χτίζουμε για την Ελλάδα του παρόντος
και του μέλλοντος.

Κινούμαστε σε τρεις βασικούς άξονες:
1ον Την προώθηση μεγάλων διεθνών έργων που καθιστούν τη Χώρα

μας διεθνή ενεργειακό δίαυλο και ενισχύουν τη γεωπολιτική σπου-
δαιότητά της, αλλά και την ειρήνη, τη διεθνή συνεργασία και την
ανάπτυξη, σ’ ολόκληρη την περιοχή.

2ον Την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενεργείας και φυσικού
αερίου, σύμφωνα με τα δεδομένα της Ε.Ε. και τις ανάγκες της
Νέας Εποχής. Και 

3ον Τον περιορισμό της πετρελαϊκής εξάρτησης της Χώρας, την εξοι-
κονόμηση ενέργειας και τη στροφή σε πηγές ενέργειας πιο φιλικές
προς το περιβάλλον.

Στο διάστημα που πέρασε (από την ανάληψη της ευθύνης για η
διακυβέρνηση του τόπου έως σήμερα) έχουμε αναπτύξει σημαντικές
δράσεις σε όλες τις παραπάνω κατευθύνσεις, που ήδη παράγουν
απτά αποτελέσματα.
 Στο τελευταίο διάστημα έχουν ψηφιστεί…
      - Ο νόμος για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-

γειας.
      - Ο νόμος για την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου.
      - Ο νόμος για τη στήριξη των βιοκαλλιεργειών και την παραγωγή

βιοενέργειας.
 Στο επόμενο διάστημα πρόκειται να προχωρήσουμε στη θεσμο-

θέτηση νέου πλαισίου για την ενθάρρυνση, τη διευκόλυνση, τη
στήριξη επενδύσεων στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.

 Όλα αυτά σημαίνουν…
      - οικονομικά οφέλη για τις επιχειρήσεις, τους καταναλωτές, τη

Χώρα,
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      - στήριξη της αναπτυξιακής δυναμικής,
      - νέες επενδύσεις,
      - νέες θέσεις δουλειάς,
      - προστασία του περιβάλλοντος.

 Σήμερα όλοι οι Έλληνες αντιλαμβάνονται ότι οι πολιτικές που,
ήδη, εφαρμόζουμε θα έπρεπε να είχαν εφαρμοστεί προ πολλού. 
Δυστυχώς, ωστόσο, στα χρόνια που πέρασαν, έλειψε όχι μόνο η
τόλμη, αλλά και ο μακροχρόνιος σχεδιασμός.

 Καλύψαμε με γρήγορους ρυθμούς τα κενά του παρελθόντος,
χωρίς να αρνούμαστε τίποτε από ό,τι θετικό είχε γίνει στο παρελ-
θόν. Αναγνωρίζουμε –όπως τόνισε και ο Πρωθυπουργός Κώστας
Καραμανλής- και συνεχίζουμε ό,τι θετικό έγινε. Επιμένουμε, όμως,
ότι δεν μπορεί να τρέχουμε μόνιμα πίσω από τις εξελίξεις. Η
Χώρα πρέπει να αποκτήσει μακροχρόνια ενεργειακή πολιτική.
Μακροχρόνιο σχεδιασμό. 

 Ήδη έχουμε θέσει τις βάσεις, μιας μακρόπνοης δυναμικής ενερ-
γειακής πολιτικής. Ακολουθούμε συγκεκριμένους άξονες με πολι-
τική διορατικότητα. Με σεβασμό στο περιβάλλον. Με διαδικασίες
απόλυτης διαφάνειας. Με έγνοια το κοινωνικό αποτέλεσμα. 
Η Χώρα, όμως χρειάζεται και ένα θεσμικό σύμβουλο, στα μείζονα
αυτά ζητήματα. Και το κενό αυτό το καλύπτουμε με το ν/σ που κα-
ταθέτουμε σήμερα. 
Θεσμοθετούμε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής
(ΣΕΕΣ) ως γνωμοδοτικό όργανο για τη χάραξη μακροχρόνιας
ενεργειακής πολιτικής.

 Θέλω να υπενθυμίσω ότι ανάλογων αρμοδιοτήτων Συμβούλιο
είχε θεσμοθετηθεί στα 1975 από τον Κωνσταντίνο Καραμανλή. 
Δυστυχώς, ωστόσο, καταργήθηκε λίγο πριν τις εκλογές του '89.

Η σύσταση του Σ.Ε.Ε.Σ. υπαγορεύεται από την ανάγκη ύπαρξης
ενός μόνιμου συμβουλευτικού οργάνου, το οποίο να βρίσκεται σε
διαρκή επαφή με τα τεκταινόμενα και τις τάσεις που αναπτύσσονται
σ΄ όλους τους τομείς της ενέργειας, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Η
Χώρα χρειάζεται ένα όργανο το οποίο να μελετά διαρκώς τα φαινό-
μενα και τις εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας, να βγάζει τα αναγκαία
συμπεράσματα και να τα θέτει στη διάθεση της Πολιτείας. 

Το Συμβούλιο αυτό γίνεται σήμερα ακόμη πιο αναγκαίο εξαιτίας…
α) Της διαρκώς αυξανόμενης ζήτησης ενέργειας και της ανάγκης δια-

σφάλισης του ενεργειακού εφοδιασμού.
β) Της ανάδυσης μιας ενιαίας πανευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας, η

οποία δημιουργείται με ενεργειακές υποδομές ύψιστης σημασίας
στους τομείς του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, του πετρε-
λαίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
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γ) Της απελευθέρωσης των αγορών ενέργειας (ηλεκτρισμού και φυ-
σικού αερίου) τόσο σε ευρωπαϊκό, όσο και εθνικό επίπεδο.

δ) Της ταχείας ανάπτυξης και εφαρμογής νέων τεχνολογιών στην
παραγωγή και διάθεση της ενέργειας. Και 

ε) Της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος με τη μέγιστη δυ-
νατή αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.
Μέσα στο περιβάλλον αυτό και τις τάσεις που αναπτύσσονται, η

Πολιτεία έχει ανάγκη υποστήριξης από ένα θεσμοθετημένο γνωμο-
δοτικό όργανο που να βοηθά αποτελεσματικά στην χάραξη της ενερ-
γειακής πολιτικής της χώρας, σε βάθος χρόνου. Αυτήν ακριβώς την
ανάγκη έρχεται να καλύψει το Σ.Ε.Ε.Σ. 

Επίσης, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγκούδης έκανε
τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Είναι γεγονός ότι αυτούς τους 22 μήνες της Νέας Διακυβέρνη-
σης, στην ενέργεια έχει γίνει μια πραγματική κοσμογονία και, πραγ-
ματικά, με το νομοσχέδιο που μόλις ανέφερε ο υπουργός, το οποίο
είναι υπό κατάθεση, ολοκληρώνεται το θεσμικό πλαίσιο ενός πραγ-
ματικά τολμηρού σχεδιασμού, που θα έπρεπε να έχει γίνει πριν από
πολλά χρόνια, αλλά δυστυχώς καθυστέρησε αφήνοντας και τη χώρα
μας και σε αυτόν τον τομέα καθυστερημένη. 

Προχωράμε για το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, ο οποίος
είχε προβλεφθεί και πάλι από την ίδια κυβέρνηση που είχε καταργήσει
το προηγούμενο Συμβούλιο, στο νόμο για την απελευθέρωση της
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τον 2773/99, αλλά δεν υπήρχε πραγ-
ματικά θεσμοθετημένο όργανο για να «εκπονήσει» το μακροχρόνιο
ενεργειακό σχεδιασμό που είναι απαραίτητος για τη χώρα μας. 

Είναι γεγονός, ότι για να χαραχθεί ένας μακροπρόθεσμος ενερ-
γειακός σχεδιασμός, θα πρέπει να μελετηθούν και να εξευρεθούν όλοι
οι πόροι οι ενεργειακοί που διαθέτει η χώρα μας, να δούμε κατά ποιον
τρόπο μπορούν αυτοί οι πόροι να αξιοποιηθούν, να μελετηθούν όλες
οι τάσεις της διεθνούς αγοράς, της ενεργειακής αγοράς, και με αυτά
τα δεδομένα να χαραχθεί η πολιτική, το μείγμα της ενεργειακής πολι-
τικής, που θα πρέπει να εφαρμόσει η χώρα μας, ούτως ώστε να έχει
μεγαλύτερη οικονομία, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, επάρκεια
εφοδιασμού, και, φυσικά, προστασία του περιβάλλοντος. 

Αυτά ακριβώς, το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής, θα
καταφέρει να πραγματοποιήσει και, φυσικά, θα είναι ένα όργανο που
συνεχώς θα συμβουλεύει για κάθε ζήτημα ενεργειακό, σημαντικό, που
ενδιαφέρει και με την έκθεση που θα καταθέτει και στο Κοινοβούλιο,
θα κάνει κοινωνούς και όλο το Κοινοβούλιο για την εθνική στρατηγική. 

Η ενέργεια είναι ο βασικός μοχλός για την ανάπτυξη και την ποι-
ότητα ζωής των πολιτών. Επαναλαμβάνω πολλές φορές, γιατί στην
καθημερινότητα, φαίνεται ότι το ξεχνάμε, αλλά είναι το σημαντικότερο
εργαλείο για να πετύχει η χώρα μια αναπτυξιακή στρατηγική, τέτοια
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ακριβώς που χρειαζόμαστε κι εμείς, για να πετύχουμε κι εμείς υψη-
λούς ρυθμούς ανάπτυξης, ώστε το όραμά μας για πραγματική σύγ-
κλιση να επισπευσθεί όσο είναι δυνατόν.

Και, νομίζω, η πολιτική μας γύρω από την ενέργεια, έχει κάνει
πολύ σημαντικά βήματα προς αυτόν τον τομέα. Το επόμενο χρονικό
διάστημα θα εκδηλώνονται συνεχώς και μεγαλύτερες επενδύσεις και
σε αυτόν τον τομέα, που ήδη έχουμε πολύ σημαντικές επενδύσεις, και,
επίσης, είναι ένας χώρος που προσελκύουμε τις πολύ σημαντικές άμε-
σες ξένες επενδύσεις, που δυστυχώς στη χώρα μας τα προηγούμενα
χρόνια ήταν ένα είδος εν ανεπαρκεία. Μέσα σε 22 μήνες έχουμε κατα-
φέρει περίπου τις άμεσες ξένες επενδύσεις που έγιναν από όλους τους
τομείς, μόνον στον τομέα της ενέργειας να τις πολλαπλασιάσουμε. 

Σε λίγο χρονικό διάστημα θα δώσουμε και στοιχεία για τις άμεσες
ξένες επενδύσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα στον ενεργειακό
τομέα, αλλά, κυρίως, εκείνο που είναι σημαντικό είναι εκείνες που
προβλέπονται με τα νομοσχέδια που ήδη ψηφίσαμε και καταθέσαμε
και αυτά που προβλέπονται άμεσα τους επόμενους μήνες να κατατε-
θούν, που απελευθερώνουν την αγορά και του ηλεκτρισμού και του
φυσικού αερίου, που κάνουν πιο ελκυστικό το περιβάλλον για τις ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας, και που εκμεταλλεύονται μέχρι σήμερα
ανεκμετάλλευτο ενεργειακό πλούτο όπως είναι η γεωθερμία, όπως
είναι τα βιοκαύσιμα, όπως σε λίγο και η γεωθερμική και η ηλιακή ενέρ-
γεια και η βιομάζα θα μπορούν να δημιουργήσουν νέες επιχειρηματι-
κές δραστηριότητες στη χώρα μας.»

Δυστυχώς αυτός ο Νόμος καταργήθηκε το 2010 και η χώρα πο-
ρεύεται σ’ αυτόν τον κρίσιμο τομέα στα τυφλά. 

Περισσότερα στη σελίδα 1280, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Αναβάθμιση 27 Βιομηχανικών Περιοχών, 
3 νέες Βιομηχανικές Περιοχές, 

16 νέα Βιοτεχνικά Πάρκα 
Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας παρουσία του γενι-
κού γραμματέα Σπύρου Παπαδόπουλου και του διευθυντή Βιομη-
χανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος Αγιάλεω Ουέρκνεχ
ανακοίνωσε την έγκριση χρηματοδότησης Επιχειρηματικών Σχε-
δίων, που αφορούν την οργάνωση οκτώ ΒΙΠΑ- ΒΙΟΠΑ που υλο-
ποιούνται στις περιφέρειες Κρήτης, Δυτικής Μακεδονίας,
Ανατολικής Μακεδονίας, Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυ-
τικής Ελλάδας συνολικού ύψους 34 εκατομμυρίων ευρώ. 

Κατά την παρουσίαση των σχεδίων αυτών ο κ. Δ. Σιούφας υπο-
γράμμισε τα εξής: 

«Η παρέμβαση αυτή είναι η σημαντικότερη που γίνεται γύρω
από το βιομηχανικό ιστό της χώρας μας, όπου μπορούν να εγ-
κατασταθούν και να μετεγκατασταθούν επιχειρήσεις εύκολα,
απλά και γρήγορα χωρίς να εμπλέκονται με γραφειοκρατικές
διαδικασίες ή με εμπλοκές στη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι κά-
νουμε μια ακόμη σημαντική συνεισφορά στη γενικότερη αναβάθ-
μιση του βιομηχανικού και βιοτεχνικού ιστού της πατρίδος μας,
που δημιουργεί νέες προϋποθέσεις, νέες ευκαιρίες εγκατάστα-
σης και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, ώστε αυτές να είναι πε-
ρισσότερο ανταγωνιστικές, εξωστρεφείς και να δώσουν ένα
ακόμα βήμα προς τα εμπρός στην πορεία της πατρίδος μας για
περισσότερη ανάπτυξη σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια
και για περισσότερη κοινωνική και οικονομική ευημερία.»

Παρουσιάζοντας τα επιχειρηματικά σχέδια για την οργάνωση των
νέων ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ είπε τα εξής:

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο απευθυνόμενος
προς εσάς, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπου-
λος και ο επικεφαλής της διεύθυνσης ο Αγιάλεω Ουέρκνεχ ανακοινώ-
νουμε σήμερα τη χρηματοδότηση ακόμη 8 Επιχειρηματικών Σχεδίων
για τη δημιουργία νέων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Πάρκων, τα
οποία πρόκειται να γίνουν στην Κρήτη, τη Δυτική Μακεδονία, την Ανα-
τολική Μακεδονία, την Κεντρική Μακεδονία, τη Θράκη, και τη Δυτική Ελ-
λάδα συνολικού ύψους των επενδύσεων 34 εκατομμύρια ευρώ. Με
τα επιλέξιμα έργα των προγραμμάτων που έχουν υποβληθεί και συγ-
χρηματοδοτούνται από το Γ΄ Κ.Π.Σ. και τα αντίστοιχα Περιφερειακά Επι-
χειρησιακά Προγράμματα (Π.Ε.Π.) στο δεύτερο κύκλο, ενισχύονται με
ποσοστά χρηματοδότησης 40% τα έργα στις περιφέρειες της Δυτικής
Μακεδονίας, με ποσοστό 35% τα έργα στην περιφέρεια της Κεντρικής
Μακεδονίας και 50% τα έργα στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και
τη Δυτική Ελλάδα. Πρόκειται για μια από τις σημαντικότερες παρεμβά-
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σεις για τον εκσυγχρονισμό και την ίδρυση νέου βιομηχανικού ιστού
στην πατρίδα μας. Τα έργα αυτά πρόκειται να τελειώσουν μέχρι το
2008 και θα έχουν στη διάθεσή τους 2.628 στρέμματα για εγκατά-
σταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Η σημερινή ανακοίνωση
για τα 8 νέα Βιομηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα είναι συνέχεια της προ-
ηγούμενης απόφασής μας με την οποία δημιουργήθηκαν άλλα 8 Βιο-
μηχανικά και Βιοτεχνικά Πάρκα συνολικού ύψους επένδυσης 64,2
εκατομμυρίων ευρώ, όπου και εκεί δημιουργούνται προϋποθέσεις
για εγκατάσταση και μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε 4.642
στρέμματα. Συνολικά μέχρι σήμερα γύρω από αυτό το πρόγραμμα του
εκσυγχρονισμού και της δημιουργίας νέου βιομηχανικού ιστού στην πα-
τρίδα μας, έχουμε εγκρίνει κονδύλια ύψους 141 εκατομμυρίων ευρώ
από τα 180 εκατομμύρια ευρώ που περιλαμβάνει το συνολικό πρό-
γραμμα για το βιομηχανικό ιστό της πατρίδας μας. Δηλαδή της
αναβάθμιση 27 Βιομηχανικών Περιοχών, τη δημιουργία 3 νέων
Βιομηχανικών Περιοχών Εθνικής Εμβέλειας και τη δημιουργία 16
νέων Βιομηχανικών και Βιοτεχνικών Πάρκων. 

Ειδικότερα, 
• το Βιομηχανικό Πάρκο Καστοριάς έχει χρηματοδότηση 3.196.000

ευρώ, 
• το Βιοτεχνικό Πάρκο Κατερίνης 1.683.000 ευρώ, 
• το Βιοτεχνικό Πάρκο Καβάλας 1.865.000 ευρώ,
• το Βιοτεχνικό Πάρκο Αγίου Νικολάου Κρήτης 5.171.000 ευρώ,
• το Βιοτεχνικό Πάρκο Σερρών 2.277.000 ευρώ,
• το Βιοτεχνικό Πάρκο Πτολεμαΐδας 3.213.000 ευρώ, 
• το Βιοτεχνικό Πάρκο Ορμενίου 6.012.000 ευρώ. 

Και το σημαντικότερο και αυτό που δημιουργεί μια άλλη κατά-
σταση και ένα άλλο ευνοϊκό περιβάλλον για εγκατάσταση και μετεγ-
κατάσταση επιχειρήσεων είναι το Βιοτεχνικό Πάρκο στην Πάτρα,
όπου η χρηματοδότηση φτάνει τα 10.100.000 ευρώ. 

Πρόκειται για μια μεγάλη παρέμβαση για την στήριξη και την ενί-
σχυση της βιομηχανικής δραστηριότητας στη χώρα μας, αφού με την
ολοκλήρωση των έργων αυτών, που αναμένεται να γίνει μέχρι το τέλος
του 2008, θα αποδοθούν στο σύνολο 2.628 στρέμματα για εγκατά-
σταση - μετεγκατάσταση επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα θα αποδο-
θούν: 302 στρέμματα στο ΒΙΠΑ Καστοριάς, 85 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ
Κατερίνης, 131 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Καβάλας, 250 στρέμματα στο
ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου, 122 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Σερρών, 505 στρέμ-
ματα στο ΒΙΟΠΑ Πτολεμαΐδας, 633 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Ορμενίου
και 600 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Πάτρας.

Επισημαίνεται ότι τα έργα αυτά αποτελούν συνέχεια των αποφά-
σεων του υπουργού Ανάπτυξης για τη χρηματοδότηση δημιουργίας
ακόμα οκτώ νέων ΒΙΠΑ - ΒΙΟΠΑ συνολικού προϋπολογισμού 64,2
εκατομμυρίων ευρώ, τα έργα των οποίων αναμένεται να ολοκληρω-
θούν το 2008, για να αποδοθούν στο σύνολο 4.642 στρέμματα για
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εγκατάσταση - μετεγκατάσταση επιχειρήσεων (Α΄ κύκλος). Συγκε-
κριμένα θα αποδοθούν: 94 στρέμματα στην Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης,
1.022 στρέμματα στο ΒΙΠΑ Κάτω Γέφυρα Θεσσαλονίκης, 128 στρέμ-
ματα στο ΒΙΟΠΑ Κουφαλίων, 106 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Ζερβοχω-
ρίων, 1.005 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Λιτοχώρου, 902 στρέμματα στο
ΒΙΠΑ Φαρκαδόνας, 1.100 στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Κερατέας και 285
στρέμματα στο ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου.

Αυτή την ανακοίνωση ήθελα να κάνω με τους συνεργάτες μου, θε-
ωρώντας ότι η παρέμβαση αυτή είναι η σημαντικότερη που γίνεται
γύρω από τον βιομηχανικό ιστό της χώρας μας, όπου μπορούν να εγ-
κατασταθούν και να μετεγκατασταθούν επιχειρήσεις εύκολα, απλά και
γρήγορα χωρίς να εμπλέκονται με γραφειοκρατικές διαδικασίες ή με
εμπλοκές στη δικαιοσύνη. Πιστεύουμε ότι κάνουμε μια ακόμη σημαν-
τική συνεισφορά στη γενικότερη αναβάθμιση του βιομηχανικού και βιο-
τεχνικού ιστού της πατρίδος μας, που δημιουργεί νέες προϋποθέσεις,
νέες ευκαιρίες εγκατάστασης και μετεγκατάστασης επιχειρήσεων, ώστε
αυτές να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, εξωστρεφείς και να δώ-
σουν ένα ακόμα βήμα προς τα εμπρός στην πορεία της πατρίδος μας
για περισσότερη ανάπτυξη σε ολόκληρη την ελληνική περιφέρεια και
για περισσότερη κοινωνική και οικονομική ευημερία.»

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος τό-
νισε τα εξής: 

«Με τις αποφάσεις που πήρε ο υπουργός, ο κ. Σιούφας, ολοκλη-
ρώνεται στο επίπεδο του υπουργείου Ανάπτυξης η λήψη όλων των
απαιτούμενων χρηματοδοτικών αποφάσεων, αλλά και αποφάσεων
δημιουργίας τομέων για τη συγκρότηση, τη δημιουργία των Βιομηχα-
νικών και Βιοτεχνικών Πάρκων σε όλη την περιφέρεια. Θυμίζω ότι με
τις αποφάσεις που πήραμε, είναι 16 αυτά τα Πάρκα, καλύπτουν κυ-
ρίως την περιφέρεια και προχωρεί έτσι το έργο της ανασυγκρότησης
των Βιομηχανικών Περιοχών της χώρας σύμφωνα με τον προγραμ-
ματισμό μας. Είχαμε προγραμματίσει ότι μέχρι το τέλος του έτους
2005 θα ληφθούν όλες οι απαιτούμενες αποφάσεις, σχεδόν έχει γίνει
αυτό, και κατά συνέπεια προχωρούμε σύμφωνα με το πρόγραμμά
μας και από τούδε και στο εξής τα έργα περνούν στους φορείς υλο-
ποίησης, όπου βεβαίως το υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμμα-
τεία Βιομηχανίας θα συνεχίζει να παίζει το ρόλο της, να εποπτεύει και
να κατευθύνει ώστε τα έργα αυτά να ολοκληρωθούν μέχρι το 2008.»

Συνολικά έχουν υπογραφεί, μέχρι σήμερα αποφάσεις με τις
οποίες εγκρίνονται κονδύλια ύψους 141 εκατομμυρίων ευρώ,
από τα 180 εκατομμύρια ευρώ του προγράμματος, με τα οποία δημι-
ουργούνται τα κάτωθι:

Πρώτον: Αναβαθμίζονται 27 Βιομηχανικές Περιοχές.
Δεύτερον: Δημιουργούνται 3 καινούργιες Βιομηχανικές Περιοχές

Εθνικής εμβέλειας. 
Τρίτον: Δημιουργούνται 16 νέα Βιοτεχνικά Πάρκα.
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Συμφωνία για συνεργασία 
στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, 

μεταξύ της Ελλάδας και της Λαϊκής Δημοκρατίας 
της Κίνας

Αθήνα, 20 Ιανουαρίου 2006

Στα πλαίσια της συνεχούς διεύρυνσης των σχέσεων των δύο Κυ-
βερνήσεων και των Λαών τους, υπεγράφη στο Πεκίνο μνημόνιο κα-
τανόησης μεταξύ του Υπουργείου Εμπορίου Εξωτερικών της Ελλάδος
και του Υπουργείου Εμπορίου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας,
στον τομέα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Την συμφωνία υπέγραψε ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ευριπίδης
Στυλιανίδης.

Η υλοποίηση αυτής της συμφωνίας, είναι έργο όλης της Κυβέρ-
νησης, κυρίως όμως του Υπουργείου Ανάπτυξης, στο οποίο ανήκει ο
τομέας μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Η συμφωνία αυτή αποτελούσε μέρος του ανοίγματος της τερά-
στιας αγοράς της Κίνας, που ξεκίνησε η κυβέρνηση Καραμανλή εκείνη
την περίοδο.

Στην σελίδα 1822, ο νόμος που ψηφίστηκε στην Βουλή των Ελ-
λήνων.
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Ενεργοποίηση των Συμπράξεων 
Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα 

Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2006

Μετά τη συνεδρίαση της Διυπουργικής Επιτροπής για τις Συμπρά-
ξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), ο υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης και ο υπουργός Ανάπτυξης
Δημήτρης Σιούφας έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Γιώργος Αλογοσκούφης: Συνεδρίασε σήμερα η Διυπουργική
Επιτροπή για τις ΣΔΙΤ και αποφάσισε την ενεργοποίηση του Νόμου.
Επίσης, λάβαμε αποφάσεις για τις διαδικασίες που θα ακολουθηθούν.
Είναι καίριες διαδικασίες. Αφορούν όλες τις Συμπράξεις Δημόσιου και
Ιδιωτικού Τομέα, οι οποίες θα χρηματοδοτηθούν από τον Κρατικό
Προϋπολογισμό και θα πρέπει να προχωρήσουν με βάση τις διαδι-
κασίες του Νόμου. Έγινε, επίσης, μία ενημέρωση της Διυπουργικής
Επιτροπής από τον Ειδικό Γραμματέα των Συμπράξεων, για φορείς
που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον να ενταχθούν στο πλαίσιο αυτό. 

Το συγκεκριμένο πλαίσιο έχει πολύ μεγάλες δυνατότητες, για να
γίνουν έργα και να προωθηθούν υπηρεσίες του Δημοσίου, οι οποίες
δεν μπορούν να προχωρήσουν με άλλο τρόπο. Υπάρχει ενδιαφέρον
κατ’ αρχήν και σχετικά ώριμες προτάσεις από το υπουργείο Παιδείας
και για σχολικά κτίρια, αλλά και για φοιτητικούς ξενώνες, φοιτητικές
εστίες. Υπάρχει ενδιαφέρον επίσης, από πολλά άλλα Υπουργεία,
όπως είναι το υπουργείο Πολιτισμού. Υπάρχει ενδιαφέρον και από
την Κτηματική Εταιρεία του Δημοσίου για τη στέγαση των κτιρίων Δη-
μοσίων Υπηρεσιών. Είμαστε βέβαιοι ότι στην πορεία θα υπάρξουν
πολύ περισσότερες προτάσεις από πολλά άλλα Υπουργεία. Διότι, από
τις προκαταρτικές συζητήσεις που έχουν γίνει, πολλά Υπουργεία και
πολλοί άλλοι δημόσιοι φορείς έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον. 

Θέλω να καταστήσω σαφές ότι σήμερα δεν πήραμε απόφαση για
καμία υπαγωγή κάποιων Συμπράξεων στο νόμο, διότι καμία δεν είναι
στο στάδιο ωριμότητας που απαιτείται. Έχουν δοθεί οδηγίες στην ει-
δική γραμματεία των Συμπράξεων να προχωρήσει τις διαδικασίες με
τους φορείς. Θα ήταν πολύ σημαντικό, η πρώτη Σύμπραξη να γίνει
στον τομέα της Παιδείας, γιατί είναι ένας τομέας πολύ μεγάλης προ-
τεραιότητας για όλη την κοινωνία. Είμαστε βέβαιοι, ότι αυτό το πλαίσιο
θα αποδώσει προς όφελος όλων των Ελλήνων, αλλά και προς όφελος
της οικονομίας του τόπου.

Δημήτρης Σιούφας: Το νομοθετικό πλαίσιο για τις ΣΔΙΤ αναδει-
κνύεται στο πιο ρωμαλέο «εργαλείο» για την ανάπτυξη. Προσβλέ-
πουμε, μετά την εισήγηση που έκανε ο υπουργός Οικονομίας και
Οικονομικών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης για το πλαίσιο υλοποίησης
του νόμου, σύντομα και θεαματικά αποτελέσματα, τα οποία θα ενι-
σχύσουν ακόμα περισσότερο την αναπτυξιακή και επενδυτική πολι-
τική της κυβέρνησης.
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Παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ποιότητας 
της ηλεκτρικής ενέργειας

Αθήνα, 30 Ιανουαρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισή-
γηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκου
Στεφάνου, υπέγραψε απόφαση με την οποία συγκροτείται Ομάδα
Εργασίας για τη μελέτη των αρμονικών συχνοτήτων και δινο-
ρευμάτων στο σύστημα Μεταφοράς και Διανομής, των επιπτώ-
σεων στους καταναλωτές καθώς και μελέτη των μέτρων και
επεμβάσεων για τον περιορισμό των απωλειών στις γραμμές
Υψηλής, Μέσης και Χαμηλής Τάσεως, η οποία διαμορφώνεται ως
κατωτέρω:
• ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νίκος Στεφάνου, γενικός γραμματέας του υπουρ-

γείου Ανάπτυξης. 
• ΜΕΛΗ:

1. Ευάγγελος Παπαδόπουλος, καθηγητής ΕΜΠ
2. Στέφανος Μανιάς, καθηγητής ΕΜΠ
3. Αντώνιος Κλαδάς, αναπληρωτής καθηγητής ΕΜΠ
4. Κωνσταντίνος Χατζηγιαννάκης, διευθυντής Ηλεκτροπαρα-

γωγής υπουργείου Ανάπτυξης 
5. Ιωάννης Φωτιάς, ειδικός σύμβουλος γενικού γραμματέα

Ανάπτυξης.
6. Δημήτριος Μαγκούτας, ειδικός σύμβουλος γενικού γραμμα-

τέα Ανάπτυξης. 
7. Γεώργιος Πεπόνης, εκπρόσωπος της Ρυθμιστικής Αρχής

Ενέργειας (ΡΑΕ). 
8. Δημήτριος Μίχος, εκπρόσωπος του Διαχειριστή Ελληνικού

Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΣΜΗΕ).
9. Δημήτριος Σταυρόπουλος, διευθυντής, εκπρόσωπος της

ΔΕΗ
10. Νικόλαος Δρόσος, εκπρόσωπος της ΔΕΗ
11. Αθανάσιος Γεωργόπουλος, εκπρόσωπος της ΔΕΗ
12. Σωκράτης Τεντζεράκης, εκπρόσωπος του Κέντρου Ανανε-

ώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ).
• Γραμματέας της Επιτροπής ορίζεται ο κ. Λυμπέρης Λυμπερό-

πουλος.
Έργο της Επιτροπής είναι η μελέτη των αρμονικών συχνοτήτων

και δινορευμάτων στο σύστημα Μεταφοράς και Διανομής, των επι-
πτώσεων στους καταναλωτές καθώς και η μελέτη των μέτρων και
επεμβάσεων για τον περιορισμό των απωλειών στις γραμμές Υψη-
λής, Μέσης και Χαμηλής Τάσεως και η υποβολή στον υπουργό Ανά-
πτυξης συγκεκριμένου πορίσματος προς αντιμετώπιση του
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σημαντικού αυτού ζητήματος, το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου
2006. 

Οι αρμονικές συχνότητες εισέρχονται στα ηλεκτρονικά συστήματα
και δημιουργούν προβλήματα σε ευαίσθητα συστήματα, όπως ιατρικά
μηχανήματα, ηλεκτρονικούς υπολογιστές κλπ., ενώ δημιουργούν τα
δινορεύματα στους μετασχηματιστές υπερυψηλής, υψηλής και μέσης
τάσεως με αποτέλεσμα την αύξηση των θερμικών απωλειών στο σύ-
στημα.

Ο συνδυασμός αυτών των φαινομένων στο ηλεκτρικό σύστημα
διανομής, μεταφοράς και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αυξάνει
τα ποσοστά απωλειών, τα οποία είναι περίπου για την υψηλή και υπε-
ρυψηλή τάση στο 3,8% και για τη μέση τάση στο 6,8%.

Είναι ενδεικτικό ότι η βελτίωση κατά 1% των απωλειών στο σύ-
στημα είναι περίπου 70MW για ένα έτος, ενώ εάν επιτευχθεί βελτίωση
κατά 4% το κέρδος είναι σχεδόν κατά 300MW δηλαδή το κόστος λει-
τουργίας και συντήρησης μιας μονάδας ηλεκτροπαραγωγής,
ενώ ταυτόχρονα βελτιώνεται σημαντικά η ποιότητα της ηλεκτρι-
κής ενέργειας που παρέχεται στους καταναλωτές. 
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Χρηματοδότηση της ΔΕΠΑ 
από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων 

για σημαντικά έργα. 
Αναβάθμιση Ρεβυθούσας. 

Αγωγός Κομοτηνή-Αλεξανδρούπολη 
Αθήνα, 3 Φεβρουαρίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μετά την υπο-
γραφή των δανειακών συμβάσεων της ΔΕΠΑ με την Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Αντιπρόεδρε της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων κ. Γκερ-
λάντο Γκενουάρντι, η παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης στην υπογραφή της δανειακής σύμβασης, τόσο η
δική μου παρουσία όσο και του Γιώργου Σαλαγκούδη και του Νίκου
Στεφάνου έχει ένα συμβολισμό. Συμβολίζει την αναγνώριση, τόσο
από πλευράς κυβέρνησης όσο και από πλευράς υπουργείου, του ση-
μαντικού έργου της διοίκησης της ΔΕΠΑ υπό τον κ. Ραφαήλ Μωυσή,
των μελών του Δ.Σ. και του διευθύνοντος συμβούλου κ. Ασημάκη
Παπαγεωργίου.

Χτίζουν πάνω σε ότι πήραμε από την 7η Μαρτίου, αλλά διευρύ-
νοντας τις προοπτικές, βασισμένοι στο κυβερνητικό πρόγραμμα. 

Βρισκόμαστε σε μια νέα εποχή για την ενέργεια και το φυσικό
αέριο. 

Το ότι η υπογραφή της δανειακής σύμβασης γίνεται την επομένη
της επίσκεψης του προέδρου της Gazprom, της μεγαλύτερης εται-
ρείας ενέργειας στον κόσμο στον τομέα του φυσικού αερίου, είναι το
δεύτερο κομμάτι του συμβολισμού, ότι η ΔΕΠΑ και η διοίκησή της χτί-
ζει με έργα και όχι με ανακοινώσεις έργων. 

Χαιρετίζουμε τη συνεργασία της ΔΕΠΑ με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων και τη χορήγηση από την τελευταία των δύο μα-
κροχρόνιας διάρκειας δανείων συνολικού ύψους 45 εκατ. ευρώ.

Συγχαίρουμε τον κ. Μωυσή, το διευθύνοντα σύμβουλο κ. Αση-
μάκη Παπαγεωργίου, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και τα στε-
λέχη της ΔΕΠΑ. 

Η χορήγηση του δανείου υπογραμμίζει το σημαντικό ρόλο των
επενδύσεων στην ενίσχυση της ανάπτυξης.

Ο κ. Μωυσής θυμήθηκε μια παρόμοια συνεργασία για την κατα-
σκευή του μετρό. Το έργο αυτό ξεκίνησε στις αρχές της δεκαετίας του
1990. Είναι μια πραγματικότητα ποιοτικής εξυπηρέτησης των πολιτών.

Ο κ. Μωυσής ήταν διοικητής της ΔΕΗ, (έχει δηλαδή ασχοληθεί με
θέματα ενέργειας και μεταφορών) και μαθαίνουμε πολλά από εκείνον.

Η δανειακή σύμβαση χρηματοδοτεί 2 σημαντικά έργα για το φυ-
σικό αέριο.
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• Την αναβάθμιση της Ρεβυθούσας, όπου υπάρχουν εγκαταστάσεις
υγροποιημένου φυσικού αερίου στη χώρα μας.

• Το κομμάτι Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη του ελληνοτουρκικού
αγωγού.
Η χορήγηση δανείου δείχνει τη μεγάλη εμπιστοσύνη στις προ-

οπτικές της ελληνικής οικονομίας και την εμπιστοσύνη στις προοπτι-
κές ανάπτυξης.

Γνωρίζω ότι το 2005 συνάψατε δανειακές συμβάσεις με σημαντι-
κές κρατικές και δημόσιες επιχειρήσεις, όπως για παράδειγμα με τη
ΔΕΗ, την Εγνατία Οδό, ποσού που ξεπερνά τα 890 εκατομμύρια
ευρώ.

Τα έργα αυτά θα δημιουργήσουν σημαντικές υποδομές στις με-
ταφορές και την ενέργεια.

Συγχαρητήρια σε εσάς, την ΕΤΕπ και τη διοίκηση της ΔΕΠΑ.
Ως επικεφαλής της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης

είμαι διπλά υπερήφανος για το έργο αυτό στον τομέα του φυσικού αε-
ρίου. Είναι μια πρόκληση για όλους μας να δουλέψουμε και να συμ-
βαδίσουμε.»
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Εκσυγχρονιστικές ρυθμίσεις 
για την παραγωγή και διάθεση 

προϊόντων αρτοποιίας 
Αθήνα, 8 Φεβρουαρίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και οι υφυπουργοί
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου και Τάσος Νεράντζης ανακοί-
νωσαν το σχέδιο νόμου για την «Παραγωγή και Διάθεση προϊόντων
αρτοποιίας και συναφείς διατάξεις», όπως διαμορφώθηκε ύστερα από
μακρά διαβούλευση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η κυβέρνηση, όπως ήδη έχουμε δηλώσει, μετά από εκτεταμένη
διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς, ανέλαβε τη νο-
μοθετική πρωτοβουλία για την αναμόρφωση και τον εκσυγχρονισμό
του θεσμικού πλαισίου που διέπει την παραγωγή και τη διάθεση των
προϊόντων αρτοποιίας. 

Η πρωτοβουλία αυτή ήταν απολύτως αναγκαία, με δεδομένο ότι,
η τελευταία νομοθετική παρέμβαση στο πεδίο της «αρτοποιητικής»
νομοθεσίας, εκδηλώθηκε με τη μορφή αποσπασματικής και ατελούς,
πάντως, ρύθμισης, πριν τουλάχιστον από μία δεκαετία. Στο μεταξύ,
νέες συνθήκες έχουν διαμορφωθεί στην ελληνική και διεθνή αγορά,
ώστε να είναι επιβεβλημένη, πλέον, από τη λογική των πραγμάτων
μια νέα νομοθετική παρέμβαση της Πολιτείας. Κατά το στάδιο των
προπαρασκευαστικών εργασιών εκπόνησης της νέας νομοθεσίας,
αναζητήθηκαν τα πλέον προηγμένα νομοθετικά κείμενα κρατών-
μελών, τα οποία και αποτέλεσαν στοιχεία προσανατολισμού των ερ-
γασιών της σχετικής Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής. 

Κύριος στόχος και βασική μέριμνα του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης υπήρξε και είναι η προστασία του καταναλωτή, του αρτο-
ποιού και της αρτοβιομηχανίας, με την δημιουργία ενός
σταθερού και ασφαλούς νομοθετικού πλαισίου που επιτρέπει
ανάπτυξη των κλάδων της αρτοποιίας, των συνεργαζόμενων για
πώληση των προϊόντων της επιχειρήσεων, την εξασφάλιση
συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού και αποτρέπει, αποτελεσμα-
τικά, αθέμιτες επιχειρηματικές πρακτικές και δράσεις.

Κύριοι άξονες του νομοσχεδίου
Οι κύριοι άξονες του νομοσχεδίου είναι:

• Η διασφάλιση της ποιότητας και της επάρκειας του άρτου και των
λοιπών προϊόντων αρτοποιίας,

• Η προστασία του υγιούς ανταγωνισμού, προς όφελος των φο-
ρέων που δραστηριοποιούνται στην αγορά της αρτοποιίας και ιδι-
αίτερα του καταναλωτή,

• Η εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με τις διατάξεις και τις
αρχές του κοινοτικού δικαίου,
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• Η διαφάνεια στην παραγωγή και διακίνηση του άρτου και των λοι-
πών προϊόντων αρτοποιίας,

• Η δίκαιη και παραγωγική εξισορρόπηση όλων των δράσεων που
ασκούνται από όσους δραστηριοποιούνται στην αγορά της αρτο-
ποιίας.

Βασικοί στόχοι του νομοσχεδίου

Με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιδιώκεται:
• Η ανάδειξη του καταναλωτή στο κέντρο αναφοράς της νομοθετι-

κής πρωτοβουλίας,
• Η αποτελεσματική προστασία της δημόσιας υγείας και των οικο-

νομικών συμφέροντων των καταναλωτών,
• Η ενοποίηση, συστηματοποίηση και εκσυγχρονισμός της διά-

σπαρτης και παρωχημένης σχετικής νομοθεσίας,
• Η αποσαφήνιση του πεδίου ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας

όλων των φορέων, η ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισμού και η απο-
τροπή φαινομένων κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης και στρέ-
βλωσης της αγοράς,

• Ο καθορισμός κανόνων διαφανούς και ίσης μεταχείρισης,
• Η απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων

που δραστηριοποιούνται στην αγορά της αρτοποιίας,
• Η ανάπτυξη των Μικρομεσαίων και Παραδοσιακών Επιχειρήσεων

του κλάδου, με την παροχή κινήτρων,
• Η εισαγωγή νέων μεθόδων παραγωγής προϊόντων αρτοποιίας,

προκειμένου νέα προϊόντα να τίθενται στη διάθεση και επιλογή
του καταναλωτή, με διαφάνεια και πλήρη γνώση των χαρακτηρι-
στικών τους,

• Η εφαρμογή αυστηρών προδιαγραφών και κανόνων για την ποι-
ότητα παραγωγής και τον τρόπο διακίνησης των προϊόντων αρ-
τοποιίας, σε συνδυασμό με αποτελεσματικά αποτρεπτικές
κυρώσεις.

Επιμέρους σημαντικότερες προβλέψεις του νομοσχεδίου

• Εισάγονται, το πρώτον, ανακαθορίζονται και εξορθολογίζον-
ται ορισμοί βασικών και κρίσιμων εννοιών εντός πλαισίου
συστηματοποιημένων και λειτουργικώς οργανωμένων δια-
τάξεων (άρθρο 1 σ/ν). Η συστηματική αυτή παράθεση συμβάλλει
στην δημιουργία αισθήματος ασφάλειας του δικαίου για τους φο-
ρείς που δραστηριοποιούνται στην αγορά της αρτοποιίας, αφενός
και καθιστά ευχερή και αποτελεσματικό τον έλεγχο των προϊόντων
αρτοποιίας εκ μέρους των ελεγκτικών αρχών, αφετέρου. Οι ορι-
σμοί αυτοί εναρμονίζονται, απολύτως, με τον Κώδικα Τροφίμων
και Ποτών, τις ισχύουσες αγορανομικές διατάξεις και τη νομοθεσία
για την αδειοδότηση των επιχειρήσεων (ν. 3325/2005). Οι ορισμοί
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που εισάγονται για πρώτη φορά, προκειμένου να καλύψουν κενά
της μέχρι σήμερα νομοθεσίας και να την εναρμονίσουν με τις νέες
συνθήκες της αγοράς είναι: «διατηρημένος άρτος», «διατηρημένο
αρτοπαρασκεύασμα ή αρτοσκεύασμα», «ενδιάμεσο προϊόν αρ-
τοποιίας», «επιχείρηση αρτοποιίας», «δραστηριότητα αρτοποι-
ίας», «εγκατάσταση περάτωσης έψησης», «φρέσκος άρτος»,
«υπεύθυνος αρτοποιίας». Επιπλέον, εισάγεται ρήτρα αμοιβαίας
αναγνώρισης των προϊόντων που παράγονται ή και διατίθενται
νόμιμα στα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην Τουρκία
και σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών
(ΕΖΕΣ) σε συμμόρφωση με το άρθρο 28 της Ευρωπαϊκής Συν-
θήκης. 

• Απλοποιείται η διαδικασία αδειοδότησης των επιχειρήσεων
αρτοποιίας, καθώς και της τροποποίησης των σχετικών αδειών
(άρθρο 2 σ/ν) και αυτό επιτυγχάνεται με τη λειτουργική σύνδεση
των σχετικών διατάξεων με τις διατάξεις του ν. 3325/2005, που
απλοποιούν τη διαδικασία των αδειοδοτήσεων, γενικώς. Έτσι, τα
αρτοποιεία, οι βιοτεχνίες-βιομηχανίες αρτοποιίας και οι, για πρώτη
φορά, προβλεπόμενες εγκαταστάσεις περάτωσης έψησης αδει-
οδοτούνται με μία μόνο άδεια από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης
των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων. Στην άδεια αυτή περιέχεται
και η διακεκριμένη, μέχρι σήμερα, άδεια υγειονομικού ενδιαφέ-
ροντος (άρθρο 19 σ/ν). Παράλληλα, εισάγεται υποχρέωση για
όλες τις επιχειρήσεις αρτοποιίας, να διαθέτουν βεβαίωση του
ΕΦΕΤ, που διασφαλίζει αποτελεσματικά την υγιεινή των τροφί-
μων. Μέχρι σήμερα, την υποχρέωση αυτή είχαν μόνο όσες από
τις ανωτέρω επιχειρήσεις επεξεργάζονταν πάνω από 1000 κιλά
αλεύρου σε ημερήσια βάση, μέσω της ανάπτυξης του HACCP σε
συμμόρφωση με σχετικές διατάξεις του Κανονισμού υπαρ.
852/2004/ΕΚ.

• Εισάγεται ο θεσμός του υπεύθυνου αρτοποιίας για κάθε αρ-
τοποιείο και του υπεύθυνου εγκατάστασης περάτωσης έψη-
σης. Για κάθε αρτοποιείο (άρθρο 3 του σ/ν) προβλέπεται ένα μόνο
πρόσωπο, που έχει την αποκλειστική ευθύνη να επιβλέπει όλο το
παραγωγικό στάδιο και να διασφαλίζει, μεταξύ άλλων, την τήρηση
των κανόνων υγιεινής και της ασφάλειας στον χώρο εργασίας,
καθώς και την ποιότητα του τελικού προϊόντος.

• Εισάγεται, για πρώτη φορά, ο ορισμός και η σχετική ρύθμιση
για την Εγκατάσταση Περάτωσης Έψησης (άρθρο 5 του σ/ν).
Στην εγκατάσταση αυτή μπορεί να πραγματοποιείται το τελικό
στάδιο της έψησης ενδιαμέσων προϊόντων αρτοποιίας (διαδικασία
bake off). Ο χώρος που καταλαμβάνεται από την ανωτέρω εγκα-
τάσταση μπορεί να αποτελεί είτε αυτοτελές κατάστημα είτε να βρί-
σκεται σε πρατήριο άρτου ή να αποτελεί τμήμα μεικτού
καταστήματος τροφίμων και υπεραγοράς τροφίμων. Ο χώρος
αυτός, του οποίου η επιφάνεια καθορίζεται με βάση τα δεδομένα
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και τη μέθοδο καθορισμού της επιφάνειας των αρτοποιείων και
την αρχή της αναλογικότητας είναι εντελώς διαχωρισμένος και
ανεξάρτητος από το χώρο διάθεσης των εψημένων προϊόντων
και, εφόσον αποτελεί αυτοτελές και ανεξάρτητο κατάστημα, δια-
θέτει τους αναγκαίους χώρους που επιβάλουν οι κείμενες υγει-
ονομικές διατάξεις. Με την εισαγόμενη ρύθμιση, ο επί πλέον
χώρος διάθεσης των προϊόντων που προέρχονται από την διαδι-
κασία bake off είναι όσος απαιτείται για ένα αμιγές πρατήριο
άρτου, δηλαδή τουλάχιστον 12 τ.μ. Με τη ρύθμιση αυτή, επιλύεται,
κατά τρόπο συστηματικό, ισορροπημένο και ανταποκρινόμενο
στην αρχή της αναλογικότητας και στη βάση των θέσεων που έγι-
ναν αμοιβαίως αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την
Ελληνική Δημοκρατία στο πλαίσιο μακρόχρονης σχετικής διαβού-
λευσης, ένα σημαντικό πρόβλημα που απασχολούσε επί πολλά
έτη τη διοίκηση και τους εμπλεκόμενους επιχειρηματικούς φορείς
και είχε οδηγήσει την χώρα μας ενώπιον του Δ.Ε.Κ.

• Θεσπίζονται για πρώτη φορά, με συστηματικό τρόπο, μέτρα
για την ενίσχυση των επιχειρήσεων αρτοποιίας και την
επαγγελματική κατάρτιση των αρτοποιών (άρθρα 7 και 8 του
σ/ν). Ειδική, εξάλλου, πρόνοια λαμβάνεται για την οικονομική ενί-
σχυση των παραδοσιακών ξυλόφουρνων σε μικρά χωριά της
χώρας.

• Διακρίνεται ο φρέσκος άρτος από τον άρτο που προέρχεται
από ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας (άρθρο 10 του σ/ν). Η
διάταξη αυτή εισάγεται για πρώτη φορά στην αρτοποιητική νομο-
θεσία και αποσκοπεί στην πλήρη ενημέρωση του καταναλωτή και
την αποφυγή της παραπλάνησής του.

• Ρυθμίζεται, συστηματικά, ο τρόπος διάθεσης διατηρημένων
αρτοπαρασκευασμάτων και άρτου (άρθρο 11 του σ/ν). Προβλέ-
πεται, σύμφωνα και με σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
2000/13/ΕΚ, η αναγραφή στην συσκευασία του διατηρημένου
άρτου και των διατηρημένων αρτοπαρασκευασμάτων, όλων των
κατάλληλων ενδείξεων και των αναγκαίων πληροφοριών που θα
καταστήσουν τον καταναλωτή γνώστη του προϊόντος που αγορά-
ζει, όπως και της καταναλωτικής του αξίας. Η ίδια πρόνοια λαμ-
βάνεται και για τα ενδιάμεσα προϊόντα αρτοποιίας (άρθρο 12 του
σ/ν) και του άρτου που προέρχεται από τα προϊόντα αυτά (άρθρο
13 του σ/ν).

• Εισάγεται μια πλήρης και συστηματική ρύθμιση για τη διά-
θεση, πώληση και διανομή άρτου (άρθρο 14 του σ/ν). Κατά
πρώτο εισάγεται ρύθμιση υποχρεωτικής πώλησης άρτου από τα
αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου. Στη συνέχεια, προβλέπεται ο
τρόπος της διάθεσης άρτου και προϊόντων αρτοποιίας από άλλα
καταστήματα, εκτός από τα αρτοποιεία και τα πρατήρια άρτου.
Τέλος, προβλέπεται η απαιτούμενη συσκευασία και οι σχετικές
αναγραφές, σύμφωνα και με σχετικές διατάξεις της Οδηγίας
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2000/13/ΕΚ κατά τη διάθεση κάθε κατηγορίας άρτου και προϊόν-
των αρτοποιίας. Με τον τρόπο αυτό, ο καταναλωτής μπορεί να αι-
σθάνεται ασφαλής ότι αγοράζει το προϊόν που αυτός πράγματι
επιθυμεί και όχι αυτό προς το οποίο, ενδεχομένως, καθοδηγείται
με διάφορους τρόπους.

• Θεσπίζονται όλες οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις και γί-
νεται, όπως επιβάλλεται, η παραπομπή στην Οδηγία
98/34/ΕΚ, σχετικά με τις ρυθμίσεις που αποδίδουν τεχνικό
κανόνα κατά την Οδηγία αυτή.

• Τέλος, η « αρτοποιητική» νομοθεσία «εξοπλίζεται» με αυστη-
ρές και αποτελεσματικές κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε
όποιους παραβιάζουν τις διατάξεις της (άρθρο 18 του σ/ν).
Συγκεκριμένα, όποιος εκμεταλλεύεται, χωρίς άδεια, αρτοποιείο,
πρατήριο άρτου ή εγκατάσταση περάτωσης έψησης, τιμωρείται
με φυλάκιση μέχρις ενός (1) έτους ή με χρηματική ποινή. Η χρη-
ματική ποινή μπορεί να επιβληθεί και μαζί με την ποινή της φυ-
λάκισης. Επίσης, ανεξάρτητα από την επιβολή των ανωτέρω
ποινικών κυρώσεων, σε όσους παραβαίνουν απαγορευτικές δια-
τάξεις του νόμου αυτού, επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο από 500
ως 50.000 ευρώ, ανάλογα με την βαρύτητα και τη συχνότητα της
πράξης ή παράλειψης και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχουν
στην δημόσια υγεία και τα συμφέροντα των καταναλωτών. Μπο-
ρεί, επίσης, να διατάσσεται η διακοπή της λειτουργίας της επιχεί-
ρησης αρτοποιίας για διάστημα μέχρι έξι (6) μηνών ή και οριστικά,
σε περίπτωση υποτροπής. Οι διοικητικές κυρώσεις, που ορίζονται
στην παράγραφο αυτή, επιβάλλονται με απόφαση της αρχής που
είναι αρμόδια για την χορήγηση της σχετικής άδειας λειτουργίας.

Περισσότερα στη σελίδα 1376, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Συνεργασία Ελλάδος - Ισραήλ 
στη βιομηχανική έρευνα και ανάπτυξη 

Αθήνα, 14 Φεβρουαρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας υπέγραψε σήμερα
Συμφωνία Διμερούς Συνεργασίας του ιδιωτικού τομέα στη Βιομηχα-
νική Έρευνα και Ανάπτυξη με τον υπουργό Στρατηγικών Υποθέσεων
του Κράτους του Ισραήλ Τζάχι Χανεγκμπί. Η υπογραφή της Συμφω-
νίας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της επίσημης επίσκεψης στην
Ελλάδα του προέδρου του Κράτους του Ισραήλ Μοσέ Κατσάβ.

Κατά τη διάρκεια των διευρυμένων συνομιλιών των δύο αντιπρο-
σωπειών, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας δήλωσε τα εξής:

«Η υπογραφή συμφωνίας για συνεργασία επιχειρήσεων του ιδιω-
τικού τομέα των δύο χωρών ανοίγει μία νέα εποχή στις σχέσεις τους
στον τομέα της έρευνας και της τεχνολογίας. Η συνεργασία επιχειρή-
σεων, και όχι μόνον ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, στα θέ-
ματα καινοτομίας θα αποβεί πολύ χρήσιμη και για τις δύο πλευρές. Η
δημιουργία κοινού Ελληνο-Ισραηλινού Ταμείου Βιομηχανικής Έρευνας
και Τεχνολογίας είναι μία πρωτότυπη και ρεαλιστική προσέγγιση που
θα βοηθήσει περαιτέρω την προώθηση της συνεργασίας με το Ισραήλ
και θα αυξήσει τις επιδόσεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία.»

Επισημαίνεται ότι στη συνεργασία των επιχειρήσεων μεταξύ των
δύο χωρών θα είναι δυνατή η συμμετοχή δημόσιων ερευνητικών και
τεχνολογικών φορέων, εφόσον αυτό κρίνεται σκόπιμο. Παράλληλα, η
δημιουργία του Ελληνο-Ισραηλινού Ταμείου Βιομηχανικής Έρευνας
και Τεχνολογίας θα συνεισφέρει στην υποστήριξη από κοινού εγκε-
κριμένων έργων βιομηχανικής έρευνας και τεχνολογίας που υλοποι-
ούνται μεταξύ των φορέων των δύο χωρών και οδηγούν στη
διακίνησή τους στην παγκόσμια αγορά.

Περισσότερα στη σελίδα 1829, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.

532



Νέα εποχή στο χώρο της ενέργειας
Αποφάσεις μετά τη διαβούλευση 
για τη χρήση του φυσικού αερίου

Αθήνα, 13 Μαρτίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας υπέγραψε σή-
μερα Υπουργική Απόφαση για τον «Ορισμό του Τιμολογίου Μετα-
φοράς Φυσικού Αερίου και Αεριοποίησης Υγροποιημένου
Φυσικού Αερίου (ΥΦΑ)», σε εφαρμογή του νόμου 3428/2005 σχετικά
με την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου στη χώρα. Με
την απόφαση αυτή (το σχέδιο είχε τεθεί σε δημόσια διαβούλευση)
υλοποιούνται οι προγραμματικές δηλώσεις της κυβέρνησης. 

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης αυτής, ο υπουργός
Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για το τιμολόγιο
μεταφοράς φυσικού αερίου γίνεται ένα πολύ σημαντικό βήμα για
την απελευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού. 

Με την απόφαση αυτή ανοίγει ο δρόμος για τη δραστηριο-
ποίηση ιδιωτών στην αγορά φυσικού αερίου και εξυπηρετείται
ο στόχος για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρισμού και
την επιτυχή έκβαση του διαγωνισμού για τα 900MW, με τον
οποίον θα κατασκευαστούν τα επόμενα χρόνια ιδιωτικές μονά-
δες ηλεκτροπαραγωγής στη χώρα μας. 

Διαμορφώνεται πλέον ένα νέο τοπίο στο χώρο της ενέργειας.
Με στόχο την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας, την αύξηση των
επιλογών των καταναλωτών και την προσέλκυση μεγάλης κλί-
μακας επενδύσεων που θα συμβάλουν στην επιτάχυνση των
ρυθμών οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία νέων θέσεων
εργασίας.»

Η έκδοση της σχετικής Υπουργικής Απόφασης αποτελεί, στην
ουσία, το δεύτερο βήμα για την δημιουργία μιας απελευθερωμένης
αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας. Οι βασικότερες αλλαγές που
προέκυψαν από τη δημόσια διαβούλευση είναι οι εξής:
1ον Το ύψος του μεσοσταθμικού κόστους κεφαλαίου του Διαχειριστή

του ΕΣΦΑ μειώθηκε από 10,94% σε 10,06% (ονομαστικό, προ-
φόρων).

2ον Από το απαιτούμενο έσοδο του Διαχειριστή του ΕΣΦΑ, αφαιρέ-
θηκε το ποσό απόδοσης κεφαλαίου για εκείνο το τμήμα της Ρυθ-
μιζόμενης Περιουσιακής Βάσης (ΡΠΒ), το οποίο αντιστοιχεί σε
κεφαλαιοποιημένες επιχορηγήσεις που είχε λάβει ο Διαχειριστής
για την κατασκευή του υφιστάμενου συστήματος φυσικού αερίου.

3ον Πραγματοποιήθηκε διόρθωση των προβλέψεων της μελλοντικής
ζήτησης φυσικού αερίου στην ελληνική αγορά, για την περίοδο
2006-2016.
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4ον Οι επιχορηγήσεις που έχει λάβει ο Διαχειριστής του ΕΣΦΑ για τις
υφιστάμενες, αλλά και τις μελλοντικές επενδύσεις, συμπεριλαμ-
βάνονται στις προς ανάκτηση αποσβέσεις.

5ον Ως πρώτο έτος εφαρμογής των τιμολογίων θεωρείται το 2006 (αντί
του 2005 που προβλεπόταν στο υπό διαβούλευση σχέδιο).

6ον Το ποσοστό ενσωμάτωσης του απαιτούμενου εσόδου του σταθ-
μού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου (Υ.Φ.Α.) στο απαιτούμενο
έσοδο της μεταφοράς αυξάνεται από 90% σε 95%.
Οι αλλαγές αυτές, σε σχέση με το αρχικό σχέδιο Υ.Α. του Δε-

κεμβρίου, έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση της μέσης χρέωσης
του τιμολογίου κατά 4% περίπου από το έτος 2008 και μετά.

Παράλληλα, βρίσκεται σε τελικό στάδιο επεξεργασίας από τη
ΔΕΠΑ Α.Ε. το σχέδιο του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήμα-
τος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) καθώς και της Πρότυπης Σύμβασης Χρή-
σης του ΕΣΦΑ, τα οποία, στη συνέχεια, θα αποσταλούν για σχετική
γνωμοδότηση στη ΡΑΕ (όπως προβλέπεται από τον ν.3428). 

Η έκδοση, στα τέλη Απριλίου, του Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ,
με τον οποίον θα ρυθμίζονται τα θέματα διαχείρισης, ανάπτυξης και
πρόσβασης στο ΕΣΦΑ των Προμηθευτών και των Επιλεγόντων
Πελατών, θα αποτελέσει το τρίτο και τελικό βήμα για την πλήρη απε-
λευθέρωση της αγοράς φυσικού αερίου στη χώρα μας.

Επισημαίνεται ότι, από την ψήφιση του νέου νόμου για την απε-
λευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου, έχει ήδη ξεκινήσει το
σταδιακό άνοιγμα της αγοράς του φυσικού αερίου, με ορισμό
νέων Επιλεγόντων Πελατών (πελάτες που έχουν δικαίωμα επιλογής
του προμηθευτή τους), πέραν εκείνων που προβλέπονταν από τον
Ν.3175 του 2003. Συγκεκριμένα, έχουν οριστεί Επιλέγοντες Πελάτες:
• Από την έναρξη ισχύος του νέου νόμου, ήδη όλοι οι κάτοχοι

άδειας συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, με ετή-
σια κατανάλωσή άνω των 100.000MWh.

• Από 15 Νοεμβρίου 2008, οι μη οικιακοί πελάτες που είναι εγ-
κατεστημένοι εκτός των γεωγραφικών περιοχών δικαιοδοσίας των
ΕΠΑ, καθώς επίσης οι ΕΠΑ Αττικής, Θεσσαλίας και Θεσσαλο-
νίκης, για νέες ποσότητες φυσικού αερίου, πέραν εκείνων, για
την προμήθεια των οποίων έχουν συνάψει σύμβαση με την
ΔΕΠΑ.

• Από 15 Νοεμβρίου 2009, όλοι οι οικιακοί πελάτες που δεν βρί-
σκονται εντός γεωγραφικής περιοχής αρμοδιότητας των ΕΠΑ.

• Από τη λήξη του χρόνου ισχύος των αδειών των ΕΠΑ Αττικής,
Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας, όπως έχει ορισθεί κατά το χρόνο
έκδοσής τους, οι λοιποί πελάτες των ΕΠΑ αυτών.

• Οι νέες ΕΠΑ που συστήνονται.
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Μέτρα για την υποκατάσταση της χρήσης
του πετρελαίου με φυσικό αέριο, 

σε όλα τα δημόσια κτίρια 
Αθήνα, 23 Μαρτίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου συμμετείχαν σε
σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης με τους
γενικούς γραμματείς και εκπροσώπους των 17 υπουργείων της Κυ-
βέρνησης. Αντικείμενο της σύσκεψης ήταν η εξέταση της προόδου
υλοποίησης της πολιτικής της Κυβέρνησης και του υπουργείου Ανά-
πτυξης για τη χρήση φυσικού αερίου, για την υποκατάσταση του πε-
τρελαίου θέρμανσης και την ενίσχυση της ευστάθειας του ηλεκτρικού
συστήματος, όπως αυτή εκφράστηκε στην Κοινή Υπουργική Από-
φαση (Κ.Υ.Α.) των υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης Προκόπη Παυλόπουλου, Οικονομίας και Οικονομι-
κών Γιώργου Αλογοσκούφη και Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα. Η
απόφαση αυτή προβλέπει τη σύνδεση των δημόσιων κτηρίων, όπου
υπάρχει η δυνατότητα, με φυσικό αέριο, το οποίο θα υποκαταστήσει
τη χρήση του πετρελαίου θέρμανσης και την εγκατάσταση πυκνωτών
αντιστάθμισης στα δημόσια κτήρια της υπόλοιπης χώρας, με σκοπό
τον περιορισμό της αέργου ισχύος για την ενίσχυση της ευστάθειας
του συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας. 
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Έναρξη έργων για τον αγωγό φυσικού αερίου 
Κομοτηνή - Αλεξανδρούπολη 

Αθήνα, 3 Απριλίου 2006

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στα εγκαίνια κατασκευής του αγωγού Φυσικού Αερίου 
Κομοτηνής-Αλεξανδρούπολης

«Βρισκόμαστε σήμερα στην ευχάριστη θέση, ο απευθυνόμενος
προς εσάς, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αναστάσιος Νεράντζης, ο
υφυπουργός Εξωτερικών Ευριπίδης Στυλιανίδης, ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, ο γενικός γραμ-
ματέας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος
και οι βουλευτές Ξάνθης Φίλιππος Τσαλίδης, Ροδόπης Ιλχάν Αχμέτ
και Έβρου Αλέξανδρος Δερμετζόπουλος, να εγκαινιάσουμε την
έναρξη της κατασκευής του αγωγού Φυσικού Αερίου Κομοτηνής - Αλε-
ξανδρούπολης, ο οποίος διασυνδέει την Αλεξανδρούπολη με το
εθνικό σύστημα αγωγών Φυσικού Αερίου. Το έργο αυτό είναι ιδιαίτερα
σημαντικό, αφού αποτελεί επέκταση του αγωγού Αλεξανδρούπολη-
Κήποι την έναρξη κατασκευής του οποίου εγκαινίασαν τον Ιούλιο του
2005 οι πρωθυπουργοί της Ελλάδας και της Τουρκίας Κώστας Κα-
ραμανλής και Ταγίπ Ερντογάν. 

Διευκρινίζουμε ότι με την ολοκλήρωση της διασύνδεσης Ελλάδας
- Τουρκίας, θα δώσει τη δυνατότητα μιας ακόμη πύλης εισόδου και
τροφοδοσίας της Χώρας με φυσικό αέριο και, κατά συνέπεια, θα βελ-
τιώσει το ενεργειακό μας ισοζύγιο. Επιπλέον, σε συνδυασμό με την
υλοποίηση της διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας θα ολοκληρωθεί ο
ενεργειακός διάδρομος που θα συνδέει τις χώρες παραγωγούς της
Κασπίας και της Μέσης Ανατολής με τις ενεργοβόρες αγορές της Κεν-
τρικής και Δυτικής Ευρώπης.

Η κατασκευή του αγωγού που εγκαινιάζεται σήμερα, αναμένεται
να ολοκληρωθεί έως το τέλος του χρόνου. Το συνολικό έργο από την
Κομοτηνή έως τους Κήπους, συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρη-
σιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» και με συμμετοχή δημόσιας
δαπάνης σε ποσοστό 58% και προϋπολογισμό-εκτίμηση που θα
φθάσει τα 81,5 εκατ. ευρώ.

Επισημαίνεται ότι η κατασκευή του τμήματος Κομοτηνή - Αλεξαν-
δρούπολη, ανατέθηκε στην κοινοπραξία STROYTRANSGAZ - ΠΡΟ-
ΜΗΘΕΑΣ Gas, με βάση το Προσάρτημα της 1ης Ιουλίου 1993 και το
Πρωτόκολλο της 19ης Δεκεμβρίου 1994 μεταξύ της Ελληνικής Δημο-
κρατίας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας, που κυρώθηκε με το Νόμο
2299/1995, σε συνέχεια της Διακρατικής Συμφωνίας της 7ης Οκτωβρίου
1987 για την προμήθεια φυσικού αερίου στην Ελληνική Δημοκρατία.
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Τα τελευταία δύο χρόνια στον τομέα της ενέργειας η Κυβέρνηση,
σχεδιάζει και υλοποιεί μία επιθετική και εξωστρεφή ενεργειακή πολι-
τική που στόχο έχει να καταστήσει τη Χώρα ενεργειακό δίαυλο στους
τομείς του πετρελαίου, του αερίου και του ηλεκτρισμού, μέσω των Διε-
θνών Διασυνδέσεων. Ενδεικτικά αναφέρω:
• Τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη για την κατα-

σκευή του οποίου συνεργαζόμαστε στενά με τις κυβερνήσεις της
Ρωσίας και της Βουλγαρίας. Η υλοποίηση του έργου αυτού θα
συμβάλει όχι μόνο στην ενίσχυση της θέσης της Χώρας μας στον
παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη, αλλά και στην περαιτέρω οικονο-
μική ανάπτυξη της ευαίσθητης περιοχής της Θράκης.

• Τον Ελληνοτουρκικό αγωγό, που θα εγκαινιάσουμε σε λίγους
μήνες.

• Τον Ελληνοϊταλικό αγωγό που θα ξεκινά από τη Δυτική Θεσπρω-
τία και θα καταλήγει στο Ότραντο της Ιταλίας. Αυτός ο αγωγός θα
αποτελείται από δύο τμήματα: Από ένα χερσαίο αγωγό, μέχρι τον
Σταυρολιμένα Θεσπρωτίας που θα δώσει τη δυνατότητα για σύν-
δεση με φυσικό αέριο, πολλών περιοχών της Κεντρικής και Δυτι-
κής Μακεδονίας και της Ηπείρου, και από έναν υποθαλάσσιο
αγωγό, μήκους 212 χιλιομέτρων που θα φθάσει σε βάθος 1.450
μέτρων και θα οδηγήσει στη σύνδεση του Ελληνικού με το Ιταλικό
σύστημα μεταφοράς φυσικού αερίου.
Παράλληλα, προωθείται και η ίδρυση τριών νέων Εταιριών Πα-

ροχής Αερίου στις περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης,
Κεντρικής Μακεδονίας και Ανατολικής Στερεάς και Εύβοιας για την
περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου με δίκτυα μέσης και χαμη-
λής πίεσης, σε όσο το δυνατό περισσότερες περιοχές της Χώρας.

Θέλω ακόμη να υπογραμμίσω ότι η υπογραφή της Συνθήκης για
την Ενεργειακή Κοινότητα τον περασμένο Οκτώβριο στην Αθήνα, θα
οδηγήσει στη δημιουργία ενός σταθερού επενδυτικού κλίματος στην
ευρύτερη περιοχή και θα οδηγήσει στην ταχύτερη υλοποίηση των στό-
χων που έχει θέσει η Νέα Διακυβέρνηση.

Σήμερα, η ΔΕΠΑ, ο πρόεδρός της Ραφαήλ Μωυσής, ο αντιπρό-
εδρός της Μιχάλης Καραμίχος, και ο διευθύνων σύμβουλος Αση-
μάκης Παπαγεωργίου, με τη στήριξη του Υπουργείου Ανάπτυξης,
μέσα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» σχε-
διάζει και υλοποιεί το πρόγραμμα ανάπτυξης των διασυνοριακών
αγωγών φυσικού αερίου, αλλά και το δίκτυο μέσα στην Ελληνική Επι-
κράτεια. Στο πλαίσιο της απελευθερωμένης αγοράς, όπως αυτή δια-
μορφώθηκε με τις πρόσφατες νομοθετικές πρωτοβουλίες μας, η
ΔΕΠΑ υλοποιεί ένα επενδυτικό πρόγραμμα που για το 2006 ανα-
μένεται να υπερβεί τα 100 εκατομμύρια ευρώ, καθιστώντας την έτσι,
έναν από τους μεγαλύτερους επενδυτές της Χώρας. Στέκομαι ιδιαί-
τερα σ’ αυτό και υπογραμμίζω ότι τα 9 μεγάλα προγραμματισμένα
έργα επεκτάσεων και ενισχύσεων του Εθνικού Συστήματος Φυσικού
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Αερίου είναι προϋπολογισμού 310 εκατ. ευρώ. και μαζί με τη δαπάνη
του νέου σταθμού τροφοδοσίας λεωφορείων στην Ανθούσα Αττικής
είναι προϋπολογισμού 315,3 εκατ. ευρώ. Τα επί μέρους έργα που
εκτελέστηκαν ή εκτελούνται ή είναι υπό δημοπράτηση σε 13 Νομούς
της Χώρας, για τη διασύνδεση με φυσικό αέριο βιομηχανικών, βιοτε-
χνικών επιχειρήσεων, δημόσιων κτιρίων (Νοσοκομεία κ.λπ.) και οι-
κιακών καταναλωτών είναι προϋπολογισμού 77,8 εκατ. ευρώ. 

Μέχρι το 2010 η ΔΕΠΑ θα σκάβει όλο το βόρειο άξονα της
χώρας, από τη Θράκη έως την Ήπειρο, προωθώντας τα δίκτυα
φυσικού αερίου, υλοποιώντας επενδύσεις εκατοντάδων εκατομ-
μυρίων ευρώ και δημιουργώντας χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας,
κίνηση στην αγορά και φέρνοντας περισσότερη ανάπτυξη. 

Τα οφέλη από τη σταθερή προώθηση τόσο μεγάλων ενεργειακών
έργων στους τομείς του ηλεκτρισμού, του πετρελαίου και του αερίου,
όπως αυτό που εγκαινιάζεται σήμερα, είναι προφανή για τη Χώρα και
τις μεγάλες εγχώριες δημόσιου χαρακτήρα ενεργειακές επιχειρήσεις,
τη ΔΕΗ, τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, τη ΔΕΠΑ, αλλά και εγχώριες
ιδιωτικές ενεργειακές επιχειρήσεις με όραμα, στρατηγική και σχέδιο.

Συγχαίρω τα στελέχη της ΔΕΠΑ, τη διοίκησή, τον πρόεδρο, τον
αντιπρόεδρο και τον διευθύνοντα σύμβουλό της, την ανάδοχο εταιρεία
και τα στελέχη της.

Σας ευχαριστώ και εύχομαι προς το τέλος του έτους όλοι εμείς
εδώ μαζί με τους γείτονες μας από την Τουρκία να εγκαινιάσουμε και
τη λειτουργία του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού, που αποτελεί σταθμό
στην οικονομική ανάπτυξη και τη συνεργασία των λαών της περιο-
χής.»
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Διεύρυνση των Ελεύθερων Ζωνών 
για περαιτέρω ανάπτυξη διεθνών δραστηριοτήτων 

Αθήνα, 6 Απριλίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, στη συνέχεια συ-
νεργασίας του με τον υπουργό Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δη-
μόσιων Έργων Γιώργο Σουφλιά για το Γενικό Χωροταξικό
Σχεδιασμό και τα Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια, προχώρησε σε πρόταση
εξέτασης δημιουργίας 4 - 5 νέων Ελευθέρων Ζωνών, που θα ανα-
δείξουν την Ελλάδα ως πύλη εισόδου για τα Βαλκάνια, τη Νοτιοανα-
τολική Ευρώπη, τις χώρες του Ευξείνου Πόντου και της Μεσογείου
και θα τονώσουν δραστικά την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρή-
σεων σε όλους τους τομείς, όπως μεταποίηση, εμπόριο, παροχή υπη-
ρεσιών.

«Πρωταρχικός σκοπός μιας Ελεύθερης Ζώνης», τονίζει ο κ. Δ.
Σιούφας, «είναι η αποθήκευση, η διακίνηση και ενδεχομένως η
μεταποίηση κυρίως μη κοινοτικών προϊόντων και η διευκόλυνση
του διεθνούς εμπορίου και, συνεπώς, ως καταλληλότεροι χώροι,
για νέες Ελεύθερες Ζώνες, είναι γενικά τα λιμάνια, καθώς επίσης
και βιομηχανικές περιοχές κοντά στα σύνορα ή σε οδικούς και
σιδηροδρομικούς άξονες, ενώ μια άλλη προσέγγιση είναι να
δούμε και την πλευρά του νησιωτικού συμπλέγματος.»

«Οι περιοχές αυτές», τονίζει ο κ. Δ. Σιούφας, «πρόκειται να εξο-
πλιστούν με οικονομικά και επενδυτικά κίνητρα, αλλά και κατάλ-
ληλες υποδομές, ώστε να μπορέσουν να αποτελέσουν χώρο
οικονομικής και επιχειρηματικής εγκατάστασης και ανάπτυξης
διεθνών δραστηριοτήτων.»

Σήμερα λειτουργούν στην Ελλάδα Ελεύθερες Ζώνες στα Λιμάνια
του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης και του Ηρακλείου. Επιπλέον, η ΝΑ-
ΒΙΠΕ Αστακού και το ΒΙΟΠΑ Ορμενίου είναι Ελεύθερες Ζώνες που
θα αρχίσουν να λειτουργούν μόλις ολοκληρωθούν τα απαραίτητα
έργα υποδομών.
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Καθιέρωση εκδηλώσεων για την προβολή 
του ελληνικού ελαιολάδου 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2006

Ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκού-
φης, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Αγρο-
τικής Ανάπτυξης Ευάγγελος Μπασιάκος, η υπουργός Τουριστικής
Ανάπτυξης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά, ο υφυπουργός Εξωτερικών Ευ-
ριπίδης Στυλιανίδης και ο γενικός γραμματέας Πολιτισμού Χρήστος
Ζαχόπουλος παρουσίασαν σε κοινή Συνέντευξη Τύπου τις δράσεις
στο πλαίσιο του Έτους Ελαιολάδου και Ελιάς, όπως έχει ανακηρύχ-
θηκε το 2006. Κατά τη Συνέντευξη Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Στο πλαίσιο των ετών Ανταγωνιστικότητας από το 2005 έως το
2010, η κυβέρνηση ανέδειξε το 2006 ως Έτος Ελαιόλαδου και
Ελιάς. Έξι υπουργεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προωθήσουν
ένα από τα σημαντικότερα στοιχεία και παραγωγή της ελληνικής γης,
την ελιά και το ελαιόλαδο. Τρεις είναι οι άξονες με την εξειδίκευση από
την πλευρά του υπουργείου Ανάπτυξης που θεωρεί την ελιά και το
ελαιόλαδο ισχυρό αναπτυξιακό βραχίονα. Ποιότητα, τυποποίηση
και πιστοποίηση και εκτεταμένη ενημέρωση στο εσωτερικό και
το εξωτερικό για τα σημαντικά διατροφικά πλεονεκτήματα που
έχουν το ελαιόλαδο και η ελιά. 

Η προσπάθειά μας ως υπουργείου Ανάπτυξης εστιάζεται σε τρία
σημαντικά θέματα. 

Πρώτον, στην περαιτέρω ενίσχυση της τυποποίησης του ελληνι-
κού ελαιόλαδου και της ελληνικής ελιάς. Δεύτερον, στη δημιουργία
τριών ακόμα εργαστηρίων για το ελαιόλαδο, γιατί το μοναδικό το
οποίο υπάρχει στην Ελλάδα διεθνώς πιστοποιημένο είναι αυτό που
διαθέτει στην Αθήνα το υπουργείο Ανάπτυξης. Θα δημιουργηθούν
άλλα τρία. Ένα στην Πελοπόννησο, ένα στην Κρήτη και ένα στην
Λέσβο. Ο τρίτος άξονας, αναφέρεται στα θέματα που σχετίζονται με
την ενημέρωση του καταναλωτικού κοινού για τα διατροφικά, υγιεινά
πλεονεκτήματα της χρήσης του ελαιόλαδου. Με εκτεταμένη ενημέ-
ρωση της κοινής γνώμης, των πολιτών-καταναλωτών και ιδιαίτερα τη
χρήση τυποποιημένου και πιστοποιημένου ελαιόλαδου για να απο-
φεύγονται ζητήματα σύγχυσης και νοθειών περί το ελαιόλαδο. 

Πιστεύω, ότι αυτή η πρωτοβουλία, η οποία τελεί υπό την ηγεσία
του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και με τη συνδρομή των
άλλων πέντε υπουργείων, θα δώσει τη δυνατότητα, όλα τα επόμενα
χρόνια, αναδεικνύοντας τα σημαντικά ελληνικά προϊόντα που μπορούν
να διεισδύσουν ακόμη περισσότερο στις διεθνείς αγορές, να έχουμε
μια συνολικότερη κινητοποίηση και ευαισθητοποίηση για εξωστρέφεια
των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και ταυτόχρονα σημαντική
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ενίσχυση του άλλου πυλώνα της οικονομίας μας, του τουρισμού. Με
την έννοια ότι τα εκατομμύρια τουριστών που έρχονται στη χώρα μας
να δίνουν βάρος στα προϊόντα εκείνα της ελληνικής γης και της ελλη-
νικής διατροφής που αποτελούν σημαντικά στοιχεία και πλεονέκτημα
για την έλευση στην Ελλάδα περισσότερων τουριστών. 

Το ελαιόλαδο και η ελιά βρίσκονται σε ολόκληρη τη χώρα, είναι
βασικό στοιχείο της περιφερειακής ανάπτυξης και οι πρωτοβουλίες
του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης προς αυτή την κατεύθυνση να
ενισχύσει ακόμη περισσότερο έναν από τους δυναμικότερους κλά-
δους της αγροτικής οικονομίας στην ελληνική περιφέρεια συνεπάγεται
σημαντικά ωφελήματα για τον Έλληνα αγρότη που ασχολείται με την
ελαιοκομία.»

Το πρόγραμμα του Υπουργείου Ανάπτυξης 
για το Έτος Ελαιόλαδου και Ελιάς

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο υπουργός Ανά-
πτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Πα-
παθανασίου και ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Μανούσος
Βολουδάκης, μέσα στο πλαίσιο του Έτους Ελαιόλαδου και Ελιάς,
προωθεί μια σειρά δράσεων. 

Οι δράσεις αυτές ξεκινούν από τη φάση της τυποποίησης του
προϊόντος και φτάνουν ως την τελική κατανάλωση. Όπως σε όλες τις
δράσεις του υπουργείου Ανάπτυξης, ειδική μέριμνα λαμβάνεται για
την ενίσχυση της Περιφερειακής διάστασης της συγκεκριμένης πολι-
τικής, αλλά και για τη συμμετοχή όλων των φορέων της αγοράς στην
υλοποίηση των στόχων. Ακόμα, δόθηκε έμφαση στο να σχεδιασθούν
δράσεις, οι οποίες θα δώσουν αποτελέσματα που θα αξιοποιούνται
και στο μέλλον, και όχι μόνο φέτος. Τρεις είναι οι άξονες. Ποιότητα,
τυποποίηση και πιστοποίηση - εξαγωγές και εξωστρέφεια.

Οι βασικές δράσεις είναι οι ακόλουθες: 
Πρώτον, η δημιουργία τριών ολοκληρωμένων εργαστηρίων ανά-

λυσης ελαιόλαδου σε τρεις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της χώρας
(Πελοπόννησος, Κρήτη, Λέσβος). Τα εργαστήρια αυτά θα ιδρυθούν
στα πρότυπα του εργαστηρίου το οποίο διαθέτει το υπουργείο Ανά-
πτυξης στην Πλατεία Κάνιγγος και το οποίο είναι το μοναδικό στη
χώρα μας εργαστήριο πιστοποιημένο από το Παγκόσμιο Συμβούλιο
Ελαιόλαδου. Πρέπει να σημειωθεί ότι η Ιταλία διαθέτει 29 τέτοια ερ-
γαστήρια. Με τη δράση αυτή τίθεται στη διάθεση του παραγωγού, του
τυποποιητή, του εξαγωγέα, του καταναλωτή όλη τη τεχνογνωσία που
υπάρχει σήμερα γύρω από την ανάλυση του ελαιόλαδου. 

Δεύτερον, προκηρύσσεται διαγωνισμός σχεδιασμού συσκευα-
σίας ελαιόλαδου. Διαπιστώθηκε ότι παρά την υψηλή του ποιότητα, το
ελληνικό ελαιόλαδο πολλές φορές υστερεί στη διεθνή αγορά σε επί-
πεδο εικόνας. Για να δημιουργηθεί μια δυναμική βελτίωσης της εικό-
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νας, προκηρύσσεται διαγωνισμός για την καλύτερη φιάλη, την καλύ-
τερη ετικέτα, και το καλύτερο κουτί ελαιόλαδου. Πέραν των χρηματι-
κών επάθλων, οι νικητές σχεδιαστές θα έχουν την ευκαιρία να
συνάψουν σύμβαση με τις εταιρείες που θα ενδιαφερθούν για το έργο
τους. Θα έχουν βεβαίως το δικαίωμα και εταιρείες τυποποίησης να
συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τα σχεδιαστικά τους τμήματα. Προ-
άγεται με αυτό τον τρόπο η απαραίτητη στο σύγχρονο marketing διά-
σταση της εικόνας. 

Τρίτον, συντάσσονται, εκτυπώνονται και διανέμονται μια σειρά
από έντυπα με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση τόσο
του κοινού όσο και των επαγγελματιών της ελιάς και του ελαιόλαδου
στα θέματα της ποιότητας. Πρόκειται να εκδοθούν τα εξής : 
- ένας πρακτικός οδηγός βέλτιστων πρακτικών για τυποποιητές
- ένας πρακτικός οδηγός βέλτιστων πρακτικών για εμπόρους / δια-

κινητές
- ένα φυλλάδιο - οδηγός του καταναλωτή για τα ζητήματα της ποι-

ότητας
Τέταρτον, διοργανώνεται μια σειρά ενημερωτικών πρωτοβου-

λιών. Κατ’ αρχήν ενημερώνονται για ζητήματα ποιότητας οι κατανα-
λωτικές οργανώσεις και γίνεται συζήτηση μαζί τους. Οι σχετικές
εκδηλώσεις θα γίνουν σε μη ελαιοπαραγωγικές περιοχές, όπου η
ανάγκη πληροφόρησης του κοινού είναι μεγαλύτερη. Επιπλέον, διορ-
γανώνεται συνάντηση συνεργασίας με τους παραγωγικούς φορείς,
στα πρότυπα της πρόσφατης εκδήλωσής «Ακούμε τις Επιχειρήσεις»
στο Ζάππειο Μέγαρο.

Το υπουργείο Ανάπτυξης ανέλαβε να σχεδιάσει το λογότυπο του
Έτους Ελαιόλαδου και Ελιάς, το οποίο μετά την έγκρισή του σήμερα,
θα χρησιμοποιείται στο εξής σε όλες τις σχετικές δράσεις των υπουρ-
γείων και των φορέων και επιχειρήσεων το επιθυμούν.
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Παρέμβαση για το σύστημα μεταφοράς 
ηλεκτρικής ενέργειας 2006-2010 

Αθήνα, 25 Απριλίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Αναστάσιος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου με την ευκαιρία της υπογρα-
φής της υπουργική απόφασης, με την οποία εγκρίθηκε η νέα Μελέτη
Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
(Μ.Α.Σ.Μ) της χώρας, για την περίοδο 2006-2010 που κατάρτισε ο
ΔΕΣΜΗΕ, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Δημήτρης Σιούφας, υπουργός Ανάπτυξης
«Μαζί με τον συνάδελφό μου Τάσο Νεράντζη και τον γενικό

γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου βρισκόμαστε
σήμερα στην ευχάριστη θέση να κάνουμε μια σειρά σημαντικών ανα-
κοινώσεων έργων στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
που τα επόμενα χρόνια αλλάζουν το τοπίο και την ασφάλεια στο χώρο
της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Το διάστημα από το 2006 έως
το 2010 πρόκειται να πραγματοποιηθούν κυρίως από τη ΔΕΗ και κατά
δεύτερο λόγο από το Διαχειριστή του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας επενδύσεις πάνω από ένα δισεκατομμύριο ευρώ στον
τομέα της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Τα έργα που προβλέ-
φθηκαν και εντάχθηκαν στη νέα μελέτη ανάπτυξης του συστήματος
μεταφοράς της περιόδου 2006-2010 αποτελούν ένα σύνολο πολλών
και σημαντικών παρεμβάσεων για την ενίσχυση του συστήματος με-
ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας. Ειδικότερα προβλέπον-
ται πολύ σημαντικές παρεμβάσεις στη Στερεά Ελλάδα, την Αττική, την
Πελοπόννησο και τα νησιά των Κυκλάδων. Ανάμεσα στα έργα που
θα πραγματοποιηθούν την περίοδο 2006-2010 ξεχωρίζουν, η κατα-
σκευή του Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) Αλιβερίου, η ανά-
πτυξη του νέου ΚΥΤ στο Σχηματάρι, η υποβρύχια διασύνδεση
των Κυκλάδων με το Λαύριο και η ανάπτυξη ενός εκτεταμένου
βρόγχου 400KV στην Πελοπόννησο που θα καλύπτει την γραμμή
Πάτρα-Μεγαλόπολη-Κόρινθος και θα συμβάλει ουσιαστικά στην κά-
λυψη των ολοένα αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της ευρύτατης
αυτής περιοχής. Αποξηλώνονται οι εναέριες γραμμές μεταφοράς υψη-
λής τάσης. Πρόκειται για μια παρέμβαση-σταθμό για ένα ψηλότερο
βιοτικό επίπεδο των κατοίκων των Δυτικών Προαστίων, και ιδιαίτερα
για καλύτερη ποιότητα ζωής στους κατοίκους του Αιγάλεω και της
Αγίας Βαρβάρας. Στα δύο τελευταία χρόνια, τα δύο χρόνια της
Νέας Διακυβέρνησης, έγιναν πολλές και σημαντικές παρεμβά-
σεις στην ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής
ενέργειας. Εντάχθηκαν στο σύστημα μια σειρά νέων υποσταθμών,
αυτομετασχηματιστών και πυκνωτών. Και παράλληλα βρίσκεται σε
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εξέλιξη, ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εγκατάστασης πυκνωτών σε όλα
τα κτήρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου
δημόσιου τομέα και της Αυτοδιοίκησης. Με τις παρεμβάσεις που έγι-
ναν μέχρι σήμερα, αλλά και με τις νέες παρεμβάσεις που θα γίνουν
τα επόμενα χρόνια μέχρι το 2010, και τα οποία προβλέπει η νέα με-
λέτη ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
ενισχύουμε ακόμα πιο πολύ το σύστημα μεταφοράς, με μεγάλα
οφέλη τόσο για την οικονομική όσο και για την περιφερειακή
ανάπτυξη της χώρας.

Σύμφωνα με τη νέα ΜΑΣΜ γίνονται σημαντικές παρεμβάσεις με
σκοπό την περαιτέρω ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας σε ολόκληρη την επικράτεια.

Τα βασικότερα σημεία, στα οποία επικεντρώνεται η νέα ΜΑΣΜ και
τα οποία διαφέρουν από τη ΜΑΣΜ της προηγούμενης περιόδου
2005-2009 είναι:

Πρώτον: Η κατασκευή νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης
(ΚΥΤ). 

Ειδικότερα, προβλέπονται 
• Η κατασκευή του ΚΥΤ Ρουφ και η σύνδεσή του με το σύστημα

των 400kV με υπόγεια καλώδια. Με το έργο αυτό θα επιτραπεί η
δημιουργία ενός ισχυρού σημείου απομάστευσης ισχύος από τα
400kV πλησίον του Κέντρου της Αθήνας και η σύνδεσή του με
τρία υπόγεια καλώδια 400kV με τα εναέρια κυκλώματα 400kV με-
ταξύ των ΚΥΤ Κουμουνδούρου και του ΚΥΤ Αχαρνών. 
Έτσι, καλύπτονται σε βάθος χρόνου σημαντικές ανάγκες εξυπη-
ρέτησης του φορτίου για το Λεκανοπέδιο, αποφορτίζεται το ΚΥΤ
Κουμουνδούρου, ενισχύεται η ευστάθεια του νότιου Συστήματος,
ενώ δεδομένου ότι το ΚΥΤ Ρουφ είναι κλειστού τύπου, η κατα-
σκευή του θα συμβάλει ουσιαστικά στην περιβαλλοντική αναβάθ-
μιση της περιοχής. 
Επιπλέον, καθίσταται δυνατή η αποξήλωση 4 εναέριων γραμ-
μών μεταφοράς υψηλής τάσης που σήμερα διέρχονται πάνω
από τις πυκνοκατοικημένες περιοχές του Αιγάλεω και της Αγίας
Βαρβάρας μεταξύ του Ρουφ και του ΚΥΤ Κουμουνδούρου που θα
συμβάλει σημαντικά στην αναβάθμιση του βιοτικού επιπέδου των
κατοίκων.

• Η κατασκευή του ΚΥΤ Αλιβερίου και η σύνδεσή του με το σύ-
στημα των 400kV, με σκοπό την απορρόφηση της παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από τη νέα μονάδα του Αλιβερίου.

• Η ανάπτυξη νέου ΚΥΤ στο Σχηματάρι, με σκοπό την αντικατά-
σταση του υφισταμένου παλαιού Υ/Σ στην περιοχή καθώς επίσης
την ενίσχυση της τροφοδοσίας μιας περιοχής με αυξημένα βιο-
μηχανικά φορτία.
Δεύτερον: Η διασύνδεση των Κυκλάδων. Προβλέπεται η υπο-

βρύχια καλωδιακή σύνδεση της Σύρου με το ενεργειακό κέντρο του
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Λαυρίου και εφεδρικά με την Άνδρο, καθώς και καλωδιακές συνδέ-
σεις της Σύρου με την Πάρο, τη Νάξο, τη Μύκονο και την Τήνο.

Η ανάπτυξη της διασύνδεσης των Κυκλάδων αποβλέπει αφενός
μεν στην ασφαλή τροφοδότηση των νήσων, αφετέρου δε στη μείωση
του κόστους καυσίμου και της εκπομπής ρύπων που προέρχονται
από την ολοένα αυξανόμενη ενεργειακή τροφοδότηση των νησιών
αυτών από το Ηπειρωτικό Σύστημα.

Τρίτον: Η ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς 400kV στην
Πελοπόννησο.

Η αρχικά προβλεπόμενη σύνδεση του ΚΥΤ Πάτρας απευθείας με
το ΚΥΤ Κορίνθου, αντικαθίσταται από τη στρατηγική ανάπτυξης ενός
εκτεταμένου βρόχου 400kV στην Πελοπόννησο που θα συνδέσει
την περιοχή της Πάτρας με τη Μεγαλόπολη, τη Μεγαλόπολη με την
Κόρινθο και την Κόρινθο με το ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Με την υλοποίηση του βρόχου των 400kV Πάτρα-Μεγαλόπολη-
Κόρινθος και μελλοντική κατασκευή νέου ΚΥΤ στη Μεγαλόπολη αφε-
νός μεν διασφαλίζεται σε μεγάλο βαθμό η εξυπηρέτηση των φορτίων
της Πελοποννήσου, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο, αφετέρου δε
παρέχεται η δυνατότητα για ανάπτυξη νέων μονάδων παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας στην περιοχή της Μεγαλόπολης.»

Αναστάσιος Νεράντζης, υφυπουργός Ανάπτυξης
«Τα μέτρα αυτά δεν έχουν μόνο κολοσσιαία τεχνική σημασία,

καθώς ενισχύουν το Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας,
αλλά ενέχουν και μια δραστική ποιοτική μεταβολή της ζωής των κα-
τοίκων. Γενεές, γενεών μεγάλωσαν έχοντας μέσα στην αυλή τους αυ-
τούς τους πυλώνες υψηλής τάσεως, οι οποίοι πράγματι θεωρούνται
επιστημονικά ότι χωρίς να έχουν επιπτώσεις στην υγεία, δεν είναι οι
ιδανικότεροι μέσα στον αστικό ιστό. Με αυτά τα μέτρα δημιουργείται
η δυνατότητα αποξηλώσεως των πυλώνων αυτών της υψηλής τά-
σεως και έτσι η Νέα Διακυβέρνηση αποδεικνύει ότι και τα Δυτικά Προ-
άστια, το Αιγάλεω, η Αγία Βαρβάρα έχουν, και αυτά, το ίδιο δικαίωμα
ζωής. Μιας ζωής καλύτερης, ποιοτικότερης και ουσιαστικότερης. Αυτό
είναι ένα σημείο στο οποίο θα ήθελα ιδιαίτερα να σταθώ και το οποίο
πρέπει ιδιαίτερα να εξάρουμε, κοντά σε όσα άλλα είπε εύστοχα ο
υπουργός προηγουμένως.»

Νίκος Στεφάνου, γενικός γραμματέας υπουργείου Ανάπτυξης
«Η κατάρτιση της νέας Μελέτης Ανάπτυξης του Συστήματος Με-

ταφοράς, η οποία υλοποιείται με την υπουργική απόφαση αποτελεί
μια πραγματικά σημαντική παρέμβαση στα ζητήματα του Συστήματος
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι δύο υπουργοί έκαναν ειδική
μνεία στο ζήτημα της αποξύλωσης των πυλώνων από τις περιοχές
του Αιγάλεω και της Αγίας Βαρβάρας, που ήταν και πάγιο αίτημα των
κατοίκων, αλλά και των δημοτικών αρχόντων τους. Από εκεί και πέρα
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θα πρέπει να ξεχωρίσουμε και τις άλλες παρεμβάσεις. Και τη μεγάλη
παρέμβαση που γίνεται στην Πελοπόννησο, και την υποβρύχια δια-
σύνδεση Λαυρίου-Σύρου που αποτελεί μια ακόμη σημαντική παρέμ-
βαση με περιβαλλοντικά και προφανή οικονομικά και τουριστικά
οφέλη για τις περιοχές αυτές. Θα ήθελα, επίσης, να προσθέσω ότι
μαζί με τις επενδύσεις που θα γίνουν στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας και τις οποίες ο υπουργός Ανάπτυξης προσδιόρισε
περίπου στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, εάν συμπεριλάβουμε και τις
επενδύσεις που περιμένουμε τόσο από τη ΔΕΗ, όσο και από τις ιδιω-
τικές επιχειρήσεις στο σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας,
αλλά και τις επενδύσεις στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, εκτιμάμε
ότι στην περίοδο 2006-2010 οι συνολικές επενδύσεις θα υπερ-
βούν τα τέσσερα δισεκατομμύρια ευρώ. Πρόκειται πραγματικά για
ένα τεράστιο επενδυτικό απόθεμα, για πόρους οι οποίοι θα καλύψουν
και θα δώσουν πόντους ανάπτυξης τόσο στο Λεκανοπέδιο, όσο και
κυρίως στην ελληνική περιφέρεια.» 
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Ιστορική ενεργειακή συμφωνία 
με την Αίγυπτο 

Αθήνα, 7 Μαΐου 2006

Δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα προς τα
Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας που παρευρέθησαν στη υπογραφή
του Μνημονίου Συνεργασίας:

«Σήμερα, μαζί με το συνάδελφό μου υπουργό Πετρελαίου της
Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου Σ. Φάχνι, υπογράψαμε μια ιστο-
ρική συμφωνία. Με το Μνημόνιο Συνεργασίας θέσαμε την αφετηρία
για την ενεργειακή συνεργασία των δύο χωρών στον τομέα του φυσι-
κού αερίου και πετρελαίου, ειδικά στην έρευνα και την εκμετάλλευση. 

Οι δύο χώρες προσδοκούν πολλά απ’ αυτή τη συνεργασία. Η Αί-
γυπτος, που εξελίσσεται σε μια ισχυρή παγκόσμια παραγωγική και
εξαγωγική δύναμη στον τομέα του φυσικού αερίου και η Ελλάδα, που
μετατρέπεται σε δίαυλο μεταφοράς φυσικού αερίου από τις χώρες πα-
ραγωγής της ευρύτερης περιοχής προς τα μεγάλα Ευρωπαϊκά κέντρα
κατανάλωσης, θα έχουν αμοιβαία οφέλη από αυτή τη συνεργασία.

Συμφωνήσαμε να συσταθεί μεικτή Επιτροπή με εκπροσώπους
από τις δύο χώρες με σκοπό, πολύ σύντομα, να καταλήξουμε στο
ακριβές περιεχόμενο της συνεργασίας μας.

Θα ήθελα να επισημάνω ότι μετά την επίσκεψη του Προέδρου της
Δημοκρατίας Κ. Παπούλια και του Πρωθυπουργού Κ. Καραμανλή
στην Αίγυπτο, η σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας
επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη βούληση των χωρών μας να
ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο τις παραδοσιακά άριστες μεταξύ
μας σχέσεις. Σχέσεις που χάνονται στα βάθη των αιώνων.

Τέλος, οφείλω να συγχαρώ δημόσια την Αιγυπτιακή κυβέρνηση
για την κατασκευή και λειτουργία της Αλεξανδρινής Βιβλιοθήκης, που
αποτελεί ένα σύγχρονο θαύμα. Πρόκειται για μια ανεκτίμητη προφορά
του Προέδρου Χ. Μουμπάρακ, της κυβέρνησης και του λαού της Αι-
γύπτου όχι μόνο στις χώρες και τους λαούς της Μεσογείου αλλά σε
όλη την ανθρωπότητα». 

Περισσότερα στη σελίδα 1819, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Σημαντική βελτίωση της ανταγωνιστικότητας 
της χώρας το 2005-2006 

Αθήνα, 10 Μαΐου 2006

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά τη δημοσί-
ευση, σήμερα, της Παγκόσμιας Επετηρίδας για την Ανταγωνιστι-
κότητα World Competitiveness Yearbook 2006 του International
Institute for Management Development (IMD), έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η Ελλάδα για πρώτη φορά, μετά το 2001, βελτιώνει τη θέση της
στη συνολική διεθνή κατάταξη ανταγωνιστικότητας. Συγκεκριμένα, αν-
τέστρεψε την επί πενταετία συνεχή πτωτική της πορεία στην κατάταξη
των διεθνών δεικτών ανταγωνιστικότητας και ανεβαίνει κατά 8 ολό-
κληρες θέσεις, σε σχέση με πέρυσι. Υπογραμμίζεται ότι η άνοδος
της χώρας στο δείκτη του IMD που είναι ένας από τους δυο κύριους
δείκτες που μετρούν τη διεθνή ολική ανταγωνιστικότητα των οικονο-
μιών, συνδέεται άμεσα με τη βελτίωση που παρουσίασε η χώρα
μας σε όλους σχεδόν τους επιμέρους δείκτες της έκθεσης.

Η φετινή έκθεση του IMD είναι η πρώτη που στηρίζεται σε στοιχεία
που αφορούν αμιγώς την περίοδο της Νέας Διακύβερνησης και συγ-
κεκριμένα τα έτη 2005 και 2006. Οι προηγούμενες εκθέσεις του έγ-
κριτου διεθνούς οργανισμού αφορούσαν έτη πριν από το 2004.

Συγκεκριμένα, ενώ πέρυσι η Ελλάδα κατελάμβανε την 50η θέση
μεταξύ 60 χωρών και περιφερειών, φέτος ανήλθε στην 42η θέση
μεταξύ 61 χωρών και περιφερειών. Έτσι, η χώρα μας ξεπέρασε
στην κατάταξη, σε σχέση με πέρυσι, χώρες όπως η Πορτογαλία, η
Τουρκία, η Νότια Αφρική, και η Ιορδανία.

Επισημαίνεται ότι φέτος η Ελλάδα παρουσιάζει την τρίτη καλύ-
τερη βελτίωση στην κατάταξη μετά την Κίνα, η οποία βελτίωσε την
κατάταξή της κατά 12 θέσεις, και την Ινδία, η οποία πέτυχε βελτίωση
10 θέσεων.

Επιπλέον, στην κατάταξη των χωρών της Ευρώπης, της Μέσης
Ανατολής και της Αφρικής η χώρα μας βελτιώνει τη θέση της κατά 6
ολόκληρες θέσεις καταλαμβάνοντας φέτος την 25η θέση μεταξύ 37
χωρών. Όσον αφορά τις 21 από τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης που συμμετέχουν στην έρευνα, η χώρα μας βελτιώνει τη θέση
της κατά μια θέση και από την 18η ανήλθε φέτος στην 17η. Έτσι η
χώρα μας βρίσκεται μπροστά από χώρες, όπως η Πορτογαλία, η Ιτα-
λία, η Σλοβενία και η Πολωνία.

Είναι χαρακτηριστικό ότι η Ελλάδα πραγματοποιεί, φέτος, ένα
ανοδικό άλμα στο συγκεκριμένο δείκτη και καταλαμβάνει την 42η

θέση, θέση την οποία κατείχε και το 2002. Ωστόσο είναι σημαντικό
να υπογραμμίσουμε το γεγονός ότι το 2006 συμμετέχουν στη σύγ-
κριση 61 χώρες και περιφέρειες, ενώ το 2002 η σύγκριση πραγματο-
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ποιήθηκε μεταξύ 50 μόνον χωρών και περιφερειών.
Όσον αφορά τους επιμέρους δείκτες που συνθέτουν τη συνολική

κατάταξη των χωρών, η Ελλάδα παρουσιάζει τη μεγαλύτερη βελ-
τίωση, κατά 6 θέσεις, στο δείκτη «Κυβερνητική Αποτελεσματικό-
τητα», στον οποίο καταλαμβάνει φέτος την 46η θέση, ενώ πέρυσι
καταλάμβανε την 52η θέση. Σε αυτή την κατηγορία δεικτών ξεχωρίζει
η επίδοση της χώρας στον υποδείκτη Κυβερνητικές Επιχορηγήσεις
προς επιχειρήσεις (8η θέση μεταξύ των 61 χωρών-περιφερειών).

Είναι επίσης σημαντικό ότι το IMD περιλαμβάνει την Ελλάδα
σε εκείνες τις χώρες στις οποίες η συνεισφορά του επιχειρημα-
τικού τομέα και της Κυβέρνησης στην κατεύθυνση ενίσχυσης της
ανταγωνιστικότητας είναι ισορροπημένη. Έτσι η χώρα μας ξε-
περνά στο συγκεκριμένο δείκτη χώρες, όπως η Γερμανία, η Ισπανία,
το Ηνωμένο Βασίλειο, η Ιταλία, η Γαλλία, οι ΗΠΑ.

Παράλληλα, στο δείκτη «Οικονομική Απόδοση» η χώρα μας
καταλαμβάνει την 49η θέση χωρίς να παρουσιάζει μεταβολή σε σχέση
με πέρυσι. Τα δυνατά σημεία της χώρας μας στο συγκεκριμένο
δείκτη είναι τα έσοδα από τον Τουρισμό και οι εξαγωγές εμπο-
ρικών υπηρεσιών.

Στο δείκτη «Επιχειρηματική αποτελεσματικότητα» η Ελλάδα
βελτιώνει την κατάταξή της κατά δυο θέσεις και καταλαμβάνει φέτος
την 47η έναντι της 49ης πέρυσι. Στα θετικά σημεία ξεχωρίζει η πραγ-
ματική ανάπτυξη της συνολικής παραγωγικότητας που κατατάσ-
σει τη χώρα μας στην 29η θέση.

Τέλος, στο δείκτη «Υποδομές» η χώρα μας καταλαμβάνει την 33η

θέση βελτιώνοντας την περυσινή της κατάταξη κατά 4 θέσεις.
Μετά από 5 χρόνια συνεχούς πτώσης της ανταγωνιστικότη-

τας της χώρας, σύμφωνα με το συγκεκριμένο δείκτη του IMD, η
Ελλάδα για πρώτη φορά το 2006 όχι μόνο καταφέρνει να σταμα-
τήσει την έντονα πτωτική πορεία, αλλά βελτιώνει τη θέση της
κατά 8 ολόκληρες θέσεις.

Ωστόσο, δεν σταματούμε εδώ, συνεχίζουμε με αμείωτο ρυθμό και
εντεινόμενο ζήλο. Στόχος όλων μας είναι η συνεχώς αυξανόμενη αν-
ταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικο-
νομίας. Στόχος μας είναι η Ελλάδα της ποιότητας, της εξωστρέφειας,
της καινοτομίας. Μια Ελλάδα παραγωγική, με αυξημένη κοινωνική συ-
νοχή και ευημερία για όλους τους πολίτες. Γι αυτό ανακηρύξαμε τα
έτη 2005-2010 ως Έτη Ανταγωνιστικότητας για να κτίσουμε όλοι μαζί
την Ανταγωνιστική Ελλάδα με ποιότητα παντού.

Η βελτίωση των δεικτών του IMD είναι μόνο η ένδειξη ότι βρι-
σκόμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Δεν επαναπαυόμαστε.
Προωθούμε τις τομές και τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο
τόπος και που επιδοκιμάζει η συντριπτική πλειοψηφία των πο-
λιτών της χώρας. Με κέντρο τον πολίτη, με έμφαση στην περι-
φέρεια σχεδιάζουμε την Ελλάδα του 2020.
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Οι, επί 27 μήνες, συντονισμένες προσπάθειες και η στενή συνερ-
γασία με τον Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλο-
γοσκούφη, τον πρώην και την νυν Υπουργό Τουριστικής
Ανάπτυξης Δημήτρη Αβραμόπουλο και Φάνη Πάλλη-Πετραλιά,
τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελο
Μπασιάκο, αλλά και οι δράσεις του συνόλου της Κυβέρνησης
έφεραν τους πρώτους καρπούς. Στην προσπάθεια αυτή η συμβολή
των πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα» ήταν ιδιαίτερα σημαντική.

Πηγή: IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2006
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Πρωτοβουλία για μετεγκατάσταση 
των δεξαμενών πετρελαιοειδών 

από το Πέραμα 
Αθήνα, 15 Μαΐου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση
του υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Αναστάσιου Νεράντζη, υπέγραψε
απόφαση με την οποία συγκροτείται Επιτροπή για την εξεύρεση του
κατάλληλου χώρου για τη μετεγκατάσταση των δεξαμενών των
εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών από το Πέραμα σε άλλη πε-
ριοχή του Λεκανοπεδίου, το συντομότερο δυνατό. 

Ειδικότερα, με την απόφαση αυτή συγκροτείται Επιτροπή, η
οποία έχει ως εξής: 
1. Νίκος Στεφάνου, γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυ-

ξης. 
2. Ρουσσέτος Λειβαδάρος, διευθυντής Διεύθυνσης Ανάπτυξης Νο-

μαρχίας Πειραιά.
3. Κωνσταντίνος Γουραντής, γενικός γραμματέας Δήμου Περάμα-

τος.
4. Νικόλαος Λακιώτης, Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων.
5. Ολυμπία Τσαγκαράκου, διευθύντρια Διεύθυνσης Εγκαταστά-

σεων Πετρελαιοειδών.
6. Λεωνίδας Μακρυγιάννης, ειδικός συνεργάτης υφυπουργού Ανά-

πτυξης κ. Αν. Νεράντζη.
7. Βασίλης Μπαγιώκος, διευθυντής γραφείου γενικού γραμματέα

υπουργείου Ανάπτυξης.
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Η νέα ενεργειακή πολιτική 
Αθήνα, 16 Μαΐου 2006

Βασικά Σημεία Εισήγησης του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στο Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα Ενεργειακή Πολιτική

1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΔΕΣΜΕΥΣΕΙΣ
Κατά τη συζήτηση των προγραμματικών δηλώσεων της Κυβέρ-
νησής μας στη Βουλή, είχαμε δεσμευτεί για μια νέα ενεργειακή
πολιτική. Και είχαμε θέσει συγκεκριμένους στόχους :
Πρώτον: Τον ασφαλή ενεργειακό εφοδιασμό της Χώρας, με προ-
ϊόντα υψηλής ποιότητας και στις καλύτερες δυνατές τιμές.
Δεύτερον: Τη σταδιακή μείωση της πετρελαϊκής εξάρτησης της
Χώρας. 
Τρίτον: Την ενίσχυση του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς
και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
Τέταρτον: Την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου με την
ανάπτυξη νέων δικτύων μεταφοράς. 
Πέμπτον: Την ενίσχυση των καθαρών μορφών ενέργειας και
ιδίως των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και των βιοκαυσίμων.
Έκτον: Την απελευθέρωση των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου, με σκοπό την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύ-
σεων στους τομείς αυτούς, αλλά και την αύξηση των επιλογών
προμηθευτή για τους βιομηχανικούς, τους εμπορικούς και τους
οικιακούς καταναλωτές.
Έβδομον: Την ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων της Χώρας,
στους τομείς του ηλεκτρισμού, του πετρελαίου και του φυσικού
αερίου, με σκοπό να μετατραπεί η Χώρα από απλό εισαγωγέα σε
ένα σύγχρονο διεθνές διαμετακομιστικό κέντρο ενέργειας.
Όγδοον: Την επιτάχυνση της υλοποίησης ενεργειακών υποδο-
μών και ιδιωτικών ενεργειακών επενδύσεων μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Πρώτον: Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη για
τη διακυβέρνηση του Τόπου, βρεθήκαμε μπροστά σε μια πρωτό-
γνωρη έκρηξη στις διεθνείς τιμές πετρελαίου. Από τις 2 Ιανουα-
ρίου 2004 έως τις 12 Μαΐου 2006, η διεθνής τιμή του πετρελαίου
Brent αυξήθηκε κατά 130%, ενώ η διεθνής τιμή της βενζίνης κατά
145%. Ενισχύσαμε τους μηχανισμούς και πολλαπλασιάσαμε τους
ελέγχους για την ποιότητα των πετρελαϊκών προϊόντων που δια-
τίθενται στην αγορά. Συγκρατήθηκαν έτσι, σε σημαντικό βαθμό οι
τιμές των καυσίμων. Παρά τη μεγάλη αύξηση στις διεθνείς τιμές
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που για τη βενζίνη έφτασε (επαναλαμβάνω το 145%), στην ίδια
περίοδο η μέση τιμή της αμόλυβδης βενζίνης στη Χώρα μας, αυ-
ξήθηκε κατά 41,6%.
Δεύτερον: Απελευθερώσαμε τις αγορές ηλεκτρισμού και φυσικού
αερίου. Έχει, ήδη απελευθερωθεί η αγορά, για τους νέους μεγά-
λους επιλέγοντες πελάτες ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. Από
την 1η Ιουλίου του 2007, θα έχουν το δικαίωμα του προμηθευτού
τους σε ηλεκτρική ενέργεια και οι οικιακοί καταναλωτές.
Τρίτον: Εισάγαμε τα βιοκαύσιμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Χώρα μας. Με στόχο (πέρα από τον περιορισμό της πετρελαϊκής
εξάρτησης) τη μείωση των ρύπων, αλλά και την προώθηση της
καλλιέργειας των ενεργειακών φυτών. Δημιουργούμε δηλαδή, μία
ακόμη εναλλακτική πηγή εσόδων για τους Έλληνες αγρότες.
Τέταρτον: Θεσπίσαμε το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρα-
τηγικής με σκοπό, να αποκτήσει η Χώρα ένα εξειδικευμένο και
σωστά στελεχωμένο φορέα για τη χάραξη ενός κυλιόμενου μεσο-
μακροπρόθεσμου ενεργειακού προγράμματος. 
Πέμπτον: Έχει, ήδη, ξεκινήσει ο διαγωνισμός των 900MW, για
να κατασκευαστούν οι πρώτες τρεις ιδιωτικές μονάδες ηλεκτρο-
παραγωγής στο Νότιο σύστημα. Μέχρι το τέλος του χρόνου θα
έχει αναδειχθεί ο πρώτος ανάδοχος για την κατασκευή ιδιωτικής
μονάδας ηλεκτροπαραγωγής, ενώ μέσα στο 2007 θα έχουν ανα-
δειχθεί δύο ακόμη ανάδοχοι. 
Προσελκύουμε ξένα κεφάλαια στον τομέα της ηλεκτροπαραγω-
γής, μέσα από την ίδρυση μεικτών εταιρειών και κοινοπραξιών με
Έλληνες επιχειρηματίες κατόχους άδειας ηλεκτροπαραγωγής.
Έκτον: Ενισχύσαμε το σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και δια-
νομής ηλεκτρικής ενέργειας, διασφαλίζοντας την απρόσκοπτη
τροφοδοσία της Χώρας με ηλεκτρική ενέργεια. Θυμίζω ότι το κα-
λοκαίρι του 2004, την πρώτη ώρα που η αιχμή του φορτίου ξεπέ-
ρασε τα 9.000 MW, το νότιο σύστημα τέθηκε εκτός λειτουργίας.
Το 2005, χάρις στην ενίσχυση που έγινε, διαχειριστήκαμε άνετα
αιχμή φορτίου περίπου 9.700MW. Στο σύστημα μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέργειας (που παρουσίαζε δομικές αδυναμίες μέχρι το
2004), εντάχθηκαν μετασχηματιστές και πυκνωτές με αποτέλεσμα
την ευχερέστερη ροή ηλεκτρικής ενέργειας από τα σημεία παρα-
γωγής στα σημεία κατανάλωσης. Ευεργετικές επιπτώσεις στην
ενίσχυση του συστήματος είχε η υλοποίηση εκτεταμένου προ-
γράμματος αντιστάθμισης, που ξεκίνησε την Άνοιξη του 2005 και
συνεχίζεται, για τον περιορισμό της αέργου ισχύος σε γραμμές
μεταφοράς, στα ορυχεία και σε ΚΥΤ της ΔΕΗ, καθώς και η τοπο-
θέτηση πυκνωτών σε κτίρια που στεγάζονται υπηρεσίες του δη-
μόσιου τομέα.
Έβδομον: Προωθήσαμε με συγκεκριμένα μέτρα την ενίσχυση
της διείσδυσης των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας. Τα
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τελευταία δύο χρόνια τέθηκαν σε λειτουργία νέα έργα ΑΠΕ τα
οποία αντιστοιχούν στο 50% των σταθμών ΑΠΕ που είχαν εγκα-
τασταθεί στη Χώρα μας τα προηγούμενα 10 χρόνια.
Όγδοον: Κηρύξαμε όλα τα χρόνια από το 2005 έως το 2010, ως
περίοδο εξοικονόμησης ενέργειας. Με ενημερωτικά φυλλάδια,
ευαισθητοποιούμε την κοινή γνώμη για τις πολλαπλές δυνατότη-
τες εξοικονόμησης ενέργειας, δίχως την παραμικρή μείωση του
βιοτικού επιπέδου. 
Ένατον: Εντάξαμε στο ΕΠΑΝ ενεργειακά έργα στους τομείς επέ-
κτασης του δικτύου φυσικού αερίου και των γραμμών μεταφοράς
ηλεκτρισμού, αλλά και για προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων σε
έργα ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας συνολικού ύψους 630
εκατ. ευρώ.
Δέκατον: Προωθούμε την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου
σε 13 περιοχές της Χώρας και εφαρμόζουμε συγκροτημένο πρό-
γραμμα για την κάλυψη του «ενεργειακού κενού» στα νησιά.
Ενδέκατον: Καταρτίσαμε ολοκληρωμένο πρόγραμμα για την κά-
λυψη των αυξανόμενων ενεργειακών αναγκών της Κρήτης, της
Ρόδου και της Λέσβου σε μεσομακροπρόθεσμη βάση, ενώ με τη
νέα ΜΑΣΜ 2006-2010 δίνεται οριστική λύση στο ζήτημα της κά-
λυψης των αναγκών και των μεγάλων νησιών των Κυκλάδων με
τη διασύνδεσή του με το Λαύριο.

3. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Η ενίσχυση του διεθνούς ρόλου της Χώρας στον τομέα της ενέρ-
γειας, αποτελεί το κύριο μέλημα της νέας ενεργειακής πολιτικής.
Είμαστε σταθερά προσηλωμένοι στην προώθηση συγκροτημένου
σχεδίου που στόχο έχει να καταστεί η Χώρα μας ισχυρός ενερ-
γειακός δίαυλος για τη μεταφορά πετρελαίου, φυσικού αερίου και
ηλεκτρισμού. Στο πλαίσιο αυτό : 
Πρώτον: Κυρώσαμε, στη Βουλή, τη Διακρατική Συμφωνία Ελλά-
δας - Τουρκίας, για την κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού
φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου ολοκληρώνεται τον Ια-
νουάριο του 2007. 
Με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, η Χώρα μας αποκτά μια
ακόμη πύλη εισόδου του φυσικού αερίου. Υπογραμμίζω ότι το
έργο αυτό είναι το σημαντικότερο που έχει γίνει έως σήμερα με-
ταξύ των δύο χωρών και η λειτουργία του πρόκειται να έχει θετικά
αποτελέσματα στις διμερείς εμπορικές και οικονομικές σχέσεις.
Δεύτερον: Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με τις Κυβερνή-
σεις της Ρωσίας και της Βουλγαρίας για την κατασκευή του πετρε-
λαιαγωγού Burgas-Αλεξανδρούπολη. Με τη συμφωνία αυτή έγινε
το πρώτο αποφασιστικό βήμα για την κατασκευή ενός έργου που
η σύλληψη και ο σχεδιασμός του ξεκίνησε πριν από 14 χρόνια. Η
υλοποίησή του πρόκειται να αναδείξει τη Χώρα μας και ιδιαίτερα
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την Αλεξανδρούπολη σε κόμβο μεταφοράς πετρελαίου από τις
χώρες παραγωγής προς τα μεγάλα δυτικά καταναλωτικά κέντρα. 
Σε αυτή τη φάση γίνονται οι αναγκαίες διαβουλεύσεις με τη Ρω-
σική και τη Βουλγαρική Κυβέρνηση, για τη σύσταση διεθνούς εται-
ρείας, η οποία να αναλάβει την κατασκευή και εκμετάλλευση του
έργου. Επισημαίνεται ότι με τη λειτουργία του έργου αυτού (και
συγκεκριμένα από τα τέλη διέλευσης του πετρελαίου), θα εξασφα-
λιστούν για τη Χώρα ετήσια έσοδα της τάξης των 35 έως 50 εκατ.
δολαρίων, τα οποία (όπως έχουμε δεσμευτεί) πρόκειται να διατε-
θούν για την ανάπτυξη της περιοχής της Θράκης.
Τρίτον: Η Χώρα μας είχε σημαντική συμβολή στην τελική φάση
των διαπραγματεύσεων για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότη-
τας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Με την υπογραφή
της Συνθήκης (που έγινε στην Αθήνα το Νοέμβριο του 2005), η
Χώρα μας διασφάλισε δύο πολύ σημαντικά όργανα: 
- Την έδρα του Forum (Συμβουλίου Υπουργών) για θέματα ηλε-

κτρισμού και
- την έδρα των Ρυθμιστών. 
Στόχος μας είναι να καταστεί η Ελλάδα κέντρο Επενδύσεων στους
τομείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου στην ευρύτερη γε-
ωγραφική περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό ότι (σύμφωνα με μελέτη
της Παγκόσμιας Τράπεζας), μόνο στους τομείς των δικτύων φυ-
σικού αερίου και ηλεκτρισμού θα αναληφθούν στην ευρύτερη γε-
ωγραφική περιοχή, επενδύσεις συνολικού ύψους 21 δισ. ευρώ.
Τέταρτον: Υπογράψαμε με την Ιταλική Κυβέρνηση Διακρατική
Συμφωνία για την πολιτική υποστήριξη της κατασκευής του υπο-
θαλάσσιου Ελληνο-Ιταλικού αγωγού μεταφοράς φυσικού αερίου.
Με το έργο αυτό (που έχει ενταχθεί στα διευρωπαϊκά δίκτυα τα
οποία στηρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση), θα καταστεί δυνατή η με-
ταφορά φυσικού αερίου από τις περιοχές της Κασπίας, μέσω της
Τουρκίας και της Ελλάδας, προς την Ιταλία και τα άλλα μεγάλα
Ευρωπαϊκά καταναλωτικά κέντρα. Οι δύο Κυβερνήσεις, σε συνερ-
γασία με τη ΔΕΠΑ και την Edison, εργαζόμαστε συστηματικά για
την προώθηση του έργου αυτού. Υπογραμμίζω ότι η υλοποίηση
του έργου πρόκειται να επιτρέψει την επέκταση του εθνικού δι-
κτύου μεταφοράς φυσικού αερίου σε πόλεις της Δυτικής Μακεδο-
νίας και της Ηπείρου.
Πέμπτον: Υπογράψαμε Μνημόνιο Συνεργασίας με την Αίγυπτο
στους τομείς της μεταφοράς φυσικού αερίου, αλλά και της έρευ-
νας, εξόρυξης πετρελαίου και γενικότερα υδρογονανθράκων.
Πρόκειται για μια συμφωνία που εντάσσεται στην πολιτική μας για
τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας φυσικού αερίου και την
περαιτέρω ενίσχυση των διμερών εμπορικών και οικονομικών
σχέσεων.
Έκτον: Προωθούμε τις διεθνείς διασυνδέσεις ηλεκτρισμού με τις

555



γειτονικές χώρες. Μέχρι το τέλος του 2006 θα έχει ολοκληρωθεί η
γραμμή μεταφοράς που συνδέει τη Χώρα μας με τη Fyrom, ενώ
μέσα στο 2007 θα ολοκληρωθεί και η γραμμή μεταφοράς που
συνδέει τη Χώρα μας με την Τουρκία. Παράλληλα, έχει ενταχθεί
στον προγραμματισμό η κατασκευή δεύτερης γραμμής μεταφο-
ράς προς τη Βουλγαρία και την Ιταλία. Με την προώθηση των
επενδύσεων αυτών, όχι μόνον διασφαλίζεται ο ενεργειακός εφο-
διασμός της Χώρας με ηλεκτρισμό, αλλά δημιουργούνται και οι
προϋποθέσεις για εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, που θα παρά-
γεται από τη ΔΕΗ, αλλά και ιδιωτικές μονάδες ηλεκτροπαραγω-
γής, στο άμεσο μέλλον. 
Έβδομον: Με την πρόσφατη επίσκεψή μας στη Σαουδική Αραβία
διευρύνουμε τις δυνατότητες για την ενίσχυση της συνεργασίας
μας στο τομέα του πετρελαίου, ενώ ανοίξαμε δρόμους για συνερ-
γασία σε ζητήματα υγροποιημένου φυσικού αερίου με το Κατάρ.
Όγδοον: Ήδη βρισκόμαστε σε συνεννόηση με τη Ρωσική κυβέρ-
νηση και τη Gazprom για την επιμήκυνση της υφιστάμενης δια-
κρατικής συμφωνίας που λήγει το 2016.

4. ΝΕΕΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΕΣ
Το Νομοθετικό Πλαίσιο στο χώρο της ενέργειας ολοκληρώνεται
στο επόμενο διάστημα με τις εξής σημαντικές παρεμβάσεις :
Πρώτον: Το νέο σύστημα αδειοδότησης των ΑΠΕ, που (σε συν-
δυασμό με τα αυξημένα οικονομικά κίνητρα) αποτελεί ολοκληρω-
μένη παρέμβαση για να μπει σε τάξη η αγορά αυτή και να
προωθηθούν, με ταχύτερους ρυθμούς, επενδύσεις της τάξης των
2,5 δισ. ευρώ, μέχρι το 2010.
Δεύτερον: Την ενσωμάτωση της σχετικής Κοινοτικής Οδηγίας για
την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων, που θα οδηγήσει σε
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και θα δημιουργήσει νέα επαγ-
γέλματα και ειδικότητες στην αγορά εργασίας. 
Τρίτον: Το νέο πλαίσιο για την έρευνα και εξόρυξη υδρογοναν-
θράκων στη Χώρα μας που θα οδηγήσει σε προσέλκυση μεγά-
λων επενδύσεων στον τομέα αυτό.
Τέταρτον: Την κωδικοποίηση της λατομικής και μεταλλευτικής νο-

μοθεσίας, με σκοπό να αποκτήσει η Χώρα ένα ολοκληρωμένο νομο-
θετικό πλαίσιο και στον τομέα της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου.

5. ΛΟΙΠΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
 Μέσα στην εβδομάδα προκηρύσσεται ο διαγωνισμός για την εκ-

μετάλλευση του ορυχείου της Βεύης στη Φλώρινα, ενώ εντός του
Ιουνίου προκηρύσσεται και ο διαγωνισμός για την εκμετάλλευση
του ορυχείου της Ελασσόνας. Με τους διαγωνισμούς αυτούς, δια-
σφαλίζεται η καλύτερη αξιοποίηση του εθνικού ενεργειακού πόρου
του λιγνίτη. Ανοίγει, ταυτόχρονα, ο δρόμος για την προώθηση
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επενδύσεων πολλών εκατομμυρίων ευρώ και τη δημιουργία εκα-
τοντάδων θέσεων εργασίας στις περιοχές αυτές.

 Μέσα στο 2006, προκηρύσσονται διεθνείς διαγωνισμοί για την
ίδρυση τριών νέων ΕΠΑ, που θα καλύπτουν τις περιοχές της Στε-
ρεάς Ελλάδας, της Κεντρικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μα-
κεδονίας και Θράκης. Με τη λειτουργία των νέων ΕΠΑ θα
επεκταθεί η χρήση φυσικού αερίου στην Κεντρική και τη Βόρεια
Ελλάδα. Είναι μία ακόμη παρέμβαση για την περιφερειακή ανά-
πτυξη, που αποτελεί κεντρικό στόχο της νέας οικονομικής και ανα-
πτυξιακής πολιτικής. Οι παρεμβάσεις αυτές σε συνδυασμό με τα
νέα δίκτυα φυσικού αερίου, δημιουργούν ένα τεράστιο κατασκευα-
στικό έργο σ’ ολόκληρο το βόρειο άξονα της Χώρας. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ:
 Με την πολιτική μας στην ενέργεια… 

- βάζουμε σε ορθολογικές βάσεις το ενεργειακό ισοζύγιο της
Χώρας, 

- προωθούμε τις καθαρές μορφές ενέργειας, 
- εφαρμόζουμε προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας, 
- περιορίζουμε την πετρελαϊκή εξάρτηση της Χώρας,
- αποδεικνύουμε σεβασμό στο περιβάλλον,
- προσελκύουμε μεγάλης κλίμακας επενδύσεις στον ηλεκτρι-

σμό, το φυσικό αέριο, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τα
βιοκαύσιμα.

 Με τις τομές, τις αλλαγές, τις μεταρρυθμίσεις, τις παρεμβάσεις
που προωθήσαμε (και προωθούμε) στο χώρο της ενέργειας, δη-
μιουργείται νέα δυναμική και διασφαλίζονται νέες προοπτικές για
την ελληνική οικονομία. Η ενέργεια βρίσκεται και στη Χώρα μας
στην αιχμή της οικονομικής και αναπτυξιακής πολιτικής. Εκτι-
μούμε ότι, στην περίοδο 2006-2010, οι συνολικές επενδύσεις
στον ενεργειακό τομέα πρόκειται… 
- να υπερβούν τα 4,5 δισ. ευρώ, 
- να δημιουργήσουν χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και
- να συμβάλουν αποτελεσματικά στην ενίσχυση της ανταγωνι-

στικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της εθνικής οικο-
νομίας γενικότερα.

Στέκομαι ιδιαίτερα στην υλοποίηση και την εφαρμογή αυτής της
ενεργειακής πολιτικής η οποία είναι αποτέλεσμα του ότι από την
πρώτη στιγμή ζητήσαμε να είναι δίπλα μας το Υπουργείο Εξωτερικών
ώστε να συμπορευόμαστε και θέλω να ευχαριστήσω τον πρώην
Υπουργό Εξωτερικών κ. Πέτρο Μολυβιάτη αλλά και τη σημερινή
Υπουργό Εξωτερικών κα Ντόρα Μπακογιάννη, που μαζί με τα στε-
λέχη του Υπουργείου Εξωτερικών συνέτρεξαν και συντρέχουν το έργο
του Υπουργείου Ανάπτυξης.
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Η πολιτική αυτή υλοποιείται από την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου, από τον απευθυνόμενο προς εσάς, τον Υφυπουργό κ. Τάσο
Νεράντζη, το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου κ. Νίκο Στεφάνου
και το στελεχιακό δυναμικό του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αναφέρομαι επίσης και στη θετική συμβολή του μέχρι πρότινος
Υφυπουργού Ανάπτυξης κ. Γεώργιο Σαλαγκούδη.

• Επίσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης προτείνεται ως Πρόεδρος
του Συμβουλίου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής ο κ. Ραφαήλ
Μωυσής, σημαντικό πρόσωπο του δημοσίου βίου με μακρά πε-
τυχημένη θητεία στα ενεργειακά ζητήματα της Χώρας. Διετέλεσε
εκτελεστικός γραμματέας, του καταργηθέντος το 1989, Εθνικού
Συμβουλίου Ενέργειας, Διοικητής της ΔΕΗ και σήμερα κατέχει τη
θέση του Προέδρου του Δ.Σ. της ΔΕΠΑ ΑΕ.
Η πρόταση έγινε δεκτή.
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Οι Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
και η Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας 

Αθήνα, 23 Μαΐου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε στη Βουλή
το σχέδιο Νόμου «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανε-
ώσιμες Πηγές Ενέργειας και Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρι-
σμού και Θερμότητας».

Με το σχέδιο αυτό τίθενται οι βάσεις για ένα σύγχρονο και ελκυ-
στικό περιβάλλον με σκοπό την ενίσχυση της υλοποίησης των επεν-
δύσεων στον Τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) και
της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης
(Σ.Η.Θ.Υ.Α.), με στόχο την περαιτέρω διείσδυση των πηγών αυτών
στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, με πλήρη αξιοποίηση του διαθέ-
σιμου δυναμικού στην πατρίδα μας.

Με αφορμή την κατάθεση, για συζήτηση και ψήφιση στη Βουλή
των Ελλήνων, του νέου νομοσχεδίου για τις ΑΠΕ, ο υπουργός Ανά-
πτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με το νομοσχέδιο που καταθέσαμε στη Βουλή προχωρούμε
σε μια σημαντική παρέμβαση για την προώθηση της χρήσης
των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για την ικανοποίηση τόσο
περιβαλλοντικών όσο και οικονομικών στόχων.

Με την απλοποίηση των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τον
περιορισμό του απαιτούμενου χρόνου σε όλα τα στάδια της
αδειοδοτικής διαδικασίας και την παροχή ιδιαίτερα αυξημένων
οικονομικών κινήτρων για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από φωτοβολταϊκά και ηλιακά συστήματα, αλλά και με συμπα-
ραγωγή ηλεκτρισμού-θερμότητας, κάνουμε μια καινούργια αρχή,
με τους εξής στόχους:

Πρώτον: Την ικανοποίηση του εθνικού στόχου, σύμφωνα και
με την Κοινοτική Οδηγία 77/2001, του 20,1% που αφορά την πα-
ραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ επί της συνολικής ηλε-
κτροπαραγωγής, μέχρι το 2010, αλλά και του 29% μέχρι το 2020.

Δεύτερον: Την αξιοποίηση του τεράστιου δυναμικού της χώρας
σε ΑΠΕ και ιδιαίτερα της αιολικής και της ηλιακής ενέργειας.

Τρίτον: Την προσέλκυση μεγάλης κλίμακας επενδύσεων.
Τέταρτον: Την ικανοποίηση των υψηλών περιβαλλοντικών

στόχων που τίθενται, σύμφωνα και με το Πρωτόκολλο του Κυότο.
Είναι αλήθεια ότι ξεκινάμε από χαμηλή βάση. Παρά τη ση-

μαντική πρόοδο της τελευταίας διετίας που η εγκατεστημένη
ισχύς σε συστήματα ΑΠΕ αυξήθηκε στη χώρα μας κατά 50%, εί-
μαστε, και πίσω σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, αλλά και
μακριά από τις δυνατότητες που μας προσφέρει το πλούσιο δυ-
ναμικό σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα μας.
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Με το παρόν νομοσχέδιο, θέτουμε υψηλούς και φιλόδοξους
στόχους, αλλά και προωθούμε με συγκεκριμένα μέτρα και πολι-
τικές την ικανοποίησή τους.

Τέλος, θα ήθελα να κάνω ειδική αναφορά στη συμμετοχή του
υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσου Νεράντζη που με τις νομικές του
γνώσεις συνέβαλε σημαντικά στην ολοκλήρωση της επεξεργα-
σίας του σχεδίου νόμου, στον γενικό γραμματέα του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου, που είχε την ευθύνη της διαβούλευ-
σης και φυσικά σε δύο διακεκριμένους συναδέλφους, τον
υπουργό Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Γιώργο Σουφλιά και τον υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών
Γιώργο Αλογοσκούφη που έχουν σημαντική συμβολή στην προ-
σπάθεια του υπουργείου Ανάπτυξης για τη δημιουργία ενός ελ-
κυστικού περιβάλλοντος για επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ,
καθώς επίσης στη συνδρομή της ηγεσίας της Ρυθμιστικής
Αρχής Ενέργειας και του Νομικού Συμβούλου του Κράτους Νικη-
φόρου Κανιούρα.»

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου και σε συνδυασμό με την έκ-
δοση νέων κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται με βάση το υφι-
στάμενο καθεστώς της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, θεσπίζεται ένα
ολοκληρωμένο, συστηματικό και ορθολογικό θεσμικό πλαίσιο για
την ρύθμιση της αδειοδότησης και της λειτουργίας των σταθμών πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., το οποίο,
εκτός των άλλων, καλύπτει και ένα μεγάλο αριθμό κενών και νέων
αναγκών που δεν προβλέπονται στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο. 

Το νέο σχέδιο Νόμου, σε συνδυασμό με το Ειδικό Χωροταξικό
Σχεδιασμό για την Αειφόρο Ανάπτυξη και τις ΑΠΕ, το οποίο καταρτί-
ζεται από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων
Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), θα συμβάλει αποφασιστικά στην επιτάχυνση της
υλοποίησης επενδύσεων στον τομέα των ΑΠΕ, με σημαντικά οφέλη
στην περαιτέρω αύξηση του εθνικού εισοδήματος.

Οι κύριοι άξονες περί τους οποίους κινείται το προτεινόμενο σχέ-
διο νόμου είναι η:
▪ Απλοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας αδειοδότησης των

έργων Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.,
▪ Δημιουργία ασφαλούς περιβάλλοντος για την προώθηση των

σχετικών επενδύσεων, χωρίς να επιβαρύνεται ο καταναλωτής, 
▪ Οργάνωση και συστηματοποίηση του νομοθετικού πλαισίου

αδειοδότησης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., με παράλληλη επίλυση και διευθέτηση
των προβλημάτων κανονιστικού χαρακτήρα,

▪ Προώθηση, κατά προτεραιότητα, των Α.Π.Ε. σε σχέση με τις το-
πικές επιπτώσεις, με σκοπό την προστασία του κλίματος και της
ατμόσφαιρας, το βιώσιμο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας, την
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επίτευξη της αειφόρου ανάπτυξης και τη βιώσιμη αξιοποίηση των
πηγών του εθνικού πλούτου,

▪ Μεταφορά στο εσωτερικό δίκαιο της Οδηγίας 2001/777/ΕΚ και
προσαρμογή του εθνικού μας δικαίου στις σχετικές δεσμεύσεις
που προκύπτουν από το Πρωτόκολλο του Κυότο που ήδη έχει κυ-
ρωθεί με τον ν. 3017/2002 και το Εθνικό Σχέδιο Κατανομής Εκ-
πομπής Αερίων του Διοξειδίου του Άνθρακα.

Περισσότερα στη σελίδα 1303, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων με περιληπτική αναφορά του περιεχομένου
του.
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Το κείμενο διαβούλευσης 
για το Εθνικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 

Αθήνα, 25 Μαΐου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου απέστειλαν σήμερα σε όλους
τους φορείς της αγοράς το Κείμενο Εθνικής Διαβούλευσης για το
Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013. Το κείμενο, το
οποίο αποτελεί μια πρώτη καταγραφή των αναπτυξιακών προτεραι-
οτήτων και στόχων του υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμ-
ματείας Εμπορίου για την προγραμματική περίοδο 2007-2013,
συνέταξε αρμόδια επιτροπή υπό την προεδρία του γενικού γραμματέα
Εμπορίου Μανούσου Βολουδάκη, αφού έλαβε υπόψη τις βασικές
αρχές και κατευθύνσεις ανάπτυξης, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται
σε κοινοτικό και εθνικό επίπεδο. 

Οι προτεινόμενες δράσεις αφορούν την ενίσχυση των τομέων
του εμπορίου και των υπηρεσιών, αρμοδιότητος της Γενικής Γραμμα-
τείας Εμπορίου. Ως πλαίσιο αναφοράς των προτεινόμενων δράσεων
νοείται η αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της χώρας και
η μετατροπή τους σε ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα. Ως βασικές προ-
τεραιότητες αναγνωρίζονται:  
 Η εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα ευθύ-

νης της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 
 Η καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος μέσω της απλο-

ποίησης διαδικασιών, περιορισμού της γραφειοκρατίας και ενί-
σχυσης της διαφάνειας. 

 Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τις κρατικές προμή-
θειες, η καθιέρωση ηλεκτρονικών προμηθειών, η ενίσχυση της
διαφάνειας στον τομέα αυτό.

 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 Η υποστήριξη της χρήσης καινοτομιών (τεχνολογικών και μη-τε-

χνολογικών) από τις επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρε-
σιών. 

 Η ανάληψη δράσεων που θα συμβάλουν στη βελτίωση της ποι-
ότητας των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρε-
σιών και η δημιουργία μιας ισχυρής εικόνας για τα επώνυμα
ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες. 

 Η ανάληψη δράσεων που θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους
παραγωγής και παροχής υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

 Η δημιουργία νέων και ευέλικτων εργαλείων χρηματοδότησης των
ΜΜΕ. 

 Η ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμι-
κού.
Οι φορείς θα κληθούν να καταθέσουν τις απόψεις τους σε ημερίδα
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που θα γίνει στο ΕΒΕΑ από το υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική
Γραμματεία Εμπορίου, στις 7 Ιουνίου 2005. 

ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ 
ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ 
ΤΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΝΑΦΟΡΑΣ 2007-2013

Κείμενο Εθνικής Διαβούλευσης 
για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 

2007 - 2013

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ

Αθήνα, 13 Μαΐου 2006

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Το παρόν Κείμενο Εθνικής Διαβούλευσης αποτελεί μια πρώτη καταγραφή

των αναπτυξιακών προτεραιοτήτων και στόχων της Γενικής Γραμματείας Εμ-
πορίου για την προγραμματική περίοδο 2007 - 2013 λαμβάνοντας υπόψη τις
βασικές αρχές και κατευθύνσεις ανάπτυξης, έτσι όπως αυτές διαμορφώνονται
σε Κοινοτικό και Εθνικό επίπεδο. 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. Ως βασικές προτε-
ραιότητες αναγνωρίζονται: 
 Η εξασφάλιση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού στον τομέα ευθύνης της

Γενικής Γραμματείας Εμπορίου. 
 Η καλλιέργεια ευνοϊκού επιχειρηματικού κλίματος μέσω της απλοποίησης

διαδικασιών, περιορισμού της γραφειοκρατίας και ενίσχυσης της διαφά-
νειας. 

 Ο εκσυγχρονισμός του πλαισίου που διέπει τις κρατικές προμήθειες, η
καθιέρωση ηλεκτρονικών προμηθειών, η ενίσχυση της διαφάνειας στον
τομέα αυτό.

 Η ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων.
 Η υποστήριξη της χρήσης καινοτομιών (τεχνολογικών και μη-τεχνολογι-

κών) από τις επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών. 
 Η ανάληψη δράσεων που θα συμβάλλουν στη βελτίωση της ποιότητας

των παραγόμενων προϊόντων και παρεχόμενων υπηρεσιών και η δημι-
ουργία μιας ισχυρής εικόνας για τα επώνυμα ελληνικά προϊόντα και υπη-
ρεσίες. 

 Η ανάληψη δράσεων που θα συμβάλλουν στη μείωση του κόστους πα-
ραγωγής και παροχής υπηρεσιών των επιχειρήσεων.

 Η δημιουργία νέων και ευέλικτων εργαλείων χρηματοδότησης των ΜΜΕ. 
 Η ανάληψη δράσεων για την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού.
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2. ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΕΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Οι προτεινόμενες δράσεις αναμένεται να βοηθήσουν την ελληνική οικο-
νομία στην κατεύθυνση επίτευξης των στόχων της Λισσαβόνας μέσα από
την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των ελ-
ληνικών επιχειρήσεων. Η οριζόντια εφαρμογή των προτεινόμενων δρά-
σεων στοχεύει ιδιαίτερα στην ενίσχυση της περιφερειακής συνοχής.
Ειδικότερα, μέτρα όπως η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, η ενίσχυση
του υγιούς ανταγωνισμού στα πλαίσια της ελεύθερης αγοράς αλλά και η
αύξηση της αποτελεσματικότητας στη λειτουργία του κράτους (διαφάνεια
στις κρατικές προμήθειες, απλοποίηση διαδικασιών) ενισχύουν ιδιαίτερα
τις ΜΜΕ της Ελληνικής Περιφέρειας και βοηθούν στην επίτευξη των στό-
χων της κοινωνικής και περιφερειακής συνοχής. 

3. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΚΥΡΙΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟ-
ΤΗΤΕΣ

Η αποτελεσματική υλοποίηση των περισσοτέρων από τις προτεινόμενες
Δράσεις είναι δυνατόν να επιφέρει θετικά πολλαπλασιαστικά αποτελέ-
σματα σε περισσότερες της μιας θεματικές ενότητες. Η παρακάτω κατά-
ταξη γίνεται με βάση τη θεματική ενότητα για την οποία αναμένονται τα
πρώτα - κύρια αποτελέσματα. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 1: 
ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

1.1. Απλοποίηση Επιχειρηματικού Περιβάλλοντος 

Προτεινόμενες δράσεις: 
- Ενδυνάμωση και εξορθολογισμός θεσμών και δομών παρακολού-

θησης και στήριξης του εμπορικού τομέα, χρηματοδότηση έργων
πληροφορικής - διασύνδεσης υπηρεσιών και φορέων του Δημοσίου,
συνοδευτικά της λειτουργίας του ΓΕΜΗ και του Μητρώου Προμηθευ-
τών.

- Λειτουργία των Επιμελητηρίων ως one-stop-shop (υποστηρικτικά
έργα πληροφορικής). 

- Ίδρυση και λειτουργία στη ΓΓΕ Δ/νσης Ερευνών με εξειδικευμένα
στελέχη για την συστηματική παρακολούθηση όλων των οικονομι-
κών δεδομένων των ελληνικών επιχειρήσεων, με άμεση και πρωτο-
γενή καταγραφή των εξελίξεων στην ελληνική οικονομία για την
προώθηση καινοτόμων δράσεων.

1.2. Εξασφάλιση Συνθηκών Ανταγωνισμού 

Προτεινόμενες δράσεις: 
- Χαρτογράφηση των αγορών (επικαιροποίηση - επέκταση) για την

εξακρίβωση τυχόν ύπαρξης μονοπωλιακών - ολιγοπωλιακών κατα-
στάσεων και εναρμονισμένων πρακτικών σε όλα τα στάδια λειτουρ-
γίας των επιμέρους αγορών (μελέτη αλλά και τεχνολογική ενίσχυση
των μηχανισμών ελέγχου). 
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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 2: 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

2.1. Ενίσχυση Δομών και Υποδομών 
Προτεινόμενες δράσεις: 
- Ενίσχυση ελεγκτικών μηχανισμών με άυλες υποδομές (ενδεχομένως

και νέα οργανωτικά σχήματα) για την καλύτερη και αποτελεσματικό-
τερη εποπτεία της αγοράς. 

- Δημιουργία υπηρεσιών ελέγχου ποιότητας για ελληνικά προϊόντα
που θα αποτελούν αντικείμενο της ευρύτερης προσπάθειας ανάπτυ-
ξης των επιμέρους αγορών. Οι υπηρεσίες αυτές προτείνεται να λει-
τουργούν στα πλαίσια ήδη υπαρχόντων φορέων, ινστιτούτων και/ή
άλλων οργανισμών. 

- Δημιουργία περιφερειακών γραφείων προβολής των επωνύμων ελ-
ληνικών προϊόντων και των επιχειρήσεων που τα παράγουν, συν-
δυασμός της προβολής τους με τον Ελληνικό πολιτισμό. 

- Ενίσχυση επώνυμων προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέ-
μενης αξίας μέσω π.χ. της χαρτογράφησης των ποιοτικών ελληνικών
προϊόντων, της ανάπτυξης και χρήσης ιδιότυπου λογότυπου, κλπ. 

2.2. Προώθηση του Ηλεκτρονικού Εμπορίου 
Προτεινόμενες δράσεις: 
- Διαπίστευση (σήμα) συμβατότητας και ασφάλειας των ηλεκτρονικών

μέσων και εργαλείων προμηθειών που θα εγκατασταθούν στις Ανα-
θέτουσες Αρχές, ως προς τους κανόνες των νέων Οδηγιών Δημο-
σίων Συμβάσεων.

- Προτυποποίηση σήματος συμβατότητας και ασφάλειας αναθετουσών
αρχών και ενδεχομένως και προμηθευτών (μελέτη προετοιμασίας).

- Ενοποίηση προδιαγραφών προϊόντων - κωδικοποίηση προμηθειών
και ηλεκτρονικοποίησή τους (μελέτες). 

- Διερεύνηση των δυνατοτήτων και προώθηση της ηλεκτρονικής τιμο-
λόγησης και των ηλεκτρονικών πληρωμών στις δημόσιες συμβάσεις. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 3: 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ

3.1. Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία για ΜΜΕ 
Προτεινόμενες δράσεις: 
- Παροχή έμμεσων ενισχύσεων σε καινοτόμες ΜΜΕ του εμπορίου και

των υπηρεσιών των οποίων η ίδρυση /λειτουργία συνδέεται με
υψηλό ρίσκο. Προτείνεται η ενίσχυση της δημιουργίας εταιρειών Κε-
φαλαίων Επιχειρηματικών Συμμετοχών (Venture Capital Funds) και
εταιρειών Επιχειρηματικών ‘Αγγέλων’ (Business Angels) με εγγύηση
μέρους του επιχειρηματικού κινδύνου από το Δημόσιο. 

3.2. Ενίσχυση Υποδομών Εφοδιαστικής Αλυσίδας 
Προτεινόμενες δράσεις: 
- Έμφαση στους διαμορφωτές κόστους των ΜΜΕ με την ενίσχυση και-

νοτόμων μεθόδων μείωσης του κόστους παραγωγής. Ενίσχυση της
δημιουργίας εφοδιαστικών αλυσίδων (μελέτες ανάλυσης επιπτώ-
σεων, π.χ. μελέτη ανάλυσης των επιπτώσεων που θα έχει η άρση
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των κανονιστικών διατάξεων που διέπουν τις δημόσιες οδικές μετα-
φορές). Εξασφάλιση πόρων για ενισχύσεις σε επενδύσεις στην εφο-
διαστική αλυσίδα, ιδίως από συμπράξεις ΜΜΕ. 

3.3. Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ)
- Χρήση ΣΔΙΤ για την αξιοποίηση της περιουσίας των ΟΤΑ και του Δη-

μοσίου με σκοπό τη δημιουργία εμπορευματικών κέντρων, κεντρι-
κών αγορών στις Περιφέρειες της χώρας, κλπ. 

3.4. Ενίσχυση των ΜΜΕ με Έμφαση στην Παραγωγή Ποιοτικών Προ-
ϊόντων και Προώθηση της Δικτύωσης (clustering) Επιχειρήσεων
Προτεινόμενες δράσεις: 
- Ενίσχυση των ΜΜΕ προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετάσχουν

στους διαγωνισμούς ηλεκτρονικών προμηθειών, ενισχύσεις για πρά-
σινες προμήθειες (πράσινα σήματα) κλπ. 

- Τόνωση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων του τριτο-
γενούς τομέα μέσω της ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων τυποποί-
ησης προϊόντων και υπηρεσιών και υιοθέτησης διεθνώς
αναγνωρισμένων στάνταρντς. 

- Ενίσχυση των ΜΜΕ για την υιοθέτηση δράσεων οργανωτικής καινο-
τομίας.

- Προώθηση επιχειρηματικών σχεδίων που θα περιλαμβάνουν συν-
δυασμένες οργανωτικές δομές εμπορικών επιχειρήσεων (π.χ. με
συμπληρωματικά προϊόντα) και/ή συλλογικές δράσεις που θα αφο-
ρούν στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων, στη δημιουργία νέων
εμπορικών κέντρων, στη βελτίωση της ποιότητας του περιβάλλοντος
στο οποίο δραστηριοποιούνται, κλπ (π.χ. ενίσχυση συμπράξεων). 

- Ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων δικτύωσης παραγωγικών και εμπο-
ρικών επιχειρήσεων. 

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 4: 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

4.1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

Προτεινόμενες δράσεις: 
- Καμπάνια ενημέρωσης και εκπαίδευσης των στελεχών των Αναθε-

τουσών Αρχών και των προμηθευτών για τη συμμετοχή τους στο σύ-
στημα των ηλεκτρονικών προμηθειών (εκπαίδευση στη χρήση
ηλεκτρονικών συστημάτων δημοσίων προμηθειών, διασύνδεση με
το κεντρικό σύστημα και εκμάθηση της χρήσης των επιμέρους εφαρ-
μογών του).

- Ενίσχυση προγραμμάτων κατάρτισης των εμπορικών επιχειρήσεων
σε σύγχρονες και αποτελεσματικότερες μεθόδους εξυπηρέτησης πε-
λατών, στην εκμάθηση ξένων γλωσσών, στη χρήση σύγχρονων με-
θόδων προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών (marketing) καθώς
και σε νέες μεθόδους παραγωγής (διαφοροποίηση προσφερόμενων
προϊόντων / υπηρεσιών). Δυνατότητα ανταλλαγής στελεχών με
άλλες χώρες υψηλής κατάρτισης (π.χ. Η.Β.), κατάρτιση στελεχών
ΜΜΕ για την εργασία τους σε άλλες χώρες προορισμού ελληνικών
επενδύσεων. 
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4. ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ)

* Θεματική ενότητα 1:   Εκσυγχρονισμός Θεσμικού Πλαισίου 
Θεματική ενότητα 2:  Ενίσχυση Δομών και Υποδομών 
Θεματική ενότητα 3:  Επιχειρηματικότητα και Εξωστρέφεια 
Θεματική ενότητα 4:  Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού

Χρηματοδοτική 
Προτεραιότητα Τίτλος Δράσης Θεματική 

Ενότητα*

1η Απλοποίηση Επιχειρηματικού 
Περιβάλλοντος 1

2η Προώθηση του Ηλεκτρονικού 
Εμπορίου 2

3η Νέα Χρηματοδοτικά Εργαλεία 
για ΜΜΕ 3

4η

Ενίσχυση των ΜΜΕ με Έμφαση στην
Παραγωγή Ποιοτικών Προϊόντων και
Υπηρεσιών και Προώθηση της Δι-
κτύωσης (clustering) Επιχειρήσεων

3

5η Ενίσχυση Υποδομών Εφοδιαστικής
Αλυσίδας 3

6η Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού
Τομέα (ΣΔΙΤ) 3

7η Ενίσχυση Δομών και Υποδομών 2

8η Κατάρτιση ανθρώπινου δυναμικού 4

9η Εξασφάλιση Συνθηκών 
Ανταγωνισμού 1



Κίνητρα για τον περιορισμό της ζήτησης 
ηλεκτρικής ενέργειας για το θέρος 2006 

Αθήνα, 6 Ιουνίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Αναστάσιος Νεράντζης, μετά από εισήγηση του γενικού
γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου και γνωμο-
δότηση της ΡΑΕ, ενέκριναν την παροχή οικονομικών κινήτρων
προς 6.850 μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές για τον περιο-
ρισμό της ζήτησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο του 2006. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μετά την υπογραφή
της απόφασης αυτής έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Η συντεταγμένη προσπάθεια για την κάλυψη της συνεχώς αυ-
ξανόμενης ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα κατά τους καλο-
καιρινούς μήνες, συνεχίζεται από την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης. 

Παρά τη επιτυχία του θέρους του 2005, όπου τα αλλεπάλληλα
ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και αιχμής φορτίου (9510 MW
στις 2/8/05 και 9665 MW στις 3/8/05) αντιμετωπίστηκαν χωρίς προ-
βλήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια και χωρίς τις
εκτεταμένες περικοπές προηγούμενων ετών που ταλαιπωρούσαν εκα-
τοντάδες χιλιάδες καταναλωτές και επιχειρήσεις, δεν εφησυχάζουμε. 

Η ραγδαία αύξηση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, σε συνδυα-
σμό με την καθυστέρηση στην προώθηση των αναγκαίων επενδύ-
σεων κατά τα προηγούμενα έτη, έχουν καταστήσει τη λειτουργία του
ηλεκτρικού συστήματος της χώρας οριακή. 

Από πολύ νωρίς, το υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή
όλα τα αναγκαία μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την όσο το δυ-
νατό μεγαλύτερη διασφάλιση της ηλεκτρενεργειακής τροφοδοσίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά στενά περιθώρια αλλά και το με-
γάλο χρόνο που απαιτούν οι αναγκαίες επενδύσεις.

Συνοπτικά αναφέρω: 
 Τη συγκρότηση ειδικής Ομάδας Εργασίας από το Σεπτέμβριο του

2004 με τη συμμετοχή των διοικήσεων των ΡΑΕ, ΔΕΣΜΗΕ και
ΔΕΗ, η οποία κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο Πόρισμα για την
Ηλεκτρική Επάρκεια του 2005 καθώς και τη σύσταση Επιτροπής
με τη συμμετοχή καθηγητών, εκπροσώπων από το ΤΕΕ, τη ΔΕΗ,
τη ΡΑΕ, τον ΔΕΣΜΗΕ, τον ΕΛΟΤ και υπηρεσιακών παραγόντων
του υπουργείου για την ανάλυση του προβλήματος της αυξημένης
ζήτησης σε άεργο ισχύ.

 Την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς και διανομής,
ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αν-
ταπόκρισης του στις αυξανόμενες ανάγκες του 2004 και 2005 με
την ένταξη στο δίκτυο μιας σειράς από ενισχύσεις (νέοι υποσταθ-
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μοί, νέοι αυτομετασχηματιστές, πυκνωτές, τερματικά καλωδίων,
ηλεκτρονόμοι προστασίας, νέες γραμμές μεταφοράς κλπ).

 Τις πρωτοβουλίες και δράσεις που ανέλαβε το υπουργείο Ανά-
πτυξης για Εξοικονόμηση Ενέργειας αλλά και για τη Διαχείριση
της Ζήτησης Ενέργειας με στόχο την περικοπή της μεγάλης θε-
ρινής αιχμής. Είναι η πρώτη φορά, που πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης έθεσε και ανέδειξε σε τόσο υψηλό
πολιτικό επίπεδο το κρίσιμο αυτό ζήτημα. 
Πρέπει να γίνει βίωμα όλων μας ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι
ένα προϊόν που μπορεί να αποθηκεύεται, αλλά και να σπαταλάται,
και όλοι μας πρέπει να προσαρμόσουμε την ενεργειακή μας
συμπεριφορά, ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μει-
ώσουμε το κόστος του ηλεκτρικού μας συστήματος. Ειδικά
για τον μήνα Ιούλιο οπότε παρουσιάζεται η αιχμή της ζήτησης. 

 Την υιοθέτηση τον Μάιο του 2005, με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, εκτεταμένου προγράμματος αντιστάθμισης της αέρ-
γου ισχύος στα δημόσια κτίρια με την εγκατάσταση πυκνωτών
για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τουλάχιστον στο 0,95, το
οποίο επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα το 2006 και ενισχύει σημαν-
τικά το σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 Την προκήρυξη του διαγωνισμού χορήγησης της πρώτης άδειας
κατασκευής ιδιωτικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στο
νότιο σύστημα της χώρας. 

 Την ένταξη σημαντικών έργων στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας που τα επόμενα χρόνια αλλάζουν το τοπίο και
την ασφάλεια στο χώρο της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
αφού το διάστημα από το 2006 έως το 2010, όπως προβλέπεται
στη νέα ΜΑΣΜ 2006-2010, θα υλοποιηθεί:
- Η κατασκευή νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ Ρουφ,

ΚΥΤ Αλιβερίου, ΚΥΤ στο Σχηματάρι) . 
- Η διασύνδεση των Κυκλάδων. 
- Η ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς 400kV στην Πελο-

πόννησο.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το κόστος λειτουργίας του ηλεκτρικού συ-

στήματος προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση τις ελάχιστες ώρες
αιχμής κάθε έτους, είναι υπερβολικό και επιβαρύνει υπέρμετρα τον
Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Γι’αυτό άλλωστε τόσο η περσυνή
όσο και η φετινή Υπουργική Απόφαση στοχεύει στην περικοπή της
αιχμής της ζήτησης τουλάχιστον αυτές τις λίγες ώρες του έτους. Δια-
φορετικά οδηγούμαστε στην εγκατάσταση νέων σταθμών παραγωγής
για να λειτουργούν μόνο για ελάχιστες ώρες το έτος, γεγονός ιδιαίτερα
επιζήμιο για τον Έλληνα φορολογούμενο.»

Υπουργική Απόφαση για κίνητρα περιορισμού της ζήτησης
Η Υπουργική Απόφαση για τα οικονομικά κίνητρα περιορισμού
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της ζήτησης αφορά όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες οι εγκαταστά-
σεις των οποίων συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς (Υψηλή
Τάση) ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης
μέσω αποκλειστικής σύνδεσης, και προμηθεύονται ενέργεια από
τη ΔΕΗ Α.Ε. για τις εν λόγω εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τους
όρους αποκλειστικά και μόνο των τιμολογίων Α ή Β1 ή Β2 ή Β1Β ή
Β2Β, ανεξαρτήτως του εάν έχουν και άλλον προμηθευτή ή ενεργούν
και ως Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή δεν αφορά αγροτικούς,
οικιακούς και λοιπούς εμπορικούς ή βιομηχανικούς καταναλωτές
οι εγκαταστάσεις των οποίων τροφοδοτούνται από τα δίκτυα χα-
μηλής τάσης.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στους Επιλέγοντες Πελάτες μέσης
τάσης με τιμολόγια Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β, η απόφαση αφορά σε τρο-
ποποιημένη εφαρμογή των όρων βάσει των οποίων υπολογίζεται η
χρέωση ισχύος και η έκπτωση που παρέχεται επί αυτής στο μηναίο
λογαριασμό, τροποποίηση η οποία θα ισχύσει αποκλειστικά για τον
πρώτο μηνιαίο λογαριασμό έκαστου πελάτη με ημερομηνία έναρξης
περιόδου κατανάλωσης μετά την 20η Ιουνίου 2006. 

Επί της μηνιαίας χρέωσης ισχύος των πελατών αυτών δίδεται αυ-
ξημένο ποσοστό έκπτωσης σε σχέση με το ποσοστό που προβλέ-
πεται βάσει των εν ισχύι τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε, και το οποίο είναι
ανάλογο της μείωσης που ο πελάτης θα επιτύχει στη μέγιστη ζήτησή
του τις ώρες αιχμής σε σχέση με τη μηνιαία μέγιστη ζήτησή του. 

Έτσι, πελάτης του οποίου η μέγιστη ζήτηση ωρών αιχμής μετρά-
ται στο 90% της μηνιαίας μέγιστης ζήτησής του, θα τύχει έκπτωσης
7% επί της μηνιαίας χρέωσης ισχύος αντί έκπτωσης 5%, η οποία θα
προέκυπτε χωρίς την τροποποίηση του εν ισχύι τιμολογίου. Παράλ-
ληλα, θα επιβάλλεται πρόσθετη χρέωση ίση με το 5% της μοναδιαίας
χρέωσης ισχύος του εκάστοτε τιμολογίου, η οποία θα υπολογίζεται
επί της μέγιστης ζήτησης ωρών αιχμής του πελάτη. Με τη μορφή
αυτή, τα τιμολόγια Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β θα ισχύσουν για όλους τους
Επιλέγοντες Πελάτες μέσης τάσης, οι οποίοι προμηθεύονται ηλε-
κτρική ενέργεια βάσει αυτών, ανεξαρτήτως του μηνιαίου συντελεστή
φορτίου των εγκαταστάσεών τους (δηλαδή, τα οικονομικά κίνητρα πα-
ρέχονται και σε πελάτες μέσης τάσης με μηνιαίο συντελεστή φορτίου
χαμηλότερο του 30%).

Όσοι από τους ανωτέρω Επιλέγοντες Πελάτες Μέσης Τάσης επι-
θυμούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων
καθώς και οι Επιλέγοντες Πελάτες Υψηλής Τάσης (με τιμολόγιο Α),
δύνανται να συνάψουν ειδική σύμβαση περικοπής φορτίου (δια-
κοπτόμενο τιμολόγιο) με τη ΔΕΗ Α.Ε. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής
σύμβασης, κάθε πελάτης θα δηλώσει τη μέση μείωση την οποία θα
παρέχει στη ζήτηση ισχύος ωρών αιχμής συγκεκριμένων, κατά μέγι-
στο 10, ημερών του προσεχούς Ιουλίου, οι οποίες θα γνωστοποιούν-
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ται με 24ωρη προειδοποίηση, σε σχέση με τη μέση ζήτηση ισχύος
του πελάτη, η οποία θα καταγραφεί τις ώρες αιχμής των λοιπών ημε-
ρών του Ιουλίου για τις οποίες δεν θα ζητηθεί περιορισμός φορτίου
(συμφωνηθείσα μείωση). Η συμφωνηθείσα μείωση θα πρέπει να είναι
ίση ή μεγαλύτερη του 10% της μέσης ζήτησης ισχύος, η οποία θα κα-
ταγραφεί τις ώρες αιχμής των ημερών που δεν θα ζητηθεί περιορι-
σμός φορτίου και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ίση με 100 kW. 

Το οικονομικό αντάλλαγμα που θα λαμβάνει ο πελάτης για την τή-
ρηση της συμφωνίας διαμορφώνεται αναλόγως του πλήθους των
ημερών για τις οποίες θα ζητηθεί περιορισμός φορτίου και κυμαίνεται
από 25% έως 100% της ισχύος που αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα
μείωση επί τη μοναδιαία χρέωση ισχύος του τιμολογίου του πελάτη,
αντίστοιχα σε περίπτωση που δεν ζητηθεί περιορισμός φορτίου και
σε περίπτωση που ζητηθεί για 10 ημέρες. 

Για τυχόν επιπλέον μείωση ζήτησης πέραν της συμφωνηθείσας,
ο πελάτης θα λαμβάνει πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο
θα υπολογίζεται για το ποσό ισχύος της επιπλέον μείωσης και βάσει
του 50% της μοναδιαίας χρέωσης ισχύος, ανάλογα πάντοτε με το
πλήθος των ημερών που θα ζητηθεί περιορισμός φορτίου, σε συμ-
φωνία με τα ανωτέρω. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας, το οικονομικό αν-
τάλλαγμα μηδενίζεται και ο πελάτης θα επιβαρύνεται με πρόσθετη
χρέωση για το ποσό ισχύος που αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα μεί-
ωση, η οποία θα υπολογίζεται βάσει του διπλασίου της μοναδιαίας
χρέωσης ισχύος του τιμολογίου του. Η πρόσθετη χρέωση, σε αναλο-
γία προς τον τρόπο υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος,
διαμορφώνεται βάσει του πλήθους των ημερών για τις οποίες θα ζη-
τηθεί περιορισμός φορτίου.
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Μέτρα για την εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δημόσιο Τομέα 

Αθήνα, 26 Ιουνίου 2006

Ο υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
κ. Προκόπης Παυλόπουλος και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημή-
τρης Σιούφας υπέγραψαν εγκύκλιο που αφορά την εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημόσιο τομέα κατά το διάστημα από 3 Ιουλίου 2006
έως το τέλος Αυγούστου 2006:

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
παραμέτρους της ενεργειακής πολιτικής που εφαρμόζουμε τους τε-
λευταίους 27 μήνες. Άλλωστε κάθε χρόνο στην χώρα μας η αιχμή του
φορτίου αυξάνεται κατά 5-6% όταν η συνολική κατανάλωση αυξάνεται
κατά μέσο όρο 4%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 2 Αυγούστου και 3
Αυγούστου του 2005 που είχαμε την μεγαλύτερη κατανάλωση ηλε-
κτρικής ενέργειας, με την αιχμή του φορτίου να φτάνει τα 9665MW, η
ζήτηση υπερέβη τα 9000 ΜW για 6 ώρες και συνολικά για όλο το 2005
μόνο για 30 ώρες. 

Οι ώρες αιχμής, παρότι είναι λίγες ετησίως, απαιτούν την λειτουρ-
γία μιας νέας μονάδας 400ΜW κάθε χρόνο με κόστος περίπου 230-
250 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των
μονάδων προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση αυτές τις ελάχιστες
ώρες ετησίως είναι υπερβολικό και επιβαρύνει υπέρμετρα τον Έλληνα
φορολογούμενο πολίτη. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ήδη έχει κάνει παρεμβάσεις για την εξοι-
κονόμηση ενέργειας που αποτελεί άλλωστε και κυρίαρχο ενεργειακό
στόχο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
• Το μεγάλο πρόγραμμα αντιστάθμισης της αέργου ισχύος με εγ-

κατάσταση πυκνωτών στα κτίρια του δημόσιου τομέα που ξεκίνησε
τον Μάιο του 2005 και επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια τον Σε-
πτέμβριο του ιδίου έτους απέδωσε σημαντικά οφέλη τόσο μείωσης
των απωλειών αλλά και ισχυροποίησης του συστήματος μεταφο-
ράς ηλεκτρικής ενέργειας. Για το λόγο αυτό άλλωστε σήμερα θα
συναντηθούμε με όλους τους γενικούς γραμματείς των Υπουρ-
γείων αρμόδιους τόσο για την αντιστάθμιση ισχύος όσο και για την
σύνδεση των κτιρίων του δημοσίου με φυσικό αέριο για τον απο-
λογισμό του έργου που επιτελέστηκε και σε αυτό τον τομέα.

• Οι αποφάσεις παροχής οικονομικών κινήτρων σε 6.850 μεγά-
λους βιομηχανικούς πελάτες για τον περιορισμό της ζήτησης
ισχύος τόσο κατά το θέρος του 2005 όσο και εφέτος.

• Η εφαρμογή του μέτρου του περιορισμού της λειτουργίας των
αρδευτικών συστημάτων κατά τις ώρες της θερινής αιχμής με
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στόχο όχι μόνο την διασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος
και την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και την ανα-
στροφή της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα των γεωργι-
κών περιοχών, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα μέτρα μπορεί να αφορούν το διάστημα της θερινής αιχμής του

φορτίου όμως στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας να αποτε-
λέσει βασικό στοιχείο της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη
καταναλωτή. Ένα νέο εθνικό στόχο με οικονομικές και περιβαλ-
λοντικές προεκτάσεις. 

Η αρχή γίνεται από το δημόσιο τομέα, αφού οφείλει το δημόσιο
να δίνει το καλό παράδειγμα και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα
βήμα που θα ενθαρρύνει τους πολίτες, τα νοικοκυριά αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα να υιοθετήσουν την εξοικονόμηση στην καθημερινή
διαχείριση ενέργειας.

Άλλωστε πέραν του σημαντικού οικονομικού οφέλους η μείωση
της κατανάλωσης των ενεργειακών μας πόρων αποτελεί μια
προσπάθεια που οφείλουμε στις επόμενες γενιές.»

Τα μέτρα εξοικονόμησης αφορούν τα κτίρια του Δημόσιου τομέα
(ιδιόκτητα ή μισθωμένα), της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευόμε-
νων Φορέων. Εξαιρούνται τα Νοσοκομεία και οι Υπηρεσίες και
οι Φορείς Περίθαλψης, Κοινωνικής Προστασίας και Ασφαλί-
σεως, συμπεριλαμβανομένων των Καταστημάτων των Ασφαλι-
στικών Οργανισμών. 

Περιλαμβάνουν τη μείωση της λειτουργίας των κλιματιστικών μη-
χανημάτων, ώστε να λειτουργούν με ελάχιστη ρύθμιση στους 25ο C,
από την έναρξη έως τη λήξη του ωραρίου και λαμβάνοντας υπόψη
τις λειτουργικές ανάγκες λόγω των αδειών του προσωπικού κλπ. Τον
περιορισμό του φωτισμού των κτιρίων στο αναγκαίο λειτουργικό επί-
πεδο με αποφυγή φωτισμού χώρων μη απαραίτητων για την λειτουρ-
γία των υπηρεσιών. Την εντατικοποίηση της παρακολούθησης,
συντήρησης και ελέγχου των συστημάτων αυτόματης διακοπής της
ηλεκτρικής τροφοδοσίας των γραμμών δημοτικού φωτισμού και φω-
τισμού λοιπών κατηγοριών οδών ώστε να εξασφαλιστεί η αποκλει-
στική λειτουργία από τις 20:00 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ.

Ο κεντρικός συντονισμός των παρεμβάσεων θα ασκείται από τον
γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Βεζυργιάννη και τον γενικό γραμ-
ματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου. 
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Σχέδιο νόμου 
για την Έρευνα και Τεχνολογία 

Αθήνα, 5 Ιουλίου 2006

Η υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαν-
νάκου, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς, ο γενικός γραμμα-
τέας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων καθηγητής
Ανδρέας Καραμάνος και ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) ακαδημαϊκός και καθηγητής Δημή-
τρης Νανόπουλος παρευρέθησαν στην παρουσίαση από τη Διυ-
πουργική Επιτροπή Έρευνας και Τεχνολογίας (ΔΕΕΤ)των προτάσεων
για το νέο σχέδιο νόμου Έρευνας και Τεχνολογίας στο Αμφιθέατρο
Λεωνίδας Ζέρβας του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών.

Οι προτάσεις της ΔΕΕΤ αποτελούν προϊόν επεξεργασίας των κει-
μένων εργασίας που συνέθεσε το ΕΣΕΤ σχετικά με τη διοίκηση, τη
χρηματοδότηση της έρευνας, καθώς και τη δημιουργία οριζόντιων ορ-
γάνων διοίκησης σε πολιτικό, στρατηγικό και διαχειριστικό επίπεδο.
Η ΔΕΕΤ έλαβε υπόψη της το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, τις προ-
βλέψεις της στρατηγικής της Λισσαβόνας, όπως αυτή αποτυπώνεται
στις οδηγίες και τις αποφάσεις των Κοινοτικών οργάνων, καθώς και
τις ανάγκες χάραξης Εθνικής Στρατηγικής. 

Οι προτάσεις αυτές καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο θα δραστη-
ριοποιηθεί τα επόμενα χρόνια ο χώρος της Έρευνας και της Τεχνολο-
γίας, τα όργανα διοίκησης της Έρευνας και της Τεχνολογίας και τον
τρόπο συγκρότησης και λειτουργίας τους. Παράλληλα, συγκεκριμενο-
ποιούν τον τρόπο χρηματοδότησης των επιστημονικών και ερευνητι-
κών προσπαθειών και προσδιορίζουν τις μεθόδους αξιολόγησής τους
προκειμένου να υπάρχει διαφάνεια και αξιοκρατία. Γνώμονας των
προτεινόμενων ρυθμίσεων είναι η αριστεία στην Έρευνα και την Τε-
χνολογία, η συνεργατική έρευνα μεταξύ ΑΕΙ, ερευνητικών κέντρων,
επιχειρήσεων και μεγάλων ελληνικών και διεθνών οργανισμών σε το-
μείς εθνικής προτεραιότητας, η προώθηση της επιχειρηματικότητας
και της τεχνολογικής καινοτομίας. Με τον τρόπο αυτό χαράσσεται μία
ενιαία Εθνική Στρατηγική για την Έρευνα και την Τεχνολογία προκει-
μένου η χώρα να συμμετέχει ενεργά στις διεθνείς εξελίξεις στους το-
μείς αυτούς.

Πριν κατατεθεί στη Βουλή προς ψήφιση το σχέδιο νόμου θα τεθεί
σε δημόσια διαβούλευση με τα κόμματα, τους επιστημονικούς και
ερευνητικούς φορείς, τους εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου
και των παραγωγικών κλάδων της οικονομίας προκειμένου να εκφρά-
σουν τις απόψεις τους και να υποβάλουν τυχόν νέες προτάσεις και
τις παρατηρήσεις τους.
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Στην ομιλία της η υπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευ-
μάτων Μαριέττα Γιαννάκου επεσήμανε τα εξής:

«Κύριε υπουργέ, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί, κύριοι γενικοί γραμ-
ματείς, Σεβασμιώτατε. Όπως θα θυμάστε, κυρίως τα δύο υπουργεία,
Ανάπτυξης και Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά λαμβάνον-
τας υπόψη, ότι ένα πλήθος φορέων και υπουργείων ασχολείται με τα
θέματα της έρευνας, ανέλαβαν πέρυσι να ξαναδούν τον τρόπο, τις
διαδικασίες και το αποτέλεσμα της δουλειάς έρευνας που γίνεται στη
χώρα μας. 

Είναι γεγονός ότι σε όλη την Ευρώπη αυτή τη στιγμή γίνονται τέ-
τοιες εξελίξεις, προκειμένου να επιτευχθούν τα μεγαλύτερα δυνατά
αποτελέσματα και αυτά να τύχουν εφαρμογής. Να επιστρέφει, εάν θέ-
λετε, με την έννοια του δημοσίου συμφέροντος, η δουλειά που γίνεται
στην εύρυνα να μη γίνεται το ίδιο πράγμα από πολλά κατεσπαρμένα
κέντρα με τον ίδιο στόχο, ενώ μπορούν να συνενωθούν οι δυνάμεις.
Και βέβαια να υπάρχουν και γενικότερα οι κατευθυντήριες γραμμές,
που συνιστούν εθνικό συμφέρον. 

Έτσι, λοιπόν, συστήθηκε η Επιτροπή αυτή, με επικεφαλής το γε-
νικό γραμματέα του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων,
κ. Καραμάνο, και με τη συμμετοχή του κατεξοχήν υπευθύνου, του κ.
Τσουκαλά, του γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, υπό την
εποπτεία των υπουργών και των υπευθύνων. Έγινε μια πολύ σοβαρή
δουλειά, μετά από συζήτηση επί των αρχών, με ακαδημαϊκούς, με
επιστήμονες, ώστε να έρθει σήμερα μια συγκεκριμένη πρόταση για
το ποια πρέπει να είναι τα όργανα και οι διαδικασίες προκειμένου να
επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα στις ερευνητικές προσπά-
θειες αλλά και η μεγαλύτερη δυνατή διεθνοποίηση καθώς και η δυνα-
τότητα επανόδου σπουδαίων επιστημόνων που βρίσκονται σε άλλες
χώρες. Είτε σε μονιμότερη βάση είτε για συνεργασίες. Έχουμε την εν-
τύπωση ότι αυτό μπορεί να βοηθήσει και στην καλύτερη χρήση των
κεφαλαίων, και μέσα από μια πρόθεση της κυβέρνησης να ενισχύσει
τα κονδύλια της έρευνας και εν όψει των εξελίξεων που υπάρχουν
στην Ευρωπαϊκή Ένωση που αφορούν είτε στη δημιουργία αυτού του
Ινστιτούτου που προτείνει ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
είτε άλλων υποδομών.

Το σίγουρο είναι ένα: Πως θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα
για πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα. 

Σήμερα, λοιπόν, θα σας τα πει και ο συνάδελφος υπουργός Ανά-
πτυξης, δίνουμε στη δημοσιότητα προς διαβούλευση μια πάρα πολύ
συγκεκριμένη πρόταση, που αφορά στα όργανα, στις διαδικασίες,
στην πολιτική εποπτεία, στη διεύρυνση της συμμετοχής, των ακαδη-
μαϊκών, των προσώπων που ασχολούνται με την έρευνα - το 80%
της έρευνας γίνεται στα πανεπιστήμια, το υπόλοιπο γίνεται στα ερευ-
νητικά κέντρα-, ώστε μετά από μια ουσιαστική διαβούλευση να κατα-
λήξουμε σε τελικά συμπεράσματα. 
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Το σίγουρο είναι ένα: ότι αναβαθμίζεται η υπόθεση αυτή, υπό την
πολιτική εποπτεία του Πρωθυπουργού, και συνδέονται τα κυβερνη-
τικά όργανα με τη δουλειά που γίνεται στα ερευνητικά κέντρα, όχι από
πλευράς επιρροής, προς Θεού. Η έρευνα, αντιλαμβάνεστε, έχει τα
δικά της στοιχεία. Θεωρούμε όμως ότι αυτό θα βοηθήσει και την ανα-
βάθμιση, ουσιαστικά στην αναβάθμιση της ανώτατης εκπαίδευσης
στη χώρα μας. Διότι σε τελική ανάλυση ο χώρος αυτός είανι χώριος
έρευνας και εκπαίδευσης κατεξοχήν. 

Θέλω, λοιπόν, να ζητήσω κι εγώ τη μεγαλύτερη δυνατή συμμε-
τοχή στη διαβούλευση αυτή, ώστε να καταλήξουμε σε ουσιαστικά
συμπεράσματα. Να συμφωνήσουμε. Και να συμφωνήσουμε και στο
δια ταύτα. Να επιταχύνουμε όλες τις διαδικασίες και το πώς θα επι-
διώξουμε αριστείες στον τομέα αυτό» 

Στην ομιλία του κατά την παρουσίαση των προτάσεων της
Διυπουργικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας, ο υπουργός
Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας επεσήμανε τα εξής:

«Δεν είμαι ούτε ιδιαίτερα έξυπνος, ούτε ιδιαίτερα ταλαντούχος.
Είμαι απλά πάρα πολύ περίεργος.» Αυτά τα λόγια φέρεται να έχει πει
ο Άλμπερτ Άινσταϊν πριν από περίπου μισό αιώνα. Μ’ αυτή την πε-
ριέργεια η ανθρωπότητα τόλμησε ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Αυτή
την έμφυτη ανθρώπινη περιέργεια αναζητούμε και επιβραβεύουμε.

Δίνουμε σήμερα στη δημοσιότητα, με στόχο την ανάπτυξη δημό-
σιας διαβούλευσης, ένα συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων για την
τελική κατάρτιση του νομοσχεδίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία,
που θα φέρουμε στη Βουλή. Όπως γνωρίζετε, ύστερα από εισήγηση
που κάναμε από κοινού με την υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων συγκροτήθηκε (με απόφαση του Πρωθυπουργού) το Σε-
πτέμβριο 2005, Διυπουργική Επιτροπή με ευθύνη τη χάραξη και την
εφαρμογή Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα και την Τεχνολογία
στην Πατρίδα μας. 

Η Επιτροπή αυτή με βάση τα κείμενα που μάς παρέδωσε (στις 5
Ιουλίου 2005) το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (κείμενα
τα οποία ανακοινώθηκαν στη σύνοδο των Προέδρων των Ερευνητι-
κών Κέντρων και παρουσιάστηκαν στο διαδίκτυο) επεξεργάστηκε
(επεξεργαστήκαμε) τις προτάσεις που καταθέτουμε σήμερα. Προτά-
σεις που δίδονται σήμερα για δημόσια διαβούλευση με την ερευνητική
και επιστημονική κοινότητα, καθώς και τους επιχειρηματικούς συνδέ-
σμους της Χώρας μας. Απόφασή μας είναι να λάβουμε υπόψη τις πα-
ρατηρήσεις, τις επισημάνσεις και τις νέες προτάσεις, που
ενδεχομένως να υποβάλουν ώστε να συγκροτήσουμε στη συνέχεια
το προσχέδιο νόμου, το οποίο θα αποσταλεί σε όλα τα κόμματα και
θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση πριν έρθει στη Βουλή.

Η Επιτροπή έλαβε υπόψη της… 
 το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, 

576



 τις προβλέψεις της στρατηγικής της Λισσαβόνας (όπως αποτυ-
πώνονται στις οδηγίες, τις αποφάσεις των Κοινοτικών οργάνων,
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Συμβουλίου του περασμένου
Απριλίου και του Oslo Manual), 

 καθώς και τις ανάγκες που υπάρχουν για τη χάραξη Εθνικής
Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας.
Θέλω να υπογραμμίσω την άριστη συνεργασία που υπήρξε με

όλα τα μέλη της Επιτροπής και ιδίως με το Υπουργείο Εθνικής Παι-
δείας & Θρησκευμάτων στις αρμοδιότητες του οποίου ανήκουν πολλά
από τα ζητήματα που ρυθμίζονται με το υπό κατάρτιση νομοσχέδιο.
Οι προτάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής, όπως έχουν διαμορφω-
θεί… 
• καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα δραστηριοποι-

ηθεί τα επόμενα χρόνια ο χώρος της Έρευνας και της Τεχνο-
λογίας, 

• οριοθετούν τον τρόπο συγκρότησης των αρμόδιων οργά-
νων, 

• συγκεκριμενοποιούν τον τρόπο προσδιορισμού επιλογών
και κατευθύνσεων, 

• ορίζουν (με σαφήνεια που εγγυάται απόλυτη διαφάνεια, αν-
τικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα) τον τρόπο χρημα-
τοδότησης των επιστημονικών και ερευνητικών
προσπαθειών και

• καθορίζουν για τον ίδιο σκοπό (για τη διαφάνεια και την αξιο-
κρατία) τις μεθόδους αξιολόγησης τους. 

Στόχος μας είναι να ρυθμιστούν…
- θέματα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων, 
- η κατάσταση και η εξέλιξη του προσωπικού τους,
- η συνεργασία τους με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ στη βάση της επιστημονικής

αριστείας και ισοτιμίας.
Η Επιτροπή έλαβε υπόψη την ανάγκη προσαρμογής του ερευνη-

τικού συστήματος στις ανάγκες της ελληνικής Οικονομίας, της αειφό-
ρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναμικού μας. Παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμφαση…
• Στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντά η καινοτο-

μική έρευνα.
• Στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και

βιομηχανίας, για την επίτευξη απτών αξιοποιήσιμων και με-
τρήσιμων αποτελεσμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιδιώκει…
• Τη δημιουργία ισχυρής και ευκίνητης επιστημονικής βάσης,

και βέβαια
• τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υποστήριξης της Έρευνας

& Τεχνολογίας.
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Επιδίωξή μας είναι να χαραχθεί και να εφαρμοστεί ενιαία εθνική
στρατηγική για την Έρευνα και την Τεχνολογία που τόσο έχει ανάγκη
η Χώρα μας, προκειμένου… 
- να παρακολουθήσει τις διεθνείς εξελίξεις, 
- να μειώσει το τεχνολογικό χάσμα που την χωρίζει από τις άλλες

ευρωπαϊκές χώρες και 
- να αποκτήσει πλεονέκτημα στη Νέα Εποχή της Γνώσης και της

Τεχνολογίας.
Ελπίζουμε ότι, ύστερα από τη δημόσια διαβούλευση που θα ακο-

λουθήσει, μετά από ψύχραιμη και αντικειμενική συζήτηση με όλους
τους ενδιαφερόμενους φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το
κείμενο του Νόμου θα μπορέσει να ψηφισθεί από την ολομέλεια της
Βουλής με ευρεία συναίνεση.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου απηύ-
θυνε τον ακόλουθο χαιρετισμό:

«Θέλω να τονίσω τη μεγάλη σημασία που έχει για τη χώρα η θε-
σμοθέτηση ενός νομικού πλαισίου για την έρευνα, μια και η έναρξη
του 7ου Πλαισίου για την Έρευνα της Ε.Ε., η έναρξη της 4ης Προγραμ-
ματικής Περιόδου (2007-2013) αποτελούν μείζονα εθνικά διακυβεύ-
ματα για το μέλλον του τόπου. Πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η
περιφεριακότητα του 4ου και οι προϋποθέσεις αριστείας και καινοτο-
μικότητας του 7ου, καθώς και η απαίτηση για ενεργό συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα στην ερευνητική και επιχειρηματική προσπάθεια της
χώρας, καθιστά απαραίτητη μια νέα ματιά στη διοίκηση και διεξαγωγή
της έρευνας στη χώρα μας.

Η παρουσίαση της πρότασης αποτελεί μία από τις ενέργειες, που
σκοπό έχει να βελτιώσει και να αναβαθμίσει το τοπίο στο χώρο της
έρευνας, με τη θέσπιση νέων χρηματοδοτικών δράσεων, στοχευμέ-
νων στο περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί τόσο μέσα από τα τελευ-
ταία τεχνολογικά και επιστημονικά επιτεύγματα, όσο και από τις
ανάγκες και ιδιαιτερότητες της χώρας μας. Παράλληλα, επιδιώκεται η
δημιουργία των αναγκαίων μηχανισμών για τη σωστή και δίκαιη αξιο-
λόγηση των προτάσεων για βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, στη
βάση των κριτηρίων της αξιοκρατίας, της επιστημονικής αριστείας και
της καινοτομίας.

Η χώρα μας διαθέτει ένα σημαντικό ερευνητικό δυναμικό, υψηλής
επιστημονικής κατάρτισης και δυνατοτήτων. Παρ’ όλα αυτά, τα απο-
τελέσματα της αξιοποίησής του δεν είναι τα αναμενόμενα. Με την
πρόταση της Διυπουργικής Επιτροπής για την Ε&Τ, η οποία θα με-
τουσιωθεί σε νόμο μέσα από τη διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης
με τους αρμόδιους φορείς, και με τις συμπληρωματικές δράσεις του
υπουργείου Ανάπτυξης για στήριξη της έρευνας, θα δώσουμε την ευ-
καιρία στους Έλληνες επιστήμονες να αναδείξουν το έργο τους, και
να παράξουν αποτελέσματα τα οποία όχι μόνο θα ωφελήσουν την
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προώθηση της επιστήμης, αλλά και θα υλοποιηθούν ως προϊόντα,
διαδικασίες και υπηρεσίες προς όφελος της κοινωνίας. Σε αυτό το
πλαίσιο, θα υποστηριχθεί τόσο η βασική έρευνα μέσα από τα Πανε-
πιστήμια και τα Ερευνητικά Κέντρα, όσο και η εφαρμογή της μέσα
από τη συνεργασία με τους τελικούς φορείς-αποδέκτες της

Θα ήθελα να επαναλάβω κι εγώ για άλλη μια φορά, την ειλημμένη
απόφαση της κυβέρνησης για ενθάρρυνση της δραστηριοποίησης
νέων ερευνητών, ανταμοιβή της αριστείας και διευκόλυνση της επι-
χειρηματικής εκμετάλλευσης της καινοτομίας, και να καλέσω όλους
μας να συμβάλουμε σε αυτά, αρχής γενομένης με τη στήριξη του νέου
πλαισίου για την Ε&Τ στην Ελλάδα.»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων καθηγητής Ανδρέας Καραμάνος στην ομιλία του
ανέφερε τα εξής: 

«Η οικοδόμηση της «κοινωνίας της γνώσης» δικαίως θεωρείται
ως ακρογωνιαίος λίθος για οικονομική ανάπτυξη. Η παραγωγή νέας
γνώσης μέσω της έρευνας και η παραγωγική αξιοποίησή της με ανά-
πτυξη καινοτομικών προϊόντων αποτελεί έναν από τους βασικούς
στόχους της διακήρυξης της Λισαβόνας.

Η επίτευξη του στόχου αυτού προϋποθέτει συστράτευση του επι-
στημονικού δυναμικού, όπου και αν αυτό δραστηριοποιείται: στα
Α.Ε.Ι. (χώρους μετάδοσης και παραγωγής νέας γνώσης), στους ερευ-
νητικούς φορείς, στην παραγωγική διαδικασία. Με αυτή τη λογική, η
αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου έρευνας στη χώρα μας πρέπει
να βασισθεί στην αρμονική συνεργασία και συμμετοχή όλων των εμ-
πλεκομένων.

Η αναθεώρηση θεωρήθηκε αναγκαία για τον επαναπροσανατο-
λισμό και τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα της ερευνητικής δρα-
στηριότητας στην Ελλάδα. Το νέο πλαίσιο διαχωρίζει τη βασική από
την εφαρμοσμένη έρευνα τόσο στη χρηματοδότηση όσο και στη δια-
χείριση. Η βασική έρευνα θα στηρίζεται κυρίως σε εθνικούς πόρους,
ενώ η εφαρμοσμένη κυρίως σε κοινοτικούς. 

Κομβικό σημείο του προσχεδίου αποτελεί το οργανωτικό σχήμα
σχεδιασμού και υλοποίησης της ερευνητικής πολιτικής.

Χαρακτηρίζεται από:
1. Καθορισμό στόχων και προτεραιοτήτων σε βάθος χρόνου.
2. Χάραξη κυβερνητικής πολιτικής για την έρευνα και κατανομή των

αναγκαίων κονδυλίων ανά πεδίο έρευνας.
3. Διεξαγωγή ερευνητικών έργων από όλους τους Φορείς Υλοποί-

ησης.
4. Επιλογή έργων με βάση την ποιότητα και την αριστεία και αυ-

στηρή αξιολόγηση του παραγόμενου έργου.
Η Διυπουργική Επιτροπή συστάθηκε με ΚΥΑ των Υπουργών

Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ανάπτυξης και αποτελείται
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από:
- τον ομιλούντα, Καθηγητή Α. Καραμάνο, Γεν. Γραμματέα του

ΥπΕΠΘ
- τον Γεν. Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, Καθηγητή του

Α.Π.Θ. κ. Ι. Τσουκαλά
- τον Ακαδημαϊκό και Καθηγητή κ. Δ. Νανόπουλο, Πρόεδρο του

ΕΣΕΤ
- τους Ειδικούς Γραμματείς του ΥπΕΠΘ Καθ. Αθ. Κυριαζή και Κ.

Σούτσα
- τον Πρόεδρο του Ε.Ι.Ε. Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Δημ. Κυριακίδη
- τον Ομότιμο Καθηγητή του Ε.Κ.Π.Α. κ. Κ. Σέκερη
- τον Καθηγητή της Ιατρικής Σχολής του Ε.Κ.Π.Α. κ. Χριστόδ. Στε-

φανάδη
- τον Καθηγητή του Α.Π.Θ. κ. Ι. Βασάλο
- την Καθηγήτρια του Μαθηματικού Τμήματος του Παν/μιου Κρήτης

κ. Σουζ. Παπαδοπούλου
- τον Καθηγητή του Ε.Μ.Π. κ. Πέτρο Μαραγκό
- τον Πρόεδρο του ΕΚΚΕ, Καθηγητή κ. Ι. Υφαντόπουλο
- την κύρια ερευνήτρια του ΕΚΚΕ κ. Λ. Αλιμπράνη-Μαράτου

Ο Καθηγητής του Α.Π.Θ. κ. Αθ. Καΐσης μας παρείχε την απαραί-
τητη νομική συνδρομή.

Έργο της Επιτροπής ήταν να μελετήσει, συμπληρώσει και ανα-
διατυπώσει τα κείμενα που συνετάγησαν από το ΕΣΕΤ του Υπ.ΑΝ.
και να προτείνει με βάση αυτό και άλλα στοιχεία (όπως τα πρότυπα
οργάνωσης της έρευνας στην Ολλανδία, τη Φινλανδία, τις Η.Π.Α. και
άλλες χώρες), σχέδιο αναθεώρησης του ισχύοντος νομικού πλαισίου. 

Γίνεται σαφές από τη σύνθεση της Επιτροπής (εκπρόσωποι του
πανεπιστημιακού και του ερευνητικού τομέα) ότι εκπροσωπούνται οι
βασικοί πόλοι διεξαγωγής ερευνητικού έργου στη χώρα μας, όπου,
υπενθυμίζεται, ότι περισσότερο από το 70% του ερευνητικού έργου
επιτελείται στα ΑΕΙ. Τα Πανεπιστήμια δεν είναι μόνο χώροι όπου διε-
ξάγεται έρευνα, αλλά και ο χώρος παραγωγής του ερευνητικού δυνα-
μικού το οποίο θα στελεχώσει μελλοντικά τους ερευνητικούς φορείς.

Η Επιτροπή εργάσθηκε σκληρά, αρμονικά και εποικοδομητικά διε-
ξάγοντας περισσότερες από 20 συνεδριάσεις για περισσότερο από 8
μήνες (από τις 10/11/2005 μέχρι τις 23/6/2006) και μελέτησε:
- ένα νέο οργανωτικό σχήμα σχεδιασμού και υλοποίησης ερευνη-

τικής πολιτικής
- τρόπους στενότερης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών φορέων

και ΑΕΙ
- τρόπους ανοίγματος του ελληνικού συστήματος Ε&Τ στο ευρω-

παϊκό και διεθνές περιβάλλον με ενεργό συμμετοχή σε διεθνή δί-
κτυα και κοινοπραξίες 

- θέματα βελτίωσης της διοίκησης και λειτουργίας των ερευνητικών
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φορέων με τις τροποποιήσεις του υφιστάμενου νομοθετικού πλαι-
σίου, όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο. 
Το θέμα τίθεται σε δημόσια διαβούλευση για όσο χρειασθεί.
Επιθυμώ να ευχαριστήσω για την άψογη συνεργασία όλα τα μέλη

της Διυπουργικής Επιτροπής καθώς και την κ. Κατ. Παρασκευοπού-
λου και τον κ. Ν. Πρέκα για την άψογη γραμματειακή υποστήριξη.» 

Ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολο-
γίας (ΕΣΕΤ) ακαδημαϊκός και καθηγητής Δημήτρης Νανόπουλος
έκανε μια ιστορική αναδρομή, παρουσιάζοντας την εξέλιξη των προ-
τάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής Έρευνας και Τεχνολογίας μέχρι
την τελική διαμόρφωσή τους. Ανέφερε, επίσης, ότι οι προτάσεις της
ΔΕΕΤ θα τεθούν άμεσα σε δημόσια διαβούλευση όπου θα εμπλουτι-
στούν με νέες ιδέες και θα υποβληθούν σε εποικοδομητική κριτική.
Επίσης, τόνισε ότι αναμένει να κατατεθούν συγκεκριμένες προτάσεις
ή εναλλακτικές θέσεις από τους αρμόδιους φορείς και όχι απλώς να
εκφραστούν αόριστες διαφωνίες. Κλείνοντας, σημείωσε ότι όσες νο-
μοθετικές αλλαγές κι αν γίνουν στον τομέα της Ε & Τ, δεν θα φέρουν
το επιθυμητό αποτέλεσμα αν δεν συνοδεύονται από ταυτόχρονη αλ-
λαγή νοοτροπίας όλων των Ελλήνων.

Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής
Ιωάννης Τσουκαλάς παρουσιάζοντας τις προτάσεις της ΔΕΕΤ υπο-
γράμμισε μεταξύ άλλων ότι «οι προτάσεις της ΔΕΕΤ συμβάλλουν στην
αποκατάσταση ενός αυτοσυνεπούς, διαφανούς και αξιοκρατικού συ-
στήματος διοίκησης έρευνας που να εξυπηρετεί τους εθνικούς στό-
χους, την ευρωπαϊκή πολιτική, την ενίσχυση της αριστείας, την
κινητικότητα του ερευνητικού δυναμικού, τη δημιουργία κρίσιμης
μάζας ικανής να ανταγωνιστεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο.»
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Προς δημιουργία νέας Βιομηχανικής Περιοχής 
στην Τανάγρα 

Αθήνα, 4 Ιουλίου 2006

Ο υπουργός Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Γιώργος Σουφλιάς και ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας
υπέγραψαν κοινή απόφαση για τη δημιουργία ΒΙ.ΠΕ. Εθνικής Εμβέ-
λειας στην περιοχή της Τανάγρας.

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται η θέση, η έκταση και τα όρια
της Βιομηχανικής Περιοχής Τανάγρας στα διοικητικά όρια των Δήμων
Τανάγρας και Οινοφύτων του Νομού Βοιωτίας, ενώ εγκρίνονται επί-
σης η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και η λειτουργία του
Φορέα ΒΙ.ΠΕ. Το έργο εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής του
υπουργείου Ανάπτυξης για εκσυγχρονισμό και επέκταση των υφιστά-
μενων και δημιουργία νέων Βιομηχανικών Περιοχών (ΒΙ.ΠΕ.) Εθνικής
Εμβέλειας (Δράση 2.12.4 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα»). 

Η επιλογή της συγκεκριμένης περιοχής, ως καταλληλότερης για
την ίδρυση ΒΙ.ΠΕ εθνικής εμβέλειας, έγινε ύστερα από Μελέτη Προ-
σανατολισμού του υπουργείου Ανάπτυξης και εκτεταμένη έρευνα της
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ στην ευρύτερη περιοχή Σχηματαρίου - Τανάγρας - Οινο-
φύτων - Ριτσώνας, σε συνεργασία με τις Δημοτικές Αρχές της Περιο-
χής και με τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις Βοιωτίας Ευβοίας. Το
κόστος της επένδυσης προβλέπεται να ανέλθει σε 35,5 εκατ. ευρώ.

Με την υλοποίηση της επένδυσης αναμένεται : 
• να ωφεληθεί σημαντικά σε επιχειρηματικές υποδομές η τοπική

κοινωνία,
• να ενισχυθούν οι προοπτικές ανάπτυξης του τόπου, 
• να ενισχυθεί η απορρόφηση σημαντικών κονδυλίων από την Ε.Ε.
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Το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ 
για φθηνό Internet στους φοιτητές 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Μετα-
φορών και Επικοινωνιών Μιχάλης Λιάπης, η υπουργός Εθνικής Παι-
δείας και Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου και ο Γενικός
Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής Ιωάννης Τσουκα-
λάς, μετά τη δημοσίευση του Νόμου 3468/2006, με το οποίο κα-
θιερώνεται και νομοθετικά το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ, για την
παροχή στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές
όλων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της Ανώτατης εκπαίδευ-
σης, προνομιακής πρόσβασης στο Διαδίκτυο (Internet) και σε
τεχνολογίες της πληροφορίας, σε συνεργασία με φορείς του
ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, έκαναν την ακόλουθη ανακοί-
νωση: 

«Τον Μάιο του 2005 ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής
ανακοίνωσε ότι η κυβέρνηση σχεδιάζει πρόγραμμα για την προνο-
μιακή σύνδεση των φοιτητών στο Διαδίκτυο με τεχνολογία ADSL, από
τον χώρο κατοικίας τους, σύμφωνα με αντίστοιχη προεκλογική μας
εξαγγελία. 

Στις 30 Νοεμβρίου 2005, οι συναρμόδιοι υπουργοί (Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Ανάπτυξης, Μεταφορών και Επικοινωνιών) ανακοί-
νωσαν τον τρόπο υλοποίησης της συγκεκριμένης δράσης (πρό-
γραμμα ΔΙΟΔΟΣ), που περιελάμβανε τόσο τις ιδιωτικές επιχειρήσεις
παροχής υπηρεσιών Internet, όσο και το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και
Τεχνολογίας του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Μετά από μια περίοδο τεχνικής προετοιμασίας και δοκιμαστικής
λειτουργίας, στις 27 Μαρτίου 2006, τέθηκε σε κανονική λειτουργία η
δικτυακή πύλη (www.diodos.edu.gr), μέσω της οποίας οι φοιτητές
μπορούν να ενημερώνονται και να συμπληρώνουν την αίτηση σύν-
δεσης στο πακέτο της επιλογής τους. Με αντίστοιχο ηλεκτρονικό
τρόπο μπορούν και οι επιχειρήσεις να ανακοινώνουν τις αντίστοιχες
φοιτητικές προσφορές τους. 

Μέχρι στιγμής έχουν δηλώσει συμμετοχή έξι (6) μεγάλες επιχει-
ρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών, με δέκα (10) εναλλακτικές φοιτη-
τικές προσφορές ADSL. Οι τιμές που εμφανίστηκαν είναι πολύ
χαμηλότερες από τις αντίστοιχες τιμές της ελεύθερης αγοράς. Μέσω
του ΔΙΟΔΟΣ μπορεί πλέον ένας φοιτητής να αποκτήσει μόνιμη ευρυ-
ζωνική σύνδεση με το Internet από ευρώ 10 τον μήνα, χωρίς καμία
άλλη επιβάρυνση. 

Παρά το γεγονός ότι το πρόγραμμα ξεκίνησε προς το τέλος της
τρέχουσας ακαδημαϊκής χρονιάς, έχουν ήδη συμπληρωθεί περί τις
8.000 αιτήσεις. 
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Με το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ και με άλλα ανάλογα μέτρα πι-
στεύουμε ότι θα δημιουργήσουμε ένα νέο εκπαιδευτικό περιβάλλον
που θα αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες και θα ενθαρρύνει τη δημιουρ-
γική κριτική μάθηση σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. 

Είμαστε βέβαιοι ότι σε αυτήν την προσπάθεια θα συνεχίσουμε να
έχουμε αρωγούς όλους τους φορείς της εκπαιδευτικής κοινότητας,
καθώς και τις επιχειρήσεις ηλεκτρονικών επικοινωνιών και πληροφο-
ρικής του ιδιωτικού τομέα.»
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Συνεργασία των Τεχνολογικών Πάρκων της χώρας 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μετά την υπο-
γραφή της συμφωνίας συνεργασίας των 7 Τεχνολογικών και
Επιστημονικών Πάρκων της χώρας που πραγματοποιήθηκε
στην Πάτρα το Σάββατο 15 Ιουλίου 2006, έκανε την ακόλουθη δή-
λωση:

«Η συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στην Πάτρα, των εκπρο-
σώπων των 7 Τεχνολογικών και Επιστημονικών Πάρκων της χώρας,
και η υπογραφή μεταξύ τους συμφωνίας συνεργασίας σε όλους τους
τομείς στέλνει ένα σημαντικό μήνυμα. 
1. Ισχυρής βούλησης συνένωσης δυνάμεων και προσπαθειών.
2. Ισχυρής βούλησης συλλογικής δράσης.
3. Αξιοποίηση από όλες τις πλευρές των δυνατοτήτων, των υποδο-

μών, του ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρήσεων που στεγά-
ζονται στα Τεχνολογικά και Επιστημονικά Πάρκα της χώρας, ώστε
να αυξηθεί η ταχύτητα, ο βηματισμός και να συνεργαστούν πιο
δημιουργικά με τα πανεπιστήμια, τα ερευνητικά κέντρα και τις επι-
χειρήσεις και να διαμορφώσουν ισχυρό τοπίο για την ανάπτυξη
των πρώτων 6 πόλων καινοτομίας που δημιουργούνται στην πα-
τρίδα μας.»
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Η καθιέρωση των Ευρωπαϊκών Βραβείων 
Επιχειρηματικότητας

Πρόεδρος της Επιτροπής ο πρώην Πρωθυπουργός 
Κωνσταντίνος Μητσοτάκης 

Αθήνα, 17 Ιουλίου 2006

Υπό την προεδρεία του τ. Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μη-
τσοτάκη και με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σι-
ούφα και του υφυπουργού Αναστάσιου Νεράντζη,
πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ανάπτυξης η πρώτη συνεδρίαση
της Επιτροπής Αξιολόγησης των Ευρωπαϊκών Βραβείων Επιχειρη-
ματικότητας που διοργανώνονται από τη Γενική Γραμματεία Βιομη-
χανίας του υπουργείου Ανάπτυξης.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματι-
κότητας πραγματοποιείται στο πλαίσιο του αντίστοιχου Πανευρωπαϊ-
κού Διαγωνισμού, που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 

Στόχος του διαγωνισμού είναι η ενδυνάμωση της επιχειρηματικής
κουλτούρας, του επιχειρηματικού πολιτισμού στην Ελλάδα ως στοιχείο
αυτοδιοικητικής δράσης, με την απόδοση της δέουσας σπουδαιότητας
στο Επιχειρείν και την ανάπτυξη άμιλλας μεταξύ των φορέων σε το-
πικό και περιφερειακό επίπεδο για την ανάδειξη, προώθηση και την
ευρύτερη εφαρμογή επιτυχημένων πρωτοβουλιών, που αποσκοπούν
στη στήριξη και ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Η επιτροπή αποτελείται από τους:
1. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τ. Πρωθυπουργό ως Πρόεδρο.
2. Αθανάσιο Βεζυργιάννη, γενικό γραμματέα του υπουργείου

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης 
3. Σπύρο Παπαδόπουλο, γενικό γραμματέα Βιομηχανίας 
4. Ανδρέα Ανδρεόπουλο, πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου
5. Νικόλαο Αναλυτή, πρόεδρο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επι-

τροπής
6. Γεώργιο Κασιμάτη, πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελη-

τηρίων Ελλάδας 
7. Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ.

Μετά τη συνεδρίαση ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιού-
φας έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις: 

«Η επιχειρηματική κοινότητα της χώρας και το υπουργείο Ανάπτυ-
ξης είχαν σήμερα την εξαιρετική τιμή να φιλοξενούν τον πρώην πρω-
θυπουργό, τον κ. Κωνσταντίνο Μητσοτάκη και τα μέλη της
Επιτροπής για τον Εθνικό Διαγωνισμό των Ευρωπαϊκών Βραβείων
Επιχειρηματικότητας. Αρκετή ώρα συνεδρίασε η Επιτροπή και εξέ-
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τασε σε πρώτη φάση τις 29 προτάσεις που υποβλήθηκαν από τους
Δήμους, από τις Νομαρχίες, από τις Περιφέρειες και τα Επιμελητήρια
της χώρας ή από συνεργαζόμενους φορείς και πανεπιστήμια για να
δoθούν τα 6 Βραβεία σε εθνικό επίπεδο. Εκ των 6 αυτών Βραβείων
2 θα σταλούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τον Ευρωπαϊκό Διαγωνι-
σμό Αριστείας στην επιχειρηματικότητα. Θέλω να σημειώσω ότι η αρι-
στεία είναι έγνοια μας από τη πρώτη στιγμή. Αριστεία σημαίνει
διάκριση, σημαίνει πρωτοπορία και αγκαλιάζουμε αυτές τις πρωτο-
βουλίες της διάκρισης για να κάνουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις, αξιο-
ποιώντας τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας, να γίνουν
ανταγωνιστικές, με ποιότητα και με εξωστρέφεια. Η συμβολή
αυτής της Επιτροπής είναι σημαντική και αναδεικνύει δύο στοιχεία.
Ότι οι τοπικές κοινωνίες αγκαλιάζοντας την επιχειρηματική δρα-
στηριότητα της δίνουν τη δυνατότητα να αναπτυχθεί περισσό-
τερο, να δημιουργηθούν περισσότερες θέσεις απασχόλησης και
κυρίως ενισχύουν σοβαρά την τοπική οικονομία, την τοπική
αγορά. Και αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την ελληνική περιφέ-
ρεια. Ευχαριστούμε και πάλι και τον πρώην πρωθυπουργό, τον κ.
Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που μας έκανε αυτή την τιμή, και τα μέλη
της Επιτροπής που είναι διακεκριμένοι του δημόσιου βίου. Και ανα-
φέρομαι στους δύο γενικούς γραμματείς των υπουργείων, του Εσω-
τερικών και Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης τον κ. Αθανάσιο
Βεζυργιάννη, του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σπύρο Παπαδόπουλο,
τον πρόεδρο της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος τον κ.
Γεώργιο Κασιμάτη, τον πρύτανη του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτε-
χνείου κ. Ανδρέα Ανδρεόπουλο, τον πρώην πρόεδρο του ΣΕΒ τον
κ. Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, και βεβαίως, τον πρόεδρο της Οικο-
νομικής και Κοινωνικής Επιτροπής Νικόλαο Αναλυτή που αποτελούν
τα μέλη αυτής της Επιτροπής. Και βεβαίως τον συνάδελφο υφυ-
πουργό Ανάπτυξης κ. Αναστάσιο Νεράντζη, υπό τη γενική ευθύνη
του οποίου είναι και αυτό το πρόγραμμα επιχειρηματικότητας.» 

Στη συνέχεια ο πρώην πρωθυπουργός Κωνσταντίνος Μη-
τσοτάκης δήλωσε τα εξής:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον κ. υπουργό, τον κ. Σιούφα για
την τιμή που μου έκανε να με ορίσει πρόεδρο της Επιτροπής αυτής.
Δέχτηκα ευχαρίστως γιατί αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στην επι-
χειρηματικότητα και είμαι ευτυχής γιατί προεδρεύω μιας Επιτροπής
που αποτελείται από εκλεκτές προσωπικότητες του δημόσιου βίου.
Εγώ σε αυτά τα σωστά που είπε ο κ. Σιούφας θέλω να προσθέσω
μόνο ένα πράγμα. Ότι είναι ανάγκη στη χώρα μας να ενισχυθεί η επι-
χειρηματικότητα, αυτό το δαιμόνιο των Ελλήνων, που παλεύουν εναν-
τίων θεών και δαιμόνων. Γιατί δυστυχώς υπάρχουν πολλές δυσκολίες
για την ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα σήμερα στην Ελλάδα,
όχι μόνο εγγενείς αλλά υπάρχουν και σε παγκόσμιο επίπεδο. Και είναι
σωστή πολιτική να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα. Και ιδιαίτερα
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θα πρόσθετα να ενισχύσουμε το πνεύμα της επιχειρηματικότητας
στην ελληνική περιφέρεια. Διότι δυστυχώς υπάρχουν και αντίρροπες
δυνάμεις, οι οποίες πολλές φορές δρουν αρνητικά, εν ονόματι θολών
ιδεοληψιών που εμποδίζουν ή τουλάχιστον φέρνουν εμπόδια στην
επιχειρηματικότητα. Με αυτή την έννοια νομίζω ότι το υπουργείο Ανά-
πτυξης είναι άξιο συγχαρητηρίων για την προσπάθεια την οποία
κάνει. Τα Βραβεία τα οποία δίνουμε αποτελούν μια ηθική αμοιβή, αλλά
είναι και ένα κίνητρο προς την κατεύθυνση αυτή. Και θα ανταγωνι-
στούμε όσο μπορούμε καλύτερα σε κοινοτικό επίπεδο με την ελπίδα
να πετύχουμε και ευρύτερη διάκριση. Η Επιτροπή θα τελειώσει τη
δουλειά της στα τέλη Αυγούστου και από εκεί και πέρα το Σεπτέμβριο
θα στείλουμε εγκαίρως τις τελικές 2 προτάσεις στην Ευρωπαϊκή
Ένωση και θα προσδιορίσουμε και αυτούς τους οποίους θα επιλέ-
ξουμε για τα Εθνικά Βραβεία. Για άλλη μια φορά θέλω να ευχαρι-
στήσω τον κ. υπουργό και να του πω ότι θα κάνουμε τη δουλειά μας
όσο μπορούμε καλύτερα.»

Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ έχουμε έντονο προβληματισμό
αυτή την περίοδο και με τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Βλέπουμε
να ακολουθεί και η Ελλάδα…

Δημήτρης Σιούφας: «Όλη η ανθρωπότητα βιώνει το ράλι των
διεθνών τιμών του πετρελαίου. Όπως έχω πει και άλλη φορά η πολι-
τική την οποία έχουμε ακολουθήσει, πολιτική για τη συγκράτηση των
τιμών, συνεχίζεται και έχει φέρει συγκεκριμένα αποτελέσματα. Για να
είμαι σαφής. Γνωρίζετε ότι η τιμή του πετρελαίου brend από τις αρχές
του 2004 μέχρι και την προηγούμενη Παρασκευή έχει αυξηθεί κατά
145%, η δε τιμή της βενζίνης, που τιμολογείται με διαφορετικό τρόπο,
έχει αυξηθεί κατά 167%. Και έχουμε καταφέρει, και το λέω με αυτο-
πεποίθηση, οι αυξήσεις αυτές να είναι στη χώρα μας μόνο 48%. Μόνο
τούτο. Συνιστούμε προς κάθε κατεύθυνση και ιδιαίτερα στους παρά-
γοντες της αγοράς των πετρελαιοειδών αυτοσυγκράτηση. Οι έλεγχοι
της πολιτείας συνεχίζονται, είναι διαρκείς και συστηματικοί. Και επίσης
με την ίδια ευκαιρία καλώ τους πολίτες (γιατί στα χέρια των πολιτών
βρίσκεται το απόλυτο όπλο για να εντοπίζονται και να απομονώνονται
εκείνοι οι οποίοι προσπαθούν να κερδοσκοπήσουν από αυτή τη κα-
τάσταση που επικρατεί) να διαλέγουν τους καλούς επιχειρηματίες στο
χώρο των πρατηρίων καυσίμων, αυτούς που έχουν καλές τιμές και
να απομονώσουν εκείνους τους λίγους που επιθυμούν να κερδοσκο-
πήσουν. Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, υπουργείο Ανάπτυξης και κυ-
ρίως οι πολίτες μπορούμε να περιορίσουμε ακόμα περισσότερο τις
επιπτώσεις από τις διεθνείς αυξήσεις στις τιμές του πετρελαίου. Και
αυτό νομίζω είναι το ιδιαίτερα σημαντικό. Σας έδωσα αριθμούς που
απηχούν την πραγματικότητα. Η χώρα μας έχει τη φτηνότερη τιμή στα
καύσιμα από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό συμβάλ-
λει και στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, αλλά συμβάλλει και
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στην ανταγωνιστικότητα της οικονομίας. Οι αριθμοί είναι ενδεικτικοί.
Είμαστε σε επαγρύπνηση και σε επιφυλακή γιατί είναι μια κατάσταση
εξαιρετικά ρευστή και αντιμετωπίζουμε το όλο θέμα με ψυχραιμία και
με υπευθυνότητα. Και καλώ και πάλι τους πολίτες να διαλέγουν και
να μην πηγαίνουν στο πρώτο πρατήριο που συναντούν, απλώς και
μόνο επειδή είναι μπροστά τους, αλλά εκείνο που έχει και τη φθηνό-
τερη τιμή. Έτσι εκείνοι που επιδιώκουν να κερδοσκοπήσουν θα απο-
μονωθούν από τους ίδιους τους πολίτες. Για αυτό και σας μίλησα ότι
στα χέρια των πολιτών είναι το απόλυτο όπλο για την ομαλή λειτουρ-
γία της αγοράς.»
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Το δίκτυο φυσικού αερίου επεκτείνεται 
στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα 

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Αναστάσιος Νεράντζης, ο υφυπουργός Εθνικής Παιδείας &
Θρησκευμάτων Σπύρος Ταλιαδούρος, ο γενικός γραμματέας Ανά-
πτυξης Νίκος Στεφάνου, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος
Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ
Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος του Συμβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής, πρώην πρόεδρος της ΔΕΠΑ Ραφαήλ
Μωυσής, ο πρόεδρος της ΕΠΑ Θεσσαλίας Τάσος Παππής, ο γενι-
κός διευθυντής της ΕΠΑ Θεσσαλίας Ουμπέρτο Ρένι, ο γενικός γραμ-
ματέας Περιφέρειας Θεσσαλίας Φώτης Γκούπας, ο γενικός
γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Κώστας Έξαρχος ο νο-
μάρχης Καρδίτσας, ο νομάρχης Τρικάλων, βουλευτές Θεσσαλίας, δή-
μαρχοι και άλλοι εκπρόσωποι φορέων παρευρέθησαν στην εκδήλωση
ανακοίνωσης του σημαντικού αναπτυξιακού έργου διασύνδεσης με
φυσικό αέριο της Δυτικής Θεσσαλίας. 

Παρατίθενται σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης Δη-
μήτρη Σιούφα στην εκδήλωση αυτή: 

«Ο Κόσμος, η Ανατολική Μεσόγειος, η Μέση Ανατολή ζει τις ημέ-
ρες αυτές μια ακόμη πολεμική κρίση. Η θέση της Ελλάδας είναι ξεκά-
θαρη. Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ζήτησε την άμεση
κατάπαυση των εχθροπραξιών. Καταδικάζουμε τη βία απ’ όπου κι αν
προέρχεται. Η στρατηγική μας συμπυκνώνεται στο τρίπτυχο «ειρήνη-
συνεργασία- ανάπτυξη.» Πέρα από το τεράστιο ανθρωπιστικό ζή-
τημα, τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται, τον κόσμο που υφίσταται
τις άμεσες συνέπειες της βίας, οι τελευταίες εξελίξεις δίνουν νέα διά-
σταση στην πρωτόγνωρη έκρηξη των διεθνών τιμών πετρελαίου που
συνεχίζεται εδώ και 2,5 χρόνια. Οι συνέπειες στην παγκόσμια οικο-
νομία είναι βαριές. Και από αυτές δεν μπορούσε να ξεφύγει η Χώρα
μας. Πολύ περισσότερο όταν στα χρόνια που πέρασαν αφέθηκε να
έχει τη μεγαλύτερη εξάρτηση από το πετρέλαιο σε σχέση με τους εταί-
ρους μας.

Λαμβάνουμε, όλα τα δυνατά μέτρα, για να αντιμετωπίσουμε την
κατάσταση που δημιουργείται και να αποτρέψουμε φαινόμενα κερδο-
σκοπίας σε βάρος των πολιτών. Συμμαχούμε με τους πολίτες. Εντεί-
νουμε διαρκώς τις δράσεις μας και επισπεύδουμε τις παρεμβάσεις
μας για να ενδυναμώσουμε τη νέα ενεργειακή πολιτική.

Νέα Ενεργειακή Πολιτική
Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη για τη διακυ-

βέρνηση του Τόπου εφαρμόζουμε νέα Ενεργειακή Πολιτική που
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αναπτύσσεται σε δύο βασικούς άξονες.
α) Την προώθηση διεθνών έργων που καθιστούν τη Χώρα μας διε-

θνή Ενεργειακό δίαυλο. Και
β) Την προώθηση αλλαγών, μεταρρυθμίσεων, παρεμβάσεων και

έργων, που εξασφαλίζουν επαρκή και ασφαλή ενεργειακή τροφο-
δοσία των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων, στις χαμηλότερες
τιμές.

 Άμεσοι στόχοι μας είναι…
- Η εξοικονόμηση ενέργειας και
- Ο περιορισμός της πετρελαϊκής εξάρτησης της Χώρας.

 Για το σκοπό αυτό, ανάμεσα στ’ άλλα…
- Δημιουργήσαμε νέο πλαίσιο που ενθαρρύνει τις βιοκαλλιέρ-

γειες και την παραγωγή βιοενέργειας.
- Θεσπίσαμε νέο πλαίσιο και στηρίζουμε την αξιοποίηση των

ΑΠΕ.
- Προωθούμε την επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου, μια

φθηνή και καθαρή μορφή ενέργειας.

Φυσικό Αέριο
Για το σκοπό αυτό, (για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αε-

ρίου), η ΔΕΠΑ προγραμματίζει για την περίοδο έως 2010 επενδύσεις
1,5 δισ. ευρώ, χωρίς να περιλαμβάνεται στο ποσό αυτό το κόστος
των διεθνών διασυνδέσεων (με Τουρκία και Ιταλία). 
- Είναι οι δαπάνες της ΔΕΠΑ για την επέκταση του δικτύου του Φυ-

σικού Αερίου σε άλλες 13 περιοχές της Χώρας. 
- Είναι οι δαπάνες για (3) νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) που

θα δημιουργηθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την
Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα. 

- Είναι οι δαπάνες για τη σύνδεση των νοικοκυριών με τα δίκτυα
Φυσικού Αερίου. 
Τα επόμενα χρόνια η ΔΕΠΑ πρόκειται να σκάβει από την Κόρινθο

ως τον Έβρο και την περιοχή μας. Πρόκειται να δημιουργούνται, έτσι,
χιλιάδες θέσεις εργασίας αλλά και να αναπτύσσονται νέα επαγγέλ-
ματα. Στόχος μας είναι ο τριπλασιασμός των νοικοκυριών που χρησι-
μοποιούν Φυσικό Αέριο, (από 300.000 σε 1.000.000) και ο
διπλασιασμός των μεγάλων βιομηχανιών (από 250 σε 500).

Θεσσαλία - Καρδίτσα
Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, όταν αναλάβαμε την ευθύνη του

Υπουργείου Ανάπτυξης θέσαμε δύο προτεραιότητες σχετικά με το φυ-
σικό αέριο:
• Την τροφοδοσία της Βιομηχανικής Περιοχής της Λάρισας και
• Την επέκταση του δικτύου στη Δυτική Θεσσαλία. 
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Χρειάστηκε πολλή και συστηματική δουλειά για να υλοποιηθεί ο
σχεδιασμός μας. Η Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας πήρε φυσικό
αέριο σε διάστημα έξι μηνών. Η επέκταση, όμως, του δικτύου προς την
Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, ήταν φυσικό να χρειάζεται περισσότερο
χρόνο, αφού έπρεπε να γίνει πρώτα η έρευνα αγοράς, να καταρτιστεί
η μελέτη σκοπιμότητας και να αναπτυχθούν οι αναγκαίες υποδομές.
Και εδώ μιλάμε για επενδύσεις ύψους 53 εκατομμυρίων ευρώ που πρό-
κειται να πραγματοποιηθούν από τη ΔΕΠΑ και την ΕΠΑ Θεσσαλίας. 
Συγκεκριμένα…
• Από τη ΔΕΠΑ, πρόκειται να γίνει ο Αγωγός Υψηλής Πίεσης Αμπε-

λιά - Καρδίτσα - Τρίκαλα, που έχει προϋπολογισμό 28 εκατομμύ-
ρια ευρώ. Διευκρινίζω ότι η ευθύνη και αρμοδιότητα της ΔΕΠΑ
αφορά στο Δίκτυο Υψηλής Πίεσης και σταματά στην έξοδο των δύο
Μετρητικών/ Ρυθμιστικών Σταθμών (Καρδίτσας και Τρικάλων). 

• Από την ΕΠΑ Θεσσαλίας αναλαμβάνεται η ανάπτυξη των υποδο-
μών (μέσης και χαμηλής πίεσης) στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα,
προϋπολογισμού 25 εκατομμυρίων ευρώ με ίδια κεφάλαια της
εταιρίας. Διευκρινίζω εδώ ότι η ΕΠΑ Θεσσαλίας έχει την ευθύνη
και την αρμοδιότητα να αναπτύξει τα δίκτυα διανομής (Μέσης και
Χαμηλής Πίεσης) στις πόλεις της Καρδίτσας και των Τρικάλων,
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή των δύο νομών.
Η ΕΠΑ Θεσσαλίας πρόκειται να ολοκληρώσει όλα τα αναγκαία

έργα, (δηλαδή το δίκτυο μέσης πίεσης καθώς και το πρώτο τμήμα του
δικτύου χαμηλής πίεσης, μήκους τουλάχιστον 15 χιλιομέτρων) ώστε
να είναι δυνατή η παροχή φυσικού αερίου στους πρώτους καταναλω-
τές των περιοχών της Καρδίτσας και των Τρικάλων, μέσα στο 2008.
Πρόκειται, επίσης, να ολοκληρώσει την κατασκευή του υπολοίπου δι-
κτύου χαμηλής πίεσης έως το τέλος του 2010. Σημειώνω ότι το συνο-
λικό μήκος του δικτύου χαμηλής πίεσης είναι τουλάχιστον 71
χιλιόμετρα. Επίσης πρόκειται να προωθήσει την εμπορική δραστη-
ριότητα στις παραπάνω περιοχές μέσα στο 2007.

Η ΕΠΑ Θεσσαλίας έχοντας το ρόλο του κινητήριου μοχλού στη
διάδοση της τεχνογνωσίας σχετικά με τη χρήση του φυσικού αερίου,
πρόκειται να αναπτύξει σειρά πρωτοβουλιών σε σχέση με το τοπικό
ανθρώπινο δυναμικό. Σχεδιάζει ήδη να πραγματοποιήσει μια σειρά
από σεμινάρια για τη ενημέρωση των αρμόδιων φορέων (ΤΕΕ, Ινστι-
τούτο Καταναλωτών, Σύλλογο Υδραυλικών και Τεχνικών Καυστήρων
και Επιμελητηρίων).

Όπως, γίνεται, σε όλους αντιληπτό η επένδυση αυτή είναι μια από
τις μεγαλύτερες, είναι ίσως η μεγαλύτερη που έγινε ποτέ από εταιρία
στην περιοχή της Δυτικής Θεσσαλίας.
 Ο αγωγός υψηλής πίεσης Αμπελιά - Καρδίτσα - Τρίκαλα που θα

μεταφέρει το φυσικό αέριο στην περιοχή μας είναι μήκος 72 χιλιο-
μέτρων με σταθμούς μέτρησης και ρύθμισης πίεσης, ξεστροπα-
γίδες και βανοστάσια. 
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- Από τα ενδιάμεσα βανοστάσια - αναμονές πρόκειται να γίνει τρο-
φοδότηση των Φαρσάλων, της ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας και του ΒΙΟΠΑ
Φαρκαδόνας.

- Η μελέτη κατασκευής του αγωγού εκπονήθηκε τον Αύγουστο του
2005 και οι εργασίες ξεκινούν στις αρχές του 2007, με στόχο να
ολοκληρωθούν το 2008.

- Την ίδια στιγμή, από τις αρχές δηλαδή του 2007, η ΕΠΑ Θεσσα-
λίας πρόκειται να αρχίσει να προωθεί την εμπορική δραστηριό-
τητα στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα.Ο αρχικός σχεδιασμός
προβλέπει την ανάπτυξη δικτύου μεσαίας πίεσης μήκους 9 χιλιο-
μέτρων και χαμηλής πίεσης τουλάχιστον 71 χιλιομέτρων.
Αυτό σημαίνει ότι το φυσικό αέριο πρόκειται να καλύψει το μεγαλύ-

τερο τμήμα της Καρδίτσας και των Τρικάλων και να αλλάξει πολλά από
τα πράγματα που επηρεάζουν τη ζωή των κατοίκων, στις περιοχές μας.
Και αυτό γιατί το φυσικό αέριο σημαίνει αυτονομία στη θέρμανση, ση-
μαίνει οικονομία, σημαίνει προστασία του περιβάλλοντος. Σημειώνω
ότι μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2006 η ΕΠΑ Θεσσαλίας είχε υπογράψει πε-
ρίπου 16.800 συμβόλαια και είχε ενεργοποιήσει 12.000 μετρητές. 

Τι σημαίνει αυτό; Ότι 32.470 κατοικίες στη Λάρισα και το Βόλο
θερμαίνονται τον χειμώνα με φυσικό αέριο. Η διείσδυση αυτή είναι εν-
τυπωσιακή. 
Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι… 
- το 2005 η κατανάλωση στις περιοχές όπου δραστηριοποιείται η

ΕΠΑ Θεσσαλίας ήταν 73.000.000 κυβικά. 
- το 2006 πρόκειται να φθάσει τα 85.000.000 κυβικά. 
- το 2010, εκτιμάται πως πρόκειται να ξεπεράσει τα 150.000.000

κυβικά! 
Ήδη, σχεδόν όλα τα δημόσια κτίρια στη Θεσσαλία (νοσοκομεία,

δημοτικά καταστήματα, δικαστικά μέγαρα, σχολικά συγκροτήματα,
αθλητικοί χώροι) χρησιμοποιούν φυσικό αέριο.
Πιο συγκεκριμένα…
 Νοσοκομεία: 4

Τα 2 της Λάρισας (Πανεπιστημιακό και Γενικό) και τα 2 του Βόλου
(παλιό και νέο)

 Σχολεία: 120 (σε Λάρισα, Βόλο, Ν. Ιωνία, Αγριά και Γιάννουλη)
 Δημόσια Κτίρια: 75 (όλα, περιοχής Λάρισας και Βόλου)

Δεν έχει συνδεθεί : ΤΕΙ Λάρισας
 Βιομηχανίες / Βιοτεχνίες: 38 (όλες, περιοχής Λάρισας και Βόλου)

Δεν έχει συνδεθεί : ΕΒΟΛ και ΒΙΣ
 Αθλητικά Κέντρα: 2 (Λάρισας και Βόλου)
 Ξενοδοχεία: 27 (όλα, Imperial, Divani, Volos Palace, Xenia, Asto-

ria, κ.λπ.)
 Μετά από συνεννόηση με τον υπουργό κ. Τσιτουρίδη, έχει ξεκι-

νήσει η μελέτη για να συνδεθούν και 2.900 εργατικές κατοικίες.
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Καταλήγοντας θέλω ακόμη να σημειώσω ότι η πορεία του αγωγού
έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρακαμφθούν, όσο είναι δυνατόν, τόσο
οι αστικές περιοχές, όσο και οι περιοχές που χαρακτηρίζονται από
ασταθές υπέδαφος. Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος. Έχει, επίσης, προβλεφθεί η παρουσία αρ-
χαιολόγου κατά τη διάρκεια εκσκαφών, προκειμένου να αποφευχθεί
κάθε ενδεχόμενο καταστροφής αρχαιολογικών ευρημάτων. Σημειώνω
ακόμη ότι το έργο (ο συνολικός προϋπολογισμός του οποίου ανέρχε-
ται σε 28 εκατομμύρια ευρώ) συγχρηματοδοτείται κατά 40% από το
Πρόγραμμα “ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ” του Γ΄ ΚΠΣ (Κοινοτική Συμμε-
τοχή και ΠΔΕ) και κατά 60% από ίδια κεφάλαια της ΔΕΠΑ.

Στόχος μας είναι η εντατική δραστηριοποίηση έτσι ώστε οι πε-
ριοχές που ήδη εξυπηρετούνται αλλά και αυτές που πρόκειται να εξυ-
πηρετηθούν να γνωρίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση του
φυσικού αερίου.

Στόχος είναι η μέγιστη δυνατή αύξηση του όγκου αερίου που
διανέμεται ως επιβεβαίωση τόσο της ορθότητας της επένδυσης, όσο
και της ποιότητας των πεπραγμένων της Ε.Π.Α. 

Στόχος μας είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον.
Στόχος μας είναι η διαρκής ενίσχυση της ανάπτυξης σ’ ολό-

κληρη την Ελλάδα. Στην Ελλάδα που ως πρόσφατα ήταν ξεχα-
σμένη.

Στόχος μας είναι να υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευημερία
για όλους.» 
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Σχολή - Εργαστήριο Ταπητουργίας 
στο Μουζάκι Καρδίτσας

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, συνοδευόμενος
από τον υφυπουργό Τάσο Νεράντζη, τον Γενικό Γραμματέα του
Υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου, τον Γενικό Γραμματέα της
Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, τον υφυπουργό Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων Σπύρο Ταλιαδούρο και τον Βουλευτή
Κώστα Τσιάρα, εγκαινίασαν τις εγκαταστάσεις της σχολής Εργαστή-
ριο Ταπητουργίας στην Πορτή του Δήμου Μουζακίου, παρουσία του
Δημάρχου Μουζακίου Γιώργου Κωτσού. 

595



Τα εγκαίνια του ενυδρείου «θΑΛΑΣΣΟΚΟΣΜΟΣ» 
στο Ηράκλειο Κρήτης

Το μεγαλύτερο στην ανατολική Μεσόγειο

Αθήνα, 23 Ιουλίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Εμπο-
ρικής Ναυτιλίας Μανώλης Κεφαλογιάννης, ο υφυπουργός Ανάπτυ-
ξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας καθηγητής Ιωάννης Τσουκαλάς, ο γενικός γραμματέας
Εμπορίου Μανούσος Βολουδάκης, ο γενικός γραμματέας Περιφέ-
ρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας και ο πρόεδρος και διευθυντής του
Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ) καθηγητής
Γιώργος Χρόνης, με τις ευλογίες του Επισκόπου Κνωσού Ευγένιου,
εγκαινίασαν στις Γούρνες Ηρακλείου στην Κρήτη, το Ενυδρείο «Θα-
λασσόκοσμος», το οποίο κατασκευάσθηκε από το Ελληνικό Κέντρο
Θαλασσίων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ), φορέα εποπτευόμενο από το
υπουργείο Ανάπτυξης. Στα εγκαίνια απηύθυναν, επίσης, χαιρετισμό
ο επίτιμος πρόξενος της Νορβηγίας στην Κρήτη Ανδρέας Μεταξάς
και ο δήμαρχος Γουβών Ν. Ηρακλείου Δημοσθένης Μπλαβάκης,
παρευρέθησαν, επίσης, ο νομάρχης Ηρακλείου Δημήτρης Σαρρής,
οι βουλευτές Ν. Ηρακλείου της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος
Μπαντουβάς και Γιώργος Δεικτάκης και ο ευρωβουλευτής Σταύρος
Αρναουτάκης. 

Παρατίθενται σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης Δη-
μήτρη Σιούφα στην εκδήλωση των εγκαινίων: 

«Εγκαινιάζουμε σήμερα στο Ηράκλειο το «Θαλασσόκοσμο». Ένα
μαγικό μικρόκοσμο της θάλασσας, που αποκτά η Κρήτη, η Ελλάδα, η
Επιστήμη, η Έρευνα. Τώρα κοντά σ’ αυτό της Ρόδου, ορθώνεται αυτό
της Κρήτης. Στο νησί του μεγάλου Νίκου Καζαντζάκη, που είχε πει:
«Υπάρχει μόνο η θάλασσα. Κι ένα καράβι. Το κορμί κι ο καπετάνιος
Νους». Τη θάλασσα, που παγιδεύσαμε μέσα στο έργο αυτό για να τη
γνωρίσουμε καλύτερα. Να την ερευνήσουμε. Να τη μάθουμε. Είναι ένα
έργο που διαφημίζει την έρευνα, προωθεί την εκπαίδευση, προ-
άγει τον πολιτισμό. Ένα έργο, που είναι κινητήριος μοχλός για την
ανάπτυξη της περιοχής. Η σημαντική ποιοτική δουλειά που έγινε για
να φτάσουμε στα σημερινά εγκαίνια, μάς κάνει όλους περήφανους. Η
διοίκηση και το επιστημονικό δυναμικό του Ελληνικού Κέντρου Θα-
λάσσιων Ερευνών ο Καθηγητής κ. Γιώργος Χρόνης και οι συνεργάτες
του, ο προϊστάμενος του Ενυδρείου κ. Μιχάλης Παπαδάκης και οι
συνεργάτες του, ο διευθυντής του Ινστιτούτου Υδροκαλλιεργειών και
συντονιστής του Ενυδρείου κ. Πασκάλ Ντιβανάκ οι επιστήμονες και
οι τεχνικοί που συνεργάστηκαν, δούλεψαν και δημιούργησαν αυτό τον
υπέροχο «Θαλασσόκοσμο» αξίζουν τα πιο θερμά συγχαρητήρια όλων.
Δεν υπάρχει, άλλωστε, καμιά αμφιβολία ότι το έργο αυτό πρόκειται να
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εξελιχθεί σε ένα από τα σημαντικά σημεία αναφοράς για την Κρήτη.
Μπορούμε με βεβαιότητα να πούμε ότι, για τη μαθητική και τη σπου-
δάζουσα νεολαία, ολόκληρης της Χώρας, για κάθε ξένο και Έλληνα
που θα έρχεται εδώ, στην πανέμορφη Κρήτη, η περιήγηση στο θαυ-
μάσιο αυτό «κόσμο», το «Θαλασσόκοσμο», θα είναι ένα ξεχωριστό
κομμάτι του ταξιδιού του. Θυμίζω ότι το ευρύτερο συγκρότημα του
«Θαλασσόκοσμου» καταλαμβάνει έκταση 60.000 τ.μ. και ότι το Ενυ-
δρείο φτάνει περίπου τα 5.000 τ.μ. Εντυπωσιακό, βέβαια, είναι και το
γεγονός ότι στο Ενυδρείο αυτό πρόκειται να φιλοξενούνται γύρω στις
4.000 θαλάσσιοι οργανισμοί. Υπογραμμίζω ότι ως κτιριακό σύμ-
πλεγμα, ο «Θαλασσόκοσμος» είναι ο μεγαλύτερος, στο είδος του,
χώρος της Μεσογείου. Έχει, μάλιστα, και μια εξαιρετικά προνομιακή
θέση, αφού βρίσκεται πολύ κοντά στην πλέον τουριστική περιοχή της
Κρήτης. Πέρα από κάθε αμφιβολία, το συγκρότημα του «Θαλασσόκο-
σμου» (το μεγάλο αυτό δημιούργημα του Ελληνικού Κέντρου Θαλασ-
σίων Ερευνών) πρόκειται να αποτελέσει ένα μοναδικό θαλάσσιο
πάρκο έρευνας, τεχνολογίας, εκπαίδευσης, πολιτισμού και αναψυχής.
 Ολόκληρο το συγκρότημα αποτελεί, από σήμερα, ένα πολύτιμο

εργαλείο για τους ειδικούς επιστήμονες που μελετούν τη ζωή στη
θάλασσα της Ανατολικής Μεσογείου Έχει σειρά δεξαμενών και
ενυδρείων διαφόρων μεγεθών, ανάλογα με τα είδη και τους βιο-
τόπους που φιλοξενούν. Υπάρχει, επίσης, ο αναγκαίος χώρος για
την αναπαράσταση των φυσικών βιοτόπων, στους οποίους βιώ-
νουν οι διάφοροι θαλάσσιοι οργανισμοί. Δημιουργείται, έτσι, ένα
εντυπωσιακό ενιαίο σύνολο και προσφέρεται άμεση εικόνα και
πληροφόρηση για τη ζωή της θάλασσας στον κάθε επισκέπτη.

 Το ενυδρείο Κρήτης σκοπό έχει… 
- να ενημερώνει και να επιμορφώνει για θέματα που αφορούν

το θαλάσσιο περιβάλλον. 
- Να εμπνέει το σεβασμό προς το μοναδικό κόσμο, που βιώνει

στα νερά της Μεσογείου.
- Να προσφέρει ένα μοναδικό θέαμα που γοητεύει, κάθε επι-

σκέπτη.
- Να εκλαϊκεύει τα αποτελέσματα της έρευνας του Ελληνικού

Κέντρου Θαλάσσιων Ερευνών και των συνεργαζόμενων ιν-
στιτούτων, ώστε να προσφέρει στους επισκέπτες του κατα-
νοητή πληροφόρηση.

- Να οργανώνει επιμορφωτικά προγράμματα και σεμινάρια,
αλλά και να συνεργάζεται με τα σχολεία της Χώρας συμβάλ-
λοντας έτσι στην εκπαίδευση για θέματα θαλάσσιου περιβάλ-
λοντος. 

Οι επισκέπτες του ενυδρείου θα έχουν τη δυνατότητα 
- να περιηγηθούν στο χώρο των «ενυδρείων - δεξαμενών»,
- να ξεκουράζονται στη διάρκεια της διαδρομής τους σε συγκε-

κριμένα σημεία,
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- να περιπλανώνται πίσω από διαφανείς επιφάνειες, απολαμ-
βάνοντας το θέαμα θαλάσσιων ειδών. 

 Στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, ο επισκέπτης μπορεί να πα-
ρακολουθεί μοναδικές προβολές σχετικές με το θαλάσσιο περι-
βάλλον. 

 Σε ειδική αίθουσα οι επισκέπτες μπορούν να παρακολουθούν ει-
δικά προγράμματα θαλάσσιας περιβαλλοντικής εκπαίδευσης. 

 Σε κατάλληλους χώρους μπορεί να γίνονται συνεδριάσεις, εκθέ-
σεις, εκδηλώσεις και κοινωνικές δραστηριότητες.
Οφείλω στο σημείο αυτό να σημειώσω ότι το έργο χρηματοδοτή-

θηκε από το χρηματοδοτικό πρωτόκολλο της EFTA - Ezes και από το
Ελληνικό Δημόσιο. Δαπανήθηκαν για αυτό 10 εκατ. ευρώ. Οφείλω στο
σημείο αυτό να επισημάνω (είναι άλλωστε ζήτημα πολιτικής ηθικής
και βασική αρχή της Νέας Διακυβέρνησης) ότι οι μελέτες ξεκίνησαν
το 2001 και η έναρξη των εργασιών τα τέλη του 2002, από την προ-
ηγούμενη Κυβέρνηση. Στηρίξαμε, συνεχίσαμε, χρηματοδοτήσαμε και
παραδίδουμε σήμερα το έργο ολοκληρωμένο στην Επιστήμη, στην
Έρευνα, στην Κοινωνία. Στην Κρήτη και την Ελλάδα. Το πιστέψαμε
γιατί το αξίζει. Γιατί τιμά την ερευνητική και επιστημονική Κοινότητα
της Χώρας. Γιατί τιμά την Κρήτη.

Το έργο αυτό (στο οποίο συνυπάρχουν και συμπροβάλλονται η τε-
χνολογία, η έρευνα και η καινοτομία) δείχνει τις ικανότητες, τις δυνα-
τότητες, την αξιοσύνη του ανθρώπινου δυναμικού της Πατρίδας μας.
Αποδεικνύει ότι οι Έλληνες μπορούμε να κατακτήσουμε τη Νέα Εποχή.

Αναφέρομαι συχνά και με επιμονή στον κεντρικό ρόλο που έχουν
για το σύγχρονο Κόσμο, για την Ευρώπη για την Πατρίδα μας, η Παι-
δεία, η Έρευνα, η Τεχνολογία, η Καινοτομία, ο Πολιτισμός. Είναι
κοινός τόπος και κεντρικός στόχος στη στρατηγική της Λισσαβόνας.
Είναι βασική προϋπόθεση για την ανάπτυξη της Κοινωνίας της Γνώ-
σης. Είναι ο δρόμος του μέλλοντος. Όλοι, άλλωστε, γνωρίζουμε ότι
σε ευρωπαϊκό επίπεδο υπογραμμίζεται, ολοένα και πιο έντονα η
ανάγκη αυτή. Επισημαίνεται, ανάμεσα στ’ άλλα…
- Ό,τι στη Νέα Εποχή, η έρευνα δεν είναι μεμονωμένη δραστη-

ριότητα.
- Ότι η έμφαση μετατίθεται από τους μεμονωμένους ερευνητές

σε ομάδες και σε παγκόσμια δίκτυα ερευνητών.
- Ότι η έρευνα διεξάγεται, πλέον, σε πολυεπιστημονικό επί-

πεδο. 
- Ότι τα Πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα οφείλουν να

συνεργάζονται με την κοινωνία και να ανταποκρίνονται στις
ανάγκες της Νέας Οικονομίας.
Η Κυβέρνηση αποδίδοντας πρωταρχική σημασία στο τρίπτυχο

«εκπαίδευση - έρευνα - καινοτομία» προωθεί πολιτικές ικανές να βοη-
θήσουν, να αναδείξουν και να ενισχύσουν τους τομείς αυτούς. Δίνει
ιδιαίτερη έμφαση…
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- στην αναβάθμιση της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης,
- την αναβάθμιση της Έρευνας, 
- την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, 
- την επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο.

Εφαρμόζουμε πολιτικές απόλυτα εναρμονισμένες με τη στρατη-
γική της Λισσαβόνας. Πολιτικές που έχουν ως στόχους:
 Την Τεχνολογική Ανάπτυξη.
 Τη βιώσιμη Οικονομική Ανάπτυξη.
 Την Κοινωνική Ευημερία.
 Τις Πολιτισμικές δεξιότητες.

Και αυτό θα πει Εκπαίδευση, Έρευνα, Τεχνολογία, Καινοτομία. 
Για να βελτιωθεί η Ανταγωνιστικότητα της Χώρας μας, για να εξα-

σφαλιστεί δυναμική, βιώσιμη και ανθρωποκεντρική ανάπτυξη, για να
διασφαλιστούν υψηλότερα εισοδήματα, για να δημιουργηθούν νέες
θέσεις εργασίας, για να ενισχυθεί η πρόοδος και η κοινωνική ευημερία
χρειάζονται επενδύσεις στην Έρευνα και την Τεχνολογία. Χρει-
άζεται ένα ισχυρό σύστημα καινοτομίας. Χρειάζεται αξιοποίηση
του ανθρώπινου δυναμικού μας. Αυτή είναι η επιλογή μας και σ’
αυτό το δρόμο βρισκόμαστε.

Ανάμεσα στ’ άλλα σημειώνω:
 Την τοποθέτηση επιστημόνων διεθνούς κύρους στις διοικήσεις

των ερευνητικών Κέντρων της Χώρας, με διαφανείς και απροκα-
τάληπτες διαδικασίες. 

 Τον ορισμό Εθνικών εκπροσώπων της Χώρας σε διεθνείς και Ευ-
ρωπαϊκούς οργανισμούς, με ανοικτή προκήρυξη και μόνο κριτή-
ριο τα επιστημονικά επιτεύγματα, την εμπειρία και το διεθνές
κύρος τους.

 Τον ορισμό του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας (62
μέλη) με τα ίδια κριτήρια αντικειμενικότητας και αξιοσύνης.

 Την αξιολόγηση των 12 Ερευνητικών Κέντρων της Χώρας και των
48 Ερευνητικών Ινστιτούτων τους, από Επιτροπές ξένων εμπει-
ρογνωμόνων στη βάση προκαθορισμένων κριτηρίων Αριστείας. 

 Τη χρηματοδότηση, για πρώτη φορά, των διακριθέντων Ερευνη-
τικών Κέντρων για την εφαρμογή των επιχειρησιακών σχεδίων
τους.

 Την ένταξη της Ελλάδος στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Διαστήμα-
τος.

 Την έναρξη λειτουργίας του Προγράμματος «ΔΙΟΔΟΣ», για φθηνό
Ίντερνετ στη σπουδάζουσα νεολαία.

 Τη δημιουργία έξι (6) «Πόλων Καινοτομίας» στην ελληνική Περι-
φέρεια, που χρηματοδοτούνται από το Γ΄ ΚΠΣ με 12 εκατ. ευρώ,
ένας εκ των οποίων επιλέχθηκε να είναι στην Κρήτη. Για τους
«Πόλους Καινοτομίας» θα έχουμε συνεχιζόμενη πολιτική και στο
Δ΄ Πλαίσιο Στήριξης.
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 Την προώθηση μελέτης για την Ίδρυση τριών νέων Ερευνητικών
Κέντρων (Ξάνθη, Ιωάννινα, Πάτρα). 

 Την πρόσφατη συμφωνία συνεργασίας των εφτά (7) Τεχνολογι-
κών και Επιστημονικών Πάρκων της Χώρας, μέσα από την οποία
αναδεικνύεται ισχυρή βούληση συλλογικής δράσης.

 Την αποπεράτωση και λειτουργία του Ενυδρείου της Κρήτης που
εγκαινιάζουμε σήμερα. Ένα έργο που (όπως από την αρχή υπο-
γράμμισα) πρόκειται να συμβάλει αποτελεσματικά στην ανάπτυξη
της περιοχής, αλλά και στην ανάδειξη των νέων δρόμων της τε-
χνολογίας.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω τη σημασία που

αποδίδουμε στην κατάρτιση νέου νόμου για την έρευνα και την τεχνο-
λογία. Όπως γνωρίζετε, δώσαμε (στις αρχές Ιουλίου) στη δημοσιό-
τητα ένα συγκροτημένο πλαίσιο προτάσεων για την τελική κατάρτιση
του νομοσχεδίου που θα φέρουμε στη Βουλή. Οι προτάσεις αυτές… 
 καθορίζουν το πλαίσιο στο οποίο πρόκειται να δραστηριο-

ποιηθεί, τα επόμενα χρόνια, ο χώρος της Έρευνας και της
Τεχνολογίας, 

 οριοθετούν τον τρόπο συγκρότησης των αρμόδιων οργά-
νων, 

 συγκεκριμενοποιούν τις διαδικασίες προσδιορισμού επιλο-
γών και κατευθύνσεων, 

 ορίζουν το πλαίσιο χρηματοδότησης των επιστημονικών και
ερευνητικών προσπαθειών 

 καθορίζουν τις μεθόδους αξιολόγησης τους,
 διασφαλίζουν, σε κάθε περίπτωση, απόλυτη διαφάνεια, αν-

τικειμενικότητα, αποτελεσματικότητα, αξιοκρατία.
Υπογραμμίζω ότι, για τη διαμόρφωση των προτάσεων αυτών, έχει

ληφθεί υπόψη η ανάγκη προσαρμογής του ερευνητικού συστήματος
της Χώρας μας στις ανάγκες της Νέας Οικονομίας, της αειφόρου ανά-
πτυξης, της επιχειρηματικότητας, της αξιοποίησης του ανθρώπινου
δυναμικού μας. Δίδεται ιδιαίτερη έμφαση…
• Στην αντιμετώπιση των δυσκολιών, που συναντά η καινοτο-

μική έρευνα.
• Στην προώθηση στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιστήμης

και βιομηχανίας. 
• Στη δημιουργία ισχυρής και ευκίνητης επιστημονικής βάσης.

Και βέβαια
• στον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υποστήριξης της Έρευ-

νας & Τεχνολογίας.
 Στόχος μας είναι να χαραχθεί και να εφαρμοστεί ενιαία εθνική

στρατηγική για την Έρευνα και την Τεχνολογία, που τόσο έχει
ανάγκη η Χώρα μας.

 Άμεση επιδίωξή μας είναι να ρυθμιστούν…
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- θέματα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων, 
- η κατάσταση και η εξέλιξη του προσωπικού τους,
- η συνεργασία τους με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ στη βάση της επιστημο-

νικής αριστείας και ισοτιμίας.
 Σκοπός μας είναι … 

- να μειώσει η Χώρα μας το τεχνολογικό χάσμα που τη χωρίζει
από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες,

- να ανταποκριθεί άμεσα και αποτελεσματικά στις διεθνείς εξε-
λίξεις

- να αποκτήσει πλεονέκτημα στη Νέα Εποχή της Γνώσης, της
Τεχνολογίας, της Ψηφιακής Επανάστασης.

Είχα σήμερα την ευκαιρία (με φόντο το Ενυδρείο της Κρήτης, που
εγκαινιάζουμε) να αναφερθώ στις στρατηγικές και το σχέδιο για την
ανάπτυξη της Χώρας μας. Θα χρησιμοποιήσω αυτήν την ευκαιρία για
να επαναλάβω τη βαθιά πίστη μου στις ικανότητες της ελληνικής κοι-
νωνίας, το υψηλό επίπεδο του επιστημονικού δυναμικού μας, τις δυ-
νατότητες και τις προοπτικές της νέας γενιάς.

Στόχος μας είναι να εξασφαλίσουμε στη Χώρα πλεονέκτημα για
την ανάπτυξη. Πλεονέκτημα στη Νέα Εποχή που διανύουμε. Πλεο-
νέκτημα παντού. Οι οδηγίες του Πρωθυπουργού Κώστα Καρα-
μανλή, σε όλα τα μέλη της κυβέρνησης και ιδίως προς τους άμεσα
εμπλεκόμενους, είναι ρητές και κατηγορηματικές:
 Παιδεία, Πολιτισμός, Επιστήμες. 
 Συγκροτημένη στρατηγική για την αξιοποίηση των Νέων Τε-

χνολογιών και την εξάπλωση της χρήσης τους σε όλο το
φάσμα της Οικονομίας. 

 Επένδυση στη γνώση, την τεχνολογία, την έρευνα, την και-
νοτομία. 

 Επένδυση στον άνθρωπο, στη νέα γενιά, στις νέες και τους
νέους μας. 
Αυτό είναι το στρατηγικό πλεονέκτημα που διεκδικούμε στη

Νέα Εποχή. Πλεονέκτημα βασισμένο στο ανθρώπινο δυναμικό
της Πατρίδας μας.

Η απόδειξη των δυνατοτήτων μας είναι εδώ. Είναι μπροστά
μας, Είναι το εκπληκτικό, αυτό δημιούργημα που εγκαινιάζουμε
σήμερα. Εύχομαι τη μέγιστη επιτυχία στους στόχους που καλείται
να υπηρετήσει. Συγχαίρω όλους όσοι εργάστηκαν, όλους όσοι
συνέβαλαν, καθ’ οιονδήποτε τρόπο, στο μεγάλο αυτό επίτευγμα.»

Ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλης Κεφαλογιάννης
στην εκδήλωση των εγκαινίων είπε τα εξής: 

«Σεβασμιότατε, κύριοι συνάδελφοι στην Κυβέρνηση και στο Κοι-
νοβούλιο, κυρίες και κύριοι, θα ήθελα από καρδιάς να συγχαρώ τα
στελέχη, τη διοίκηση, τον πρόεδρο του Εθνικού Κέντρου Θαλασσίων
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Ερευνών για αυτό το κόσμημα, πραγματικά, το οποίο δημιουργήθηκε
στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. 

Μια διαφήμιση για τον τουρισμό. Ένα άξιο Ερευνητικό Κέντρο.
Ένα μέρος όπου θα μπορεί κανείς να παίρνει πληροφορίες για το τι
γίνεται στην Μεσόγειο. Και, βεβαίως, τα παιδιά μας σε αυτό το μονα-
δικό Κέντρο Έρευνας, Εκπαίδευσης, Πολιτισμού και αναψυχής.

Αποδεικνύει επίσης, ότι ενωμένοι με συνέχεια και συνέπεια σε
προοπτικές ήρθε η ώρα του μεγάλου έργου για την Κρήτη. Αυτή είναι
η πολιτική της Κυβέρνησης να ολοκληρώσει μεγάλα έργα για να κα-
λύψει αναπτυξιακά ελλείμματα που υπάρχουν για δεκαετίες. Ήρθε η
ώρα να αναδείξουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα αυτής της περιοχής. 

Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω τον κ. Σιούφα, τον κ. Παπαθανα-
σίου και τους συνεργάτες τους για τη συνολική βοήθεια που ο δικός
τους τομέας προσφέρει στην ευρύτερη περιοχή της Κρήτης. Να ανα-
δείξουμε τα συγκριτικά μας πλεονεκτήματα και να δώσουμε στην Κρήτη
τη θέση που της ανήκει στο διεθνές στερέωμα. Όχι μόνο με έργα υπο-
δομής, εμπόριο, μεταφορές, επιχειρηματική δραστηριότητα και καινο-
τομία αλλά και με ένα μοναδικό Κέντρο Έρευνας στην Ευρώπη.» 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου είπε τα
ακόλουθα: 

«Κυρίες και κύριοι νομίζω ότι σήμερα είμαστε όλοι περήφανοι.
Υπερήφανοι για το έργο το οποίο εγκαινιάστηκε, το οποίο αποδει-
κνύει, θα το πει, βεβαίως, και ο κ. υπουργός, κ. πρόεδρε, ότι δεν είναι
συγκυριακή η συγκεκριμένη πολιτική, αλλά είναι στρατηγική της Κυ-
βέρνησης να τονώσει γενικά την έρευνα και την καινοτομία στη χώρα
μας και, βεβαίως, και τη θαλάσσια έρευνα. Επίσης είναι στρατηγική
της, το έχει πει πολλές φορές ο κ. υπουργός, αλλά είναι και στρατη-
γική της Κυβέρνησης να χτίζει πάνω σε ό,τι έχει βρει και να επεκτείνει
ό,τι καλό έχει γίνει προς όφελος του τόπου. 

Είμαστε όμως περήφανοι και για τη δουλειά που κρύβεται πίσω
από αυτό το οποίο εγκαινιάσαμε. Τη δουλειά της έρευνας και τη δου-
λειά όλων αυτών των ανθρώπων που επέτρεψαν να γίνει αυτό το
έργο. Νομίζω ότι αξίζει συγχαρητήρια σε όλους, όσους δούλεψαν,
βοήθησαν στη δημιουργία αυτού του πολύ σημαντικού έργου για την
Κρήτη, για την οικονομία της Κρήτης, για τη χώρα, για την έρευνα στη
χώρα και για την ανάπτυξη και τις πρωτοβουλίες που πρέπει να πά-
ρουμε στον τομέα, τον πολύ ευαίσθητο της καινοτομίας και της έρευ-
νας. Σας ευχαριστώ πολύ.» 

Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής
Ιωάννης Τσουκαλάς είπε τα εξής: 

«Κύριοι υπουργοί, κ. υφυπουργέ, κύριοι γενικοί γραμματείς, κύριε
πρύτανη του Πανεπιστημίου Κρήτης, κ. πρόεδρε του ΙΤΕ, κύριοι επί-
σημοι προσκεκλημένοι. Σημαντική είναι αυτή η ημέρα για όλους εμάς
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που εμπνευστήκαμε από το υπουργείο Ανάπτυξης για να ολοκληρώ-
σουμε ένα πολύ σημαντικό έργο. Ο υπουργός Ανάπτυξης στη δική
του την ομιλία σας αναφέρει τη σημαντική πολιτική της Κυβέρνησης
σχετικά με την Έρευνα και την Τεχνολογία. Σχετικά με αυτό το ζήτημα
πρέπει να σας πω ότι η Κυβέρνηση σοβαρά υπολογίζει στις ερευνη-
τικές δυνάμεις, την επιχειρηματικότητα και την τοπική κοινωνία, όπως
αυτή διαμορφώνεται στο νησί της Κρήτης, για τη γενικότερη ανάπτυξη
της αριστείας ως κύριου χαρακτηριστικού έρευνας, τεχνολογίας και
επιχειρηματικότητας. 

Υπό την έννοια αυτή ήταν ολόψυχη η συνδρομή μας στο έργο
που το ΕΛΚΕΘΕ, οι εργαζόμενοι του και ο κ. Χρόνης επιτελούσαν.
Πρακτικώς, αυτό που έγινε ήταν μια σειρά διαδοχικών στοιχημάτων,
το υπουργείου Ανάπτυξης προκαλούσε τον κ. Χρόνη ότι δε θα είναι
το έργο δυνατό να υλοποιηθεί και με αυτοκαταστροφική εμμονή τον
βοηθούσε να κερδίσει τα στοιχήματα. Στο τέλος και οι δύο βγήκαμε
κερδισμένοι. Αυτή τη στιγμή η χώρα διαθέτει ένα πολιτιστικό, εκπαι-
δευτικό και ερευνητικό εργαλείο, που την κάνει ήδη υπερήφανη και,
ταυτόχρονα, είναι ένα εργαλείο ερευνητικής πολιτικής που εντάσσεται
στο Δ΄ ΚΠΣ, έτσι όπως προσδιορίζεται για τις μείζονες προτεραιότητες
που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στα τρόφιμα, τη θαλάσσια έρευνα και
στη βιοτεχνολογία για τη χώρα.

Είμαι βέβαιος ότι το ενυδρείο πρόκειται να έχει ένα λαμπρό μέλ-
λον. Η διαφάνεια και η νομιμότητα της διαχείρισής του με κάνει να πι-
στεύω, επίσης, ότι θα προκληθεί και η απαραίτητη βιωσιμότητα. Στο
σημείο αυτό θα ήθελα να παρακαλέσω και όλους τους συντελεστές
της τοπικής ζωής να σκύψουν με προσοχή στα κύρια εργαλεία που
έχει το νησί της Κρήτης. Το νησί της Κρήτης, εκτός από την γεωπολι-
τική του θέση διαθέτει πολύτιμο ανθρώπινο δυναμικό, υγιή επιχειρη-
ματικότητα για τοπικές κοινωνίες με πρόγραμμα. Η Κυβέρνηση
παρακολουθεί με μεγάλη προσοχή την εξέλιξη στο πνευματικό δυνα-
μικό της Κρήτης. Κάνει έκκληση για ψυχραιμία, για αποκατάσταση της
νομιμότητας αν αυτή έχει διαταραχθεί και αποφυγή ανθρωποθυσιών,
όποιο ίδρυμα στο παρελθόν το έχει επιδιώξει. Με αυτή την επισή-
μανση, αυτή τη γιορτινή ημέρα, εκφράζω τα θερμά μου συγχαρητήρια
για όλους τους συντελεστές αυτής της επιτυχίας και είμαι βέβαιος ότι
η Κρήτη θα αριστεύσει εκ νέου σε ό,τι επιχειρηθεί, όπως θα σας εξη-
γήσει ο κ. υπουργός. Σας ευχαριστώ πολύ.» 

Η ομιλία του γενικού γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης Σερα-
φείμ Τσόκα στην εκδήλωση των εγκαινίων έχει ως εξής: 

«Εγκαινιάζουμε σήμερα τον «Θαλασσόκοσμο» ένα απόκτημα της
Κρήτης που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελ-
ληνική Κυβέρνηση, ένα έργο σημείο αναφοράς πλέον για το νησί μας.

Η Κρήτη έχει τα προσόντα να αποτελέσει τεχνολογικό και οικονο-
μικό πόλο της νότιας Ευρώπης. Να γίνει ένα «πλωτό» διαμετακομι-
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στικό κέντρο στην νοτιοανατολική Μεσόγειο. Το Νησί μπορεί, αξιοποι-
ώντας τα προσόντα του και εκμεταλλευόμενο τις εναλλακτικές προ-
τάσεις στον τουρισμό, να πάρει τη θέση που του αξίζει και δικαιούται.

Η ολοκλήρωση ενός τόσο δύσκολου αλλά συνάμα πρωτοπορια-
κού, εξαιτίας του μεγέθους του, για την Ελλάδα έργο, αποδεικνύει την
προσπάθεια που γίνεται τα τελευταία χρόνια στην Περιφέρεια Κρήτης
να ανταποκριθεί αλλά και να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες αν-
ταγωνισμού μεταξύ των περιφερειών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο «Θαλασσόκοσμος» ήδη αποτελεί σημείο έλξης για τόσο για
τους επισκέπτες της Κρήτης όσο και για τον μαθητικό πληθυσμό του
νησιού και της χώρας. Αποτελεί όμως επίσης και πολύτιμο εργαλείο
για τους επιστήμονες, Έλληνες και ξένους, που μελετούν το θαλάσσιο
περιβάλλον της Ανατολικής Μεσογείου.

Η θαλάσσια έρευνα, ένας από τους 5 στρατηγικούς στόχους της
χώρας όπως τους έχει προσδιορίσει το υπουργείο Ανάπτυξης στο
χώρο της Έρευνας και της Τεχνολογίας έχει βρει το σπίτι της στο ενυ-
δρείο της Κρήτης.

Η Περιφέρεια Κρήτης στηρίζει το σημαντικό έργο του Ελληνικού
Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών αλλά και όλων των Ερευνητικών και
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων του νησιού χρηματοδοτώντας δράσεις και-
νοτομίας, έρευνας και τεχνολογίας μέσα από το ΠΕΠ Κρήτης.

Υλοποιούμε και συμμετέχουμε σε προγράμματα συγχρηματοδο-
τούμενα από την Ελληνική Κυβέρνηση και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
με πιο πρόσφατο παράδειγμα την έγκριση για χρηματοδότηση από
την ΓΓΕΤ της πρότασης που υποβλήθηκε υπό την επιμέλεια της Πε-
ριφέρειας Κρήτης για την δημιουργία «Περιφερειακού Πόλου Καινο-
τομίας Κρήτης».

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ το προσωπικό, τον Πρόεδρο
και την διοίκηση του ΕΛΚΕΘΕ και φυσικά την ηγεσία του ΥΠΑΝ για
την ολοκλήρωση του έργου του ενυδρείου που δίνει νέα διάσταση και
νέες προοπτικές στο Νησί και θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η
Περιφέρεια Κρήτης στέκεται αρωγός σε δράσεις και ενέργειες που ενι-
σχύουν την εξωστρέφεια του Νησιού.»
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Το πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» 
Αθήνα, 26 Ιουλίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, ύστερα από εισήγηση του γενικού
γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπουλου, ενέκριναν τον Κα-
νονισμό και απηύθυναν πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για
υποβολή προτάσεων έργων προς ένταξη στο Πρόγραμμα «ΨΗ-
ΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» του Μέτρου 3.2 του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Κοινωνία της Πληροφορίας» του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης (Γ΄ΚΠΣ). 

Το έργο συγχρηματοδοτείται κατά 75% της δημόσιας δαπάνης
από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και κατά
25% από το Ελληνικό Δημόσιο. O συνολικός προϋπολογισμός
είναι 16.000.000 ευρώ και δύναται να αυξηθεί σε ποσοστό 40%.
Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης θα κυμανθεί από 45% έως 55%
του προϋπολογισμού του έργου, το υπόλοιπο ποσοστό θα καλυφθεί
από ιδία συμμετοχή.

Το έργο αποσκοπεί στην ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων
από όλες τις περιφέρειες της χώρας για την προώθηση της χρήσης
νέων τεχνολογιών και εργαλείων, για την ένταξη των επιχειρήσεων
στη νέα οικονομία του ηλεκτρονικού επιχειρείν, για την ανάπτυξη νέων
ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και για την αύξηση των θέσεων
απασχόλησης στους τομείς της νέας τεχνολογίας. Το έργο αυτό απο-
τελεί συνέχεια των ήδη εγκεκριμένων έργων του προγράμματος “Επι-
χειρείτε Ηλεκτρονικά” Α και Β Κύκλος, τα οποία βρίσκονται σε
διαδικασία υλοποίησης σε ένα νέο κύκλο εξειδίκευσης γύρω από το
Μέτρο 3.2 “Ενίσχυση επιχειρήσεων για την εισαγωγή τους στην ψη-
φιακή οικονομία”.

Ειδικοί στόχοι του Μέτρου είναι η προώθηση της χρήσης ΤΠΕ (Τε-
χνολογιών, Πληροφορίας και Επικοινωνιών) από τις επιχειρήσεις -ιδι-
αίτερα των μικρομεσαίων-με την ολοκλήρωση της διαχείρισης της
πληροφορίας στις εσωτερικές τους διαδικασίες, η προώθηση της χρή-
σης νέων τεχνολογιών και εργαλείων από τις επιχειρήσεις για την έν-
ταξή τους στη νέα οικονομία του «ηλεκτρονικού επιχειρείν», η
ανάπτυξη νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, καθώς και η
δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για τα δίκτυα υψηλής ταχύτητας.

Οι στόχοι αυτοί θα επιτευχθούν με δράσεις ενίσχυσης επιχειρή-
σεων και ομάδων επιχειρήσεων και των τριών τομέων της οικονομίας
για την εισαγωγή ΤΠΕ με σκοπό:
• την υιοθέτηση νέων επιχειρηματικών πρακτικών που θα βελτιώ-

σουν την εξωστρέφειά τους και θα τις μετατρέψουν σε ηλεκτρονι-
κές επιχειρήσεις,

• τη βελτίωση της διαχείρισης της πληροφορίας στο εσωτερικό των
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μικρομεσαίων επιχειρήσεων (επιχειρησιακός ανασχεδιασμός, εγ-
κατάσταση ολοκληρωμένων συστημάτων διαχείρισης επιχειρη-
σιακών πόρων, βελτίωση της ενδοεπικοινωνίας στην επιχείρηση,
συστήματα logistics κ.λπ.) προκειμένου να αυξηθεί η παραγωγι-
κότητα και η ανταγωνιστικότητά τους,

• την αντιμετώπιση ειδικών θεμάτων, όπως εξοικονόμηση ενέρ-
γειας, ασφάλεια-υγιεινή, διαχείριση κρίσεων, προστασία περιβάλ-
λοντος κ.λπ., καθώς και την εισαγωγή του θεσμού της
τηλε-εργασίας (δράση που θα σχεδιασθεί σε συνεργασία με το
υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας). Για την
ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών ψηφιακής μορφής,
καθώς και για τη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, θα ενισχυ-
θούν επιχειρήσεις του κλάδου των ΤΠΕ και της βιομηχανίας πε-
ριεχομένου σε επιλεγμένους θεματικούς τομείς (π.χ. τουρισμός),
ενώ παράλληλα θα ενισχυθεί και η δημιουργία νέων επιχειρήσεων
στους τομείς αυτούς. 
Το Πρόγραμμα «Ψηφιακό Μέλλον» περιέχει τρεις (3) κατηγορίες

επιλέξιμων ενεργειών.
Κατηγορία 1η: Εγκατάσταση και λειτουργία ή αναβάθμιση των

Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκληρωμένη υποστήριξη των επι-
χειρησιακών διαδικασιών.

Κατηγορία 2η: Χρήση Πληροφοριακών Συστημάτων για ολοκλη-
ρωμένη υποστήριξη των επιχειρησιακών διαδικασιών με το μοντέλο
του ΑSP.

Kατηγορία 3η: «Δημιουργία, διαχείριση και διανομή ηλεκτρονικού
περιεχομένου».

Επιλέξιμες επιχειρήσεις προς χρηματοδότηση από το Πρόγραμμα
«Ψηφιακό 

Μέλλον» θεωρούνται οι επιχειρήσεις για τις οποίες συντρέχουν
αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:
• Ανήκουν στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού, του εμ-

πορίου ή των υπηρεσιών και έχουν κύρια δραστηριότητα η οποία
ταξινομείται στατιστικά σε έναν από του κλάδους του πίνακα του
οδηγού.

• Έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους πριν από την 1/1/2003.
• Έχουν την έδρα τους μέσα στα όρια της Ελληνικής Επικράτειας.
• Τηρούν Βιβλία Γ΄ κατηγορίας.
• Εμφανίζουν θετικό μέσο όρο κερδών προ αποσβέσεων και

φόρων κατά την τριετία 2003-2005.
• Απασχολούν 15 - 250 άτομα κατά το έτος 2005.
• Ικανοποιούν τα κριτήρια μικρομεσαίας επιχείρησης σύμφωνα με

την σύσταση 2003/361/ΕΚ
• Έχουν μέσο κύκλο εργασιών που δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. € ή

ενεργητικό μικρότερο από 43 εκατ. ευρώ. Τα μεγέθη υπολογίζον-
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ται με βάση τα οριζόμενα στη σύσταση 2003/361/ ΕΚ.
• Ο προϋπολογισμός του έργου κάθε πρότασης δεν μπορεί να είναι

μικρότερος των 100.000 ευρώ και να υπερβαίνει τα 800.000 ευρώ
και ταυτόχρονα πρέπει να είναι μικρότερος του 40% του κύκλου
εργασιών της επιχείρησης κατά το 2005.
Το πρόγραμμα υλοποιείται σύμφωνα με τον Κανονισμό ΕΕ

70/2001.
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Το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» 
Αθήνα, 31 Ιουλίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από ειση-
γήσεις του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας Σπύρου Παπαδόπου-
λου, υπέγραψε, μέχρι 27 Μαϊoυ 2006, αποφάσεις με τις οποίες
χρηματοδοτούνται 1.563 επιχειρήσεις με το ποσό των 57,6 εκατομ-
μυρίων ευρώ για την ολοκλήρωση έργων που είχαν ενταχθεί στους
δύο Κύκλους του προγράμματος«Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», συνο-
λικού προϋπολογισμού 144 εκατομμυρίων ευρώ. 

Η πορεία υλοποίησης του προγράμματος μέχρι τις 27 Ιουλίου
2006 αποτυπώνεται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

Επισημαίνεται ότι τα έργα αυτά αφορούν επενδυτικές σχέδια μι-
κρομεσαίων επιχειρήσεων και έχουν ως στόχο τον εκσυγχρονισμό
των πληροφοριακών τους συστημάτων. Με το πρόγραμμα «Επιχει-
ρείτε Ηλεκτρονικά» του Α΄ και Β΄ Κύκλου, το υπουργείο Ανάπτυξης
προχωρεί στην υλοποίηση της στρατηγικής του για βελτίωση
της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρή-
σεων, με την ενίσχυση της ηλεκτρονικοποίησης και μηχανοργά-
νωσης της λειτουργίας τους.

Το πρόγραμμα «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» είναι το μεγαλύτερο
πρόγραμμα κρατικών ενισχύσεων που χρηματοδοτείται από το Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας». Η στενή συ-
νεργασία του υπουργείου Ανάπτυξης με τη Διαχειριστική Αρχή του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κοινωνία της Πληροφορίας», έχει
σαν αποτέλεσμα την επιτάχυνση των διαδικασιών υπογραφής συμ-
βάσεων, παρακολούθησης, πιστοποίησης και πληρωμής των έργων.
Αυτό αποτελεί και το βασικό λόγο για τη σημαντική άνοδο της απορ-
ρόφησης του Προγράμματος.
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ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ (Α΄ + Β΄ Κύκλος)
Εγκεκριμένα έργα - Μάιος 2006: 2.387

Συνολικός Προϋπολογισμός: 244,6 εκατ. €
Δημόσια Δαπάνη: 97,8 εκατ. €

Ιούνιος
2004

Δεκέμβριος
2004

Δεκέμβριος
2005

Ιούλιος
2006

Έργα 
που πληρώθηκαν 0 193 1.291 1.563

Ποσοστό έργων 
που πληρώθηκαν 0% 8% 53% 65%

Πληρωμές 0 7,3 εκατ. 
ευρώ

48 εκατ. 
ευρώ

57,6 εκατ.
ευρώ

Απορρόφηση 0% 7,5% 49% 58,0%



Εξάλλου έχει ήδη προκηρυχθεί το Πρόγραμμα «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛ-
ΛΟΝ» που στόχο έχει να ενθαρρύνει την ηλεκτρονικοποίηση της λει-
τουργίας των ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της
μεταποίησης, του τουρισμού, του εμπορίου και των υπηρεσιών, που
απασχολούν 15-250 άτομα και έχουν αρχίσει τη δραστηριότητά τους
πριν την 01-01-2003.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος «ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΕΛΛΟΝ» χρημα-
τοδοτούνται ειδικά επενδυτικά σχέδια μικρομεσαίων επιχειρήσεων για
την εισαγωγή τους στη ψηφιακή οικονομία μέσω:
• της βελτίωσης της διαχείρισης της πληροφορίας και της ολοκλη-

ρωμένης ηλεκτρονικής υποστήριξης ενδοεπιχειρησιακών και διε-
πιχειρησιακών διαδικασιών. 

• της προώθησης σύγχρονων πρακτικών χρήσης πληροφοριακών
συστημάτων με τη μορφή υπηρεσιών. 

• της ενίσχυσης δικτύων συνεργατών, πελατών και προμηθευτών
με σύγχρονα εργαλεία υποστήριξης ηλεκτρονικών συναλλαγών, 

• της δημιουργίας και αξιοποίησης ηλεκτρονικού περιεχομένου, ως
βασικού καταλύτη για την ουσιαστική εισαγωγή στην Κοινωνία της
Πληροφορίας, 
Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης κυμαίνεται από 100.000 έως

800.000 ευρώ και το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 45 - 55%
ανάλογα με την περιφέρεια στην οποία γίνεται η επένδυση. Η διάρκεια
υλοποίησης των έργων είναι 1 έτος από την υπογραφή της σύμβασης. 
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Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
για επενδύσεις 

σε Τεχνολογίες Πληροφορικής & Επικοινωνιών 
Αθήνα, 10 Αυγούστου 2006

Με 11,2 εκατομμύρια ευρώ ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρή-
σεις (ΜΜΕ) που δραστηριοποιούνται στους τομείς της Μεταποίησης,
του Τουρισμού και του τομέα της Πληροφορικής στο πλαίσιο των Πε-
ριφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του Κοινοτικού Προ-
γράμματος Στήριξης 2000-2006. 

Η Κοινή Υπουργική Απόφαση, υπεγράφη σήμερα, από τους
υπουργούς Ανάπτυξης κ. Δημήτρη Σιούφα, Τουριστικής Ανάπτυξης
κα Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και τον υφυπουργό Οικονομίας και Οικο-
νομικών κ. Χρήστο Φώλια. Η προκήρυξη του Προγράμματος αφορά
αποκλειστικά επενδύσεις Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινω-
νιών και εντάσσεται στην συνολική εκσυγχρονιστική προσπάθεια της
χώρας αποσκοπώντας τόσο στην ενδυνάμωση και ενίσχυση της Περι-
φερειακής Ανάπτυξης όσο και στη βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας.

Δυνητικοί ωφελούμενοι της παραπάνω δράσης είναι οι μικρομε-
σαίοι επιχειρηματίες χωρίς περιορισμό ως προς το χρόνο λειτουργίας
των επιχειρήσεών τους. 

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Προγράμματος οι επενδύσεις θα
πρέπει να υλοποιούνται στις ακόλουθες οκτώ (8) Περιφέρειες: Ανα-
τολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μα-
κεδονίας, Ηπείρου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Πελοποννήσου
και Βορείου Αιγαίου. 

Το ποσοστό επιχορήγησης είναι 50% για όλες τις αναφερόμενες
Περιφέρειες και ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτι-
κής πρότασης και για τις τρεις κατηγορίες μπορεί να ανέλθει έως και
200.000 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος
στηρίζεται σε αυτό που εφαρμόζεται στο Γ΄ κύκλο προκήρυξης των ενι-
σχύσεων των ΜΜΕ του κλάδου του Τουρισμού και της Μεταποίησης
(που ήδη βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων και ση-
μείωσε θεαματικά υψηλό αριθμό υποβολής επενδυτικών προτάσεων)
που διευκολύνει σημαντικά τους ενδιαφερόμενους επενδυτές μέσω:
• Της μείωσης της γραφειοκρατίας, της απλούστευσης και επιτά-

χυνσης των διαδικασιών (συμβάσεις με επενδυτές εντός 55 ημε-
ρών).

• Της διασποράς σημείων εξυπηρέτησης των ενδιαφερόμενων.
• Της δημιουργίας οne stop shop για τον επενδυτή.
• Του περιορισμού του ρόλου του Δημοσίου.
• Της χρήσης ενός αντικειμενικού συστήματος αξιολόγησης.
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• Της αξιοποίησης Πληροφοριακού Συστήματος, σε όλα τα στάδια
της διαδικασίας και τους εμπλεκόμενους. 
Σε σχετική δήλωσή του ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομι-

κών κ. Χρήστος Φώλιας, τονίζει μεταξύ άλλων: «Η μεγάλη επιτυχία
του Γ’ κύκλου προκήρυξης στα ΠΕΠ, για τους τομείς του Τουρισμού
και της Μεταποίησης δείχνει πόσο μεγάλη είναι πλέον η εμπιστοσύνη
στην αναπτυξιακή προσπάθεια που καταβάλλεται. Συνεχίζουμε λοιπόν
τώρα με μια νέα προκήρυξη να απαντάμε θετικά στις ανάγκες της αγο-
ράς και αποτελεσματικά στις προκλήσεις μιας νέας εποχής, αξιοποι-
ώντας κάθε ευκαιρία που παρουσιάζεται. Η έμφαση στην καινοτομία
και τις τεχνολογίες πληροφορικής, η απλούστευση των διαδικασιών,
η έμπρακτη στήριξη της επιχειρηματικής δράσης δημιουργούν το εύ-
κρατο επενδυτικό κλίμα που έχει ανάγκη ο τόπος. Επιδιώκουμε να
ελευθερώσουμε τις πολλές και μεγάλες δημιουργικές δυνάμεις της μι-
κρομεσαίας επιχειρηματικότητας, να δημιουργήσουμε ένα ανταγωνι-
στικό περιβάλλον στην περιφέρεια, να αυξήσουμε την απασχόληση
και να ενισχύσουμε την κοινωνική συνοχή.»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε για αυτό
το πρόγραμμα την ακόλουθη δήλωση: 

«Καλώ τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεταποιητικές και τουριστι-
κές να κάνουν χρήση και αυτής της ευκαιρίας για υποβολή σχεδίου
χρηματοδότησής τους στον τομέα των τεχνολογιών της πληροφορι-
κής και των επικοινωνιών γιατί αυτό θα ενισχύσει την ανταγωνιστικό-
τητά τους και θα έχει καλύτερα επιχειρηματικά αποτελέσματα.» 

611



Το πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου 
για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

μέσω ΤΕΜΠΜΕ 
Αθήνα, 21 Αυγούστου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Τάσος Νεράντζης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας
Σπύρος Παπαδόπουλος, ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστι-
κότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος και ο πρόεδρος του Ταμείου Εγ-
γυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ)
Δημήτρης Αλέπης έδωσαν σήμερα συνέντευξη Τύπου στο υπουρ-
γείο Ανάπτυξης για το νέο πρόγραμμα του Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα» (δράση 2.10.2) το οποίο επιδοτεί με 4
εκατοστιαίες μονάδες το επιτόκιο των δανείων προς τις μικρο-
μεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ).

Παρουσιάζοντας το νέο πρόγραμμα, ο κ. Δ. Σιούφας ανέφερε
τα εξής:

«Με το πρόγραμμα αυτό, το οποίο θα μείνει ανοιχτό έως τις 01-
09-2008, δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα στις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις 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 Εγ-
γυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ).

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι επιχειρήσεις (υφι-
στάμενες, νεοϊδρυόμενες ή υπό σύσταση) οιασδήποτε μορφής (ατο-
μικές, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) που δεν είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο και για τις οποίες συντρέχουν οι παρακάτω προϋπο-
θέσεις :
1. Έχουν κέντρο άσκησης της δραστηριότητάς τους μέσα στα όρια

της ελληνικής επικράτειας.
2. Απασχολούν κατά τη διάρκεια της τελευταίας χρήσης πριν από

τη σύναψη δανειακής σύμβασης (ή σύμβασης χρηματοδοτικής μί-
σθωσης) από 0 έως και 20 εργαζόμενους, υπολογιζόμενους σε
Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).

3. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή ισολογισμός δεν υπερβαίνει τα 10
εκατ. ευρώ.

4. Συνάπτουν δανειακή σύμβαση (ή σύμβαση χρηματοδοτικής μί-
σθωσης) η οποία καλύπτεται εγγυοδοτικά από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ.

5. Δεν τους έχουν υποβληθεί κατά το χρόνο υποβολής και εξέτασης
της αίτησης κυρώσεις για παράβαση κοινοτικών κανονισμών ή
εθνικής νομοθεσίας.
Επιλέξιμες είναι οι επιχειρηματικές δραστηριότητες όλων των κλά-

δων και τομέων της οικονομίας εκτός από όσες αφορούν παραγωγή,
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επεξεργασία ή εμπορία γεωργικών προϊόντων (βλ. εξαιρέσεις τομέα
τροφίμων-ποτών), όσων σχετίζονται με εξαγωγές και όσων αφορούν
τον κλάδο των μεταφορών. 

Ειδικότερα, επιδοτείται το κόστος δανειοδότησης όλων των συμ-
βάσεων τραπεζικών δανείων επενδυτικού χαρακτήρα που :
• Έχουν διάρκεια πάνω από ένα έτος.
• Είναι εγγυημένο από την ΤΕΜΠΜΕ ΑΕ
• Έχουν συγκεκριμένη διάρκεια λήξης και
• Αφορούν συγκεκριμένο, προσδιοριζόμενο στη δανειακή σύμ-

βαση, ύψος δανείου.
Αντίστοιχα, επιλέξιμες προς επιχορήγηση είναι οι χρηματοδοτικές

μισθώσεις, ανεξαρτήτως διάρκειας, που προβλέπουν ρήτρα εξαγοράς
και αφορούν :
• Εξοπλισμό και μηχανήματα.
• Επαγγελματικά ακίνητα (πλην οικοπέδων)
• Επαγγελματικά αυτοκίνητα

Κάθε επιχείρηση μπορεί να επιδοτηθεί για περισσότερα του ενός
εγγυημένα δάνεια ή χρηματοδοτικές μισθώσεις, υπό την προϋπόθεση
ότι αφορούν διαφορετικό φυσικό αντικείμενο επένδυσης. Το κατώ-
τατο 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 δανει-
σμού 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 χρημα-
τοδοτικής μίσθωσης.

Η προσπάθεια που κάνει όλη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Ανάπτυξης είναι να υπάρξει μεγαλύτερος αριθμός επιχειρήσεων που
θα ενταχθεί στο πρόγραμμα αυτό. Αυτή ακριβώς είναι η προσπάθεια
την οποία κάνουμε, ως γέφυρα με το Δ΄ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης,
από όπου μπορούμε να εξασφαλίσουμε και πολύ περισσότερους πό-
ρους. Τα διαθέσιμα χρήματα προς αυτή την κατεύθυνση είναι περίπου
20 εκατομμύρια ευρώ. Λογαριάζουμε πως ένας αριθμός περίπου
2.500 επιχειρήσεων μπορούν να κάνουν χρήση αυτής της ευχέρειας.
Για τις χρηματοδοτικές μισθώσεις, αυτές θα πρέπει να έχουν κατώτατο
όριο τα 10.000 ευρώ με μεγαλύτερο όριο τα 400.000 ευρώ. 

Ξέρουμε τις δυσκολίες που υπάρχουν με το τραπεζικό σύστημα.
Περίπου ένα 20% των μικρομεσαίων επιχειρήσεων προσφεύγει στο
τραπεζικό σύστημα και συνεργάζεται μαζί του για τις χρηματοδοτικές
του δαπάνες. Στις άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι πολύ υψηλότερος ο
αριθμός, κυρίως γιατί εδώ η δανειοδότηση συναντάται πάντοτε με εμ-
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πράγματες εξασφαλίσεις. Αυτός ήταν και ο λόγος για τον οποίο δημι-
ουργήθηκε το Ταμείο Εγγυοδοσίας Μικρών και πολύ Μικρών Επιχει-
ρήσεων, να μπορεί δηλαδή να παρεμβαίνει εκείνο στις περιπτώσεις
όπου μια μικρή ή πολύ μικρή επιχείρηση δεν έχει τις εμπράγματες
εξασφαλίσεις που τις δίνει το ΤΕΜΠΜΕ. 

Θα μου επιτρέψετε να σας κάνω ένα πολύ μικρό απολογισμό,
μέχρι 30 Ιουνίου 2006, του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ
Μικρών Επιχειρήσεων. Μέχρι τις 30/06/06 δέχτηκε 3.123 αιτήσεις.
Στις 31/12/05 οι αιτήσεις ήταν 2.566. οι αρχικές εγκρίσεις στις
30/06/06 ήταν 2.163, έναντι 1.801 που ήταν στις 31/12/05. Επίσης,
πρέπει να σας πως ότι οι αιτήσεις που δέχεται το ΤΕΜΠΜΕ προέρ-
χονται και από τις 13 ελληνικές περιφέρειες. Οι περισσότερες από
αυτές είναι από την Αττική και τη Θεσσαλονίκη. Με το ΤΕΜΠΜΕ συ-
νεργάζονται 19 τράπεζες, εκ των οποίων οι 15 είναι εμπορικές τρά-
πεζες και οι τέσσερις συνεταιριστικές. Σχεδόν το σύνολο των
τραπεζών έχει ενταχθεί, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο.
Έχουμε τη διαβεβαίωση από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών ότι το
επόμενο διάστημα, μαζί και με την επιδότηση του επιτοκίου που
υπάρχει πλέον, αυτός ο ρυθμός και η συνεργασία μαζί τους θα διευ-
ρυνθεί πάρα πολύ. Εκτιμούμε ότι με τις προσπάθειες που έχουμε κα-
ταβάλει και η διοίκηση και το προσωπικό του ΤΕΜΠΜΕ, το επόμενο
διάστημα θα υπάρξει η πλήρης ανάπτυξή του, ώστε να είναι στη
διάθεση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Καλώ και σήμερα, όλα τα επιμελητήρια της χώρας, να ενημερώ-
νουν συστηματικά τις επιχειρήσεις-μέλη τους για τις δυνατότητες οι
οποίες προσφέρονται μέσω του ΤΕΜΠΜΕ για την εγγυοδοσία των
δανείων που λαμβάνουν. Τώρα έχουμε ένα πρόσθετο λόγο, την
επιδότηση του επιτοκίου. Προς αυτή την κατεύθυνση είναι καθορι-
στικός ο ρόλος των επιμελητηρίων και το στελεχιακό δυναμικό του
ΤΕΜΠΜΕ. Το δυναμικό αυτό έχει γυρίσει σε όλη την Ελλάδα και έχει
κάνει ενημερώσεις για τον τρόπο που λειτουργεί και τις ευκαιρίες που
παρέχει και για το πώς μπορεί μια επιχείρηση να λάβει την εγγυοδο-
σία. Αυτό θα το κάνει και το επόμενο διάστημα. Το ίδιο πράγμα κάνει
και το στελεχιακό δυναμικό του υπουργείου Ανάπτυξης, τόσο μέσω
της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, όσο και μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) με τον κ. Ευ-
σταθόπουλο. Ο υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Νεράντζης το έχει
αγκαλιάσει δυνατά αυτό το πρόγραμμα, γιατί όσο περισσότερο εξυ-
γιαίνουμε και όσο περισσότερο διευκολύνουμε τη χρηματοδοτική πρό-
σβαση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στο τραπεζικό σύστημα,
τόσο το καλύτερο για εκείνες και την ανάπτυξή τους. Αλλά και κυρίως
η ενίσχυσή της ανταγωνιστικότητάς τους, γιατί αυτός είναι ο κύριος
σκοπός για τον οποίο βάζουμε το θέμα της επιδότησης του επιτοκίου,
για να γίνουν ακόμη πιο ανταγωνιστικά τα προϊόντα και οι υπη-
ρεσίες που παρέχουν. 

Πιστεύουμε ότι και με τα 2 προγράμματα τα οποία ήδη έχουν ολο-
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κληρωθεί, τη χρηματοδότηση των εμπορικών επιχειρήσεων και τη
χρηματοδότηση των υπηρεσιών, μαζί με τα προγράμματα τα οποία
έχει βγάλει το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, μέσω των τρα-
πεζών, το πρώτο πρόγραμμα αλλά και τα 2 άλλα προγράμματα τα
οποία είδατε να έχουν ανακοινωθεί την προηγούμενη εβδομάδα για
τις τουριστικές και τις μεταποιητικές επιχειρήσεις, απευθείας από το
υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών με τη συνεργασία των τρα-
πεζών, θα δώσουν καινούρια ώθηση γιατί πλέον ανοίγεται το σύ-
στημα πολλαπλά στις επιχειρήσεις για να έχουν πρόσβαση σε
χρηματοδοτικά εργαλεία ή σε εργαλεία στήριξης και βελτίωσης
της ανταγωνιστικότητάς τους, ώστε η όλη πορεία και μαζί με τη βελ-
τίωση του επιχειρηματικού κλίματος να δώσει μια ώθηση και το 2006
αλλά και όλα τα επόμενα χρόνια, καθιστώντας ακόμη πιο ανταγωνι-
στικές τις ελληνικές επιχειρήσεις. 

Τα προγράμματα αυτά, και για τη χρηματοδότηση του εμπορίου
και των υπηρεσιών, θα αποτελέσουν βασικά εργαλεία του Δ΄ ΚΠΣ.
Γνωρίζετε ότι έχουμε δώσει στη δημοσιότητα το γενικό σχεδιασμό και
για δημόσια διαβούλευση όλο το σχέδιό μας για το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα». 

Ευχαριστώ, επίσης, το γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανά-
πτυξης Νίκο Στεφάνου, όπου και εκείνος με τα προγράμματα τα
οποία ανήκουν στον τομέα της ενέργειας και του φυσικού πλούτου
δίνει και εκείνος σημαντική ώθηση. Πιστεύω ότι για δύο μεγάλα ενερ-
γειακά προγράμματα θα έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία των αιτή-
σεων το επόμενο χρονικό διάστημα και θα είμαστε σε θέση να σας
ανακοινώσουμε τα σχετικά αποτελέσματα, όπως είναι το πρόγραμμα
«Πιστοποιηθείτε», που το θεωρούμε εξαιρετικά σημαντικό εργαλείο
για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων που ανα-
κοίνωσε την προηγούμενη εβδομάδα ο συνάδελφος Τάσος Νεράν-
τζης. Ώστε στην όλη πορεία και στην προσπάθεια για μεγαλύτερη
απορρόφηση, αλλά κυρίως στο χτίσιμο ενός πιο ρεαλιστικού προ-
γράμματος για την ανταγωνιστικότητα για την περίοδο 2007-2013, να
μπορέσουμε να οικοδομήσουμε σε στέρεες βάσεις την πορεία
της χώρας προς την Ελλάδα του 2015. 

Θεωρώ καίρια την ημερομηνία της 1ης Σεπτεμβρίου 2006 που
ξεκινά η εφαρμογή αυτού του προγράμματος. Προσβλέπουμε στην
επιτυχία και στο αγκάλιασμα από τον επιχειρηματικό κόσμο και
κυρίως από τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.» 

Και υπογράμμισε ακόμα: 
• «Το ΤΕΜΠΜΕ είναι έργο της προηγούμενης κυβέρνησης.

Ύστερα από μακρά διεργασία το παραλάβαμε σε σημείο που
δεν είχε προχωρήσει ούτε σε μία σύμβαση εγγυοδοσίας το
Μάρτιο του 2004, παρά το γεγονός ότι ήταν σε μια πορεία
σχεδόν τριών ετών. Ήταν ένας νέος θεσμός, είχε γίνει πάρα
πολύ δουλειά. Το μοντέλο το οποίο επιλέξανε περίπου προς
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τα γαλλικά πρότυπα για να προσαρμοστεί στα ελληνικά δε-
δομένα είχε συναντήσει εξαιρετικά μεγάλες δυσκολίες. 

• Το γενικό διευθυντή τον οποίο βρήκα στο Ταμείο Εγγυοδο-
σίας τον κράτησα για να συνεχίσει την εργασία την οποία
είχε αναλάβει από την προηγούμενη κυβέρνηση. Είναι προς
τιμήν και εκείνου που δέχτηκε να παραμείνει και στη συνέ-
χεια, παρότι ήταν πολιτική θέση αυτήν την οποία είχε, συ-
νεργάζεται άψογα με το νυν πρόεδρο και το διοικητικό
συμβούλιο του ΤΕΜΠΜΕ. 

• Οι ρυθμοί με τους οποίους προχωρούμε, χωρίς να είμαστε
ικανοποιημένοι, είναι καλοί αλλά η αξίωσή μας από εδώ και
πέρα είναι για πολύ μεγαλύτερες επιδόσεις. Αλλά για να γίνει
αυτό δε φθάνει ούτε η καλή θέληση του δ.σ. του ΤΕΜΠΜΕ, ούτε
των στελεχών του, ούτε της πολιτικής ηγεσίας του υπουρ-
γείου εάν τα επιμελητήρια και οι οργανώσεις των μικρομε-
σαίων δεν κάνουν κοινωνούς και εκείνα, και όχι μόνο εμείς,
τις ίδιες τις επιχειρήσεις, για τις ευχέρειες τις οποίες έχουν για
χρηματοδοτική πρόσβαση δια των τραπεζών από το
ΤΕΜΠΜΕ, είτε αφορούν οι περιπτώσεις αυτές αυτή καθ’ εαυτή
την εγγυοδοσία είτε τώρα και την επιδότηση του επιτοκίου.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης είπε τα εξής: 
«Αυτά ακριβώς τα προγράμματα αποτελούν ουσιώδη στοιχεία της

ασκήσεως της πολιτικής εκ μέρους της ηγεσίας του υπουργείου Ανά-
πτυξης. Θα ήθελα να κάνω μερικές σημειολογικές παρατηρήσεις. Η
πρώτη είναι η πλήρης αντιστοιχία διακηρύξεων και υλοποιήσεων.
Η δεύτερη είναι το ακριβόχρονο της εκπληρώσεως των εξαγγελ-
θέντων. Προαναγγείλαμε ότι από 1η Σεπτεμβρίου θα αρχίσει να λει-
τουργεί αυτό το πρόγραμμα, που θα διαρκέσει μια διετία, κι αυτό
πράττουμε. Η τρίτη είναι η πλήρης κατάρρευση όλων εκείνων των
μύθων που εδώ και πολλά χρόνια είχαν εξυφάνει πολλές πολι-
τικές δυνάμεις (με προεξάρχουσα το ΠΑΣΟΚ), οι οποίες κινδυ-
νολογούσαν για λογαριασμό των μικρομεσαίων επιχειρήσεων
και ισχυρίζονταν, ότι, δήθεν, οι ΜΜΕ θ’ αποτελούσαν βορρά των τε-
ράστιων μονάδων της τότε ΕΟΚ. Κατερρίφθη, λοιπόν, κι αυτός ο
μύθος διότι όλο αυτό το πρόγραμμα αγκαλιάζει τις μικρομεσαίες και
τις πολύ μικρές επιχειρήσεις. Ακούσατε τον υπουργό να λέει ότι το
πρόγραμμα αυτό αφορά εκείνες τις επιχειρήσεις, που έχουν από 0
έως 20 άτομα προσωπικό, που έχουν τζίρο μέχρι 10.000.000 και που,
εν πάσει περιπτώσει δρουν στην ελληνική επικράτεια. Όλες αυτές οι
επιχειρήσεις οι οποίες δε μπορούσαν να προσφύγουν στο τραπεζικό
σύστημα λόγω του υψηλού κόστους του δανεισμού από τη μία
πλευρά και της πενιχρότητας των εγγυήσεων που διέθεταν, σε σχέση
με τις πλούσιες απαιτήσεις των τραπεζών, από την άλλη σήμερα δι-
ευκολύνονται, προσελκύονται και πιστεύω ότι θα ανταποκριθούν. Τα
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επιμελητήρια όπως είπε ο υπουργός οφείλουν να παρέχουν εξηγή-
σεις, πληροφορίες και διευκολύνσεις. Προηγουμένως όμως οφείλουν
να ενημερωθούν πλήρως τα ίδια για την αξία του προγράμματος
αυτού, για τις παραμέτρους του, για την προοπτική και το ρόλο που
καλείται τούτο να παίξει στη συνέχιση της πορείας της χώρας για την
περαιτέρω βελτίωση των δεικτών της ανταγωνιστικότητας. Ήδη είμα-
στε οι πρώτοι στην Ευρώπη και φιλοδοξούμε να βελτιώσουμε ακόμη
πιο πολύ τα δεδομένα. Με αυτές τις παραδοχές θέλω να χαρακτηρίσω
αυτό το πρόγραμμα, ως «σταγόνα δροσιάς», που διαμορφώνει
«ατμόσφαιρα δροσιάς» στο μέσο ενός υψηλού καύσωνα»

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος
είπε τα εξής:

«Με το συγκεκριμένο μέτρο αντιμετωπίζεται αποφασιστικά, θετικά
και θα έλεγα ριζοσπαστικά ένα από τα καίρια προβλήματα των πολύ
μικρών επιχειρήσεων, που είναι η εξασφάλιση χρηματοδότησης, η
πρόσβαση στο τραπεζικό σύστημα, και συνακόλουθα η κάλυψη του
χρηματοδοτικού κόστους. Και για να γίνει πιο σαφές σας αναφέρω
ένα παράδειγμα: μια επιχείρηση που συνάπτει ένα δάνειο 100.000
ευρώ για μια πενταετία, θα ωφεληθεί ένα ποσό της τάξεως των
12.000 ευρώ περίπου από μείωση των τόκων. Οι συνολικοί τόκοι είναι
της τάξης των 25.000 ευρώ, θα επιδοτηθεί με 4 μονάδες, το μισό πε-
ρίπου, και θα έχει μια ωφέλεια 12.000 ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό.
Στη ουσία κάνει το κόστος της χρηματοδότησης των μικρών και πολύ
μικρών επιχειρήσεων ιδιαίτερα ανταγωνιστικό και μέσα στο πλαίσιο
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.»

Ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευ-
σταθόπουλος είπε τα εξής: 

«Το πρόγραμμα αποτελεί μια ακόμη συμπλήρωση στη δέσμη των
κρατικών ενισχύσεων προς την αγορά, προς τις επιχειρήσεις και προς
τον επιχειρηματία. Έρχεται να συμπληρώσει όλες τις δράσεις που
έχουν γίνει προς το εμπόριο και τις υπηρεσίας. Είναι προϊόντα των
δύο αναθεωρήσεων του προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και της
στροφής του προς την αγορά και τις μεγαλύτερες ευελιξίες του. Θα
υπάρξουν αυτά τα συγκεκριμένα μέτρα πολύ πιο ενισχυμένα και στο
Δ΄ ΚΠΣ. Δεν υπάρχει φόβος για την αύξηση των επιτοκίων. Έχει
υπάρξει πολύ συγκεκριμένη πρόβλεψη για αυτό. Έγινε λόγος και
υπάρχουν επιφυλάξεις ως προς τη συγκράτηση του συνολικού κό-
στους του δανεισμού. Δηλαδή, μήπως η δική μας η επιδότηση των
επιτοκίων οδηγήσει σε αύξηση των επιτοκίων, οπότε δε θα έπρεπε
να επιδοτήσουμε τις επιχειρήσεις. Έχει προβλεφθεί ένα μηχανισμός
παρακολούθησης της πορείας των επιτοκίων, υπάρχει ένα τριμελές
όργανο παρακολούθησης. Αποτελείται από το ΤΕΜΠΜΕ, την Ένωση
Ελληνικών Τραπεζών και το υπουργείο Ανάπτυξης. Παρακολουθεί
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όλη την πορεία και αν κρίνει ότι η παρατηρούμενη αύξηση των επιτο-
κίων είναι αδικαιολόγητη, σε πρώτη φάση καλεί την τράπεζα να πα-
ρουσιάσει τα αιτιολογικά στοιχεία. Εάν αυτό το πράγμα δούμε ότι
συνεχίζεται, υπάρχει και το δικαίωμα το οποίο έχει το ΤΕΜΠΜΕ, να
διακόψει τη σύμβαση με τη συνεργασία που έχει με την τράπεζα. Η
μεταφορά σε άλλη τράπεζα δε συνεπάγεται κόστος. Είναι ένα καθαρά
τεχνικό θέμα αυτό, είναι ένας προβληματισμός που νομίζω ότι βρή-
καμε τη σωστή λύση. Η άλλη λύση θα ήταν να βάλουμε πλαφόν. Εάν
βάζαμε πλαφόν θα το ανέβαζαν όλοι στο υψηλότερο επίπεδο.» 

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στε-
φάνου είπε τα εξής: 

«Στη δεκαετία του 1920 οι Ισπανοί και οι Γάλλου προχώρησαν για
πρώτη φορά σε τέτοια μοντέλα στήριξης μικρομεσαίων επιχειρήσεων,
τα ονόμαζαν τότε «Εταιρίες Αμοιβαίων Εγγυήσεων». Στη χώρα μας
ήρθε με καθυστέρηση η υπόθεση του ΤΕΜΠΜΕ. Εγώ θέλω, πραγμα-
τικά, δημόσια να συγχαρώ τους δύο συναδέλφους, το Σπύρο Ευστα-
θόπουλο και το Σπύρο Παπαδόπουλο, οι οποίοι από την πρώτη
μέρα που αναλάβαμε τα καθήκοντά μας έδωσαν μάχη για να προχω-
ρήσει η υπόθεση του ΤΕΜΠΜΕ. Και βέβαια δε θέλω να πω για τον
υπουργό, γιατί αυτό μπορεί να θεωρηθεί κολακεία αυτό το οποίο έχει
γίνει. Πολύς χρόνος για το ΤΕΜΠΜΕ, πάρα πολύς χρόνος. Ήταν μια
προσπάθεια που πέρασε από χίλια μύρια κύματα. Έχει βρει το δρόμο
του. Είναι πολύ σημαντική η επιδότηση του επιτοκίου. Το παράδειγμα
που έδωσε ο Σπύρος Παπαδόπουλος, τα λέει όλα. Είναι κάτι πάρα
πολύ σημαντικό. Επίσης, θέλω να επισημάνω κάτι, το οποίο από λε-
πτότητα δεν το είπε ο Σπύρος Ευσταθόπουλος, για τις δύο αναθεωρή-
σεις. Γιατί για πρώτη φορά ένταξη το 2004 και το 2005 του
εμπορίου και των υπηρεσιών μπορεί το ΕΠΑΝ και προχωρεί με
πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας, ο καθένας από τον δικό
του τον τομέα, σε συνεργασία με τον κ. Ευσταθόπουλο, ο οποίος
έχει οριζόντια την ευθύνη του προγράμματος έγινε μεγάλη μάχη
στην αναθεώρηση και ακόμη γίνεται μάχη. Προσπαθούμε πραγματικά
να κερδίσουμε χρόνο, επιλύοντας εκκρεμότητες που παραλάβαμε και
είναι πάρα πολλές αυτές. Και για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ, αλλά και
για να μη δημιουργηθούν προβλήματα σε πιθανούς ελέγχους.»

Ο πρόεδρος του Ταμείου Εγγυοδοσίας Μικρών και Πολύ Μι-
κρών Επιχειρήσεων (ΤΕΜΠΜΕ) Δημήτρης Αλέπης είπε τα εξής: 

«Δύο ήταν τα πάγια αιτήματα όλων των επιμελητηρίων της
χώρας. Πρώτον, να αποκτήσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις πρό-
σβαση στο τραπεζικό σύστημα, άρα με την ίδρυση του ΤΕΜΠΜΕ ικα-
νοποιείται αυτό το αίτημα. Το δεύτερο αφορούσε την πρόσβαση σε
φθηνό χρήμα, και αυτό γιατί ο μικρός επιχειρηματίας δικαίως παρα-
πονιόταν ότι του δίνουν πολύ ακριβά το χρήμα εν σχέσει με το μεσαίο
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και το μεγάλο επιχειρηματία που είχε, όχι πιο φθηνό χρήμα, αλλά το
κόστος παραγωγής ήταν αρκετά αυξημένο. Τώρα μπορούμε να
πούμε ότι ο μικρός επιχειρηματίας μπορεί να είναι ανταγωνίσιμος των
μεγάλων επιχειρήσεων. Και βέβαια, εξίσου σημαντικό, να μπορεί να
ανταγωνιστεί τους Ευρωπαίους εταίρους. Θέλω να προσθέσω δύο
στοιχεία ακόμη για το ΤΕΜΠΜΕ. 

Ας συγκριθούμε με άλλα Ταμεία Εγγυοδοσίας του ευρωπαϊκού
χώρου. Το παράδειγμα της Τουρκίας: λειτουργεί Ταμείο Εγγυοδοσίας
από το 1991. Δηλαδή περίπου 15 χρόνια. Στα 15 χρόνια με βάση τα
αποτελέσματα στις 30/04/06, έχει εγγυοδοτήσει η χώρα αυτή 1.023
επιχειρήσεις. Έναντι περίπου 2.200 που έδωσε το ΤΕΜΠΜΕ. Ας φύ-
γουμε από την Τουρκία και ας πάμε σε μια χώρα με την οποία επίσης
μας συγκρίνουν. Αυτή είναι η Πορτογαλία. Με τα αποτελέσματα του
ΤΕΜΠΜΕ της Ελλάδας, στις 31/12/05, δηλαδή μετά από 15 μήνες πε-
ρίπου λειτουργίας του, είχαμε τα αποτελέσματα που πέτυχε η Πορτο-
γαλία μετά από 9 χρόνια. Θέλω να πως ότι σε ευρωπαϊκό επίπεδο τα
αποτελέσματα του ΤΕΜΠΜΕ είναι πάρα πολύ καλά. Εμείς και η ηγε-
σία του υπουργείου Ανάπτυξης έχουμε θέσει πολύ ψηλά τον πήχη.
Τα αποτελέσματα όμως δε μας ικανοποιούν.» 
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Στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων 
για εξωστρέφεια 

Αθήνα, 22 Αυγούστου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, οι υφυπουργοί Ανά-
πτυξης Τάσος Νεράντζης και Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός
γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου και ο ειδικός
γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος
έδωσαν σήμερα συνέντευξη Τύπου στο υπουργείο Ανάπτυξης για το
πρόγραμμα «Επιχειρηματικά Σχέδια για την αύξηση της Εξωστρέ-
φειας Υφισταμένων Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρή-
σεων κλάδων κλωστοϋφαντουργίας, ένδυσης, υπόδησης &
δέρματος (ΚΕΥΔ)».

Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα αυτό ο κ. Δ. Σιούφας ανέ-
φερε τα εξής: 

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης βρίσκεται και σή-
μερα στη ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ένα ακόμη σημαντικό πρό-
γραμμα στήριξης της επιχειρηματικότητας που αφορά τον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης και του δέρματος.
Είναι στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστι-
κότητα» και είναι για πρώτη φορά, με την πραγματική έννοια του
όρου, που σε έναν κλάδο που αντιμετωπίζει, από τις αρχές του 2005,
εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα λόγω της εισόδου στον Παγκόσμιο
Οργανισμό Εμπορίου της Κίνας, να έχει μια πραγματική στήριξη και
για τον εκσυγχρονισμό των συγκεκριμένων κλάδων που σας ανέ-
φερα, αλλά κύρια για την εξωστρέφεια αυτού του κλάδου, που όλα τα
προηγούμενα χρόνια απετέλεσε και την ατμομηχανή του παραγωγι-
κού ιστού της πατρίδας μας, έχοντας σημαντικά εξαιρετικό μερίδιο
στις εξαγωγές μας.

Το πρόγραμμα αυτό είναι συνολικού προϋπολογισμού 42
εκατομμυρίων ευρώ από τα οποία τα 23 εκατ. ευρώ θα προέρ-
χονται από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Δηλαδή συμμετοχή
κατά 45% των επιχειρήσεων των κλάδων που σας ανέφερα και
55% του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα».

Οι δαπάνες οι οποίες χρηματοδοτούνται, θα σας τις ανα-
λύσω, είναι στο πλαίσιο των ειδικών προγραμμάτων, τα καλού-
μενα «de minimis», που το μέγιστο μέρος του προϋπολογισμού
του Επιχειρηματικού Σχεδίου που χρηματοδοτείται του είναι
180.000 ευρώ και το ελάχιστο 30.000 ευρώ. Με την κατανομή την
οποία σας ανέφερα και πριν. Το έργο αυτό μπορεί να είναι διάρ-
κειας 20 μηνών, δηλαδή να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις
31/12/2008. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν μέχρι το τέλος
Σεπτεμβρίου 2006.
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Με το πρόγραμμα αυτό στοχεύουμε να ενισχύσουμε την ανά-
πτυξη, αλλά και να βελτιώσουμε την επιχειρηματικότητα των συγκε-
κριμένων κλάδων. Να στηρίξουμε και να εξασφαλίσουμε τον
οικονομικό τους δυναμισμό, που οδηγεί σε περισσότερη εξωστρέφεια,
αλλά και ταυτόχρονα δημιουργεί προϋποθέσεις ευρύτερης κοινωνικής
συνοχής. Δημιουργώντας νέα προϊόντα και νέα προγράμματα και νέες
δράσεις. Ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα στην κατεύθυνση της
ποιότητας, της έρευνας, της τεχνολογίας. Τις καινοτομικές προτάσεις
που μπορούν να έχουν οι επιχειρήσεις και την καλύτερη εσωτερική
τους οργάνωση.

Όλα αυτά μαζί οδηγούν σε πρόοδο, αυξάνουν τις θέσεις εργασίας
και, βεβαίως, με την αύξηση των θέσεων εργασίας επιτυγχάνουμε ενί-
σχυση και διεύρυνση της κοινωνικής συνοχής.

Το πρόγραμμα και οι στόχοι είναι το δεύτερο σημείο της αναφοράς
μου:

Πρώτον: Ο εκσυγχρονισμός της αλυσίδας ανάπτυξης και παρα-
γωγής.

Δεύτερον: Η βελτίωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, με
παρεμβάσεις και στο χώρο του marketing και κυρίως με την αξιοποί-
ηση σύγχρονων συστημάτων πληροφορικής 

Τρίτον: Η ανάπτυξη καινοτομικών προϊόντων που να ενσωματώ-
νουν γνώση, δημιουργικότητα και ποιότητα.

Τέταρτον: Η προσαρμογή των συγκεκριμένων επιχειρήσεων στο
νέο διεθνές ανταγωνιστικό περιβάλλον, κυρίως με υιοθέτηση νέων τε-
χνολογιών στις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες. Οι νέες αυτές
τεχνολογίες θα συντελέσουν στη δημιουργία των συνθηκών εκείνων
για την αύξηση της παραγωγικότητας των επιχειρηματικών μονάδων. 

Πέμπτον: Με τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων προβλέπεται
να δημιουργηθεί ένα νέο περιβάλλον εργασίας που θα βασίζεται και
σε εργαζόμενους με υψηλότερα προσόντα (γνώση νέων τεχνολογιών,
κλπ).

Οι επιχειρήσεις οι οποίες στηρίζονται είναι οι πολύ μικρές, οι μι-
κρές και οι μεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολουμένων μέχρι
και 250 άτομα και συνολικό κύκλο εργασιών τα 50 εκατ. ευρώ. Ένας
από τους λόγους, όπως σας είπα και στην αρχή, είναι για να αντιμε-
τωπίσουν τις δυσκολίες οι οποίες έχουν προέλθει από το νέο περι-
βάλλον και ιδιαίτερα οι κλάδοι αυτοί από την απελευθέρωση του
εμπορίου στις Τρίτες χώρες και, κυρίως, τις χώρες της Άπω Ανατολής,
κυρίως της Κίνας. 

Σημειώστε ότι η είσοδος της Κίνας στον Παγκόσμιο Οργανισμό
Εμπορίου ήταν γνωστή από το 1995 και η δεκαετής προθεσμία για
την είσοδο της Κίνας στον ΠΟΕ ακριβώς ήταν πρόνοια για να προ-
ετοιμαστεί και η ευρωπαϊκής οικονομία, η οικονομία των χωρών-
μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και των Ηνωμένων Πολιτειών της
Αμερικής στο καινούριο περιβάλλον, το οποίο θα δημιουργείτο από
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την 01/01/2005. Η δεκαετία αυτή παρήλθε και για την Ευρώπη και για
την Ελλάδα χωρίς να ληφθεί κανένα απολύτως μέτρο.

Μια από τις πρώτες επιδιώξεις μου ήταν να ζητήσω, από τους
συναδέλφους υπουργούς στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα να γίνει μέλος της Ομάδας Υψηλού Επι-
πέδου για τα θέματα της κλωστοϋφαντουργίας. Και συμμετέχουμε, ο
ίδιος ή όταν εγώ δεν μπορώ οι συνάδελφοί μου, ο Τάσος Νεράντζης
και ο Γιάννης Παπαθανασίου, για όλες τις κρίσιμες αποφάσεις που
έχουν ληφθεί στο μεταξύ, αλλά και τις παρεμβάσεις τις οποίες έκανε
ο Επίτροπος, ο κ. Μάντελσον. Μετά τα πρώτα αποτελέσματα τις ρα-
γδαίας αύξησης των εισαγωγών σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, κύρια από την Κίνα, γνωρίζετε επίσης εσείς, ως συντάκτες
του υπουργείου, τις αλλεπάλληλες συναντήσεις που έγιναν εδώ στο
υπουργείο Ανάπτυξης με συμμετοχή κύρια του υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών για τους αυστηρότερους τελωνειακούς ελέγχους
για τα προϊόντα που έρχονται από αυτές τις χώρες και κυρίως για
εκείνα που προέρχονταν μέσω Ιταλίας προς την Ελλάδα, αλλά και
τους ποιοτικούς ελέγχους των κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων και
των προϊόντων υπόδησης σε συνεργασία του ΕΟΜΜΕΧ και της θυ-
γατρικής εταιρείας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας,
της ΕΚΕΠΥ για τέτοιου είδους ζητήματα. Για να μπορέσουμε να
έχουμε μια ανάσχεση το να έρχονται οποιασδήποτε ποιότητας και
χωρίς κανένα έλεγχο προϊόντα από τις τρίτες χώρες και κυρίως από
τις χώρες της Άπω Ανατολής. Είστε επίσης σε γνώση του πολλαπλα-
σιασμού των μικτών συνεργείων που οργανώνονται από πέντε
υπουργεία σε συνεργασία και με την Τοπική Αυτοδιοίκηση για τους
συστηματικούς ελέγχους, οι οποίοι έγιναν και γίνονται, όπως επίσης
και τις παρεμβάσεις για τον τρόπο με τον οποίο ασκείται η επιχειρη-
ματική δραστηριότητα στην Ελλάδα από τους οικονομικούς μετανά-
στες. Πρόκειται για ρυθμίσεις πρωτοποριακές, οι οποίες έβαλαν
σε ένα λογαριασμό και αυτή η διαδικασία ιδιαίτερα στο χώρο της
κλωστοϋφαντουργίας και της ένδυσης.» 

Η εκτίμησή μου είναι ότι το πρόγραμμα αυτό είναι ένα από τα δυ-
ναμικότερα που περιλαμβάνει το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αντα-
γωνιστικότητα». Ικανοποιεί διαρκές και πάγιο αίτημα
εκπροσώπων και των τεσσάρων κλάδων να έχουν μια ουσια-
στική στήριξη από το ΕΠΑΝ, και ιδιαίτερα από το υπουργείο
Ανάπτυξης. Όλοι οι κλάδοι οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτή τη
δραστηριότητα έχουν εκφραστεί με αιτήματα να προχωρήσει το
υπουργείο σε αυτή τη δράση. Γνωρίζετε άλλωστε ότι με τη στήριξη
του υπουργείου Ανάπτυξης έγινε στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη,
πριν από δύο μήνες, το Παγκόσμιο Συνέδριο Ένδυσης το οποίο ση-
μείωσε εξαιρετικά σημαντική επιτυχία και ότι εδώ και δύο χρόνια, πε-
ρίπου, το υπουργείο στηρίζει με κάθε τρόπο, ακόμη και οικονομικά,
την Εβδομάδα Μόδας που ξεκίνησε από τους σχεδιαστές ένδυσης
και υπόδησης.
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Φέτος, σας ανακοινώνω, ότι πέρα από τους σχεδιαστές που
θα πάρουν μέρος στην Εβδομάδα Μόδας θα πάρουν μέρος για
πρώτη φορά και επιχειρήσεις, ώστε η Εβδομάδα Μόδας να γίνει
θεσμός. Και επειδή αναφέρεται στους κλάδους για τους οποίους έχει
αντικείμενο και το συγκεκριμένο σημερινό πρόγραμμα, η κυβέρνηση,
το υπουργείο Ανάπτυξης με πλήρη συνεργασία με τα επιμελητήρια, με
τους εξειδικευμένους συνδέσμους επιχειρηματικότητας που έχουν αυτοί
οι κλάδοι, στηρίζουμε και με αυτόν τον τρόπο την επιχειρηματικότητα.» 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αναστάσιος Νεράντζης τόνισε τα
εξής:

«Αν θέλαμε να βάλουμε, (αφού απευθυνόμαστε σε δημοσιογρά-
φους) εμείς, μια επικεφαλίδα αυτών που εξαγγέλουμε σήμερα, αν θέ-
λαμε προς στιγμή να φύγουμε από τις συγκεκριμένες ρυθμίσεις τις
οποίες παρέστησε σε όλους εσάς πλήρως ο υπουργός, θα λέγαμε ότι
στην ουσία αυτό το μέτρο συνιστά περιποίηση ενός «κακοφορμισμέ-
νου», παραμελημένου και χαίνοντος τραύματος. Αν δεν ψηλαφίσουμε
τις συνθήκες μέσα στις οποίες γεννήθηκε το πρόβλημα το οποίο εμείς
αντιμετωπίζουμε με το μέτρο αυτό, ίσως δεν θα μπορούμε να απο-
δώσουμε πλήρως την αξία αυτού του μέτρου, τη σημασία του και την
αποτελεσματικότητά του. 

Η υψηλότερη πετρελαϊκή εξάρτηση της ελληνικής οικονομίας σε
σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει σαν αποτέλεσμα την επι-
βάρυνση στα λειτουργικά κόστη των ελληνικών επιχειρήσεων, καθώς
και η απελευθέρωση των εισαγωγικών προϊόντων κλωστοϋφαντουρ-
γίας και ένδυσης από την Κίνα; Σήμανε τη δημιουργία πολλών προ-
βλημάτων. Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι είναι χαρακτηριστικό,
πως ενώ το 2004 οι ευαίσθητοι στον ασιατικό ανταγωνισμό κλάδοι,
όπως της κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης, της υπόδησης (αυτοί,
δηλ., τους οποίους σήμερα περιποιούμεθα) σημείωναν μια κάμψη της
τάξης του 5 έως 10 %, ένα χρόνο μετά (το 2005) είχε εξαπλασιαστεί
αυτός ο ρυθμός. Έχουμε λοιπόν μια σημαντική επίδραση παραγόν-
των πάνω στο κόστος και στην κυκλοφορία αυτών των προϊόντων.
Αν δε σε αυτά προσθέσει κάποιος και τα χρόνια προβλήματα της ελ-
λείψεως ανταγωνιστικότητας που μάστιζαν την ελληνική οικονομία
μέχρι προ ολίγων ετών –σήμερα οι ρυθμοί μας είναι σαφώς εντονό-
τεροι- καταλαβαίνουμε ότι το πρόβλημα αφορούσε κλάδους, αφο-
ρούσε περιοχές οι οποίες επιδίδονταν σ’ αυτούς τους κλάδους,
αφορούσε δε και μερίδα σημαντική του ελληνικού πληθυσμού. 

Είναι αλήθεια ότι αυτό συνέβη και σε άλλες χώρες. Είναι αλήθεια
ότι και άλλες χώρες παρουσίαζαν το ίσιο πρόβλημα, αυτό όμως δεν
αποτελεί λύση. Τι κάνουμε εμείς τώρα εδώ; Μια που η βιομηχανία έν-
δυσης-κλωστοϋφαντουργίας και υπόδησης αποτελεί έναν από τους
σημαντικότερους κλάδους της ελληνικής οικονομίας και τον πρώτο
εξαγωγικό κλάδο της χώρας, κοιτάμε να ανακουφίσουμε αυτόν τον
κλάδο. Για αυτό είπα λοιπόν να περιποιηθούμε το τραύμα που έχει
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δημιουργηθεί από τους παράγοντες που ανέλυσα προηγουμένως,
δηλαδή από την απελευθέρωση της εισαγωγής των προϊόντων και
από την πλήρη εξάρτηση προς το πετρέλαιο και τη φρενήρη πορεία
του. Κοιτάμε λοιπόν να περιποιηθούμε το τραύμα. Ο τρόπος με τον
οποίο γίνεται αυτή η περιποίηση είναι συστηματικός. Αναφέρεται σε
πλήρη αξιοποίηση των κοινοτικών κονδυλίων, αφού ένα μεγάλο πο-
σοστό καλύπτεται από τα ευρωπαϊκά ταμεία, και από την άλλη
πλευρά αφορά όλες αυτές τις επιχειρήσεις περί των οποίων αναλυτικά
μίλησε προηγουμένως ο υπουργός. Άρα λοιπόν επιτρέψτε μου να θε-
ωρήσω την εξαγγελία και την άμεση υλοποίηση, βλέπετε ότι έχει ήδη
αρχίσει, ως ουσιαστικά σωστική ενός κλάδου που έχει υποστεί αλλε-
πάλληλες κακουχίες, συνεπεία και εξωγενών και ενδογενών παρα-
γόντων. Από αυτή την πλευρά νομίζω ότι η υποδοχή, της οποίας
αναμένεται ότι θα τύχουν τα μέτρα αυτά, αλλά και η δραστικότητά τους
θα είναι τόσες και τέτοιες, που θα ανακουφίσουν πραγματικά την όλη
οικονομία και αυτούς τους κλάδους.» 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου τόνισε τα
εξής:

«Η συγκεκριμένη δράση εκτός του ότι έρχεται επιπλέον των
άλλων ενεργειών για την ενίσχυση αυτού του τόσο σημαντικού κλά-
δου, που έχει κάνει ο ίδιος ο υπουργός Ανάπτυξης στην Ευρωπαϊκή
Ένωση μετά το άνοιγμα της αγοράς με την Κίνα και τις ανατολικές
χώρες, να λυθεί το πρόβλημα και να ενισχυθεί ο κλάδος πανευρω-
παϊκά. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε δια του υπουργείου Ανάπτυξης και
των παρεμβάσεων του υπουργού στο συγκεκριμένο ζήτημα για να
αλλάξει και η λογική και η νοοτροπία και η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Το δεύτερο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι όλες οι ενέργειες,
και ειδικά αυτή, έγιναν σε απόλυτη συνεργασία με τους φορείς του
κλάδου. Έχουν γίνει πάρα πολλές συναντήσεις, στις οποίες συμμε-
τείχαν και ο υπουργός και ο κ. Παπαδόπουλος αλλά και ο κ. Ευστα-
θόπουλος έχουν παρευρεθεί, προκειμένου να συζητηθούν μαζί τους
τα προβλήματα και να βρεθούν από κοινού οι αρμόζουσες λύσεις
μέσα στους περιορισμούς που έθετε και θέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση.
Και εδώ θα ήθελα να επισημάνω μια επιτυχία. Το γεγονός ότι κατα-
φέραμε να πάρουμε την έγκριση για τη δημιουργία κλαδικής δράσης
που ξέρετε πολύ καλά ότι έχει σχεδόν σταματήσει τα τελευταία χρόνια
αυτή η δυνατότητα. Το τελευταίο που θα ήθελα να επισημάνω είναι
ότι δυστυχώς αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να είχαν ληφθεί το 2002, το
2003 όταν ήταν γνωστό ότι θα ανοίξει η αγορά για να μην ερχόμαστε
κάθε φορά εκ των υστέρων να λαμβάνουμε μέτρα. Αυτά τα μέτρα θα
έπρεπε να έχουν ληφθεί έγκαιρα ώστε να έχουν προετοιμαστεί οι επι-
χειρήσεις. Δεν θέλω να κάνω κριτική, αλλά είναι σημαντικό ότι μέσα
σε ένα διάστημα δύο ετών έγιναν για τον κλάδο της κλωστοϋφαντουρ-
γίας, που επαναλαμβάνω ότι ήταν και είναι από τους σημαντικότερους
κλάδους της ελληνικής οικονομίας, από τους πιο δυναμικούς στις εξα-
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γωγές με τη δημιουργία και διατήρηση πολλών θέσεων εργασίας, έγι-
ναν σε αυτά τα δυόμιση χρόνια τόσα πολλά, όσα δεν είχαν γίνει τα τε-
λευταία χρόνια.»

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος
τόνισε τα εξής:

«Από την πλευρά μου επιθυμώ να τονίσω τρία πράγματα. Πρώ-
τον, μετά από μια μακρά περίοδο δώδεκα έως δεκαπέντε ετών,
έχουμε στη χώρα μας για την κλωστοϋφαντουργία, την ένδυση, την
υπόδηση και το δέρμα κλαδικό πρόγραμμα, έκφρασης και υλοποί-
ησης συγκεκριμένης κλαδικής πολιτικής. Το τελευταίο πρόγραμμα
που εφαρμόστηκε για την κλωστοϋφαντουργία ήταν το λεγόμενο
Retex πριν από δώδεκα χρόνια. Νομίζω ότι είναι σημαντικό το γεγο-
νός αυτό και ακριβώς συγκεκριμενοποιεί, υλοποιεί κατά τρόπο απο-
φασιστικό και πρακτικό τη νέα επιχειρηματική και βιομηχανική
πολιτική που εφαρμόζουμε στο υπουργείο Ανάπτυξης, υπό την απο-
τελεσματική εποπτεία και καθοδήγηση του υπουργού κ. Σιούφα.
Εφαρμόζουμε κλαδικές πολιτικές. Είναι γεγονός ότι και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο για μια μακρά περίοδο επικράτησε μια αδράνεια, μια ακαμ-
ψία να εφαρμοστούν κλαδικές πολιτικές. Αυτό έγινε αντιληπτό και φαί-
νεται ότι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο σταματά. Πάντως για την
κλωστοϋφαντουργία μετά από μια περίοδο δώδεκα - δεκαπέντε ετών
έχουμε ένα συγκεκριμένο, πρακτικό, ρεαλιστικό πρόγραμμα για τη
στήριξη του κλάδου που αντιμετωπίζει προβλήματα. Δεύτερο που
θέλω να επισημάνω είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό πο-
σοστό ενίσχυσης, 55%, από τα υψηλότερα που έχουν δοθεί ποτέ, αν
όχι το υψηλότερο. Και τρίτον, για να δούμε λίγο τη δραστικότητα του
μέτρου, θα πρέπει να σας πω ότι εκτιμούμε ότι θα ευεργετηθούν από
το πρόγραμμα αυτό γύρω στις 450 με 500 επιχειρήσεις. Εάν λάβουμε
υπόψη ότι ο θεωρητικά δυνατός αριθμός των επιχειρήσεων, δηλαδή
αυτών που θεωρητικά μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα είναι
σύμφωνα πάλι με ενδεικτικούς υπολογισμούς 1.200, αντιλαμβάνεστε
ότι ένα τέτοιο ποσοστό που προσεγγίζει το 45 με 50%, το μέτρο αυτό
εκτιμάται ότι θα έχει ιδιαίτερα δραστικά αποτελέσματα και θα συμβάλει
πράγματι στη βιωσιμότητα και στην ενίσχυση της περαιτέρω αναπτυ-
ξιακής πορείας σημαντικών και καλών επιχειρήσεων των κλάδων
αυτών, που πράγματι έχουν τις δυνατότητες να προχωρήσουν μπρο-
στά βιώσιμα και σε ένα έντονο ανταγωνιστικό παγκόσμιο χώρο.»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στε-
φάνου τόνισε τα εξής:

«Όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι μελετητές ή συντάκτες οι
κλάδοι αυτοί υποστηρίζονταν από εξαγωγικά πριμ μέχρι και 100%.
Τότε ορισμένοι μιλούσαν για το μοντέλο της ελληνικής βιομηχανίας ή
βιοτεχνίας ως φασονίστα των Γερμανών ή άλλων δυτικοευρωπαίων.
Από εκεί και πέρα κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι μέχρι τα προγράμ-
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ματα Retex στα οποία αναφέρθηκε εύστοχα ο συνάδελφος κ. Παπα-
δόπουλος, την περίοδο 1994-1996, για να φτάσουμε στα προβλή-
ματα που δημιουργήθηκαν τη γνωστή περίοδο 1999-2001 και όλοι
καταλαβαίνετε τι εννοώ και να φτάσουμε σε μια νέα γενιά προβλημα-
τικών. Εγώ το λέω ευθέως, θεωρώ ότι η προσπάθεια την οποία κά-
νουν συστηματικά ο Δημήτρης Σιούφας, ο Τάσος Νεράντζης, ο
Γιάννης Παπαθανασίου, ο Σπύρος Παπαδόπουλος και στο κομ-
μάτι ενός κλάδου, ο οποίος βρίσκεται σε πάρα πολύ δύσκολη κατά-
σταση, είναι μια τελευταία ευκαιρία για τον κλάδο της
κλωστοϋφαντουργίας, της ένδυσης και της υπόδησης. Γίνεται μια,
κατά τη γνώμη μου, τελευταία προσπάθεια για να σωθεί ένας κλάδος
που έχει προσφέρει πολλά στην ελληνική οικονομία με εξωστρέφεια,
που δημιουργεί δεκάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας, κυρίως στη Βόρεια
Ελλάδα. Αυτή η ευκαιρία δεν πρέπει να πάει χαμένη. Είναι μια απάν-
τηση του υπουργείου Ανάπτυξης που έχει και κόστος. Προέκυψε μέσα
από την τελευταία αναθεώρηση που έγινε από όλους μας σε συνερ-
γασία με τον Σπύρο Ευσταθόπουλο και υπό την εποπτεία του
υπουργού. Ειλικρινά το επαναλαμβάνω και ξέρω ότι δεν γίνομαι ευ-
χάριστος, ότι δεν πρέπει να χαθεί αυτή η ευκαιρία. Είναι μια τελευταία
ευκαιρία για τη βιομηχανία σε αυτούς τους κλάδους.» 

Ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευ-
σταθόπουλος τόνισε τα εξής: 

«Και αυτή η δράση είναι αποτέλεσμα της τελευταίας αναθεώρη-
σης του Επιχειρηματικού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» και της
προσαρμογής του στις σύγχρονες, στις σημερινές προκλήσεις της
αγοράς. Και είμαστε ευτυχείς που μπορέσαμε να ανταποκριθούμε στο
δίκαιο αυτό αίτημα και στην πασιφανή ανάγκη υποστήριξης της συγ-
κεκριμένης ελληνικής βιομηχανίας, του κλάδου αυτού της κλωστοϋ-
φαντουργίας. Η δράση εντάσσεται στη δέσμη των μέτρων για την
ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και την προσαρμογή
τους στο νέο διεθνές οικονομικό περιβάλλον. Πιστεύουμε ότι αποτελεί
έμπρακτη υποστήριξη προς ένα κλάδο που δοκιμάζεται, που χειμά-
ζεται τόσο συγκυριακά όσο και δομικά και χρειάζεται να τονωθεί μέσω
του εκσυγχρονισμού, ούτως ώστε να συμβάλει στην περιφερειακή
ανάπτυξη, την οικονομική σύγκλιση, την οικονομική συνοχή και όλα
αυτά δεν είναι άμοιρα των προσπαθειών που έχει καταβάλει ο υπουρ-
γός ως μέλος της ομάδας υψηλού επιπέδου κλωστοϋφαντουργίας
στην Ευρωπαϊκή Ένωση.» 
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Αποφάσεις για αναβάθμιση 
Βιομηχανικών Περιοχών 

Αθήνα, 24 Αυγούστου 2006

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Γιώργος Σουφλιάς και ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας,
υπέγραψαν, κατόπιν εισήγησης των γενικών γραμματέων Βιομηχα-
νίας, Σπύρου Παπαδόπουλου και ΥΠΕΧΩΔΕ Δημοσθένη Κατσι-
γιάννη, κοινές αποφάσεις Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων και
έργων αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής στις Βιομη-
χανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.) 
 Ηρακλείου (ΚΥΑ 119492/2006)
 Λαμίας (ΚΥΑ 118617/2006)
 Ιωαννίνων (ΚΥΑ 118316/2006)
 Κοζάνης (ΚΥΑ 118050/2006) 
 Πάτρας (ΚΥΑ 118135/2006) 

Με προηγούμενες κοινές αποφάσεις έχουν εγκριθεί, για το 2006,
Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία και τα έργα αναβάθμισης των
εγκαταστάσεων υποδομής των Βιομηχανικών Περιοχών
 Κομοτηνής (ΚΥΑ 115325/19-04-2006)
 Σερρών (ΚΥΑ 160027/23-05-2006)
 Καβάλας (ΚΥΑ 117164/01-06-2006)
 Αλεξανδρούπολης (ΚΥΑ 118339/21-06-2006)
 Ορεστιάδας (ΚΥΑ 117972/04-07-2006)

Εγκρίθηκαν επίσης Περιβαλλοντικοί Όροι για τη λειτουργία και
συμπληρωματικά έργα αναβάθμισης των υποδομών των ΒΙ.ΠΕ.
 Κιλκίς (ΚΥΑ 116989/02-06-2006)
 Ξάνθης (ΚΥΑ 116273/02-06-2006)
 Φλώρινας (ΚΥΑ 116707/04-07-2006)

Καθώς και Περιβαλλοντικοί Όροι για την ολοκλήρωση έργων υπο-
δομής του υπό ίδρυση ΒΙΟ.ΠΑ. Χαλκίδος (ΚΥΑ 115827/19-04-2006)

Η έγκριση των παραπάνω μελετών αποσκοπεί στην επιτάχυνση
του έργου αναβάθμισης των ΒΙ.ΠΕ. της χώρας. 

Για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δραστη-
ριότητες σε αυτές τις Βιομηχανικές Περιοχές, οι Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις αναφέρονται στη λήψη μέτρων για τη διαχείριση των στε-
ρεών και υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση της αέριας ρύπανσης, την
αντιμετώπιση θορύβων, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης και την προστασία του εδάφους, του τοπίου, των υδάτινων
πόρων και της χλωρίδας - πανίδας. 

Οι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι ισχύουν για πέντε χρόνια από
την υπογραφή των αποφάσεων, καλύπτουν 
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 τη λειτουργία δραστηριοτήτων που εκτελούνται από το φορέα δια-
χείρισης,

 τη λειτουργία των βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων που είναι
εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν εντός της Βιομηχανικής Πε-
ριοχής,

 έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής των Βιομηχα-
νικών Περιοχών.
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Ιδρύεται Ζώνη Καινοτομίας στη θεσσαλονίκη 
Αθήνα, 29 Αυγούστου 2006 

Κατατέθηκε στη Βουλή το σχέδιο Νόμου με τίτλο «Ζώνη Καινο-
τομίας Θεσσαλονίκης και άλλες διατάξεις», που υπογράφεται από
τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-
σης, Οικονομίας και Οικονομικών, Εθνικής Άμυνας, Ανάπτυξης, Πε-
ριβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, Εθνικής Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού, Μακεδονίας Θράκης και Υπουργού Επι-
κρατείας, και καταρτίστηκε από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Μακε-
δονίας-Θράκης.

Την ευθύνη της κατάρτισης του νομοσχεδίου είχαν οι Υπουργοί
Ανάπτυξης και Μακεδονίας Θράκης, Δημήτρης Σιούφας και Γιώρ-
γος Καλαντζής, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου,
οι Γενικοί Γραμματείς Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και Μακεδονίας Θράκης Καθηγητές Ι. Α. Τσουκαλάς και Λ.
Ανανίκας, ο Ειδικός Γραμματέας Ανταγωνιστικότητας του Υπουργείου
Ανάπτυξης Σ. Ευσταθόπουλος και ο Νομικός Σύμβουλος του Κρά-
τους στο Υπουργείο Ανάπτυξης Νικηφόρος Κανιούρας.

Υπενθυμίζεται ότι της κατάθεσης του νομοσχεδίου προηγήθηκαν
οι ακόλουθες ενέργειες :
 Εκπονήθηκαν σι δύο βασικές μελέτες ωρίμανσης της Δράσης. Ει-

δικότερα:
      - «Μελέτη εξειδίκευσης της δράσης για την Ανάπτυξη της ΖΚΙΘ»,

η οποία ανέλυσε και ανέδειξε τα βασικά χαρακτηριστικά της
Ζώνης και

      - «Μελέτη σύστασης Φορέα Υλοποίησης και Διαχείρισης της
ΖΚΙΘ» η οποία προτείνει το είδος, την οργάνωση και τις αρμο-
διότητες του φορέα που κρίνεται καταλληλότερος να υλοποιήσει
και να διαχειριστεί το έργο.

 Πραγματοποιήθηκαν δύο ημερίδες διαβούλευσης και δημοσιότη-
τας του εγχειρήματος με ευρεία συμμετοχή των τοπικών φορέων
και εκπροσώπων διεθνών πρωτοβουλιών παρόμοιου χαρακτήρα.

 Συστήθηκε και λειτούργησε, με συντονιστή τον Γενικό Γραμματέα
του ΥΜΑΘ Ομάδα Εμπειρογνωμόνων για την προώθηση των
απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση της Δράσης έως τη
σύσταση και έναρξη λειτουργίας της Εταιρείας Διαχείρισης και
Ανάπτυξης της Ζώνης.

 Ολοκληρώθηκε η σύνταξη του Σχεδίου Νόμου για την Ζώνη Και-
νοτομίας και την Εταιρία Διαχείρισης και Ανάπτυξής της και κατα-
τέθηκε σήμερα στη Βουλή.

 Εντάχθηκε στο ΕΠΑΝ το έργο του ΥΜΑΘ «Αποτύπωση υφιστά-
μενης κατάστασης και προτάσεις αναγκαίων χωροταξικών ρυθμί-
σεων, δικτύων υποδομών και σχέδιο δράσης ανάπτυξης της
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ΖΚΙΘ» συνολικού προϋπολογισμού 1 εκατ. ευρώ.
 Βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης η μελέτη λεπτομερούς κα-

ταγραφής και ανάλυσης των ώριμων έργων «πυλώνων» της
ΖΚΙΘ τα οποία μπορούν να συμβασιοποιηθούν εντός του 2006.

 Παράλληλα η πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και
Μακεδονίας - Θράκης διερευνά διάφορες επιλογές για την άμεση
διάθεση δημόσιας γης για την δημιουργία χώρου εγκατάστασης
των πρώτων νέων καινοτόμων δραστηριοτήτων και του κτιρίου
διοίκησης και υποδοχής της Ζώνης.
Μέσω των παραπάνω ενεργειών εξασφαλίζονται οι πόροι που

έχουν προβλεφθεί για το τρέχον Κ.Π.Σ. και παράλληλα τίθενται οι βά-
σεις και οι προϋποθέσεις για την ουσιαστική και πλήρη ανάπτυξη της
Ζώνης (με αξιοποίηση και των πόρων της επόμενης προγραμματικής
περιόδου) η οποία -με βάση και τη διεθνή εμπειρία και βιβλιογραφία-
αποτελεί εγχείρημα αρκετά περίπλοκο που απαιτεί σημαντικό χρόνο
και πολλά στάδια για την ανάπτυξή του.

Με το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δημιουργείται η Ζώνη Καινο-
τομίας Θεσσαλονίκης (Ζ.ΚΑΙ.Θ.) και ρυθμίζονται τα μέσα και οι διαδι-
κασίες λειτουργίας και ανάπτυξης της.

Η Ζ.ΚΑΙ.Θ. αποτελεί ένα ειδικό αναπτυξιακό εγχείρημα που αξιο-
ποιεί και διευρύνει το Γνωσιακό Κεφάλαιο της περιοχής. Η Ζ.ΚΑΙ.Θ. είναι
ένας τύπος οικιστικού καινοτομικού μοντέλου, ένα ανοικτό σύστημα και-
νοτομίας γεωγραφικά επικαθοριζόμενο, με συνάθροιση ποικίλων τύπων
καινοτομικών δραστηριοτήτων σε υποπεριοχές της Ζώνης.

Η Ζ.ΚΑΙ.Θ. στοχεύει στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ της έρευ-
νας και της παραγωγής, και θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλ-
λον, στοχεύοντας στην προσέλκυση νέων επενδύσεων, τη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων
και των εργαζομένων και την Κοινωνική συνοχή.

Η Ζ.ΚΑΙ.Θ. ακολουθεί τα αντίστοιχα καινοτομικά μοντέλα όπως
αυτά που λειτουργούν ήδη στις ΗΠΑ( ΚΙΖ, Pennsylvania, New Jer-
sey), Clusterland στην Άνω Αυστρία, το Τεχνολογικό Πάρκο Sophia
Antipolis, στην Γαλλία ή ο Τεχνοπόλος στο Cambridge της Αγγλίας.

Η πρωτοβουλία αυτή που εξαγγέλθηκε από τον Πρωθυπουργό
στα εγκαίνια της ΔΕΘ, πριν δύο έτη, υλοποιείται στα πλαίσια της πο-
λιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καινοτομία και την Ανταγω-
νιστικότητα (Στρατηγική της Λισσαβόνας) και ακολουθεί την έγκριση
της ίδρυσης των δύο Πόλων Καινοτομίας της Κεντρικής και Δυτικής
Μακεδονίας, η χρηματοδότηση των οποίων θα πραγματοποιηθεί από
το Γ΄ ΚΠΣ.

Στα 15 άρθρα του Νομοσχεδίου που αναφέρονται στην Ζ.ΚΑΙ.Θ.
ιδρύεται η Ζ.ΚΑΙ.Θ. (Αρθρ.1). καθώς και η ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ Ζ.ΚΑΙ.Θ.
ΑΕ (αρθρ. 3) ως όργανο εποπτείας και παρακολούθησης εφαρμογής
και υλοποίησης του στρατηγικού σχεδίου ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. η
κατάρτιση του οποίου προβλέπεται στο άρθρο 2 του Νομοσχεδίου
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καθώς και η διαχείριση και ανάπτυξη της Ζ.ΚΑΙ.Θ.
Η λεπτομερής περιγραφή των σκοπών της δημιουργουμένης εται-

ρείας αναπτύσσονται στο άρθρο 4 ενώ με το άρθρο 5 ρυθμίζονται τα
θέματα του Μετοχικού Κεφαλαίου της εταιρείας.

Η λειτουργία της Εταιρείας, η οποία υπόκειται στον προληπτικό
έλεγχο των αρμοδίων Υπουργείων, περιγράφεται λεπτομερώς στο
άρθρο 6 ενώ με το άρθρο 7 περιγράφονται η συγκρότηση και λειτουρ-
γία των οργάνων διοίκησης της εταιρείας (ΔΣ).

Η στελέχωση της εταιρείας με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικα-
σίες περιγράφονται στο άρθρο 8, ενώ οι οικονομικοί πόροι της εται-
ρείας προσδιορίζονται με το άρθρο 9.

Θέματα εποπτείας της εταιρείας ορίζονται με το άρθρο 10, ενώ
ζητήματα που άπτονται χωροταξικών ρυθμίσεων ορίζονται στα άρθρα
11 και 12.

Προβλέπεται με το άρθρο 13 η σύσταση Επιτροπής Εποπτείας
Ανάπτυξης της Ζ.ΚΑΙ.Θ. η οποία αποτελεί συμβουλευτικό όργανο της
Εταιρείας με ευρύτατη εκπροσώπηση φορέων που έχουν σχέση επο-
πτείας αποφασιστικών παρεμβάσεων, συνέργιας και συνεργασίας με
την εταιρεία.

Με το άρθρο 14 καθορίζεται το πεδίο των παρεμβάσεων της Επι-
τροπής Εποπτείας. 

Τέλος το άρθρο 15 αναφέρεται στο Εθνικό Κέντρο Χαρτών και
Χαρτογραφικής Κληρονομιάς.

Με την κατάθεση του παρόντος Νομοσχεδίου που αναφέρεται
στην Ζώνη Καινοτομίας Θεσσαλονίκης, με την έγκριση των 5 πρώτων
Πόλων Καινοτομίας σε αντίστοιχες περιφέρειες της Χώρας, με την
ίδρυση του πλέγματος των θερμοκοιτίδων και τεχνοκυψελών, των
spin-off εταιρειών, την ίδρυση του Ερευνητικού Κέντρου Θεσσαλίας
και την σχεδιαζόμενη για το έτος 2007 ίδρυση τριών νέων ερευνητικών
Κέντρων (Θράκη, Ήπειρο, Δυτ. Πελοπόννησο) αναδύεται η αυτοσυ-
νεπής και σύμμορφη προς την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εθνική Στρατηγική για την περίοδο 2007-2013 σε σχέση με την Και-
νοτομική Έρευνα και Καινοτομική Επιχειρηματική Δραστηριότητα.

Περισσότερα στη σελίδα 1355, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.

631



Εγκαίνια του πιο σύγχρονου θερμοκηπίου 
στη Δράμα 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης
Νίκος Στεφάνου, εγκαινίασαν τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου του
Νομού Δράμας και το έργο «Σύγχρονο Θερμοκήπιο με Συμπαρα-
γωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας με χρήση Φυσικού Αερίου»
της εταιρείας «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.», η οποία είναι ένα από
τα μεγαλύτερα θερμοκήπια της χώρας και εξαγωγικού προσανατολι-
σμού, και στην οποία θα απασχολούνται 185 εργαζόμενοι.

Στην ομιλία του ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας
επεσήμανε τα εξής:

«Μαζί με τον συνάδελφό μου, Τάσο Νεράντζη και τον γενικό
γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου και βεβαίως
με την παρουσία και συμμετοχή των συναδέλφων στο Κοινοβούλιο,
του Σταύρου Δαϊλάκη και Μαργαρίτη Τζίμα βρισκόμαστε εδώ για
να εγκαινιάσουμε ένα σημαντικό έργο.

Αγαπητέ υπερνομάρχη Κώστα Τάτση και νομάρχη Κώστα Ευ-
μοιρίδη, εκπρόσωποι των Τοπικών Αρχών, Δήμαρχοι, πρόεδρε της
ΔΕΠΑ, κ. Παπαγεωργίου, είμαστε εδώ με υπερηφάνεια για τους εξής
λόγους: πρώτα είχαμε βάλει ένα στοίχημα ότι αυτήν τη φορά θα προ-
λάβουμε τον Ιδιωτικό Τομέα. Είχαμε δεσμευτεί το φυσικό αέριο να βρί-
σκεται στη Δράμα και στην επιχείρηση πριν εκείνη είναι πλήρως
έτοιμη για το έργο και το φυσικό αέριο είναι πραγματικότητα για το
νομό Δράμας, βρίσκεται στην Δράμα, βρίσκεται στην Εταιρεία και τα
Θερμοκήπια Δράμας που θα το χρησιμοποιήσουν νωρίτερα από την
πλήρη λειτουργία των θερμοκηπίων. 

Εμείς φέραμε σήμερα Ενέργεια με το φυσικό αέριο στη Δράμα και
στα Θερμοκήπια Δράμας. Το πρωί όμως έφερε Ενέργεια στις Ελληνί-
δες και στους Έλληνες, στον Ελληνισμό, η Εθνική μας ομάδα στο
Τόκιο και μας έκανε όλους υπερήφανους, ενισχύοντας ακόμη πιο
πολύ την εθνική μας αυτοπεποίθηση. Η οργανωμένη δουλειά, η συλ-
λογική δράση και η καλή προετοιμασία φέρνουν πάντοτε καλά απο-
τελέσματα, όπως στο Τόκιο η εθνική μας ομάδα.

Γενικέ Γραμματέα της Περιφέρειας Μιχάλη Αγγελόπουλε, αξί-
ζουν και σε σένα συγχαρητήρια για την συνδρομή σου. 

Θα μου επιτρέψετε όμως να σταθώ και σε ένα άλλο θέμα το οποίο
θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό. Ακούσατε για τις Καινοτομικές Εφαρμογές
και βλέπετε την Καινοτομική Εφαρμογή παραγωγής ποιότητας αγρο-
τικών προϊόντων. Η καινοτομία θα είναι μια λέξη που θα την ακούτε
όλα τα επόμενα χρόνια, όλο και πιο συχνά. Η HELEXPO και η Διεθνής
Έκθεση Θεσσαλονίκης εφέτος είναι αφιερωμένη στην Καινοτομία. Και
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η παρουσία του υπουργείου Ανάπτυξης στη ΔΕΘ είναι αφιερωμένη
στην Καινοτομία, αλλά και όλα τα χρόνια από το 2007 και μετά από
την ανταγωνιστικότητα με ποιοτικά χαρακτηριστικά τις δράσεις του
υπουργείου Ανάπτυξης θα τις συνοδεύει η προσπάθεια μας να ανα-
δείξουμε την Έρευνα, την Τεχνολογία και τις Καινοτομικές Δράσεις σε
προϊόντα και υπηρεσίες, σε Πρόκληση εθνικών διαστάσεων.

Είμαι ευτυχής γιατί η Δράμα αποκτά τις υπερσύγχρονες εγκατα-
στάσεις των θερμοκηπίων με συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμό-
τητας με χρήση φυσικού αερίου. Εγκαινιάζουμε σήμερα την εισαγωγή
φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο του Νομού. Το οικολογικό
αυτό προϊόν θα δώσει νέα ώθηση στην ανάπτυξη αυτής της Ακριτικής
Περιοχής σεβόμενο πάντα το περιβάλλον και διατηρώντας ανέπαφες
τις ομορφιές αυτής της γωνιάς της χώρας μας, του νομού Δράμας. Τέ-
τοια έργα όπως το θερμοκήπιο αυτό βοηθούν την ανάπτυξη των Το-
πικών Κοινωνιών. 165 νέες θέσεις εργασίας είναι σημαντική
κατάκτηση και ανάσα σε έναν νομό που όλα τα προηγούμενα
χρόνια έχανε θέσεις εργασίας.

Το έργο που σήμερα εγκαινιάζεται, εμείς το χωρίζουμε σε 2 ση-
μαντικές επενδυτικές πρωτοβουλίες.
1. Την επένδυση που βλέπετε, το υαλόφρακτο θερμοκήπιο των 100

στρεμμάτων χρησιμοποιώντας αυτό για τις ενεργειακές του ανάγ-
κες μια υπερσύγχρονη μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και
θερμότητας και παράλληλα η ηλεκτρική ενέργεια που θα περισ-
σεύσει από την μονάδα των περίπου 5 MW που θα εγκατασταθεί
εδώ να διαχέεται στο Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το
έργο αυτό κυρίες και κύριοι είναι δαπάνης 18,6 εκατομμυρίων
ευρώ. Το αγκαλιάσαμε με θέρμη από την πρώτη στιγμή και χαι-
ρόμαστε γιατί είναι ένα έργο που ξεκίνησε και μέσα σε συγκεκρι-
μένες προθεσμίες ολοκληρώθηκε. Συγχρόνως δε η Μονάδα
Θερμότητας και Ηλεκτρισμού δίνει τη δυνατότητα να έχουμε
ακόμη ηλεκτρισμό και θερμότητα που χρησιμοποιείται και είναι
μια από τις καινοτομίες αυτού του τρόπου με τον οποίο λειτουργεί
το θερμοκήπιο για να παραγάγει αυτό το ποιοτικά υψηλού επιπέ-
δου προϊόν που ήδη έχει βρει τη θέση του σε μια από τις μεγαλύ-
τερες αγορές της Ευρώπης, την αγορά της Μεγάλης Βρετανίας. 

2. Η έλευση στο νομό Δράμας του φυσικού αερίου και για να γίνει
αυτό η διοίκηση της ΔΕΠΑ και τα στελέχη της δούλεψαν πυρετω-
δώς, αδιάκοπα για να ανταποκριθούν στις ημερομηνίες που εί-
χαμε θέσει. Έγινε ένας αγωγός μήκους 20 χιλιομέτρων και
δαπάνης από την ΔΕΠΑ 6,8 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτά αν τα προ-
σθέσετε στα 18,6 εκατομμυρίων ευρώ των Θερμοκηπίων κατα-
λαβαίνετε για το πόσο σημαντική είναι η επένδυση. Ανακοινώνω
σήμερα σε όλους εσάς που συμμετέχετε στα εγκαίνια αυτά των
Θερμοκηπίων τις αποφάσεις της ΔΕΠΑ και της πολιτικής ηγεσίας
του υπουργείου Ανάπτυξης για τα επόμενα βήματα του Φυσικού
Αερίου στο νομό Δράμας.
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Την επέκτασή του το επόμενο διάστημα στη Βιομηχανική Περιοχή
του νομού Δράμας και βεβαίως με την επέκτασή του, μέσα στο 2007
με δαπάνη που θα φτάσει στο 1 εκατομμύριο ευρώ και στην ΒΙ.ΠΕ.
αλλά και προέκταση για το Βιομηχανικό Πάρκο Προσοτσάνης που
πρόκειται να δημιουργηθεί.

Μια άλλη δαπάνη 370.000 ευρώ από την ΔΕΠΑ γίνεται για να
συνδεθεί το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας με φυσικό αέριο και βεβαίως
ο σχεδιασμός για φυσικό αέριο στο Πολεοδομικό Συγκρότημα της
πόλης της Δράμας από την Εταιρεία Παροχής Αερίου που θα δημι-
ουργηθεί στην Ανατολική Μακεδονία - Θράκη. Ελπίζουμε ο διαγωνι-
σμός για τον Στρατηγικό Επενδυτή να προκηρυχθεί τους επόμενους
μήνες. Άλλες λοιπόν 4 προοπτικές για τον νομό Δράμας μαζί με το
ύψος των επενδύσεων που ήδη σας ανέφερα 

Όλα αυτά αποτελούν συνολικές αναπτυξιακές πρωτοβουλίες για
το νομό Δράμας. Και πέραν από τους αριθμούς που έδωσε πριν από
λίγο ο Μιχάλης Αγγελόπουλος για το τι έχει γίνει αυτούς τους 30
μήνες από τη Νέα Διακυβέρνηση στο νομό Δράμας να μου επιτρέψετε
να σας δώσω κωδικοποιημένα τα έργα που χρηματοδοτεί το Επιχει-
ρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα»(ΕΠΑΝ) του υπουργείου
Ανάπτυξης, 43,5 εκατομμύρια. Η συνολική απόφαση της κυβέρνησης
να ενταχθούν στην υψηλότερη ζώνη κινήτρων οι νομοί Καβάλας και
Δράμας με τον Αναπτυξιακό Νόμο βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή και
φέρνει αποτελέσματα.

Αναφέροντας και τα πιο κάτω στοιχεία από το ΕΠΑΝ για την
Δράμα, την Καβάλα, την Ξάνθη, την Ροδόπη και τον Έβρο. Έχουμε
σε εξέλιξη 1478 έργα συνολικού προϋπολογισμού 489 εκατομ-
μυρίων ευρώ. Και αυτό νομίζω είναι σημαντική κατάκτηση για ολό-
κληρη την περιοχή.

Από τον Αναπτυξιακό Νόμο έχουν υποβληθεί για την Ανατο-
λική Μακεδονία-Θράκη μέχρι και τις 28 Ιουλίου 2006, 174 επεν-
δυτικά σχέδια ύψους επένδυσης 170 εκατομμυρίων ευρώ, έχουν
εγκριθεί 109 από αυτά με εγκεκριμένο ύψος επένδυσης 108 εκα-
τομμύρια ευρώ και επιχορήγηση 57 εκατομμύρια ευρώ. Και σας
έδωσα αυτά τα νούμερα για να έχετε την πραγματική αίσθηση για το
τι σχεδιάζει για την Ελληνική Περιφέρεια ο Κώστας Καραμανλής και
η κυβέρνηση του, όλοι εμείς που με την εντολή του Ελληνικού λαού
κληθήκαμε για τη Νέα Διακυβέρνηση πιστοί στις εντολές σας και πι-
στοί στο κυβερνητικό πρόγραμμα που εσείς εγκρίνατε.

Να έχουμε την περιφέρεια μπροστά μας, στις κεντρικές μας
προτεραιότητες για να φέρουμε ανάπτυξη παντού και ανάπτυξη
για όλους. Ανάπτυξη που να αγκαλιάζει τη χώρα από τον Έβρο
μέχρι την Γαύδο από τα Ιόνια Νησιά μέχρι τα Ψαρά με κεντρικό
μας στόχο τα επόμενα χρόνια, στο πλαίσιο του 4ου Προγράμματος Πε-
ριφερειακής Ανάπτυξης που ξεκινά το 2007 έως το 2013, να ξεκινήσει
μια νέα εποχή για την πατρίδα μας, για να παίξει πρωταγωνιστικό
ρόλο και στην περιοχή και στην Ευρώπη και στον κόσμο.
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Θέλω με την ευκαιρία αυτή να συγχαρώ και να ευχαριστήσω την
Ολλανδική Εταιρεία Ντάλσεν που συνεργάζεται με τον όμιλο ΙΤΑ και
βεβαίως την Ολλανδική πρεσβεία και τους συμβούλους της, να συγ-
χαρώ επίσης τον Επιχειρηματικό Όμιλο, την κ. Βάτη και τον κ. Γερα-
σίμου.

Σας ευχαριστώ θερμά εκ μέρους της κυβέρνησης και να είστε σί-
γουροι ότι για όσα δεσμευτήκαμε θα τα κάνουμε πράξη γιατί έτσι θα
αλλάξουμε τα πράγματα. Οι κυβερνήσεις δεν είναι μόνο για να κυβερ-
νούν, οι κυβερνήσεις είναι για να φέρνουν αποτελέσματα για τους πο-
λίτες, να προχωρούν τη χώρα μπροστά και να δίνουν προοπτική,
ελπίδα και αισιοδοξία για τις νέες γενιές. Και το μπορούμε ως Έλλη-
νες. Το αποδείξαμε και σήμερα.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης τόνισε τα εξής: 
«Με χαρά παρευρίσκομαι στα εγκαίνια του σύγχρονου, αυτού

έργου, το οποίο αποτελεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας στον Ευ-
ρωπαϊκό χώρο. Σήμερα εδώ δίνεται το έναυσμα για την εκμετάλ-
λευση των καινοτόμων τεχνολογιών και πρακτικών στο χώρο
της χρήσης της ενέργειας, σε όλο το φάσμα της αξιοποίηση που
απαιτούν οι καιροί να έχει.

Η λειτουργία ενός σύγχρονου θερμοκηπίου 100 στρεμμάτων
με μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας αποτελεί
ένα γεγονός, το οποίο χρειάζεται να γίνει οδηγός και για τις άλλες
περιοχές της χώρας. Γίνεται το πρώτο βήμα για την εκμετάλ-
λευση του φυσικού αερίου και από τον αγροτικό τομέα, όταν στην
Ευρώπη των 15, με στοιχεία του 2003, ο αγροτικός τομέας συμμετέχει
στη συνολική κατανάλωση αερίου με περίπου 2%, αλλά ταυτόχρονα
και στην συμπαραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας.

Η Νέα Διακυβέρνηση δεν εξασφαλίζει μόνο τη χώρα με ενερ-
γειακή επάρκεια, με απρόσκοπτο εφοδιασμό, στις καλύτερες δυνα-
τές τιμές, μετατρέποντας τη χώρα σε ενεργειακό κόμβο, αλλά
επιπλέον, ακολουθεί μια δυναμική ενεργειακή πολιτική ισόρροπα
σχεδιασμένη, η οποία δίνει τη θέση που αξίζει, στην παραμελημένη,
εδώ και πολλά χρόνια περιφέρεια. Κομβικό σημείο σε αυτή μας την
προσπάθεια αποτελεί η ενίσχυση προσπαθειών που στοχεύουν στη
δημιουργία νέων καινοτόμων προϊόντων, τεχνικών και μεθόδων. 

Η υλοποίηση του στόχου για περαιτέρω διείσδυση των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και
Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας,
γίνεται ακόμα πιο εύκολη, καθώς με τον πρόσφατο νόμο θέσαμε
τις βάσεις για ένα σύγχρονο και ελκυστικό περιβάλλον, με σκοπό
την ενίσχυση της πραγματοποίησης των επενδύσεων στον τομέα
αυτό, με πλήρη αξιοποίηση του διαθέσιμου δυναμικού της χώρας μας.
Ταυτόχρονα τέτοιες επενδύσεις, καταδεικνύουν ότι μπορούμε να
έχουμε καλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα και να εξοικονο-
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μούμε ενέργεια με την πολλαπλή χρήση του ίδιου πόρου και των
αποτελεσμάτων του. Η θέσπιση του ολοκληρωμένου, συστηματικού
και ορθολογικού πλαισίου για τη ρύθμιση των θεμάτων αδειοδότησης
και λειτουργίας σταθμών ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κάλυψε ένα μεγάλο
αριθμό κενών αλλά και νέων αναγκών. Ο καθορισμός και η κατα-
βολή δίκαιων τιμών για την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από
ΣΗΘΥΑ και η απεξάρτησή τους από τα τιμολόγια της ΔΕΗ, σε συν-
δυασμό με την επέκταση της διάρκειας σύμβασης πώλησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ αποτελούν επιπλέον κίνητρα για την
ανάπτυξη τέτοιων πρωτοβουλιών. 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, με την καθοδήγηση
του Πρωθυπουργού, Κώστα Καραμανλή, έχει δρομολογήσει έναν
στρατηγικό σχεδιασμό στον τομέα της ενέργειας, ο οποίος ανοίγει
ευρύτατο ορίζοντα για την Ελληνική οικονομία και την ανάπτυξη της
περιφέρειας. Με πολιτική διορατικότητα και τόλμη, μέσω της αξιο-
ποίησης της γνώσης και της μετουσίωσής της σε τεχνολογική
εφαρμογή, με την ορθολογική εκμετάλλευση των πόρων και των
δυνατοτήτων του σημαντικού ανθρώπινου δυναμικού που διαθέ-
τει η χώρα προχωρούμε αποφασιστικά και μεθοδικά στην προώθηση
καινοτόμων πολιτικών και πρακτικών. Υλοποιούμε μια πολιτική, η
οποία ενισχύει όλες εκείνες τις προσπάθειες που καταστούν τη
χώρα πρωταγωνιστή στην περιοχή και την Ευρώπη. 

Η παρουσία μας εδώ σήμερα, πέραν του συμβολικού χαρακτήρα
που έχει, σηματοδοτεί και την πρόθεσή μας να είμαστε ουσιαστικοί
αρωγοί σε κάθε προσπάθεια, όπως αυτή, της οποίας τη λειτουργία
εγκαινιάζουμε.

Να σας ευχηθώ κάθε επιτυχία στη λειτουργία του σταθμού και να
σας προτρέψω να επεκτείνεται αυτή σας τη δραστηριότητα και σε
άλλα μέρη της χώρας.»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στε-
φάνου τόνισε τα εξής: 

«Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω και εγώ σήμερα, στα εγκαίνια
αυτής της νέας υπερσύγχρονης μονάδας θερμοκηπίου εδώ, στην πε-
ριοχή Βότρυς της Δράμας. Μίας επένδυσης που υλοποιείται με τη
συντονισμένη προσπάθεια της Ελληνικής Πολιτείας που στόχο έχει
να συμβάλλει ακόμα περισσότερο στην περιφερειακή ανάπτυξη της
ευρύτερης περιοχής.

Η ιδέα για την εκμετάλλευση της τεχνολογίας της συμπαραγωγής
ηλεκτρισμού και θερμότητας, σε όσο το δυνατόν περισσότερες περι-
φέρειες της χώρας, αποτελεί ενεργειακή και περιβαλλοντική προτε-
ραιότητα ιδιαίτερης σημασίας, λόγω της συμβολής της στη βελτίωση
του συνολικού βαθμού απόδοσης της διεργασίας παραγωγής ηλε-
κτρισμού, της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού και της εκπλή-
ρωσης των υποχρεώσεων που απορρέουν από την υλοποίηση των
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στόχων της Συνθήκης - Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλι-
ματική Αλλαγή και του Πρωτοκόλλου του Κυότο.

Βασικός στόχος των μονάδων συμπαραγωγής είναι η όσο το δυ-
νατόν μεγαλύτερη εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας κατά τη δια-
δικασία παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Σε τέτοιου
είδους τεχνολογίες, ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την υλο-
ποίησή και ανάπτυξή τους σε εμπορική κλίμακα είναι το απαραίτητο
νομοθετικό πλαίσιο. Ήδη, αρμόδια νομοπαρασκευαστική επιτροπή
επεξεργάζεται σχέδιο νόμου για τη συμπαραγωγή, για την εναρμό-
νιση της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2004/8/ΕΚ στην Ελληνική νομοθεσία.
Το τελικό σχέδιο νόμου αφού βγει σε Δημόσια Διαβούλευση, θα κα-
τατεθεί προς ψήφιση στην Ελληνική Βουλή μέχρι το τέλος του τρέ-
χοντος έτους. Σε αυτό το σημείο πρέπει να επισημανθεί και η
πρόσφατη ψήφιση του ν. 3468/2006 για τις ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που
έχει θέσει ήδη τους κανόνες για τις μονάδες συμπαραγωγής υψηλής
απόδοσης.

Παράλληλα, με το συντονισμό του υπουργού Ανάπτυξης Δημή-
τρη Σιούφα, σχεδιάζεται και υλοποιείται από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. η επέ-
κταση του δικτύου φυσικού αερίου σε διάφορες πόλεις της Ελληνικής
Επικράτειας μία εκ των οποίων είναι και η Δράμα. Ήδη ολοκληρώθηκε
το τμήμα του χαλύβδινου αγωγού μέσης πίεσης από το βανοστάσιο
Φωτόλιβος του κεντρικού κλάδου Καβάλας - Κομοτηνής μέχρι εδώ,
στις εγκαταστάσεις της εταιρίας “ΘΕΜΠΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.” με το
οποίο θα τροφοδοτηθεί η μονάδα που εγκαινιάζεται σήμερα. Η σύν-
δεση όλης της ΒΙ.ΠΕ. Δράμας αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα στο
1ο εξάμηνο του 2007. Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρ-
χεται σε 6,8 εκατομμυρίων ευρώ. Στο ποσό αυτό συμπεριλαμβάνε-
ται και ο σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης 70/19 bar, καθώς και η
κατασκευή του βασικού δικτύου πολυαιθυλενίου της πόλης της Δρά-
μας, μήκους 2 χιλιομέτρων με το οποίο θα τροφοδοτηθεί και το Γενικό
Νοσοκομείο της πόλης, εντός του 2007. 

Το δίκτυο μέσης πίεσης των 2 χιλιομέτρων θα αποτελέσει τον
κορμό για την ανάπτυξη του δικτύου διανομής της πόλης της Δράμας.
Έτσι, μόλις συσταθεί η Εταιρία Παροχής Αερίου Ανατολικής Μακεδο-
νίας και Θράκης, για την οποία έχουν ήδη κατατεθεί στην Ε.Ε. αιτήσεις
χρηματοδότησης, θα τροφοδοτηθούν πολλά πολεοδομικά συγκροτή-
ματα της Δράμας. Η σύσταση της ΕΠΑ προβλέπεται να έχει ολοκλη-
ρωθεί μέσα στο δεύτερο εξάμηνο του 2007. 

Με δεδομένη τη σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου της χώρας,
η εταιρία «ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.» προχώρησε στην υλοποί-
ηση επένδυσης υαλόφρακτου θερμοκηπίου 100 στρεμμάτων με την
εφαρμογή της τεχνολογίας Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμό-
τητας, εγκατεστημένης ηλεκτρικής ισχύος 4,8 MWe. Η μονάδα θα πα-
ράγει 18.393 MWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος, από τις οποίες θα
ιδιοκαταναλώνει τις 1.241 MWh και θα πουλά στο ΔΕΣΜΗΕ τις υπό-
λοιπες 17.152 MWh. Παράλληλα, θα παράγονται και 33.351 MWh
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θερμότητας για τα απαιτούμενα φορτία θέρμανσης της μονάδας θερ-
μοκηπίου.

Η επένδυση χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) στο πλαίσιο της Δράσης
2.1.3 «Οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση μεμονωμένων ιδιω-
τικών επενδύσεων». Το συνολικό κόστος της επένδυσης ανήλθε
σε 18,6 εκατομμύρια ευρώ εκ των οποίων τα 6,5 εκατομμύρια
ευρώ ήταν Δημόσια Δαπάνη.

Από τη Δράση 2.1.3 του ΕΠΑΝ χρηματοδοτούνται συνολικά
12 επενδύσεις Συμπαραγωγής συνολικού προϋπολογισμού 230
εκατομμύρια ευρώ, παραγόμενης ισχύος 278,6 MW.

Η ισχύς των μονάδων συμπαραγωγής που έχουν σήμερα άδεια
λειτουργίας στη χώρα ανέρχονται σε 221 MW και με την λειτουργία
της μονάδας «Αλουμίνιο της Ελλάδας» το 2007, θα φθάσει στα 555
MW. Επιπλέον, στο μέτρο 6.5 του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης, (το οποίο ανα-
μένεται να εγκρίνει έργα συνολικού προϋπολογισμού περίπου
200 εκατομμυρίων ευρώ) ή (στο οποίο έχουν υποβληθεί επενδυ-
τικές προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων
ευρώ), έχουν ήδη κατατεθεί 6 νέες προτάσεις για μονάδες Συμ-
παραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας/Ψύξης. Ο προϋπολογι-
σμός των 6 προτάσεων φθάνει τα 26,2 εκατομμύρια ευρώ.

Η προώθηση νέων και φιλικότερων περιβαλλοντικά τεχνολογιών
στον τομέα της ενέργειας προωθείται από τη σημερινή κυβέρνηση και
η προσπάθεια αυτή αποδεικνύεται καθημερινά ιδιαίτερα επιτυχής. Το
υπουργείο Ανάπτυξης θα συνεχίσει με ακόμα εντονότερο ρυθμό, συν-
τονίζοντας όλους εκείνους τους φορείς που βοηθούν στην υλοποίηση
τέτοιων επενδύσεων στη χώρα.»
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Εγκαίνια έναρξης εργασιών του νέου ΒΙΟ.ΠΑ. 
Κουφαλίων θεσσαλονίκης 

Αθήνα, 8 Σεπτεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας Βιομη-
χανίας Σπύρος Παπαδόπουλος εγκαινίασαν την έναρξη των ερ-
γασιών κατασκευής του ΒΙΟΠΑ Κουφαλίων Θεσσαλονίκης. Στα εγ-
καίνια παρευρέθησαν ο βουλευτής Θεσσαλονίκης Θεόδωρος 
Καράογλου, ο πρόεδρος του Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης Σωτήρης Μαγόπουλος, ο αντινομάρχης Θεσσαλονί-
κης Γιώργος Τσαμασλής και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου
Κουφαλίων με επικεφαλής το δήμαρχο Ιωάννη Τσουκνίδα. Στην 
ομιλία του στην εκδήλωση αυτή ο κ. Δ. Σιούφας επεσήμανε τα εξής:

«Είναι μεγάλη χαρά για μένα που βρίσκομαι σήμερα ανάμεσά σας
στα εγκαίνια για την έναρξη εργασιών κατασκευής του ΒΙΟ.ΠΑ εδώ
στα Κουφάλια. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος που η θεμελίωση του
έργου αυτού εξελίσσεται κατά τρόπο ομαλό και με βάση το πρό-
γραμμα που έχει γίνει. Θέλω, να ευχαριστήσω και να συγχαρώ γι’
αυτό το δήμαρχο κ. Τσουκνίδα, ο ρόλος του οποίου στην ταχύτερη
δυνατή προώθηση του έργου ήταν και είναι ιδιαίτερα σημαντικός. 

Η πολεοδομική μελέτη έχει εγκριθεί, οι μελέτες των έργων έχουν
ολοκληρωθεί και η εκκίνηση της κατασκευής, γίνεται πραγματικότητα.
Η επιχορήγηση του ΒΙΟ.ΠΑ από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας
φτάνει το 1,5 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα, μάλιστα, με εκτίμηση του
φορέα, μέχρι το τέλος του χρόνου μπορεί να έχουν πραγματοποιηθεί
δαπάνες ύψους 390.000 ευρώ που αντιστοιχούν στην εκταμίευση της
πρώτης δόσης της επιχορήγησης που φτάνει τις 209.000 ευρώ. 

Το έργο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης Πολιτικής που απο-
βλέπει στον εκσυγχρονισμό και την ενδυνάμωση των επιχειρήσεων,
στη διάχυση της ανάπτυξης, σ’ ολόκληρη τη Χώρα, στην ενίσχυση της
οικονομίας μας. Στο υπουργείο Ανάπτυξης αναπτύσσουμε ένα ευρύ
πρόγραμμα δημιουργίας και εκσυγχρονισμού Βιομηχανικών και Επι-
χειρηματικών Περιοχών. Από τις αρχές του 2004 σχεδιάσαμε και υλο-
ποιούμε ένα πρόγραμμα ύψους 200 εκατ. ευρώ, που στόχο έχει τη
συνολική αναμόρφωση του τοπίου των ΒΕΠΕ σε ολόκληρη τη χώρα.

Σκοπός μας είναι να δημιουργηθούν επαρκείς υποδομές για
την εξυπηρέτηση των επιχειρήσεων και ιδιαίτερα των μικρομε-
σαίων. Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτείται τόσο από εθνικούς
(Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων) όσο και από κοινοτικούς πό-
ρους (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, ΕΠΑΝ). 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του είναι τα εξής: 
1ον Η πλήρης ενεργοποίηση των δράσεων του ΕΠΑΝ και των ΠΕΠ

για τις Βιομηχανικές και Επιχειρηματικές Περιοχές (ΒΕΠΕ).
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2ον Η δημιουργία 20 νέων και ο εκσυγχρονισμός 32 υφισταμένων
ΒΕΠΕ συνολικού προϋπολογισμού 180 εκατ. ευρώ. 

3ον Η δημιουργία έξι (6) πυροσβεστικών σταθμών στις μεγαλύτερες
από τις ΒΕΠΕ προϋπολογισμού 20 εκατ. ευρώ.

4ον Η δημιουργία ή αναβάθμιση υποδομών για την εγκατάσταση επι-
χειρήσεων σε πάνω από 20.000 στρέμματα.

5ον Η στενή συνεργασία με την ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ, αλλά και τους άλλους
φορείς, οι οποίοι υλοποιούν έργα ΒΕΠΕ στο πλαίσιο του ΕΠΑΝ ή
των ΠΕΠ.

6ον Η στενή συνεργασία με το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας
και Δημόσιων Έργων και τις κατά τόπους Νομαρχιακές Αυτοδιοι-
κήσεις για την άμεση επίλυση των θεμάτων (κυρίως περιβαλλον-
τικής υφής) που προκύπτουν.
Σημειώνω ότι οι ωφελούμενες επιχειρήσεις σε χρονικό ορί-

ζοντα δεκαετίας εκτιμάται να ξεπεράσουν τις 10.000. Στο πλαίσιο
του προγράμματος αυτού, το υπουργείο Ανάπτυξης χρηματοδότησε
την κατάρτιση Μελέτης Προσανατολισμού για την εξεύρεση περιοχών
στις οποίες να δημιουργηθούν ΒΕΠΕ Εθνικής εμβέλειας.

Η βιομηχανική πολιτική που ακολουθούμε στη Νέα Διακυβέρνηση,
η πολιτική που ακολουθούμε για την προώθηση και την ανάπτυξη των
ΒΕΠΕ στην Ελλάδα αποσκοπεί…

Πρώτον, στην επιχειρηματική συγκέντρωση, τη δικτυακή οργά-
νωση και την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της παραγωγικής δρα-
στηριότητας των ΜΜΕ στη μεταποίηση.

Δεύτερον, στην ισόρροπη διάχυση της ανάπτυξης τόσο στην ελ-
ληνική Περιφέρεια, όσο και στους υπόλοιπους παραγωγικούς τομείς,
με τη διαμόρφωση εξωτερικών οικονομιών και συνεργειών.

Αξίζει, ωστόσο, να επισημάνω δύο κεντρικές πτυχές του εκσυγ-
χρονιστικού προγράμματος για τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ, που συμ-
πληρώνουν την πολιτική μας για τη διαμόρφωση πόλων βιομηχανικής
και οικονομικής ανάπτυξης σε όλη τη χώρα. 

Αναφέρομαι… 
Πρώτον, στην επιδότηση κατά 4 εκατοστιαίες μονάδες του επιτο-

κίου χρηματοδότησης των ΠΜΕ (που απασχολούν έως 20 άτομα) με
δάνεια τα οποία θα εγγυάται το ΤΕΜΠΜΕ και,

Δεύτερον, Στη δημόσια χρηματοδότηση κατά 55% σύγχρονων
επιχειρηματικών σχεδίων για την αύξηση της εξωστρέφειας και την
ενίσχυση της βιωσιμότητας ΜΜΕ (που απασχολούν έως 250 άτομα
στους κλάδους Κλωστοϋφαντουργίας-Ένδυσης Υπόδησης-Δέρματος)
καθώς και όσων επιχειρήσεων προσφέρουν υποστηρικτικές προς
αυτές υπηρεσίες. Η δημόσια δαπάνη για το σκοπό αυτό φτάνει τα 23
εκατ. ευρώ (πρόγραμμα de minimis).
 Σημειώνω ότι, με την επιδότηση του επιτοκίου, δίνεται έμπρακτη

απάντηση στο χρόνιο πρόβλημα της υψηλού κόστους πρό-
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σβασης των ΠΜΕ στον τραπεζικό δανεισμό. Προσφέρεται,
έτσι, μια ριζοσπαστική ώθηση για τον εκσυγχρονισμό τους
και στηρίζονται οι αυτοαπασχολούμενοι, που αποτελούν το
μεγάλο όγκο της εργασίας στην Ελλάδα.
Επίσης, με την ενίσχυση των σύγχρονων και εξαγωγικών δρα-

στηριοτήτων των κλάδων, Κλωστοϋφαντουργίας, Ένδυσης, Υπόδη-
σης και Δέρματος, δίνεται έμφαση στην περιφερειακή ανάπτυξη
και την τοπική οικονομία. Υποστηρίζεται έμπρακτα η βελτίωση της
εξειδίκευσης και της ανταγωνιστικότητάς τους. Και αυτό είναι πολύ
σημαντικό, αφού οι επιχειρήσεις αυτές αποτελούν το μαλακό υπογά-
στριο της ελληνικής βιομηχανίας και είναι οι πιο εκτεθειμένες στο διε-
θνή ανταγωνισμό. 

Με τα μέτρα και τις πολιτικές αυτές το υπουργείο Ανάπτυξης απο-
βλέπει στην αναζωογόνηση του επιχειρηματικού πνεύματος, την ενί-
σχυση της δημιουργικής και καινοτομικής δράσης και το ξεδίπλωμα
του «κρυφού» δυναμισμού των ελληνικών επιχειρήσεων. Η Πολιτεία
δημιουργεί συνθήκες ευνοϊκές για το επιχειρείν. Στις επιχειρήσεις
και τις τοπικές κοινωνίες εναπόκειται να τις αξιοποιήσουν. Οι τοπικές
κοινωνίες οφείλουν και πρέπει να συμμετέχουν στην αναπτυξιακή πο-
ρεία της χώρας μας.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης στην ομιλία του
τόνισε τα εξής:

«Η Νέα Διακυβέρνηση εδραιώνει μια νέα αναπτυξιακή πολιτική,
ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο, με σειρά τολμηρών πολιτικών, δρά-
σεων και παρεμβάσεων, ενταγμένων σε ένα ενιαίο πλαίσιο στρα-
τηγικού σχεδιασμού με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ανάπτυξη
με κοινωνική συνοχή, στο κέντρο της οποίας βρίσκεται ο άνθρωπος,
ανάπτυξη σε όλους τους τομείς και για όλους τους πολίτες.

Δημιουργούμε μια οικονομία ανταγωνιστική και εξωστρεφή,
διαμορφώνουμε ένα νέο επιχειρηματικό και αναπτυξιακό κλίμα,
διαφάνειας και ορθολογισμού, με πλήρη αξιοποίηση όλων των
πόρων και των μέσων που προσφέρει η σύγχρονη πραγματικότητα.
Ωθούμε καινοτόμες δράσεις, προϊόντα και πρακτικές, αυξάνοντας
την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητα σε όλους τους
τομείς της ελληνικής οικονομίας. Διαμορφώνουμε μια Ελλάδα ενερ-
γειακό κόμβο για την περιοχή, εξασφαλίζουμε ενεργειακή επάρκεια
και συνεχή εφοδιασμό της χώρας στις καλύτερες δυνατές τιμές, προ-
ωθούμε νέες εναλλακτικές μορφές ενέργειας με πλήρη σεβασμό στο
περιβάλλον. Διαχέουμε τις τεχνολογίες πληροφορικής και επικοι-
νωνιών σε όλο το φάσμα της οικονομικής ζωής και ενισχύουμε
την έρευνα τόσο στους δημόσιους όσο και στους ιδιωτικούς φορείς.

Υλοποιούμε το σημαντικό έργο της ανασυγκρότησης του βιο-
μηχανικού ιστού της χώρας. Δημιουργούμε νέες και εκσυγχρονί-
ζουμε παλιές βιομηχανικές περιοχές, με παράλληλη φροντίδα για το
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περιβάλλον. Με επιτυχία εξελίσσεται το πρόγραμμα ανάπτυξης
των βιομηχανικών υποδομών σε όλη τη χώρα, προϋπολογι-
σμού που ανέρχεται στα 200 εκ. ευρώ. Απλοποιούμε τις αδειοδο-
τικές διαδικασίες, αξιοποιούμε στο έπακρο όλους του πόρους του Ε.Π.
«Ανταγωνιστικότητα», με πλήρη διαφάνεια. Έχουν υπογραφεί συμ-
βάσεις ύψους 1.132,2 εκ. ευρώ, που φτάνουν περίπου το 100% των
διαθέσιμων πόρων της δημόσιας δαπάνης. Δημιουργούμε ένα σαφές
και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον και στο πλαίσιο του επενδυτι-
κού νόμου από το ΥΠ.ΑΝ., έχουν μέχρι σήμερα εγκριθεί 64 ειδικά
και πολυετή επενδυτικά σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού
443 εκ. ευρώ 

Ανοίγουμε έναν ευρύτατο ορίζοντα για την ελληνική οικονο-
μία, με πολιτική διορατικότητα και τόλμη, με την αξιοποίηση της
γνώσης, με την πλήρη ενεργοποίηση του σημαντικού ανθρώπι-
νου δυναμικού της χώρας και προχωρούμε αποφασιστικά και μεθο-
δικά στην προώθηση καινοτόμων πολιτικών και πρακτικών.
Υλοποιούμε μια πολιτική, η οποία ενισχύει όλες εκείνες τις προ-
σπάθειες που καταστούν τη χώρα πρωταγωνιστή στην περιοχή
και την Ευρώπη, κάνοντας καθημερινή πράξη το όραμα της ανά-
πτυξης παντού και για όλους.»
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Ενίσχυση του ΕΦΕΤ θεσσαλονίκης 
με 20 αυτοκίνητα-εργαστήρια

Αθήνα, 10 Σεπτεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου και ο γενικός γραμμα-
τέας Καταναλωτή Θανάσης Σκορδάς παρέδωσαν 20 αυτοκίνητα-
εργαστήρια στον ΕΦΕΤ Θεσσαλονίκης και στις Νομαρχιακές
Αυτοδιοικήσεις Μακεδονίας και Θράκης. 

Μετά την παράδοση των αυτοκινήτων, ο κ. Δ. Σιούφας έκανε
την ακόλουθη δήλωση: 

«Η συμμετοχή της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης,
εμού και του έχοντος την ευθύνη Γιάννη Παπαθανασίου, αλλά και
του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου,
σε αυτή τη σεμνή γιορτή παραλαβής των αυτοκινήτων-εργαστηρίων
από τον ΕΦΕΤ στη Θεσσαλονίκης για να κάνει πιο καλά τη δουλειά
του στους ελέγχους, τη θεωρώ ως στιγμή ενός καλού σταθμού για την
ενίσχυση και ανάπτυξη του ΕΦΕΤ. Η παρουσία διακεκριμένων πανε-
πιστημιακών, φορέων από την αγορά, της μέχρι πρότινος αντιπρο-
έδρου του ΕΦΕΤ και εκ των επιστημόνων που συνέβαλαν
αποφασιστικά στο μεγάλωμα και στην εμπιστοσύνη από την κοινω-
νία, τις επιχειρήσεις, τους πολίτες, την καθηγήτρια κυρία Βασιλει-
άδου, θέλω να την ευχαριστήσω δημόσια για όσα προσέφερε. 

Εμείς βρήκαμε ένα καλό έργο στον ΕΦΕΤ και πάνω σε αυτό οι-
κοδομήσαμε τους 30 μήνες εκείνο το οποίο οφείλαμε ως πολιτεία να
κάνουμε. Και νομίζω ότι το κάναμε με επιτυχία. Μένουν ακόμη πάρα
πολλά να γίνουν. 

Θέλω να σταθώ σε τρία πράγματα. Το πρώτο, ότι αν ο ΕΦΕΤ απο-
κτά αξιοπιστία, πρώτα την οφείλει στους εργαζόμενους σε αυτόν, μετά
στη διοίκησή του και μετά την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης. Το δεύτερο είναι ότι όσο αναπτύσσεται συστηματικά και με-
λετημένα σε ολόκληρη τη χώρα, τόσο το καλύτερο για την ίδια την
πολιτεία, αλλά και τόσο το καλύτερο για τους πολίτες που θα αισθά-
νονται σε κάθε σημείο της χώρας ότι αυτό που είναι στο τραπέζι τους
είναι υγιεινό και απολύτως ασφαλές. 

Αυτή είναι η υποχρέωσή μας. Και αυτή είναι η αποστολή μας. 
Το τρίτο που επίσης θέλω να αναδείξω, είναι ότι αυτό το χρονικό

διάστημα υπήρξε μια σημαντική κατάκτηση σε ό,τι αφορά το ρόλο του
ΕΦΕΤ. Ύστερα από επίμονες, δύσκολες αλλά και πολλές φορές επί-
πονες συνεννοήσεις, ξεκαθαρίσαμε το ρόλο του και έπαψε να αποτε-
λεί αντικείμενο συνεχών τριβών για το από ποιά υπουργεία
εποπτεύεται. Ξεκαθαρίστηκαν τα πράγματα με τον καλύτερο τρόπο.
Ο ΕΦΕΤ είναι φορέας του υπουργείου Ανάπτυξης και εποπτεύει το
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χώρο που η πολιτεία τον έταξε από την πρώτη μεταποίηση και μετά.
Και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων είναι και έχει
στην ευθύνη του ελέγχου των τροφίμων μέχρι την πρώτη μεταποίηση.
Το δε υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης έχει την ευθύνη
του τομέα των νερών και της δημόσιας υγείας. 

Καθαρά, τετράγωνα και ξεκαθαρισμένα, γιατί οι πολίτες δε νοι-
άζονται πιο όργανο της πολιτείας έχει την αρμοδιότητα της υγιεινής
και της ασφάλειας των τροφίμων. Θέλουν να έχουν στο τραπέζι τους
υγιεινά και ασφαλή τρόφιμα. Αυτή η περιπέτεια πέντε-έξι ετών διελ-
κυστίνδας για το ποιός έχει την ευθύνη ήταν ένα εσωτερικό θέμα, το
οποίο λύθηκε με τον καλύτερο τρόπο. Με τη συνδρομή της κυρίας Βα-
σιλειάδου είχαμε υπογράψει μια κοινή υπουργική απόφαση που πα-
ρέμεινε στο συρτάρι σχεδόν για 2,5 χρόνια και, τελευταία, ύστερα από
αγώνα τεσσάρων μηνών, για τον οποίο διέθεσε και η πολιτική ηγεσία
του ΕΦΕΤ, ο κ. Βλέμμας και ο κ. Λάζος –και τους συγχαίρω και αυτούς
δημόσια-, περισσότερε από 80 ώρες συνεργασίας με άλλα 4 υπουρ-
γεία, ενσωματώσαμε τις σημαντικές οδηγίες που έπρεπε να εφαρμό-
ζουμε από την 1η Ιανουαρίου 2006. 

Και αυτό έγινε κατορθωτό χάρη στην πολιτική συνεννόηση και την
κατανόηση από όλες τις πλευρές μέσα στην κυβέρνηση, ότι αυτό που
νοιάζει τον πολίτη είναι να έχει ασφαλή και υγιεινά τρόφιμα πάνω στο
τραπέζι του. 

Συγχαρητήρια και ευχαριστίες από την πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης σε όλους για τη δουλειά που κάνετε, να την
κάνετε με τρόπο συστηματικό και ανυπόκριτο και θέλω να γνωρίζετε
ότι η αυστηρότητα και της διοίκησης του ΕΦΕΤ και του υπουργείου
Ανάπτυξης σε όποιον από τους εργαζόμενους σε ολόκληρο το χώρο
δε θα είναι συνεπής για να εφαρμόζει απόλυτα το νόμο, αλλά θα λει-
τουργεί με άλλα ελατήρια, θα γνωρίσει αντιμετώπιση για την οποία
θα μετανιώσει. 

Τα αυτοκίνητα τα οποία παίρνετε, αγαπητοί συνεργάτες του
ΕΦΕΤ, είναι για να κάνετε καλύτερα τη δουλειά σας, είναι μικρά εργα-
στήρια, προέρχονται από εθνικά και κοινοτικά χρήματα και, πιστεύω
ότι θα αποτελέσουν εργαλεία για καλύτερη και αποτελεσματικότερα
επιτέλεση του έργου σας. 

Επίσης, θέλω να επισημάνω ότι οι νομαρχίες της χώρας και οι
αντίστοιχες που έχουν την ευθύνη για τον έλεγχο των τροφίμων θα
εφοδιαστούν όλες με ένα από αυτά τα αυτοκίνητα τα οποία προμη-
θεύεται τώρα ο ΕΦΕΤ. Αυτή η κίνηση γίνεται γιατί θέλουμε οι Νομαρ-
χιακές Αυτοδιοικήσεις να επιτελέσουν στον έλεγχο των τροφίμων την
αποστολή τους, το υπουργείο Ανάπτυξης δια του ΕΦΕΤ να συντρέξει
την αποστολή τους.» 
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Νέες αποφάσεις για αναβάθμιση 
Βιομηχανικών Περιοχών 

Αθήνα, 11 Σεπτεμβρίου 2006

Ο υπουργός Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
Γιώργος Σουφλιάς και ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας,
υπέγραψαν, κατόπιν εισήγησης των γενικών γραμματέων Βιομηχα-
νίας, Σπύρου Παπαδόπουλου και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων Δημοσθένη Κατσιγιάννη, κοινές αποφάσεις Έγ-
κρισης Περιβαλλοντικών Όρων και έργων αναβάθμισης των εγ-
καταστάσεων υποδομής στις Βιομηχανικές Περιοχές (ΒΙ.ΠΕ.): 
 Καρδίτσας και
 Καλαμάτας (Μελιγαλά) 

Η έγκριση των παραπάνω μελετών αποσκοπεί στην επιτάχυνση
του έργου αναβάθμισης των ΒΙ.ΠΕ. της χώρας. 

Για τη μείωση των επιπτώσεων στο περιβάλλον από τις δραστη-
ριότητες σε αυτές τις Βιομηχανικές Περιοχές, οι Κοινές Υπουργικές
Αποφάσεις αναφέρονται στη λήψη μέτρων για τη διαχείριση των στε-
ρεών και υγρών αποβλήτων, τη διαχείριση της αέριας ρύπανσης, την
αντιμετώπιση θορύβων, την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπαν-
σης και την προστασία του εδάφους, του τοπίου, των υδάτινων
πόρων και της χλωρίδας - πανίδας. 

Οι περιβαλλοντικοί όροι, οι οποίοι ισχύουν για πέντε χρόνια από
την υπογραφή των αποφάσεων, καλύπτουν 
 τη λειτουργία δραστηριοτήτων που εκτελούνται από το φορέα δια-

χείρισης,
 τη λειτουργία των βιομηχανικών - βιοτεχνικών μονάδων που είναι

εγκατεστημένες ή θα εγκατασταθούν εντός της Βιομηχανικής Πε-
ριοχής,

 έργα αναβάθμισης των εγκαταστάσεων υποδομής των Βιομηχα-
νικών Περιοχών.
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Ενεργειακή συμφωνία Ελλάδος - Αλβανίας 
Αθήνα, 13 Σεπτεμβρίου 2006

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΒΑΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑΣ

Με την παρουσία του Πρωθυπουργού της Αλβανίας Σαλί Μπε-
ρίσα και του Πρωθυπουργού της Ελλάδας Κώστα Καραμανλή, με
τον ομόλογό μου Αλβανό Υπουργό Οικονομικών και Ενέργειας, υπο-
γράψαμε μια σημαντική ενεργειακή συμφωνία, η οποία ανοίγει μια
νέα εποχή και στις οικονομικές και στις ενεργειακές σχέσεις των δύο
χωρών. 

Αυτό αποτελεί συνέχεια του Συμφώνου Φιλίας μεταξύ των δύο
χωρών, που υπογράφτηκε το 1996, της συμμετοχής των δύο χωρών
στην Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης –η συμ-
φωνία της οποίας υπεγράφη πέρυσι τον Οκτώβριο στην Αθήνα και
ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η Ιουλίου του 2006- και βεβαίως στα
πλαίσια της συνεργασίας που έχουμε με τον Οργανισμό ΟΣΕΠ της
Παρευξείνιας Συνεργασίας και στα πλαίσια των διαπεριφερειακών δι-
κτύων για την ενέργεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Πρόκειται για συμφωνία-σταθμό, που θα ενισχύσει και θα βάλει
σε νέους δρόμους τα θέματα που αφορούν τον ηλεκτρισμό, το πετρέ-
λαιο και το φυσικό αέριο. Είναι πράγματι μια σημαντική συμφωνία.

Περισσότερα στη σελίδα 1837, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.

646



Εγκαίνια του αιολικού πάρκου «Αλογοράχης» 
Μαγνησίας 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2006 

Τα εγκαίνια του Αιολικού Πάρκου «ΑΛΟΓΟΡΑΧΗ» στην κοι-
νότητα Ανάβρας του Νομού Μαγνησίας, πραγματοποιήθηκαν
από τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και τον υφυ-
πουργό Ανάπτυξης Τάσο Νεράντζη. 

 Ακολουθεί η ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα.
«Είναι μεγάλη χαρά για μένα και τον Τάσο τον Νεράντζη να εγ-

καινιάζουμε, σήμερα, εδώ στην Ανάβρα, το Αιολικό Πάρκο «Αλογο-
ράχη». Η συμμετοχή του αντιπροέδρου της Βουλής Γιώργου
Σούρλα, της βουλευτού Ζέττας Μακρή, του γενικού γραμματέα της
Περιφέρειας Θεσσαλίας Φώτη Γκούπα, των πρεσβευτών της Ισπα-
νίας και του Μεξικού, εκπροσώπων των αρχών του Νομού και του
επιχειρηματικού του κόσμου, αλλά και των κατοίκων της περιοχής
αναδεικνύουν τη σημασία του έργου.

Αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό έργο που δημιουργείται στο πλαί-
σιο της Νέας Ενεργειακής Στρατηγικής για την ανάπτυξη των ανεξάντ-
λητων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ). Έτσι θα το λέμε εφεξής
αντί για ανανεώσιμες ανεξάντλητες γιατί έτσι είναι. Είναι ένα ακόμη
εξαιρετικό παράδειγμα συνεργασίας της τοπικής κοινωνίας με την κεν-
τρική διοίκηση και τους επενδυτές. 

Αξίζουν συγχαρητήρια στα στελέχη της «Ενεργειακής Αλογοράχης
Α.Ε.» για την επιτυχημένη ολοκλήρωση του πρώτου αιολικού πάρ-
κου στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Στη γη των θεών του Ολύμπου,
στη γη του Αίολου, του θεού των ανέμων. Και εδώ ο άνεμος είναι στοι-
χείο δημιουργίας. Η συνολική επένδυση φτάνει τα 23 εκατ. ευρώ και
επιχορηγήθηκε από πόρους του Γ΄ ΚΠΣ και πιο συγκεκριμένα από το
μέτρο 2.1 με 4.590.000 ευρώ και το μέτρο 6.5 με 1.100.000 ευρώ του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης.

Η ηλεκτρική ενέργεια που θα παράγεται εκτιμάται πως ισοδυναμεί
με την ετήσια ηλεκτρική κατανάλωση 13.000 νοικοκυριών. Και αυτό
σημαίνει εξοικονόμηση 9.000 τόνων πετρελαίου. Σημαίνει και προ-
στασία του περιβάλλοντος. Αποφεύγεται η εκπομπή 37.000 τόνων
διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. 

Θέλω με την ευκαιρία αυτή να χαιρετίσω το γεγονός, ότι ένας διε-
θνής όμιλος (όπως αυτός της GAMESA) που οι δραστηριότητες του
εκτείνονται από την κατασκευή ανεμογεννητριών έως και την υλοποί-
ηση αιολικών πάρκων, ένας όμιλος που δραστηριοποιείται σε περισ-
σότερες από 15 χώρες, ξεκίνησε ένα εκτεταμένο επενδυτικό
πρόγραμμα στη Χώρα μας, συνολικής ισχύος 362 MW. 
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Στη νέα ενεργειακή πραγματικότητα που διαμορφώσαμε με θε-
σμικές παρεμβάσεις και διεθνείς πρωτοβουλίες, η προώθηση των
επενδύσεων σε ΑΠΕ και η ενίσχυση τους στο ενεργειακό ισοζύγιο,
αποτελεί πρώτιστο μέλημά μας.

Άλλωστε, είναι γνωστό ότι οι χώρες, που πρωτοστατούν στον
τομέα των ΑΠΕ, δεν καρπώνονται μόνο οικονομικά αλλά και κοινω-
νικά και περιβαλλοντικά οφέλη. 
 Ο πρώτος άξονας της πολιτικής μας στην κατεύθυνση αυτή είναι

η στήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών για την παραγωγή
ενέργειας από ανεξάντλητες Ανανεώσιμες Πηγές. 

 Ο δεύτερος άξονας είναι η βελτίωση του επενδυτικού περιβάλ-
λοντος για την εγκατάσταση βιομηχανικών μονάδων παραγωγής
συστημάτων ΑΠΕ, όπως ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών
στοιχείων. Και

 Ο τρίτος άξονας είναι η ορθή αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου
επιστημονικού δυναμικού για την ανάπτυξη εμπορικά εκμεταλλεύ-
σιμων καινοτομιών.
Με την πρόσφατη αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για τις

ΑΠΕ και τη Συμπαραγωγή, απλοποιούμε την αδειοδοτική διαδικασία
και δημιουργούμε ένα σταθερό και ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον.

Πιο συγκεκριμένα με το νόμο αυτό:
1ον Παρέχονται, αυξημένα οικονομικά κίνητρα για την ενίσχυση των

επενδύσεων σε ΑΠΕ. Συγκεκριμένα, καθορίζεται και αποτελεί,
μέρος του νόμου η νέα τιμολόγηση για την πώληση της ηλεκτρι-
κής ενέργειας από ΑΠΕ στο σύστημα ή το δίκτυο. Σημειώνω ότι
η τιμή πώλησης ενέργειας στην περίπτωση των φωτοβολταϊκών
συστημάτων αυξήθηκε έως και 630%. 

2ον Καθορίζονται νέα, υψηλότερα όρια εξαίρεσης από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής, για όλες τις τεχνολογίες ΑΠΕ.

3ον Συστήνονται ειδικές Επιτροπές για την απεμπλοκή και την ταχεία
προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και Συμπαραγωγή Υψηλής
Απόδοσης. 

4ον Αυξάνεται και κατοχυρώνεται (καθώς αποτελεί, πλέον, μέρος του
νόμου), το ύψος του ειδικού τέλους που αποδίδεται στους Οργα-
νισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στα όρια των οποίων λειτουρ-
γούν σταθμοί ΑΠΕ. Για τους σταθμούς ΑΠΕ που λειτουργούσαν
πριν την έναρξη ισχύος του νόμου ορίζεται σε ποσοστό 3%, επί
της προ ΦΠΑ τιμής πώλησης ενέργειας στο σύστημα.

5ον Αίρεται και παύει να ισχύει ο περιορισμός του ορίου των 50MW
εγκατεστημένης ισχύος συστημάτων ΑΠΕ, μη προτεραιότητας
κατά την κατανομή του φορτίου ηλεκτρικής ενέργειας που προέρ-
χεται από συστήματα ΑΠΕ.

6ον Αντιμετωπίζονται ευνοϊκά οι αιτήσεις για την έκδοση της άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που υποβάλλονται από πολυ-
συμμετοχικές επιχειρήσεις (λαϊκής βάσης) και με συμμετοχή των
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φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Και 
7ον Καθορίζεται συστηματική αδειοδοτική διαδικασία για την κατα-

σκευή και λειτουργία γεωθερμικών και υβριδικών σταθμών, που
χρησιμοποιούν τεχνολογία ΑΠΕ.
Η αποτελεσματικότητα της ενεργειακής πολιτικής μας στον τομέα

των ΑΠΕ είναι πασιφανής και αποτυπώνεται ήδη σε αριθμούς. 
Είναι χαρακτηριστικό ότι από τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ των

700MW σε συστήματα ΑΠΕ, τα 250 MW, εντάχθηκαν στο σύστημα
την περίοδο από το Μάρτιο του 2004 έως και σήμερα. Αυξήθηκε δη-
λαδή η εγκατεστημένη ισχύς κατά 55%, ποσοστό το οποίο έως το
τέλος του 2006, με την αναμενόμενη ένταξη άλλων 100MW θα ανέλ-
θει στο 80%.

Παράλληλα, προχωρούμε σε μια σειρά μέτρων και πολιτικών για
την περαιτέρω διευκόλυνση των επενδύσεων σε ΑΠΕ. 

Ειδικότερα, 
 το ΥΠΕΧΩΔΕ προωθεί την κατάρτιση του Ειδικού Πλαισίου Χω-

ροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις ΑΠΕ, το
οποίο σύντομα θα είναι έτοιμο. 

 Παράλληλα, σε συνεργασία με τον ΔΕΣΜΗΕ και τη ΔΕΗ, προχω-
ρούμε στην αναβάθμιση των γραμμών μεταφοράς και των δι-
κτύων, με σκοπό την απορρόφηση της ηλεκτρικής ενέργειας από
νέους σταθμούς ΑΠΕ, σε περιοχές με εξαιρετικά υψηλό δυναμικό,
όπως η Νότια Εύβοια, η Νοτιοανατολική Πελοπόννησος και η
Ανατολική Μακεδονία και η Θράκη.

 Επιπλέον, συνεχίζεται η χρηματοδότηση έργων ΑΠΕ και εξοικο-
νόμησης ενέργειας μέσω του Γ΄ ΚΠΣ και συγκεκριμένα, μέσω του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα». 
Το έργο αυτό ανταποκρίνεται πολλαπλά στη νέα αναπτυξιακή πο-

λιτική. Μπορεί να είναι ένα καλό παράδειγμα προσέλκυσης επενδύ-
σεων σε όλους τους παραγωγικούς τομείς. Η Κυβέρνηση, το
Υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζουμε κάθε ανάλογη πρωτοβουλία. 

Εύχομαι κάθε επιτυχία στην επιχειρηματική δραστηριότητα της
Εταιρείας Ενεργειακή Αλογοράχης Α.Ε. και στον Όμιλο Gamesa.» 

Ακολουθεί η ομιλία του υφυπουργού Ανάπτυξης Τάσου Νε-
ράντζη.

«Η παρουσία μελών της κυβέρνησης, βουλευτών και εκπροσώ-
πων κάθε αρχής στη Θεσσαλία υποδεικνύουν εμφαντικά τη σταθερή
μας θέση για ανάπτυξη και απεξάρτηση της Χώρας από το πετρέλαιο,
που λιγοστεύει, ρυπαίνει και η τιμή του ανέρχεται αλματωδώς και να
προσανατολιστεί σε νέες πηγές ενέργειας τον αέρα, τον ήλιο, τη βιο-
μάζα. Σπεύδουμε να καλύψουμε το χαμένο έδαφος. Οι ρυθμοί είναι
ικανοποιητικοί. Ο νέος νόμος που ψηφήσαμε πριν λίγους μήνες αρ-
χίζει να αποδίδει. Αισιοδοξούμε βάσιμα ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά
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και θα πετύχουμε το στόχο να φτάσουμε μέχρι το 2010 ώστε το 20,1%
της παραγόμενης ενέργειας στη Χώρα να καλύπτεται από τέτοιες
πηγές. Είναι παρήγορο ότι η τοπική κοινωνία κατενόησε ότι τα αιολικά
πάρκα είναι φιλικά προς το περιβάλλον και με τα έσοδα που έχουν
βοηθούν την τοπική κοινωνία. Γι’ αυτό και αγκάλισαν την επενδυτική
πρωτοβουλία στην Αλογοράχη της Ανάβρας στέλνοντας έτσι και από
εδώ ένα μήνυμα σ’ ολόκληρη τη Χώρα.»
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Επιχορηγήσεις Δήμων 
όπου βρίσκονται διυλιστήρια 
για περιβαλλοντική στήριξη 

Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Αναστάσιος Νεράντζης, μετά από εισήγηση του γενικού
γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου, υπέγραψαν
απόφαση για την κατανομή 3.500.000 ευρώ στους δήμους, όπου είναι
εγκατεστημένες οι παραγωγικές μονάδες των τεσσάρων διυλιστηρίων
της χώρας. 

Συγκεκριμένα πρόκειται για την β’ δόση της επιχορήγησης του
έτους 2006, συνολικού ύψους 6.500.000 ευρώ, όπως προβλέπεται
από το άρθρο 19 του νόμου 3054/2002. Πρόκειται για τους δήμους
Ασπροπύργου, Ελευσίνας, Μάνδρας, Αγίων Θεοδώρων Κοριν-
θίας, Εχεδώρου, Ελευθερίου Κορδελιού και Μεγάρων προς τους
οποίους έχει θεσπιστεί η καταβολή ποσοστού 15% ετησίως από τα
έσοδα του Ειδικού Λογαριασμού Πετρελαιοειδών. 

Η κατανομή για το 2006 μεταξύ των δικαιούχων δήμων έχει δια-
μορφωθεί ως εξής:
1. Δήμος Ελευσίνας, ποσό 1.194.375 ευρώ.
2. Δήμος Μάνδρας, ποσό 398.125 ευρώ.
3. Δήμος Ασπροπύργου, ποσό 1.813.500 ευρώ.
4. Δήμος Εχεδώρου, ποσό 1.033.500 ευρώ.
5. Δήμος Κορδελιού, ποσό 344.500 ευρώ.
6. Δήμος Αγίων Θεοδώρων, ποσό 1.144.000 ευρώ.
7. Δήμος Μεγάρων, ποσό 572.000 ευρώ.

Μετά την απόφαση κατανομής ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης
Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αναστάσιος Νεράντζης έκα-
ναν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης στο πλαίσιο της
συνεργασίας που έχει αναπτύξει με την Τοπική Αυτοδιοίκηση συνεχί-
ζει την εκπλήρωση, με συνέπεια, των υποχρεώσεων που έχει αναλά-
βει η Πολιτεία, με τη διάθεση συνολικά του ποσού των 6.500.000
ευρώ για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών προγραμμάτων
των δήμων, όπου είναι εγκαταστημένα τα τέσσερα διυλιστήρια της
χώρας, ποσό αυξημένο κατά 45% σε σχέση με πέρυσι, όταν διατέ-
θηκαν 4.500.000 ευρώ.

Επισημαίνουμε, για μια ακόμη φορά, την επιθυμία του υπουρ-
γείου να συνδράμει, με τον καλύτερο τρόπο, στην περαιτέρω
ανάπτυξη των περιβαλλοντικών προγραμμάτων των δήμων
αυτών και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών τους.
Άλλωστε για αυτό ζητήθηκε να αποστέλλεται στο υπουργείο ο προ-
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γραμματισμός χρήσης των αντίστοιχων κονδυλίων κάθε δικαιούχου
δήμου. 

Τέλος οφείλουμε να σημειώσουμε την άμεση ανταπόκριση του
υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Γιώργου Αλογοσκούφη
και του υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών κ. Πέτρου Δούκα
στην προσπάθεια του υπουργείου Ανάπτυξης για την επιτάχυνση των
διαδικασιών για την εκταμίευση των κονδυλίων.» 
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Με προτροπή και στήριξη 
του Υπουργείου Ανάπτυξης δημιουργούνται 

δύο Ινστιτούτα: 
το ΙΝ.ΕΜ.Υ. - Ινστιτούτο Εμπορίου και Υπηρεσιών 
και το Ι.Μ.Ε. - Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων 

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Παπαθανασίου, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου
Ιωάννης Μπενόπουλος και ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Θα-
νάσης Σκορδάς, παρευρέθησαν στη Συνέντευξη Τύπου την οποία
διοργάνωσε η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου στο πλαί-
σιο των εκδηλώσεων για τον εορτασμό της Ημέρας Ελληνικού Εμπο-
ρίου, όπως ανακηρύχθηκε από τον πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή η 22α Σεπτεμβρίου. 

Στην εκδήλωση αυτή μίλησαν (κατά σειρά) ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ
Δημήτρης Αρμενάκης, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας,
ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου και ο γενικός
γραμματέας Καταναλωτή Θανάσης Σκορδάς.

Στη σχετική παρέμβασή του ο κ. Δ. Σιούφας τόνισε τα εξής: 
«Εκτιμούμε ότι ήταν εξαιρετικά εύστοχη η πρωτοβουλία της Εθνι-

κής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου να οργανώσει τη σημερινή
συνάντηση παραμονές της 2ης Ημέρας του Ελληνικού Εμπορίου όπως
αυτή έχει καθιερωθεί από πέρσι στις 22 Σεπτεμβρίου.

Η κυβέρνηση, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, το
Υπουργείο Ανάπτυξης, αποδεχθήκαμε με ιδιαίτερη ευχαρίστηση αυτή
την πρωτοβουλία μία ημέρα το χρόνο να αφιερώνεται και να γιορτά-
ζεται απ’ το ελληνικό εμπόριο, αλλά και για το ελληνικό εμπόριο.

Το ελληνικό εμπόριο που διαχρονικά μέσω των αιώνων στην ελ-
ληνική ιστορία, ήταν αυτό το οποίο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ανά-
πτυξη αυτού του λαού, όχι μόνο εδώ, αλλά και στη διασπορά απ’ τα
πρώτα χρόνια της διεθνούς παρουσίας του λαού μας και στη γειτονιά
μας και στον κόσμο. 

Γιορτάστηκε στους ίδιους χώρους πέρυσι με την παρουσία του
Πρωθυπουργού η 1η Ημέρα, για πρώτη φορά η Ημέρα του Ελληνικού
Εμπορίου. Και αυτό συνεχίζεται φέτος για δεύτερη φορά, που δείχνει
ότι πλέον έχουμε, με πρωτοβουλία των ίδιων των ενδιαφερομένων,
την καθιέρωση ενός θεσμού.

Σας θυμίζω ότι με πρωτοβουλία του απευθυνόμενου προς εσάς
και του Γιάννη Παπαθανασίου αποταθήκαμε πέρυσι στο υπουργείο
των Εξωτερικών και ζητήσαμε να κινητοποιήσει τους μηχανισμούς
του, απευθυνόμενο και προς τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών και
προς τον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου, να καθιερωθεί παγκόσμια
ημέρα για να γιορτάζεται το εμπόριο. 
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Οι προσπάθειες αυτές μέχρι στιγμής δεν έχουν τελεσφορήσει.
Εμείς θα επιμείνουμε ως κυβέρνηση σε όλα τα fora γιατί πιστεύουμε
ότι πρόκειται για μια από τις πιο σημαντικές οικονομικές δραστηριό-
τητες κάθε χώρας και κάθε λαού. Αγκαλιάσαμε από την πρώτη στιγμή
όλες του τις δράσεις και κορύφωση αυτών των προσπαθειών μας
ήταν να φέρουμε στην Εθνική Αντιπροσωπεία μια σύγχρονη και ρω-
μαλέα νομοθεσία για το Εμπόριο του Αύριο. 

Ένα δε εκ των θεμάτων τα οποία αντιμετωπίσαμε ήταν και το από
δεκαετιών υπάρχον αίτημα του εμπορικού κόσμου για την καθιέρωση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. Η δεύτερη μεγάλη μας παρέμ-
βαση ήταν να εντάξουμε τις δράσεις του εμπορίου και των υπηρε-
σιών στη χρηματοδότηση των κοινοτικών πλαισίων. Και το
πετύχαμε. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί και βρίσκονται υπό πραγματοποί-
ηση δυο προγράμματα, ένα για το εμπόριο και ένα για τις υπηρεσίες-
επαγγέλματα.

Η τρίτη μας έγνοια ήταν να αποκτήσει η κορυφαία οργάνωση του
εμπορίου, η ΕΣΕΕ, ένα επιστημονικό φορέα στήριξης με μελέτες
και με επιστημονικό δυναμικό όλων των δράσεων που αναπτύσ-
σει για να κάνει πιο ισχυρή την παρουσία της η ΕΣΕΕ και με επι-
στημονικά θεμελιωμένες προτάσεις και αναλύσεις να δίνει το στίγμα
και το «παρών» στις θέσεις του στην οικονομική δραστηριότητα.

Το επόμενο διάστημα ελπίζω να έχει ολοκληρωθεί η σχετική με-
λέτη και να αρχίσει να λειτουργεί αυτό το Ινστιτούτο δίπλα στην ΕΣΕΕ,
το οποίο θα στηρίζει στα πρώτα του βήματα οικονομικά η κυβέρνηση
και το υπουργείο Ανάπτυξης.

Και γνωρίζετε ότι ακριβώς το ίδιο πράγμα έχουμε κάνει και με την
άλλη κορυφαία συνδικαλιστική οργάνωση, τη ΓΣΕΒΕΕ, όπου και εκεί
δημιουργείται ένα αντίστοιχο Ινστιτούτο Μελετών και Ερευνών για τα
θέματα της μικρομεσαίας μεταποιητικής επιχείρησης.

Δεν θα παραλείψω να αναφέρω ότι για πρώτη φορά από την
ίδρυσή του ο ΕΟΜΜΕΧ έχει στο Διοικητικό του Συμβούλιο και μά-
λιστα στη θέση του αντιπροέδρου εκπρόσωπο από το ελληνικό
εμπόριο. Για να δείξουμε την ενότητα του χώρου των μικρομεσαίων
επιχειρήσεων, ανεξάρτητα αν αυτές αναφέρονται στη μεταποίηση, τις
υπηρεσίες ή το εμπόριο. 

Δυο στοιχεία στην ίδια κατεύθυνση των όσων σας ανέφερα μέχρι
σήμερα. Το πρώτο αφορά το πρόγραμμα, το οποίο είναι ακόμα ανοι-
χτό από τον ΟΑΕΔ και το οποίο είχαμε επεξεργαστεί με τον πρώην
υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας για τη στήριξη
των μικρών επιχειρήσεων του εμπορίου που απασχολούν μέχρι 3
άτομα ή είναι αυτοαπασχολούμενοι, έστω και αν δεν υπάρχει κάποιος
εργαζόμενος, για την πρόσληψη, για 2 μήνες δοκιμαστικά και για 18
μήνες με όλη την αμοιβή καταβαλλόμενη στον εργαζόμενο από τον
ΟΑΕΔ για να στηρίξουμε την πολύ μικρή επιχείρηση και τους αυτοα-
πασχολούμενους. 
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Τις επόμενες δε μέρες, θα υπάρξει περαιτέρω βελτίωση
αυτού του ανοιχτού προγράμματος. Είχε ξεκινήσει με 10.000 θέ-
σεις, έχουν καλυφθεί από την τελευταία ενημέρωση που είχα μόνο
4.000 από τις θέσεις αυτές, θα το βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο
για να το κάνουμε πιο ευλύγιστο και πιο ελκυστικό.

Και κλείνω με δυο ακόμα θέματα. Η εκλογίκευση της λειτουρ-
γίας των εκπτώσεων, με συγκεκριμένο χρόνο εκπτώσεων και προ-
σφορών και όχι αυτό το οποίο συνέβαινε να μη γνωρίζει κανείς πότε
είναι εκπτώσεις και πότε είναι ημέρες πωλήσεων, είχε ήδη από τις εκ-
πτώσεις τις χειμερινές και πολύ περισσότερο από τις φετινές θερινές
εκπτώσεις σημαντικά αποτελέσματα και για το εμπόριο, αλλά κύρια
για το καταναλωτικό κοινό, που ξέρει πότε έχουν πραγματικές εκπτώ-
σεις και πότε έχουν τις τιμές τις κανονικές με τις οποίες το εμπόριο
προσφέρει τα προϊόντα.

Και αν χρειαστεί και σε αυτό το θέμα θα υπάρξουν άλλες προσεγγί-
σεις βελτίωσης αυτού του θεσμού πέρα από το ότι ο πολίτης-καταναλω-
τής θα ξέρει πότε είναι εκπτώσεις και όχι 4 και 5 μήνες το χρόνο, όπως
συνέβαινε παλιότερα (και τους λόγους τους ξέρετε γιατί συνέβαινε… για
να επηρεάσουμε, ενδεχομένως, να ρίξουμε λίγο και τον πληθωρισμό!).
Τώρα είναι περιορισμένες οι μέρες, προσδιορισμένος ο χρόνος που ξε-
κινούν οι εκπτώσεις και ήδη είχαμε τα θετικά αποτελέσματα.

Από πέρυσι τον Ιούνιο έχουμε συνεχή βελτίωση του οικονομικού
κλίματος. Αυτό δείχνουν οι δείκτες του ΙΟΒΕ. Ο όγκος των λιανικών
πωλήσεων συνεχώς αυξάνει και αυξάνει δυνατά, όπως επίσης και
η απασχόληση στο χώρο του λιανικού εμπορίου. Αυτά είναι τα στοι-
χεία τα οποία δείχνουν και η ΕΣΥΕ αλλά και η EUROSTAT.

Αυτό σημαίνει ότι μας ικανοποιεί και εφησυχάζουμε; Τουναντίον. Η
έγνοια μας είναι περαιτέρω μέτρα, περαιτέρω ενίσχυση όλου του θεσμι-
κού πλαισίου, ώστε ο πολίτης καταναλωτής να απολαμβάνει ποιοτικά
προϊόντα για να συμβαίνει αυτό το οποίο και με τη σημερινή ευκαιρία
το απευθύνει όλη η πολιτική ηγεσία του υπουργείου και προς τον κόσμο
του εμπορίου: χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη ποιότητα.

Αυτό είναι το κλειδί για να υπάρχουν και δουλειές και ο πολίτης
καταναλωτής να απολαμβάνει με βάση τα εισοδήματα του τα αγαθά
και τις υπηρεσίες που προσφέρονται από το εμπόριο. 

Και τέλος, θα σας μιλήσει για όλα αυτά δι’ ολίγων στη συνέχεια,
τις τρεις νέες παρεμβάσεις σε θεσμικό επίπεδο που ετοιμάζει το
υπουργείο Ανάπτυξης για το επόμενο διάστημα, ο κ. Παπαθανασίου.
Να ευχαριστήσω για την πρόσκληση της συμμετοχής μας, κ. Πρό-
εδρε, στη σημερινή σας εκδήλωση και επίσης να πω ότι αγκαλιάσαμε
και δώσαμε την έγκριση μας, 3 μέρες να έχετε τη δυνατότητα να προ-
σφέρετε ειδικές τιμές ενόψει της ελληνικής ημέρας του εμπορίου στις
22 Σεπτεμβρίου στον πολίτη καταναλωτή.

Καλές δουλειές και να έχετε πάντοτε κατά νου αυτό το οποίο σας
είπα και πριν από λίγο. Χαμηλότερες τιμές και υψηλότερη ποιότητα.»
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Η 6η Ευρω-Μεσογειακή Υπουργική Διάσκεψη 
για τη Βιομηχανία 

στη Ρόδο 
Ρόδος, 21 Σεπτεμβρίου 2006

Η 6η Ευρω-Μεσογειακή Υπουργική Διάσκεψη για τη Βιομη-
χανία, με την παρουσία του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτρο-
πής Γκούντερ Φερχόιγκεν και συμμετοχή υπουργών και
αντιπροσωπειών από τις 37 χώρες της Ευρωμεσογειακής Συνεργα-
σίας, άρχισε σήμερα και λήγει αύριο (Παρασκευή). Η διάσκεψη διορ-
γανώνεται στη χώρα μας αντί της Φινλανδίας, ύστερα από
πρωτοβουλία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και συνεν-
νόηση με τον προεδρεύοντα του Συμβουλίου Υπουργών της Ευρω-
παϊκής Ένωσης Φινλανδό υπουργό Εμπορίου και Βιομηχανίας
Μάουρι Πεκαρίνεν.

Στόχος της εφετινής Διάσκεψης, που πραγματοποιείται στο πλαί-
σιο της Διακήρυξης της Βαρκελώνης του Νοεμβρίου 1995, είναι να
δοθεί μία νέα δυναμική ώθηση στην Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία
στον τομέα της βιομηχανίας, σε κλίμα ειρήνης, σταθερότητας και ανά-
πτυξης για την πρόοδο όλων. Επιδιώκεται η δέσμευση των μερών
στην προώθηση νέων κινήτρων για επενδύσεις στην περιοχή, με
στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων εργασίας, καθώς και η
δέσμευση για τον εναρμονισμό της νομοθεσίας τους προκειμένου να
συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου,
στην περιοχή, μέχρι το 2010.

Στις εργασίες της Ευρω-Μεσογειακής Υπουργικής Διάσκεψης
συμμετέχουν υπουργοί και εκπρόσωποι των 37 χωρών της Ευρω-
Μεσογειακής Συνεργασίας. Των 25 κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης (Φινλανδία, Γερμανία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Γαλλία, Δημο-
κρατία της Τσεχίας, Σουηδία, Ισπανία, Βέλγιο, Ουγγαρία, Πολωνία,
Δανία, Κύπρος, Ιρλανδία, Λιθουανία, Ελλάδα, Ιταλία, Λετονία, Λου-
ξεμβούργο, Ολλανδία, Σλοβακία, Μάλτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Εσθο-
νία, Αυστρία), των δύο υπό ένταξη χωρών (Βουλγαρία, Ρουμανία) και
των 10 της Μεσογείου (Αίγυπτος, Αλγερία, Ιορδανία, Ισραήλ, Λίβανος,
Μαρόκο, Συρία, Τυνησία, Τουρκία και Παλαιστινιακή Αρχή). 

Την έναρξη των εργασιών κήρυξαν ο αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής Γκούντερ Φερχόιγκεν, ο Φινλανδός υπουργός Εμ-
πορίου και Βιομηχανίας Μάουρι Πεκαρίνεν ως προεδρεύων του
Συμβουλίου Υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο υπουργός Ανά-
πτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο Ιορδανός υπουργός Βιομηχανίας
και Εμπορίου Σαρίφ Άλι Ζούμπι. Των εργασιών της διάσκεψης συμ-
προεδρεύουν ο Μάουρι Πεκαρίνεν και ο Δημήτρης Σιούφας. 

Την ευθύνη της διοργάνωσης έχει η πολιτική ηγεσία του Υπουρ-
γείου Ανάπτυξης, ο υπουργός Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
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Αναστάσιος Νεράντζης, ο υφυπουργός Γιάννης Παπαθανασίου,
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Νίκος Στεφάνου και ο γενικός
γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος.

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης, ο κ.
Γκούντερ Φερχόιγκεν τόνισε τα εξής:

«Είναι μεγάλη τιμή και χαρά για εμένα να είμαι μαζί σας σε αυτή
την 6η Ευρω-μεσογειακή Υπουργική Διάσκεψη για τη Βιομηχανία στη
Ρόδο και θα ήθελα να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη προς τον
υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και το Φινλανδό υπουργό κ.
Πεκαρίνεν για τη συνδιοργάνωση αυτού του γεγονότος. Θα ήθελα
επίσης να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για τη φιλοξενία της. 

Η πραγματοποίηση της Υπουργικής Διάσκεψης εδώ στη Ρόδο,
ένα σταυροδρόμι της Μεσογείου που έχει επηρεαστεί από πολλούς
Μεσογειακούς πολιτισμούς, καταδεικνύει καλύτερα από οτιδήποτε
άλλο πόσο κοντά οι ιστορικές, πολιτιστικές και πολιτικές σχέσεις μας
είναι και πόσο μακρά είναι η παράδοση των εμπορικών μας σχέσεων.

Αυτή είναι η πρώτη συνάντηση υπουργών της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και των Μεσογειακών κρατών μετά το τέλος των εχθροπραξιών
στο Λίβανο και είναι βασικό σημείο για το μέλλον της Ευρω-μεσογει-
ακής συνεργασίας στα θέματα της Βιομηχανίας. Η εμπειρία της Ευ-
ρωπαϊκής Ένωσης λέει ότι η ειρήνη και η σταθερότητα μπορούν να
επιτευχθούν αν εργαστούμε μαζί για την ευημερία και αν συνεργα-
στούμε μεταξύ μας για να επιτύχουμε αυτό το σκοπό. Εξαρτάται και
από τους δύο υπουργούς Βιομηχανίας και τον ιδιωτικό τομέα σε όλη
τη Μεσόγειο, ώστε να πάρουμε μαζί τα κατάλληλα εκείνα μέτρα για
να επιτύχουμε αυτούς τους στόχους.

Παράλληλα, τα τελευταία δύο χρόνια αντιμετωπίζουμε
αυξανόμε.ν.ες πιέσεις λόγω της παγκοσμιοποίησης και οι χώρες στην
Ε.Ε. και οι Μεσογειακοί εταίροι μας. Οι υπουργοί της Βιομηχανίας
έχουν λοιπόν το καθήκον να αντιμετωπίσουν μαζί αυτές τις προκλή-
σεις γιατί υπάρχει ανάγκη να ανταποκριθούμε σε κοινή συνεργασία.

Γι’ αυτό το θέμα της αυριανής Διάσκεψης –εργαζόμενοι και συνερ-
γαζόμενοι για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποί-
ησης- είναι πολύ σχετικό.

Πως θα ενδυναμώσουμε τη συνεργασία μας ώστε να προωθή-
σουμε τη σταθερότητα και την ανάπτυξη; Πως θα μπορέσουμε να
προσαρμοστούμε καλύτερα στις απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης;
Και ποιες θα πρέπει να είναι οι προτεραιότητές μας για τη μελλοντική
συνεργασία; Αυτά τα θέματα ανυπομονώ να συζητήσω.

Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα έχει δεσμευτεί για την Ευρωπαϊκή Πολι-
τική Γειτονίας, που είναι βασική προτεραιότητα για εμάς. Θα ενδυνα-
μώσουμε τη συνεργασία μας μέσω ενός νέου οικονομικού εργαλείου
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, που θα εφαρμοστεί μέχρι το
τέλος του 2006. Έχουμε δεσμευτεί να προχωρήσουμε πιο πολύ προς
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την οικονομική ενσωμάτωση και να αναπτύξουμε κοινές δραστηριό-
τητες στους τομείς της ανταγωνιστικότητας, καινοτομίας και εμπορίου,
που θα μας βοηθήσει να ανταποκριθούμε μαζί τις προκλήσεις της
παγκοσμιοποίησης.

Ελπίζω ότι η αυριανή Διάσκεψη θα μας επιτρέψει να προωθή-
σουμε τη συνεργασία, που θα μας φέρει πιο κοντά στον κοινό μας
στόχο ώστε να αναπτύξουμε μαζί έναν άξονα ευημερίας.»

Κηρύσσοντας στη συνέχεια, την έναρξη των εργασιών της
Διάσκεψης ο κ. Μαουρί Πεκαρίνεν επεσήμανε τα εξής:

«Θα ήθελα να ξεκινήσω χαιρετίζοντας τον καλό μου φίλο και συμ-
πρόεδρο υπουργό Δημήτρη Σιούφα, χωρίς τις προσπάθειες του
οποίου δε θα συναντιόμασταν σε αυτό το καταπληκτικό νησί.

Η παγκοσμιοποίηση είναι και απειλή και μια ευκαιρία. Συγκεντρω-
θήκαμε εδώ στη Ρόδο για να βρούμε τρόπους να αντιμετωπίσουμε
την παγκοσμιοποίηση και να αποφύγουμε τις απειλές και να επωφε-
ληθούμε από τις δυνατότητες στην περιοχή της Μεσογείου και σε όλη
την Ε.Ε. Χαίρομαι ιδιαιτέρα που βλέπω τόσους από εσάς σε αυτή την
πολύ σημαντική Διάσκεψη.

Για περισσότερα από δέκα χρόνια, η Διαδικασία της Βαρκελώνης
ήταν σημείο αναφοράς για το διάλογο και τη συνεργασία σε πολλούς
τομείς. Ο στόχος της ήταν να εγκαθιδρύσει ένα κοινό τόπο ειρήνης,
σταθερότητας, ασφάλειας και ευημερίας για όλους στην περιοχή της
Ευρώπης και της Μεσογείου. Στοχεύει επίσης στην ανάπτυξη του αν-
θρώπινου δυναμικού και στην προώθηση της κατανόησης μεταξύ των
λαών.

Κατά τη διάρκεια της Φινλανδικής Προεδρίας, θα καταβάλουμε τις
μεγαλύτερες δυνατές προσπάθειες για να προωθήσουμε τη Διαδικα-
σία της Βαρκελώνης και να συνεργαστούμε για τους κοινούς μας στό-
χους. Σε αυτό το πλαίσιο, η Φινλανδία θα διοργανώσει τέσσερις
υπουργικές συναντήσεις, που αφορούν τις εξωτερικές υποθέσεις, το
περιβάλλον, το ρόλο των γυναικών στην κοινωνία και καθήκον των
υπουργών της Βιομηχανίας είναι να επικεντρωθούν στην οικονομική
συνεργασία. Επιπλέον, πολλά άλλα γεγονότα θα διοργανωθούν.

Ο τίτλος της Διάσκεψης αυτής είναι «η Ε.Ε. και οι επιχειρήσεις της
Μεσογείου απέναντι στις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης» και μας
προσκαλεί να αναλογιστούμε τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που πα-
ρουσιάζονται λόγω της παγκοσμιοποίησης. Αυτό το φαινόμενο επη-
ρεάζει όλες τις χώρες μας και όλους τους πολίτες.

Ο εκσυγχρονισμός των οικονομιών μας είναι απαραίτητος και
οδηγεί στη δυνατότητα των κρατών της EuroMed να αντιμετωπίσει τις
προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης και να επωφεληθούν από τις ευ-
καιρίες που παρουσιάζει πιο αποτελεσματικά.

Συνεπώς, η ενδυνάμωση της οικονομικής ενσωμάτωσης μεταξύ
της Ε.Ε. και των Μεσογειακών κρατών –σε συνδυασμό με την ενσω-
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μάτωση της νότιας περιοχής- θα διαμορφώσει έναν από τους κύριους
στόχους των επόμενων χρόνων.

Ένα από τα πιο καθαρά παραδείγματα συνεργασίας είναι στον
ενεργειακό τομέα. Η μεγάλη πρόκληση της οικονομικής ανάπτυξης
βρίσκεται στην ενεργειακή ασφάλεια και τιμές. Είναι βασικό στοιχείο
της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας. Και σχετικά με αυτό, είναι χαρά
μου να αναφέρω ότι μόλις σήμερα το Φόρουμ Ενέργειας της EuroMed
έλαβε χώρα στις Βρυξέλες.

Επιτρέψτε μου να μοιραστώ μαζί σας μερικές σκέψεις μου σχετικά
με τη Διαδικασία της Βαρκελώνης, από την πλευρά των Σκανδιναβι-
κών χωρών. Αν και οι χώρες της Βαλτικής μοιάζουν μακρινές, έχουμε
πολλά κοινά. Σε αναγνώριση αυτού, οι χώρες της Βαλτικής ονομά-
ζονται κάποιες φορές «Η Μεσόγειος του Βορρά».

Επί δεκαετίες, οι θάλασσες παρείχαν στους ανθρώπους τρόπους
επιβίωσης, διευκόλυναν τις οικονομικές και πολιτιστικές σχέσεις με-
ταξύ των κρατών και προσέφεραν ένα μέρος αναψυχής στο Βορρά
και στο Νότο.

Σκοπός της συνεργασίας και για τις Βαλτικές και τις Μεσογειακές
χώρες είναι να εξασφαλίσουν και να προωθήσουν τη σταθερότητα,
την ασφάλεια και την ευημερία σε αυτές τις περιοχές. Η οικονομική
συνεργασία είναι ένας σημαντικός τρόπος να προχωρήσουμε προς
αυτή την κατεύθυνση.

Η στενή συνεργασία και η ανταλλαγή των απόψεων δημιουργεί
τη δυνατότητα να μάθουμε από τις εμπειρίες των άλλων. Είναι ση-
μαντικό να χτίσουμε ανταγωνιστικές, δυναμικές κοινωνίες που ευη-
μερούν και να λάβουμε υπόψη τους κοινούς στόχους,
συμπεριλαμβανομένης και της αρχής της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στις ημέρες μας, εκτός από όλα τα θετικά που μας δίνει η θά-
λασσα, αντιμετωπίζουμε και κοινά περιβαλλοντικά προβλήματα. Η
Βαλτική Θάλασσα δεν είναι ό,τι καλύτερο από άποψη περιβαλλοντι-
κών συνθηκών και αν και έχουν ληφθεί πολιτικές αποφάσεις, υπάρ-
χουν κι άλλα ακόμη που μπορούν να γίνουν.

Συναντιόμαστε αμέσως μετά τις τραγικές εξελίξεις στη Μέση Ανα-
τολή, που στοίχισαν σε αθώα θύματα από όλες τις πλευρές και εκ-
φράζουμε τη συμπάθειά μας σε όλους όσοι τις έζησαν. Ως Ευρωπαϊκή
Προεδρία, η Φινλανδία ήταν ολοκληρωτικά και ενεργά δραστηριοποι-
ημένη στη διαχείριση της σοβαρής κατάστασης από την παύση των
εχθροπραξιών μέχρι την υλοποίηση του ψηφίσματος των Ηνωμένων
Εθνών 1701, που ξεκίνησε τη διαδικασία ανασυγκρότησης.

Για αυτούς τους λόγους, υπογραμμίζω την ανάγκη για ένα συνο-
λικό διάλογο μεταξύ των λαών, θρησκειών και πολιτισμών. Η ειρήνη
και η σταθερότητα είναι η βάση της οικονομίας και της ευημερίας των
πολιτών.

Πιστεύω ότι η Υπουργική Διάσκεψη θα μπορέσει να συνεισφέρει
στην ανάπτυξη της συνεργασίας μας. Μαζί θα μπορέσουμε να
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βρούμε πως η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας μπορεί να προσφέρει
νέες προοπτικές για την Ευρω-μεσογειακή συνεργασία και να μας
βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις της παγκοσμιοποίησης.

Οι τέσσερις θεματικές της Διάσκεψης έχουν ως βάση την παγκο-
σμιοποίηση. Και κατά τη γνώμη μου αυτή η λέξη δεν είναι απειλή αλλά
μια μεγάλη ευκαιρία για όλους μας. Ενδυναμώνοντας τη συνεργασία
μας σε αυτούς τους τομείς κάτω από τις πιέσεις της παγκοσμιοποί-
ησης, μπορούμε να αντεπεξέλθουμε και να επωφεληθούμε από αυτή.
Τέλος, κοινός μας στόχος είναι να δημιουργήσουμε μια ζώνη ειρήνης,
ευημερίας για όλους και ανθρωπιάς.

Παράλληλα, πιστεύω ότι αυτή η Διάσκεψη είναι μια καλή ευκαιρία
να γευτούμε τη γενναιόδωρη φιλοξενία της Ελλάδας.

Τέλος, μια μικρή πληροφορία. Η Φινλανδία φημίζεται για την αν-
ταγωνιστικότητά της, την έλλειψη διαφθοράς, το εκπαιδευτικό της σύ-
στημα και το υψηλό ποσοστό εισφοράς από το ΑΕΠ στην Έρευνα και
Τεχνολογία. Έχουμε ένα περίπτερο της Φινλανδίας όπου παρουσιά-
ζουμε αυτά τα θέματα. Ελπίζω να πάρετε κάποιες ιδέες από εκεί. 

Με αυτά τα λόγια, θα ήθελα να σας καλωσορίσω ξανά στη Διά-
σκεψη αυτή.» 

Στη συνέχεια, την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης, κή-
ρυξε ο υπουργός Βιομηχανίας και Εμπορίου τη Ιορδανίας Σαρίφ
Αλί Ζούμπι, ο οποίος τόνισε τα εξής: 

« Είναι μεγάλη τιμή για μένα που βρίσκομαι σήμερα εδώ. Ας μου
επιτρέψετε να ξεκινήσω εκφράζοντας τη βαθιά ευγνωμοσύνη μου
στην Ελληνική Κυβέρνηση για τη φιλοξενία της 6ης Υπουργικής Ευρω-
Μεσογειακής Διάσκεψης στο όμορφο νησί της Ρόδου και να συγχαρώ
την Κυβέρνηση της Φινλανδίας που ανέλαβε πρόσφατα την Προεδρία
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Η Διαδικασία της Βαρκελώνης, η οποία ξεκίνησε με την υπουργική
συνάντηση του 1995, αντιπροσωπεύει μια τομή στις σύγχρονες
Ευρω-μεσογειακές σχέσεις θέτοντας τα θεμέλια μίας νέας συνεργα-
σίας μεταξύ της Ευρώπης και των νοτίων γειτόνων της. Αυτό το οποίο
χαρακτηρίζει τη Διαδικασία πέρα από προηγούμενες πρωτοβουλίες
είναι η σχέση συμβίωσης στην καρδιά της Διαδικασίας μεταξύ πολιτι-
κής σταθερότητας, οικονομικής συνεργασίας και πολιτιστικής κατα-
νόησης. Η Ιορδανία πιστεύει βαθιά στην ιδέα ότι το εμπόριο προωθεί
την ειρήνη και η ειρήνη προωθεί το εμπόριο και ως εκ τούτου η Ιορ-
δανία επιδίωξε ενεργά να εφαρμόσει το σχέδιο δράσης για την Ευ-
ρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας που ενέκρινε η Ε.Ε. το 2005 για μία
ημερήσια διάταξη οικονομικής και πολιτικής μεταρρύθμισης.

Σήμερα η Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία παραμένει περισσότερο
από ποτέ σημαντική. Η επιτυχία της θα δημιουργήσει ευκαιρίες στη
νεολαία μας που τις έχει ανάγκη, θα δημιουργήσει σταθερότητα για
την επίτευξη ελευθερίας και θα δημιουργήσει ένα παγκόσμιο μοντέλο

660



αμοιβαίου σεβασμού μεταξύ των εθνών. Αυτό καθιστά τη συνεργασία
και το διάλογο όχι μόνον ως δίκαιες ιδέες αλλά ως σημαντικές στρα-
τηγικές για το μέλλον της ειρήνης και της κοινωνικής ευημερίας.

Ο Αραβικός κόσμος χρειάζεται σήμερα περισσότερο από ποτέ άλ-
λοτε τις μεταρρυθμίσεις. Το έλλειμμα σε ανθρώπινο δυναμικό είναι
σοβαρό: η ανεργία στις Αραβικές χώρες ανέρχεται στο 15%, το υψη-
λότερο ποσοστό στις αναπτυσσόμενες χώρες. Ο αναλφαβητισμός
υπολογίζεται σε 41,4%, με τα δύο τρίτα από αυτό το ποσοστό να είναι
οι γυναίκες. Ένας στους πέντε Άραβες επιβιώνει με λιγότερα από δύο
δολάρια την ημέρα και η φτώχεια αυξάνεται σε ένα μεγάλο μέρος του
πληθυσμού.

Με ένα δημογραφικό πληθυσμό που είναι σημαντικά νεότερος
από τον παγκόσμιο μέσο όρο –περίπου 38% του Αραβικού κόσμου
έχει ηλικία των 14 ετών- ο ρυθμός που χρειάζεται για τη δημιουργία
νέων ευκαιριών εργασίας είναι ανησυχητικός. Μία μελέτη της Παγκό-
σμιας Τράπεζας σε 16 χώρες της ΜΕΝΑ, δείχνει ότι 47 εκατομμύρια
νέες θέσεις χρειάζεται να δημιουργηθούν μέχρι το 2012 κυρίως για
να διατηρηθεί ο ρυθμός με νέες θέσεις στην Αραβική αγορά εργασίας.
Επιπλέον 6,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας θα χρειαστούν για να μει-
ωθεί ο ρυθμός της ανεργίας σε ποσοστό κάτω του 10%.

Σήμερα, ο Αραβικός κόσμος συγκεντρώνει μόνο το 1,5% του παγ-
κόσμιου δείκτη άμεσων ξένων επενδύσεων. Ο Αραβικός κόσμος θα
πρέπει να μπορεί να εκμεταλλευθεί τις δυνατότητες που έχει στην πε-
ριοχή, καθόσον έχει την ευκαιρία να επενδύσει στην περιοχή τουλά-
χιστον 420 δις. δολάρια από το ετήσιο εισόδημα πετρελαίου.
Προκειμένου να εκμεταλλευτούμε την ευκαιρία αυτή θα πρέπει να
αναπτύξουμε την εσωτερική μας δυνατότητα να δημιουργήσουμε ένα
ευνοϊκό επενδυτικό κλίμα και να παρουσιάσουμε ευκαιρίες για επεν-
δύσεις που θα είναι ικανές να προσελκύσουν εθνικές και ξένες επεν-
δύσεις σε παραγωγικούς τομείς που με τη σειρά τους θα
δημιουργήσουν ευκαιρίες εργασίας, οι οποίες θα βελτιώσουν τη ζωή
των λαών μας στην περιοχή μας. Επιτυχίες εγχώριων επενδυτών
μπορούν να αλλάξουν την αντίληψη του αραβικού κόσμου ως μια πε-
ριοχή με κινδύνους για τους επενδυτές και να δείξουν τη δυνατότητα
επιτυχών επενδύσεων με υψηλά αποτελέσματα για τις αραβικές κοι-
νωνίες και για τους γείτονες.

Τον Οκτώβριο του 2004, οι Υπουργοί στην 5η Ευρω-Μεσογειακή
Υπουργική Διάσκεψη, που πραγματοποιήθηκε στην Καζέρτα της Ιτα-
λίας, πρότειναν την έναρξη ενός Πανευρω-Μεσογειακού Διαλόγου για
το μέλλον της κλωστοϋφαντουργίας και της βιομηχανίας ένδυσης.
Μέχρι σήμερα ο διάλογος κατόρθωσε να επιτύχει μόνο μέρος των
στόχων. Από τις 5 ομάδες εργασίας, 9 προγράμματα έχουν υποβλη-
θεί, ενώ εκκρεμεί περαιτέρω επεξεργασία του προϋπολογισμού, του
πεδίου εργασίας και των τρόπων παράδοσης. Είναι πολύ σημαντικό
τα προγράμματα αυτά να οδηγήσουν σε αποτελέσματα που θα επη-
ρεάσουν θετικά την ανάπτυξη του τομέα στην ευρω-μεσογειακή ζώνη.
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Τα οφέλη των διμερών και εμπορικών συμφωνιών θα πρέπει να λη-
φθούν υπόψη κατά την εκπόνηση των κοινών βιομηχανικών στρατη-
γικών. Ειδάλλως οι προσπάθειές μας είναι πιθανόν να μην επιτύχουν
τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Ο χρόνος, οι πόροι και η προσπάθεια που κατέβαλαν η Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και οι χώρες της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας
για να προωθήσουν τη συνεργασία στα κλωστοϋφαντουργικά προ-
ϊόντα και στο ένδυμα αποτελεί παράδειγμα συγκεκριμένης προσπά-
θειας για την προώθηση της κοινής συμμετοχής, της εταιρικής σχέσης
και της αμοιβαίας ευημερίας ανάμεσα στις γειτονικές μας χώρες. Ως
εκ τούτου θα θέλαμε να εκφράσουμε τη βαθιά εκτίμησή μας προς την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τους συμπροέδρους κάθε ομάδας εργασίας
και τους συμμετέχοντες του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα εκ μέρους
της Ε.Ε. και των Μεσογειακών εταίρων της, οι οποίοι ανέλαβαν αυτήν
την πρωτοβουλία. Ελπίζουμε παρόμοιες πρωτοβουλίες να αναλη-
φθούν στο άμεσο μέλλον και σε άλλους τομείς κοινού ενδιαφέροντος.

Η Ιορδανία είναι αφοσιωμένη στην ιδέα της περιφερειακής ολο-
κλήρωσης, η οποία είναι το βασικό στοιχείο της Διαδικασίας της Βαρ-
κελώνης. Μία θετική εξέλιξη είναι το γεγονός ότι η Συμφωνία του
Αγκαντίρ κυρώθηκε πρόσφατα και από τα 4 μέλη. Η Ιορδανία επίσης
χαιρετίζει τη Διακήρυξη του Μαρακές για την απελευθέρωση του εμ-
πορίου των υπηρεσιών, η οποία πιστεύουμε ότι θα συνεισφέρει ση-
μαντικά στην οικονομική ολοκλήρωση της περιοχής.

Οι υπουργικές αυτές συναντήσεις μπορεί να προωθήσουν ακόμη
περισσότερο την διαδικασία ολοκλήρωσης και να οδηγήσουν τις
χώρες και τις περιοχής μας προς την περαιτέρω συνεργασία και ευη-
μερία.»

Κηρύσσοντας την έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης, ο
υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας τόνισε τα εξής:

«Είναι μεγάλη τιμή για την Ελληνική Κυβέρνηση, για όλους τους
Έλληνες, είναι τιμή και χαρά για εμένα προσωπικά, να σας υποδεχό-
μαστε σ’ αυτόν τον ιστορικό χώρο, με τον τόσο ισχυρό συμβολισμό.
Βρισκόμαστε σήμερα εδώ, χάρις στο συνάδελφο υπουργό Εμπορίου
και Βιομηχανίας της Φινλανδίας, τον Προεδρεύοντα του Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης Μάουρι Πεκαρίνεν,
που ευγενικά αποδέχτηκε την πρότασή μου να συνδιοργανώσουμε
την 6η Ευρω-Μεσογειακή Υπουργική Διάσκεψη για τη Βιομηχανία, στη
Ρόδο. Τον ευχαριστώ θερμά για την υποστήριξη και τη συνεργασία
μας. Ευχαριστώ, επίσης, τον Επίτροπο κ. Φερχόιγκεν, την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή και τα στελέχη της για τη συνεργασία που είχαμε
στην προετοιμασία της Διάσκεψης. Καλωσορίζω όλους τους συναδέλ-
φους, όλες τις αντιπροσωπείες που συμμετέχουν στη Διάσκεψη. Εύ-
χομαι σε όλες και όλους σας ευχάριστη παραμονή. Εύχομαι,
προπάντων, οι εργασίες της Διάσκεψής μας να αποδώσουν τα απο-
τελέσματα που όλοι προσδοκούμε. Να ανοίξουν πιο πλατιά τους δρό-
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μους που χαράξαμε για την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, ώστε να
φτάσουμε πιο γρήγορα στους κοινούς μας στόχους.

Η Μεσόγειος, η περιοχή μας, αποτελεί εδώ και χιλιετίες, σταυρο-
δρόμι του Κόσμου. Ήταν και παραμένει χώρος συνάντησης ανάμεσα
στην Ανατολή και τη Δύση, το Βορρά και το Νότο. Ήταν και παραμένει
μια ανοικτή γέφυρα οικονομικών, επιχειρηματικών και εμπορικών συ-
νεργασιών, ανάμεσα στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Ασία και
τη Βόρειο Αφρική. Ήταν και παραμένει χώρος ζύμωσης των Παραδό-
σεων και των Πολιτισμών του Κόσμου. Σ’ αυτή την ιστορική πραγμα-
τικότητα, η Ε.Ε. και οι Χώρες της Μεσογείου οικοδομούμε, τα
τελευταία χρόνια, ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας για το οικονομικό μέλ-
λον της περιοχής και την πρόοδο όλων των λαών. Η Διακήρυξη της
Βαρκελώνης του 1995, έχει ορίσει με σαφήνεια τους στόχους που
οφείλουμε και μπορούμε να κατακτήσουμε. Η Νέα Εποχή (η Εποχή
της Παγκοσμιότητας, της Ψηφιακής Επανάστασης, των ραγδαίων εξε-
λίξεων), μας καλεί να συντονίσουμε το βηματισμό μας. Μας καλεί να
επενδύσουμε στην Έρευνα και τη σύνδεσή της με την παραγωγή. Να
επενδύσουμε στις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, το ανθρώπινο κε-
φάλαιο. Να επενδύσουμε στην ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια,
τη διεθνή συνεργασία. Να δούμε και να κάνουμε σήμερα εκείνα που
απαιτεί το αύριο. Βρισκόμαστε, σήμερα, εδώ, για να επαναβεβαι-
ώσουμε την κοινή βούλησή μας στο δρόμο της ειρήνης, της ανάπτυ-
ξης και της προόδου, για όλους τους λαούς, όλους τους πολίτες της
περιοχής. Αυτός είναι ο απώτερος κοινός στόχος:
- Η εμπέδωση της ειρήνης, της σταθερότητας και της ασφάλειας

για όλους.
- Η σύσφιξη των διμερών και πολυμερών σχέσεών μας.
- Η συνεργασία για την οικονομική ανάπτυξη και την πρόοδο όλων

των λαών της Ευρώπης και της Μεσογείου. 
Είμαστε εδώ για να συμφωνήσουμε στη δημιουργία των δομών

και των υποδομών που απαιτούνται για μια νέα δυναμική ώθηση στην
Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, στον τομέα της Βιομηχανίας. Είμαστε
εδώ για να σχεδιάσουμε και να αναλάβουμε νέες πρωτοβουλίες, αλλά
και για να συντονίσουμε ακόμη πιο πολύ τα βήματά μας σε κοινούς
δρόμους. Να συμφωνήσουμε… 
- στην ανάπτυξη μηχανισμών και δικτύων συνεργασίας, σε αντα-

γωνιστικές βιομηχανικούς τομείς. 
- στη θέσπιση κινήτρων για την προσέλκυση περισσότερων επεν-

δύσεων, 
- στην υιοθέτηση καινοτόμων μεθόδων, ικανών να βελτιώσουν την

ποιότητα, την παραγωγικότητα, την ανταγωνιστικότητα των προ-
ϊόντων μας.
Αυτό άλλωστε είναι το κλειδί για την ανάπτυξη και την πρόοδο,

σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από την Παγκοσμιότητα και τον εν-
τεινόμενο ανταγωνισμό.
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Η Μεσογειακή Πολιτική της Ε.Ε. παράγει, ήδη, θετικά αποτελέ-
σματα και διαμορφώνει νέες προοπτικές για όλες τις χώρες της Με-
σογείου. Με τη δημιουργία της Ζώνης Ελεύθερου Εμπορίου (μέχρι το
2010) ανοίγουν νέες αγορές 300 εκατ. πολιτών-καταναλωτών και οι-
κοδομούνται γέφυρες ανταλλαγών και συνεργασιών με ακόμη περισ-
σότερες αγορές. Δημιουργούνται νέες ευκαιρίες… 
- για επενδύσεις, 
- για μεικτές επιχειρήσεις,
- για συνεργασίες σε πολλούς και ενδιαφέροντες τομείς.
Στη βιομηχανία πρώτ’ απ’ όλα:
- Στην τυποποίηση και τη μεταποίηση, 
- στην επεξεργασία και τη συσκευασία τροφίμων.
- στην αγροτοβιομηχανία, 
- στην κλωστοϋφαντουργία, τα είδη ένδυσης και τα φάρμακα,
- στις νέες τεχνολογίες. 
Αλλά και…
- Στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
- Στις ενεργειακές υποδομές. 
- Στις τηλεπικοινωνίες.
- Στις Μεταφορές. 
- Στο ναυπηγοεπισκευαστικό τομέα.
- Στη διαχείριση των υδάτινων πόρων.
- Στον τουριστικό τομέα. 
- Στην Εκπαίδευση και τον Πολιτισμό.

Η Ελλάδα στηρίζει έμπρακτα τη δημιουργία περιφερειακών Αγο-
ρών, καθώς προσφέρουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης και προόδου για
όλους. Μόλις πρόσφατα, στις αρχές Ιουλίου, ξεκίνησε τη λειτουργία
της, μια μεγάλη ενιαία περιφερειακή Αγορά στο χώρο της Ενέργειας.
Αναφέρομαι στην Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης, η ιδρυτική συνθήκη της οποίας υπογράφηκε στην Αθήνα, τον πε-
ρασμένο Οκτώβριο και αποτελεί, ήδη, ζωντανή πραγματικότητα. Η
λειτουργία της δημιουργεί μια νέα δυναμική, μια νέα προοπτική συ-
νεργασίας και ανάπτυξης στην ευρύτερη περιοχή. Φέρνει τεράστιες
επενδύσεις στην περιοχή, που μόνο στον τομέα του ηλεκτρισμού, τα
επόμενα 15 χρόνια, εκτιμώνται στα 21 δις ευρώ. Αποτελεί, ταυτό-
χρονα, μια σημαντική αναφορά για όλους εμάς που καλούμαστε, να
σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε, με γρήγορους ρυθμούς, τη συνερ-
γασία των Μεσογειακών χωρών και στους βιομηχανικούς κλάδους.

Η Ελλάδα, μια Μεσογειακή χώρα, ένα από τα παλαιότερα μέλη
της Ε.Ε., προωθεί δυναμικά την εταιρική σχέση της Ευρω-Μεσογει-
ακής Συνεργασίας. Υποστηρίζουμε ένθερμα τη δημιουργία Ζώνης
Ελευθέρου Εμπορίου στην περιοχή και εργαζόμαστε εντατικά για να
γίνει πραγματικότητα, ο στόχος αυτός. Επιδιώκουμε την ενδυνάμωση
της διμερούς και πολυμερούς συνεργασίας, με όλα τα κράτη της ευ-
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ρύτερης περιοχής μας. Αναπτύσσουμε σχέσεις συνεργασίας με τα
κράτη της Μεσογείου σε όλους τους τομείς. Στηρίζουμε τη βιομηχανική
συνεργασία στην περιοχή. 

Η Ελλάδα, προσανατολίζει σήμερα τις επενδυτικές δυνάμεις της
στη δημιουργία μεικτών επιχειρήσεων και την ανάπτυξη διεθνών κοι-
νοπραξιών. Μπορεί, ταυτόχρονα, να φιλοξενεί τα στρατηγεία και τα
ερευνητικά κέντρα επιχειρήσεων, που θέλουν να αναπτύξουν τις δρα-
στηριότητές τους, τόσο στις χώρες της Ν.Α. Ευρώπης όσο και στις
χώρες του Μεσογειακού Νότου. Μπορεί να λειτουργεί ως κόμβος… 
- συνδυασμένων μεταφορών, 
- διακομιστικού εμπορίου, 
- μεταφοράς ενέργειας, 
- οικονομικών και πολιτιστικών συνεργασιών.

Η Ελλάδα έχει θεμελιώσει και βελτιώνει διαρκώς ένα σταθερό και
γόνιμο επιχειρηματικό περιβάλλον. Με έμφαση…
- στη βελτίωση της ποιότητας, της παραγωγικότητας, της ανταγω-

νιστικότητας,
- στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας,
- στη εξωστρέφεια της Οικονομίας,
- στην προστασία του περιβάλλοντος,
- στην αύξηση της απασχόλησης,
- στην ενίσχυση της Κοινωνικής Συνοχής.

Είναι πύλη εισόδου της Μ. Ανατολής και του Μεσογειακού Νότου
προς την Ευρώπη. 

Η πρόκληση της Παγκοσμιότητας διαμορφώνει τη μείζονα ανα-
πτυξιακή κατεύθυνση για την περιοχή μας. Απαιτεί να πορευτούμε
ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητα και επενδύοντας στη Γνώση, στην
καινοτομία, τις νέες τεχνολογίες. Απαιτεί δράσεις ευθύνης και διορα-
τικότητας. Απαιτεί συνεργασία σε κλίμα σταθερότητας και ασφάλειας.
Μόνο έτσι δημιουργούμε τους όρους και τις προϋποθέσεις που εγ-
γυώνται καλύτερη ζωή για τους πολίτες. Η Διάσκεψη αυτή μπορεί να
αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα στη νέα προοπτική για ολόκληρη την
ευρύτερη περιοχή μας. Είναι η ώρα να εργαστούμε όλοι μαζί…
- ανοίγοντας νέες δυνατότητες οικονομικής συνεργασίας. 
- Φέρνοντας πιο κοντά τους λαούς της περιοχής μας. 
- Δημιουργώντας ένα καλύτερο μέλλον για τις επόμενες γενιές.

Η πρόκληση και η ευκαιρία είναι για όλους.»
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Σταθερά στους δείκτες 
ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας 

η Ελλάδα 
για το 2006-2007 

Αθήνα, 29 Σεπτεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, σχετικά με τη
δημοσιοποίηση των δεικτών οικονομικής ανταγωνιστικότητας
2006-2007 από το World Economic Forum, έκανε την ακόλουθη
δήλωση:

«Η έκθεση του World Economic Forum εκπονείται με στατιστικά
στοιχεία τα οποία λαμβάνει από εθνικές στατιστικές υπηρεσίες και διε-
θνείς φορείς, όπως η Eurostat και η Παγκόσμια Τράπεζα. Επίσης βα-
σίζεται σε ερωτηματολόγια, τα οποία απαντώνται από επιχειρηματίες.
Περιλαμβάνει δύο δείκτες: το δείκτη Ολικής Ανταγωνιστικότητας και το
δείκτη Επιχειρηματικής Ανταγωνιστικότητας. Σχετικά με την εξέλιξη των
δεικτών ανταγωνιστικότητας της χώρας επισημαίνονται τα ακόλουθα: 

Πρώτον, ως προς το δείκτη Ολικής Ανταγωνιστικότητας, η Ελ-
λάδα κατατάσσεται φέτος στην 47η θέση μεταξύ 125 χωρών, κατα-
λαμβάνει δηλαδή την ίδια θέση με πέρυσι, παρότι στις εξεταζόμενες
χώρες προστέθηκαν 8. 

Δεύτερον, η Ελλάδα είναι 11η μεταξύ των 125 χωρών στους δεί-
κτες που αφορούν στην υγεία και την πρωτοβάθμια εκπαίδευση,
29η στο δείκτη των υποδομών και 34η όσον αφορά την τριτοβάθμια
εκπαίδευση και κατάρτιση. Επιπλέον, η θέση της χώρας μας
φέτος παρουσιάζει βελτίωση κατά 3 θέσεις στο δείκτη των θε-
σμών.

Τρίτον, η Ελλάδα, σε σύγκριση με τις 25 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης της οποία είναι μέλος, παρουσιάζει βελτίωση στις 5 από
τις 9 κατηγορίες του δείκτη Ολικής Ανταγωνιστικότητας και συγ-
κεκριμένα στις κατηγορίες που αφορούν τους θεσμούς, τις υποδο-
μές, την υγεία και τη βασική εκπαίδευση, την τεχνολογική
ετοιμότητα, τη λειτουργία και τη στρατηγική επιχείρησης.

Τέταρτον, στο διάστημα από το 2002 έως το 2004 η κατάταξη
της χώρας μας υποχώρησε κατά 20 θέσεις στον συγκεκριμένο
δείκτη (από την 31η στην 51η θέση μεταξύ 104 χωρών). Αντιθέτως,
από το 2004 έως σήμερα, παρότι προστέθηκαν 21 νέες χώρες, η
θέση της χώρας βελτιώθηκε κατά 4 θέσεις (από την 51η στην 47η

θέση).
Πέμπτον, η θέση της Ελλάδας ως προς την ανταγωνιστικότητα

βελτιώθηκε φέτος κατά 8 θέσεις με βάση την έκθεση του Interna-
tional Institute for Management Development (IMD) και κατά 2 θέ-
σεις σύμφωνα με την κατάταξη της έκθεσης Doing Business της
Παγκόσμιας Τράπεζας.
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Είναι σαφές ότι τα προβλήματα δεκαετιών δεν μπορούν να λυ-
θούν δια μιας. Τα στοιχεία της έκθεσης του World Economic Forum,
ωστόσο, ενέχουν θετικά μηνύματα για την πολιτική μας και τις προ-
σπάθειές μας προς την κατεύθυνση της ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας.
Η Κυβέρνηση εξακολουθεί να εργάζεται μεθοδικά για την επίτευξη των
στόχων της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής συνο-
χής, προσηλωμένη στο μεταρρυθμιστικό της πρόγραμμα.»
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Και νέα απόφαση για την εξοικονόμηση ενέργειας 
στο Δημόσιο Τομέα 

Αθήνα, 9 Οκτωβρίου 2006

Ο υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
κ. Προκόπης Παυλόπουλος, ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομι-
κών κ. Γιώργος Αλογοσκούφης και ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δη-
μήτρης Σιούφας υπέγραψαν Κοινή Υπουργική Απόφαση που
αφορά την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο τομέα. 

Με την ευκαιρία αυτή ο κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
παραμέτρους της ενεργειακής πολιτικής που εφαρμόζουμε τους τε-
λευταίους 30 μήνες. Τα Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών μαζί με το Υπουργείο
Ανάπτυξης κάνουν μία ακόμη παρέμβαση για την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας που αποτελεί άλλωστε και κυρίαρχο ενεργειακό στόχο και της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Υπενθυμίζω: 
• Το μεγάλο πρόγραμμα αντιστάθμισης της αέργου ισχύος με

εγκατάσταση πυκνωτών στα κτίρια του δημόσιου τομέα που ξεκί-
νησε τον Μάιο του 2005 και επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια τον
Σεπτέμβριο του ιδίου έτους απέδωσε σημαντικά οφέλη τόσο μεί-
ωσης των απωλειών αλλά και ισχυροποίησης του συστήματος με-
ταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Την πρωτοβουλία για τη σύνδεση των κτιρίων του δημοσίου
με φυσικό αέριο, στις περιπτώσεις που υπάρχει δίκτυο φυσικού
αερίου.

• Τις αποφάσεις παροχής οικονομικών κινήτρων σε μεγάλους
βιομηχανικούς πελάτες για τον περιορισμό της ζήτησης ισχύος
το θέρος του 2005 και του 2006.

• Την εφαρμογή του μέτρου του περιορισμού της λειτουργίας
των αρδευτικών συστημάτων κατά τις ώρες της θερινής αιχ-
μής με στόχο όχι μόνο την διασφάλιση της ευστάθειας του συστή-
ματος και την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού αλλά και την
αναστροφή της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα των γε-
ωργικών περιοχών, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέρ-
γειας.

• Την κοινή εγκύκλιος με τον υπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης Προκόπη Παυλόπουλο που αφο-
ρούσε την εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο τομέα κατά
το διάστημα από 3 Ιουλίου 2006 έως το τέλος Αυγούστου 2006
(περίοδος αιχμής φορτίου). 

• Την εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για τους τρόπους
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εξοικονόμησης ενέργειας στην οικία, στο γραφείο και στη χρήση
του αυτοκινήτου.
Στόχος της κυβερνητικής πολιτικής είναι η εξοικονόμηση ενέρ-

γειας να αποτελέσει βασικό στοιχείο της καθημερινότητας του
Έλληνα πολίτη καταναλωτή. Ένα νέο εθνικό στόχο με οικονομι-
κές και περιβαλλοντικές προεκτάσεις. 

Είμαστε σταθερά προσανατολισμένοι στη μείωση της υπερ-
κατανάλωσης ενέργειας στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Οφείλει
το δημόσιο να δίνει το καλό παράδειγμα και ελπίζουμε ότι θα απο-
τελέσει ένα βήμα που θα ενθαρρύνει τους πολίτες, τα νοικοκυριά αλλά
και τον ιδιωτικό τομέα να υιοθετήσουν την εξοικονόμηση στην καθη-
μερινή διαχείριση ενέργειας.

Άλλωστε πέραν του σημαντικού οικονομικού οφέλους η μείωση
της κατανάλωσης των ενεργειακών μας πόρων αποτελεί και πα-
ρακαταθήκη στις επόμενες γενιές.»

Τα μέτρα εξοικονόμησης αφορούν τα κτίρια του Δημόσιου τομέα
(ιδιόκτητα ή μισθωμένα), της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευόμε-
νων Φορέων. 

Προβλέπουν την μέχρι τις 30 Μαρτίου 2007 αντικατάσταση όλων
των φωτιστικών σωμάτων που αποτελούνται από λαμπτήρες πυρα-
κτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της
Β, με λαμπτήρες φθορισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β,
εφοδιασμένους με ενσωματωμένο ή εξωτερικό στραγγαλιστικό πηνίο,
τύπου ηλεκτρονικού ή ηλεκτρονικού με ρύθμιση και εναλλακτικά μα-
γνητικού τύπου υψηλής απόδοσης, αποκλειόμενης της χρήσης μα-
γνητικών πηνίων υψηλών απωλειών και τύπου standard, με
εφαρμογή, κατά τα λοιπά, της κοινής υπουργικής απόφασης
Δ6/Β/17682/16-10-2001.

Επίσης προβλέπεται η προκύπτουσα φωτεινότητα σε lux μετά την
αντικατάσταση των λαμπτήρων να μην υπερβαίνει την υφιστάμενη
πριν την παρέμβαση καθώς και η εγκατάσταση καταλλήλων διατά-
ξεων αυτοματισμού, κατά περίπτωση εφαρμογής (π.χ. διάδρομοι
ορόφων, κοινόχρηστοι χώροι, κ.λπ.) για τον έλεγχο της σβέσης ή/και
τη μείωση της φωτεινότητας των συστημάτων αυτών ώστε να επιτυγ-
χάνεται περαιτέρω εξοικονόμηση ενέργειας.

Η περίπτωση τυχόν μείωσης του συντελεστού ισχύος (συνφ) της
συνολικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης του κτηρίου μετά την πα-
ρέμβαση, πρέπει να αντιμετωπίζεται σε κεντρικό επίπεδο ανά κτήριο
με προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού αντιστάθμισης ώστε ο συντε-
λεστής ισχύος να τηρείται πάντοτε πάνω από το όριο του 0,95.

Ο κεντρικός συντονισμός των παρεμβάσεων θα ασκείται από τον
γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης κ. Αθανάσιο Βεζυργιάννη και τον γενικό γραμ-
ματέα του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου. 
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Διακρατική συμφωνία Ελλάδος - Νοτίου Αφρικής 
για επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία 

Αθήνα, 30 Οκτωβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας υπέγραψε με τον
υπουργό Επιστήμης και Τεχνολογίας της Δημοκρατίας της Νοτίου
Αφρικής Mosibudi Mangena διακρατική Συμφωνία επιστημονικής και
τεχνολογικής συνεργασίας 

Στη συνάντηση των δύο υπουργών και στην υπογραφή της Συμ-
φωνίας παρευρίσκονταν ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπα-
θανασίου, ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας
καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, ο πρέσβης της Νοτίου Αφρικής στην
Ελλάδα Jannie Momberg καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες των
δύο πλευρών. 

Η Συμφωνία θα έχει πενταετή ισχύ, με αυτόματη ανανέωση για
πενταετείς περιόδους, και ορίζει, μεταξύ άλλων, συνεργασία των δύο
πλευρών σε θέματα ερευνητικών, αναπτυξιακών και επιστημονικών
έργων καθώς και τη διοργάνωση σεμιναρίων, συμποσίων και ημερί-
δων σε πεδία κοινού ενδιαφέροντος.
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Παγκόσμια Διάσκεψη στην Αθήνα ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ 
για μικρομεσαίες επιχειρήσεις 

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, οι υφυπουργοί Ανά-
πτυξης Αναστάσιος Νεράντζης και Γιάννης Παπαθανασίου, και ο
γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, έδωσαν
συνέντευξη Τύπου σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης. Στη συνέντευξη
παρέστη εκ μέρους του ΟΟΣΑ, ο Sergio Arzeni, διευθυντής του Κέν-
τρου για την Επιχειρηματικότητα, τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και
την Τοπική Ανάπτυξη. 

Σκοπός της συνέντευξης Τύπου ήταν η ενημέρωση σχετικά με την
Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ με θέμα «Εξάλειψη των Εμ-
ποδίων Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις Διε-
θνείς Αγορές», η οποία οργανώνεται από την ελληνική Κυβέρνηση,
σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανά-
πτυξης (ΟΟΣΑ) και την Οικονομική Συνεργασία Ασίας - Ειρηνικού
(ΟΣΑΕ), στην Αθήνα, 6-8 Νοεμβρίου 2006, στο ξενοδοχείο ΑΣΤΗΡ
ΠΑΛΑΣ, στη Βουλιαγμένη. 

Στη συνέντευξη Τύπου ο κ. Δ. Σιούφας τόνισε τα εξής: 
Σκοπός αυτής της συνέντευξης Τύπου είναι να σας δώσουμε πλη-

ροφορίες σχετικά με την Παγκόσμια Διάσκεψη του ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ με
θέμα «Εξάλειψη των εμποδίων πρόσβασης των μικρομεσαίων επι-
χειρήσεων στις διεθνείς αγορές». 

Η Διάσκεψη οργανώνεται από την ελληνική Κυβέρνηση (υπουρ-
γείο Ανάπτυξης), σε συνεργασία με τον Οργανισμό Οικονομικής Συ-
νεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) και την Οικονομική Συνεργασία
Ασίας Ειρηνικού (ΟΣΑΕ), στην Αθήνα, από 6 έως 8 Νοεμβρίου 2006,
στη Βουλιαγμένη.

Σημειώνω την παρουσία του εκπρόσωπου του ΟΟΣΑ κ. Sergio
Arzeni, αρμόδιο για θέματα Επιχειρηματικότητας, ΜΜΕ και της Τοπι-
κής Ανάπτυξης.

Σας υπενθυμίζω ότι το υπουργείο Ανάπτυξης σε συνεργασία με
το υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχουν αναλάβει πρω-
τεύοντα ρόλο στη δραστηριότητα που προωθεί ο Οργανισμός Οικο-
νομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) για την εξάλειψη των
εμποδίων πρόσβασης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στις διεθνείς
αγορές, μαζί με τη Νέα Ζηλανδία, η οποία ανήκει στην Οικονομική Συ-
νεργασία Ασίας Ειρηνικού (APEC).

Με επιστολή μου είχα προτείνει (7 Ιουλίου 2004) στο γενικό γραμ-
ματέα του ΟΟΣΑ Donald Johnston την οργάνωση στην Ελλάδα της
επόμενης Υπουργικής Διάσκεψης του ΟΟΣΑ για τις Μικρομεσαίες Επι-
χειρήσεις, μετά από αυτή της Κωνσταντινούπολης (Ιούνιος του 2004).
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Στην απάντησή του (4 Νοεμβρίου 2004) ο αναπληρωτής γενικός
γραμματέας του ΟΟΣΑ H. Schlögl με ενημέρωσε ότι δεν προβλέπεται
η διοργάνωση τέτοιας (Υπουργικής) Διάσκεψης, αλλά πρότεινε να
αναλάβει η Ελλάδα πρωτεύοντα ρόλο σε δραστηριότητα του ΟΟΣΑ
για τη διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων. 

Αποδέχθηκα με επιστολή μου (22 Μαρτίου 2005) την πρόταση του
κ. Schlogl, λόγω του ιδιαίτερου ενδιαφέροντος της Ελλάδος για την
εξωστρέφεια και τη διεθνοποίηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων.

Ο ρόλος της χώρας μας στη δραστηριότητα αυτή του ΟΟΣΑ ειδι-
κότερα, συνίσταται:

Πρώτον, στη συμμετοχή στην εκπόνηση διεθνούς μελέτης του
ΟΟΣΑ για τον εντοπισμό των εμποδίων διεθνοποίησης των Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων, των μέτρων που λαμβάνουν σήμερα τα κράτη
για τη διεθνοποίηση των ΜΜΕ καθώς και για τις μελλοντικές πρωτο-
βουλίες των κρατών και των διεθνών οργανισμών για την εξάλειψη
των εμποδίων αυτών. 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων της διεθνούς έρευνας, μαζί με
την ανάλυση διεθνών μελετών για το θέμα της διεθνοποίησης των
ΜΜΕ περιέχονται στο υποστηρικτικό κείμενο των εργασιών της Διά-
σκεψης, το οποίο θα διανεμηθεί στη Διάσκεψη

Δεύτερον, στη συμμετοχή στην οργάνωση Παγκόσμιας Διάσκε-
ψης του ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ στις 6 - 8 Νοεμβρίου 2006 στην Αθήνα με θέμα
«Εξάλειψη των Εμποδίων Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρή-
σεων στις διεθνείς αγορές».

Κύριος στόχος της Διάσκεψης είναι να προσδιορίσει αποδοτι-
κούς οικονομικά μηχανισμούς για την άρση ή τη μείωση των εμπο-
δίων πρόσβασης των ΜΜΕ στις Διεθνείς Αγορές και την προώθηση
της διεθνοποίησης των εν λόγω επιχειρήσεων. 

Η Διάσκεψη θα συμβάλει στην εξέταση του πώς αντιλαμβάνονται
οι ίδιες οι ΜΜΕ τα εμπόδια πρόσβασής τους στις Διεθνείς Αγορές.
Κατά τις εργασίες της θα παρουσιαστούν καλές πρακτικές και προ-
γράμματα στήριξης που εφαρμόζουν οι διάφορες κυβερνήσεις, τόσο
σε εθνικό όσο και σε τοπικό επίπεδο, ώστε να αντιμετωπιστούν απο-
τελεσματικά αυτά τα εμπόδια.

Στη Παγκόσμια Διάσκεψη προβλέπεται ότι θα συμμετάσχουν εκ-
πρόσωποι από περίπου 62 χώρες, από περίπου 15 Διεθνείς Οργα-
νισμούς, καθώς και Έλληνες εκπρόσωποι από υπουργεία, φορείς του
ιδιωτικού και του δημοσίου τομέα, Τράπεζες, Επιμελητήρια, Οργανώ-
σεις των επιχειρήσεων, κ. α. 

Πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους να διεθνοποιηθούν ή να επεκτεί-
νουν τις ήδη υπάρχουσες διεθνείς δραστηριότητές τους είναι γνωστά
και περιορίζουν την ικανότητα των επιχειρήσεων αυτών να ξεκινή-
σουν, να αναπτύξουν ή να διατηρήσουν τις επιχειρηματικές τους δρα-
στηριότητες στις διεθνείς αγορές. 
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Οι στόχοι της Παγκόσμιας Διάσκεψης ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ είναι οι εξής:
 Συμβολή στην καλύτερη κατανόηση των εμποδίων διεθνοποίησης

των ΜΜΕ
 Επισκόπηση των ορθών πολιτικών και προγραμμάτων για τις

ΜΜΕ, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο, για την αντιμετώπιση των εμ-
ποδίων διεθνοποίησης 

 Διατύπωση προτάσεων πολιτικής με στόχο τη μείωση ή την εξά-
λειψη των εμποδίων που αντιμετωπίζουν οι ΜΜΕ στην προσπά-
θειά τους να αποκτήσουν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές. 

 Προσδιορισμός των αποδοτικών οικονομικά μηχανισμών και
πρωτοβουλιών για την εξάλειψη των εν λόγω εμποδίων, σε διε-
θνές, εθνικό και τοπικό επίπεδο.
Το πρόγραμμα της Διάσκεψης (που σας διανέμεται στην προκα-

ταρκτική του μορφή) περιλαμβάνει τα ακόλουθα:
• Η επίσημη έναρξη των εργασιών της Διάσκεψης θα γίνει στις 6

Νοεμβρίου, στις 18.30 το απόγευμα, με την παρουσία υπουργών
από διάφορα κράτη (Μεξικό, Τουρκία, Ουκρανία, Βιετνάμ, Σενε-
γάλη) που θα απευθύνουν χαιρετισμό. 

• Την επόμενη ημέρα στις 7 Νοεμβρίου το πρωί, θα παρουσιαστούν
στην ολομέλεια, οι βασικές πτυχές της Διεθνοποίησης των ΜΜΕ και
των αποτελεσμάτων της Διεθνούς έρευνας του ΟΟΣΑ. για το θέμα.

• Στη συνέχεια, σε δύο παράλληλες συνεδριάσεις θα αναλυθούν τα
κυριότερα εμπόδια πρόσβασης στις διεθνείς αγορές, όπως τα αν-
τιλαμβάνονται οι ίδιες οι ΜΜΕ και οι χώρες-μέλη, και θα παρου-
σιαστούν οι υπάρχοντες μηχανισμοί για την εξάλειψη αυτών των
εμποδίων.

• Επίσης, θα συζητηθούν τα εσωτερικά και τα εξωτερικά εμπόδια
που συναντούν οι ΜΜΕ στη διεθνοποίησή τους, δηλαδή στην
προσπάθειά τους να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στις
διεθνείς αγορές καθώς και οι ενέργειες από τις κυβερνήσεις, τον
ιδιωτικό τομέα και τις ίδιες τις επιχειρήσεις για την εξάλειψη αυτών
των εμποδίων.

• Το βράδυ, στις 7 Νοεμβρίου, στις 20:30, θα παρατεθεί επίσημο
δείπνο.

• Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί στις 8 Νοεμβρίου το απόγευμα με
την παρουσίαση σε Ολομέλεια:
Των συμπερασμάτων των επιμέρους συνεδριάσεων 
Του Σχεδίου Δράσης των Αθηνών του ΟΟΣΑ-ΟΣΑΕ για την εξά-

λειψη των εμποδίων πρόσβασης των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές
Της πρωτοβουλίας BIAC-OECD για τη διευκόλυνση της πρόσβα-

σης των ΜΜΕ στις διεθνείς αγορές, μέσω ενός μηχανισμού πληρο-
φόρησης και συνεργασίας μεταξύ των Πολυεθνικών Επιχειρήσεων
και των ΜΜΕ. Σημειώνω ότι η BIAC είναι η Συμβουλευτική Επιτροπή
του ΟΟΣΑ για τη Βιομηχανία και τις Επιχειρήσεις. 
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Η παραπάνω πρωτοβουλία BIAC- OECD, η έναρξη της οποίας
θα ανακοινωθεί στη Διάσκεψη, βασίστηκε στην πρότασή μου για τη
δημιουργία, με τη συμβολή της BIAC, ενός τέτοιου μηχανισμού, πρό-
ταση την οποία είχα διατυπώσει με σχετική μου επιστολή, τον περα-
σμένο Μάρτιο, προς τον αναπληρωτή γενικό γραμματέα του ΟΟΣΑ,
Dr. Schlogl. 

Σκοπός του μηχανισμού αυτού είναι η υποστήριξη των μικρομε-
σαίων επιχειρήσεων με την παροχή πληροφοριών για τις διεθνείς
αγορές, καθώς και την αξιοποίηση της εμπειρίας και των υποδομών
που διαθέτουν οι μεγάλες επιχειρήσεις σχετικά με τις ξένες αγορές
στις οποίες οι μικρομεσαίες επιθυμούν να έχουν πρόσβαση. 

Στην απαντητική του αποστολή ο Dr. Schlogl με ευχαρίστησε για
την ενδιαφέρουσα, όπως τη χαρακτήρισε, πρωτοβουλία μου, για τη
δημιουργία του μηχανισμού αυτού, και επεσήμανε ότι αυτή θα μπο-
ρούσε να έχει τεράστια πρακτικά οφέλη για τις ΜΜΕ. 

Στο κλείσιμο των εργασιών της Διάσκεψης θα απευθύνει χαιρετι-
σμό ο υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών κ. Αλογοσκούφης.

Αμέσως μετά το κλείσιμο των εργασιών της Διάσκεψης,(δηλ. μετά
τις 17.30 την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου), θα πραγματοποιηθεί συνέντευξη
Τύπου, όπου θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα της Διάσκεψης 

Οι δημοσιογράφοι προσκαλούνται να συμμετάσχουν στη Διά-
σκεψη, όπου θα τους παρασχεθεί κάθε τεχνική διευκόλυνση σε ειδικά
διαμορφωμένη αίθουσα.

Για τη συμμετοχή σας χρειάζεται να έχετε κάνει εγγραφή. 
Την εγγραφή σας μπορείτε να την κάνετε μέσω της ιστοσελίδας

της Διάσκεψης www.oecdathens.gr, με τον κωδικό 1734 ή με τη συμ-
πλήρωση της φόρμας εγγραφής που σας διανέμουμε τώρα.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, τόνισε τα ακό-
λουθα: 

«Φιλοξενούμε στην Ελλάδα αυτή τη σημαντική Διεθνή Διάσκεψη.
Ο υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Σιούφας, φώτισε όλες τις πτυχές αυτής
της Συνδιάσκεψης και την ελληνική συμβολή της. Θα ήθελα, επιγραμ-
ματικά, επίσης, να προσθέσω τα ακόλουθα: Στο καίριο ερώτημα αν
οι μικρές και οι πολύ μικρές επιχειρήσεις μπορούν να αποσπάσουν
μεγάλα οφέλη από τη διεθνοποιημένη αγορά, η απάντησή μας είναι
αναμφισβήτητα καταφατική. Είμαστε απολύτως σίγουροι, ότι με την
εξωστρέφεια, με την καινοτομία, και την ελληνική επιχειρηματικότητα
οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις μας μπορούν να αποβούν ανθεκτικές
και να διαπρέψουν σε όλες τις συνθήκες. Έχει αποδειχθεί πολλές
φορές στο παρελθόν, και σε συνθήκες δύσκολες, ότι η Νέα Διακυβέρ-
νηση με σειρά πολιτικών στηρίζει αυτό το στόχο. Δημιουργούμε ένα
αναπτυξιακό μοντέλο το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτητικές,
πλέον, διεθνοποιημένες συνθήκες. Είναι γνωστό ότι αποτελεί κομβικό
σημείο για την οικονομική ανάπτυξη της χώρας και η πολιτική ηγεσία
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του υπουργείου μας είναι αποφασισμένη να καλύψει όλο το χρόνο
που χάθηκε, από άστοχες πολιτικές και πρακτικές του παρελθόντος.
Η δημιουργία συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού, επιχειρηματικότητας
και σταθερότητας που προωθούμε απέχει πολύ από την έως τώρα
αντίληψη ενός κρατικοδίαιτου ιδιωτικού τομέα. 

Η νέα διεθνοποιημένη αγορά, πράγματι, εγείρει προβληματισμούς
και δημιουργεί νέες προκλήσεις. Στο ερώτημα εάν θα αντιμετωπί-
σουμε φοβικά τη νέα κατάσταση που δημιουργείται, η απάντηση είναι
αρνητική: Η παρέμβαση στο «γίγνεσθαι» είναι η λύση. Και όχι η συν-
τηρητική και η φοβική αντιμετώπιση της νέας πραγματικότητας. Η Νέα
Διακυβέρνηση τολμά να παρεμβαίνει στις εξελίξεις τόσο με τη συμ-
μετοχή της χώρας στους διεθνείς οργανισμούς, όσο και με τις πολιτι-
κές στο εσωτερικό της χώρας. Η φιλοξενία της Συνδιάσκεψης και η
συμπροεδρία της με τη Νέα Ζηλανδία στην οργανωτική επιτροπή,
είναι μια ελαχίστη αλλά σημαντική απόδειξη. Η Συνδιάσκεψη θα κα-
ταλήξει σε κρίσιμα πορίσματα. Είναι πολιτική μας απόφαση αυτά τα
συμπεράσματα, αφού συζητηθούν στο Εθνικό Συμβούλιο Μικρομε-
σαίων Επιχειρήσεων, να αποτελέσουν πολιτικές δράσεις οι οποίες θα
υλοποιηθούν στο προσεχές διάστημα. 

Το όραμα για της ανάπτυξης με κοινωνική συνοχή της ανάπτυξης,
παντού και για όλους, στηρίζεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι
οποίες αποτελούν το σημαντικότερο κομμάτι της ελληνικής οικονο-
μίας. Η έμπρακτη στήριξή τους, δεν είναι απλώς καθήκον ή υποχρέ-
ωσή μας. Είναι και επιλογή μας.» 

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου τόνισε τα
ακόλουθα: 

«Πάρα πολύ σύντομα, διότι ο υπουργός και ο υφυπουργός έχουν
καλύψει το θέμα. Πιστεύουμε στο μέλλον των μικρομεσαίων επιχει-
ρήσεων. Υποστηρίζουμε στην πράξη και όχι στα λόγια τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις και αυτή η συνδιάσκεψη έχει ακριβώς αυτό το
νόημα. Επειδή τα προβλήματα στην παγκοσμιοποιημένη οικονομία
είναι πλέον κοινά, θα ανταλλάξουμε απόψεις, για να δούμε πώς άλλοι
έχουν αντιμετωπίσει προβλήματα που, ενδεχομένως, εκεί έχουν πα-
ρουσιαστεί πιο γρήγορα, να αναδείξουμε προβλήματα που, ενδεχο-
μένως, δεν υπάρχουν αλλού, και από κοινού να αντιμετωπίσουμε τις
λύσεις. Και είναι βέβαιο ότι μετά από αυτή τη Συνδιάσκεψη όλοι οι
συμμετέχοντες θα βγουν πιο ενισχυμένοι. Αλλά πιο ενισχυμένες και
κερδισμένες θα βγουν οι ίδιες οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.» 

Ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος
τόνισε τα εξής: 

«Θα ήθελα να επισημάνω και να τονίσω ότι η εκ μέρους της
χώρας μας και του υπουργείου Ανάπτυξης διοργάνωση του σημαντι-
κού και διεθνούς συνεδρίου, συμβολίζει το μέγιστο ενδιαφέρον της
κυβέρνησης και του υπουργείου Ανάπτυξης για τα θέματα και τα προ-
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βλήματα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και από αυτή τη σκοπιά,
δηλαδή τη σκοπιά των διεθνών συνδιασκέψεων. Πρόκειται για ένα
πλούσιο και θετικό συνέδριο, που θα εξετάσει διεξοδικά θέματα των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων όσον αφορά στην πρόσβασή τους στις
εξωτερικές αγορές. Η θεματολογία και το ουσιαστικό περιεχόμενο του
συνεδρίου βασίζεται σε ειδική μελέτη-έρευνα που έγινε εκ μέρους του
ΟΟΣΑ, στην οποία είχαμε συμμετοχή και εμείς, σύμφωνα με την
οποία καταγράφονται τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι
μικρομεσαίες επιχειρήσεις για την ανάπτυξη της εξωστρέφειας και της
εξαγωγικής τους δραστηριότητας. 

Στα περισσότερα από αυτά συμπίπτουμε και εμείς με τις δικές μας
αναλύσεις. Τα βασικά δέκα (10) εμπόδια που συναντούν οι μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις είναι κυρίως η ανεπάρκεια κεφαλαίων κίνησης για
τη χρηματοδοτική κάλυψη των αναγκών, για τις εξαγωγικές δραστη-
ριότητες των επιχειρήσεων. Είναι η δυσκολία εντοπισμού ευκαιριών
επιχειρηματικής ανάπτυξης. Είναι η περιορισμένη πληροφόρηση και
σημαντικά άλλα σημεία τα οποία θα συζητηθούν διεξοδικά. Είναι ση-
μαντικό να τονίσω ότι η ανάλυση αυτή συμπίπτει και με τις δικές μας
εξηγήσεις. 

Θα πρέπει να τονίσω ότι ίσως είναι λίγες φορές που δημόσιες
υπηρεσίες, ένα υπουργείο βασιζόμενο στην ιεραρχία και τα στελέχη
του κάνει μία τέτοια Διάσκεψη. Θα πρέπει εδώ να ευχαριστήσω,
θερμά τους συνεργάτες μου στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, μια
ομάδα δέκα ανθρώπων, με επικεφαλής τον κ. Πατίρη, τον κ. Ζα-
φραντζά, και άλλα στελέχη. Δουλέψαμε μεθοδικά και οργανωμένα
και, νομίζω, ότι στο τέλος θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. 

Θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για ένα ενδιαφέρον συνέδριο,
που αξίζει να τύχει το ενδιαφέρον του Τύπου και της ανάλογης προ-
βολής. Μέσω αυτού προβάλλουμε και το όνομα σαν χώρα, τολμούμε
και βγαίνουμε σε διεθνείς συνδιασκέψεις και αναλαμβάνουμε θετικές
πρωτοβουλίες που, βεβαίως αναφέρονται στα μεγάλα θέματα της ελ-
ληνικής οικονομίας και της επιχειρηματικότητας, όπως είναι αυτό των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Θα πρέπει να τονίσω ότι σε όλη μας
αυτή τη σημαντική προσπάθεια είχαμε ενεργό συμπαραστάτη και κα-
θοδηγητή τον υπουργό Ανάπτυξης, τον κ. Σιούφα, ο οποίος επεσή-
μανε όλα τα σημεία. Νομίζω ότι έχει καλυφθεί το συνέδριο επαρκώς
από την άποψη την οργανωτική, τη λειτουργική, τη θεματολογική, και
πιστεύω ότι θα βγει ένα θετικό αποτέλεσμα για την ελληνική οικονομία
και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.» 

Ο εκπρόσωπος του ΟΟΣΑ Sergio Arzeni τόνισε:
«Ο γενικός γραμματέας του ΟΟΣΑ είναι πάρα πολύ ευτυχής για

την εκδήλωση αυτή, για το γεγονός δηλαδή ότι η Ελλάδα παίζει έναν
ηγετικό ρόλο στη διεθνοποιημένη αρένα, η οποία δημιουργείται από
τις πιο προηγμένες εταιρίες και οικονομίες της αγοράς. Όπως γνωρί-
ζετε, ο πρωθυπουργός κ. Κωνσταντίνος Καραμανλής προήδρευσε

676



του ΟΟΣΑ τον προηγούμενο Μάιο και όπως επίσης γνωρίζετε ο
υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας φιλοξενεί στην Ελλάδα
και θα ανοίξει την παγκόσμια συνδιάσκεψη στη Βουλιαγμένη με θέμα
την εξάλειψη των εμποδίων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπο-
ρούμε λοιπόν να πούμε ότι το 2006 είναι το έτος της Ελλάδας για τον
ΟΟΣΑ γι’ αυτό και ο γενικός γραμματέας είναι ευτυχής και ευγνώμων
προς τον υπουργό κ. Σιούφα και προς την ελληνική κυβέρνηση για
όλα όσα έχουν κάνει. 

Η συνδιάσκεψη την επόμενη εβδομάδα αποτελεί μια εξαιρετική
συνεισφορά εκ μέρους της Ελλάδος σ’ αυτό το ωραίο κλειδί που ο
ΟΟΣΑ, όπως ο νέος γενικός γραμματέας κ. Jose Angel Gurria τονίζει,
ως γραμματεία για την παγκοσμιοποίηση πρόκειται να παίξει. Δηλαδή
να κάνει την παγκοσμιοποίηση να λειτουργήσει και να αποβεί επω-
φελής για όλους. Για όλες τις επιχειρήσεις και όχι μόνο για τις μεγάλες
πολυεθνικές αλλά για όλες, το οποίο σημαίνει και τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις που σημαίνει το 93% των ελληνικών επιχειρήσεων που
απασχολούν λιγότερο από 10 εργαζομένους. 

Η εκδήλωση της επόμενης εβδομάδας αποτελεί ένα ορόσημο στη
διαδικασία της Μπολόνια του ΟΟΣΑ σχετικά με τις πολιτικές για την
επιχειρηματικότητα και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω της οποίας
ο ΟΟΣΑ προσπαθεί και έχει δεσμευθεί προς μια κίνηση μια κατεύ-
θυνση που έχει ως στόχο να τοποθετήσει τις μικρές και τις νέες επι-
χειρήσεις στην καρδιά των στρατηγικών που στοχεύουν στη
δημιουργία θέσεων εργασίας και οικονομικής ανάπτυξης.

Η συνδιάσκεψη της επόμενης εβδομάδας στη Βουλιαγμένη δεν
είναι μια εκδήλωση, ένα γεγονός το οποίο συμβαίνει μια φορά και τε-
λείωσε. Είναι μέρος μιας ευρύτερης διαδικασίας. Και είναι η πρώτη
φορά που τόσες πολλές χώρες θα βρεθούν μαζί και θα δεσμευθούν
προς ένα σχέδιο δράσης ούτως ώστε να απαλειφθούν τα εμπόδια κα-
ταρχήν και κατόπιν να υπάρξει μια ώθηση προς τη διεθνοποίηση των
μικρομεσαίων επιχειρήσεων. 

Η έκθεση η οποία θα συζητηθεί κατά τη διάρκεια της συνδιάσκε-
ψης την επόμενη εβδομάδα εστιάζεται καταρχήν στο πρώτο στάδιο
της διεθνοποίησης που είναι κυρίως οι εισαγωγές εξαγωγές για τις μι-
κρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτή θα είναι η πρώτη φάση των εργασιών
και κατόπιν θα εστιασθεί σε άλλα ζητήματα που έχουν να κάνουν με
τη διεθνοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, δηλαδή πως μπο-
ρούν αυτές να προχωρήσουν ούτως ώστε να αναπτυχθούν και άλλα
ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις άμεσες ξένες επενδύσεις, με τις
εξαγορές και συγχωνεύσεις, τις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας, τις ομα-
δοποιήσεις και συνενώσεις επιχειρήσεων γιατί γνωρίζουμε πάρα
πολύ καλά ότι αυτοί είναι οι καλύτεροι τρόποι για τις μικρομεσαίες επι-
χειρήσεις να βγαίνουν στο εξωτερικό, δηλαδή να είναι δυναμικές, να
ομαδοποιούνται, να είναι με άλλες μαζί. 

Τα κύρια πορίσματα της έκθεσης είναι καταρχήν ότι εκείνοι που
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χαράσσουν πολιτική βλέπουν ότι τα προβλήματα που υπάρχουν
εντός των επιχειρήσεων είναι εκείνα τα οποία δημιουργούν τα κύρια
εμπόδια και όχι τα εμπόδια τα οποία προέρχονται από το εξωτερικό
περιβάλλον. Αυτό είναι το κυριότερο εύρημα ότι δηλαδή τα προβλή-
ματα δημιουργούνται εκ των έσω τρόπον τινά και όχι από το εξωτε-
ρικό περιβάλλον. 

Η έκθεση αναφέρει ότι τα πρώτα δέκα εμπόδια συνδέονται με την
έλλειψη γνώσης και εσωτερικών πόρων. Και συστήνει οι κυβερνήσεις
να λάβουν κάποια μέτρα ούτως ώστε να υποστηρίξουν τις μικρομε-
σαίες επιχειρήσεις, οι οποίες προχωρούν σε διεθνοποιημένες δρα-
στηριότητες. 

Και εν κατακλείδι θα ήθελα να ευχαριστήσω και τον κ. Σιούφα και
το προσωπικό του υπουργείου, όλα τα στελέχη. Εμείς πραγματικά
απολαύσαμε την προετοιμασία αυτής της εκδήλωσης, αυτής της συν-
διάσκεψης μεταξύ του ΟΟΣΑ και της ελληνικής κυβέρνησης και ιδιαι-
τέρως του υπουργείου Ανάπτυξης και θα ήθελα να ευχαριστήσω όχι
μόνο τον υπουργό αλλά και τα στελέχη τον κ. Ζαφραντζά, τον κ. Πα-
παδόπουλο και όλους όσοι συνεισέφεραν στην προετοιμασία και τη
διοργάνωση αυτή.» 
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Εγκαίνια νέου σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της ΔΕΗ 

στο Λαύριο 
Αθήνα, 16 Νοεμβρίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου εγκαινίασαν σήμερα τη
Μονάδα 5, Συνδυασμένου Κύκλου, ισχύος 385MW, στο Ενεργει-
ακό Κέντρο Ηλεκτροπαραγωγής Λαυρίου της Δημόσιας Επιχεί-
ρησης Ηλεκτρισμού Α.Ε. 

Παραθέτουμε σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης: 
«Εγκαινιάζουμε σήμερα, μαζί με το συνάδελφο υφυπουργό Ανά-

πτυξης Τάσο Νεράντζη και το γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανά-
πτυξης Νίκο Στεφάνου, την 5η μονάδα του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού
Λαυρίου, ισχύος 385 MW, στο μεγαλύτερο ενεργειακό κέντρο της
χώρας στο Νότιο Σύστημα. Πρόκειται για μια υπερσύγχρονη μονάδα
τελευταίας τεχνολογίας. Μια μονάδα που ενισχύει καθοριστικά το σύ-
στημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και συμβάλλει αποφασιστικά
στον επαρκή και ομαλό εφοδιασμό με ηλεκτρισμό των επιχειρήσεων
και των νοικοκυριών.

Η μεγάλη σημασία της 5ης μονάδας του Λαυρίου αποδείχτηκε πε-
ρίτρανα εφέτος το καλοκαίρι, όταν οι αιχμές των φορτίων πλησίαζαν
τα 10000 MW, τα υψηλότερα επίπεδα κατανάλωσης που καταγράφη-
καν στη Χώρα μας.

Αντιμετωπίσαμε τα υψηλά φορτία με επιτυχία. Όλοι οι φορείς που
εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία. Η ΔΕΗ, η ΡΑΕ, ο ΔΕΣΜΗΕ και τα
στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης. Και αυτό χάρη στην ενίσχυση
του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με τη νέα μονάδα,
όπως φυσικά και με τα άλλα σημαντικά έργα και μέτρα που προωθή-
θηκαν για την ευστάθεια του συστήματος παραγωγής, μεταφοράς και
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, 

Σεβασμιότατε, κυρίες και κύριοι, η μονάδα που εγκαινιάζουμε σή-
μερα, με τις ευλογίες σας, τις ευλογίες της Εκκλησίας, ανήκει σε όλους
μας. Και η παρουσία και της προηγούμενης πολιτικής ηγεσίας του
υπουργείου Ανάπτυξης, και όχι μόνο με τη σημερινή αφορμή, δείχνει
τη συνέχεια των έργων, των καλών έργων που έρχονται από την προ-
ηγούμενη κυβέρνηση και, βεβαίως, το χτίσιμο της πολιτικής και των
μέτρων που περιλαμβάνει το Κυβερνητικό Πρόγραμμα που ενέκρινε
ο ελληνικός λαός στις 7 Μαρτίου του 2004. Αλλά η συνέχεια, και η
αναγνώριση αυτής της συνέχειας, είναι οφειλόμενη, και αυτό αναδει-
κνύει και την ποιότητα της δημοκρατίας, αλλά και το επίπεδο της πο-
λιτικής και τον τρόπο με τον οποίο εμείς πιστεύουμε ότι η πολιτική
οφείλει να λειτουργεί. 
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Η ανάθεση της κατασκευής της έγινε το 2003 και η έναρξη των
εργασιών τους πρώτους μήνες του 2004. Κατασκευάστηκε έγκαιρα
και σύμφωνα με τον προγραμματισμό χάρη στη σκληρή εργασία δύο
διοικήσεων, της προηγούμενης διοίκησης της ΔΕΗ, αλλά και εκείνης
που ακολούθησε το Μάρτιο του 2004 και της σημερινής. Εργάστηκαν
εκατοντάδες ανώτατα και ανώτερα στελέχη και εκατοντάδες εργαζό-
μενοι της εταιρείας, που πίστεψαν στην αξία του έργου και συνέβαλαν
με όλες τους τις δυνάμεις στην έναρξη και την ολοκλήρωση της κατα-
σκευής του και σήμερα στη λειτουργία του. Και εμείς συμμετέχουμε
σήμερα με χαρά στα εγκαίνιά του. 

Γι’ αυτό και εκ μέρους της κυβέρνησης και της πολιτικής ηγεσίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης, τους ευχαριστώ όλους θερμά. Αλλά και
τους συγχαίρω δημόσια.

Επίσης, συγχαίρω την κατασκευάστρια εταιρεία. Συγχαίρω, επί-
σης, τη διοίκηση, τη συνδικαλιστική εκπροσώπηση της ΔΕΗ, τους ίδι-
ους τους εργαζόμενους, που κατασκεύασαν αυτή την σύγχρονη
μονάδα υψηλών προδιαγραφών μέσα στους προβλεπόμενους χρό-
νους. Απέδειξαν, άλλη μια φορά, ότι και οι ελληνικές βιομηχανίες που
επενδύουν στην τεχνογνωσία και στην εξειδίκευση μπορούν να υλο-
ποιούν, με αξιοπιστία, τέτοιου μεγέθους έργα.

Θα μου επιτρέψετε να κάνω μία ειδική αναφορά στην πολιτική και
υπηρεσιακή ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και
Δημοσίων Έργων, στη Νομαρχιακή και την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
Λαυρεωτικής και Κερατέας, στη ΡΑΕ, στο ΔΕΣΜΗΕ, στη ΔΕΠΑ, άλλα
και στα στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης. Σε όλους όσοι από τις
αρχές του 2004 μέχρι σήμερα, κατανοώντας την ανάγκη της τήρησης
του αυστηρού χρονοδιαγράμματος κατασκευής της μονάδας, συνέ-
δραμαν, όταν και όπου χρειάστηκε, τη διοίκηση της ΔΕΗ για την ολο-
κλήρωση της κατασκευής και την έναρξη της λειτουργίας της
μονάδας. Γιατί με την ίδια ακριβώς αφοσίωση και τον ίδιο χρονικό
προγραμματισμό τελείωσε και η μονάδα των ΕΛΛ.ΠΕ, στη Θεσσαλο-
νίκη. Το ίδιο και η μονάδα του Ήρωνα στη Βοιωτία. 

Θα μου επιτρέψετε να κλείσω με δύο παρατηρήσεις: Η πρώτη
αφορά τη ΔΕΗ Α.Ε. Κάπου είδα σήμερα, εδώ, στο «Δημόσια Επιχεί-
ρηση Ηλεκτρισμού» να προστίθεται το «Δυναμική Επιχείρηση Ηλε-
κτρισμού». Αυτό είναι αρκετά ευφυές. Και για τώρα, αλλά και για το
μέλλον. Η μεγαλύτερη ελληνική βιομηχανική επιχείρηση, η ΔΕΗ, έχει
συμβάλει, στα τελευταία 56 χρόνια, όσο καμία άλλη δημόσια επιχεί-
ρηση στον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη και την περιφερειακή ανά-
πτυξη και της χώρας, και της οικονομίας μας, στη βελτίωση του
βιοτικού επιπέδου του λαού μας. Δεν είναι υπερβολή να υποστηρί-
ξουμε ότι η ΔΕΗ υπάρχει σε κάθε σημεία της Χώρας μας. Από τον
Έβρο έως την Κρήτη. Από τις αστικές περιοχές έως και το πιο απο-
μακρυσμένο σημείο της νησιωτικής και ορεινής Ελλάδας. 

Στόχος όλων μας, της κυβέρνησης, των μετόχων, της διοίκησης,
των στελεχών και όλων των εργαζόμενων είναι μια ισχυρή ΔΕΗ, πρω-
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ταγωνίστρια στο εγχώριο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και με
δυναμική παρουσία στο νέο τοπίο που διαμορφώνεται στην ευρύτερη
γεωγραφική περιοχή μας μετά την ίδρυση και την έναρξη της λειτουρ-
γίας της Ενεργειακής Κοινότητας των Χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης. Της πρώτης περιφερειακής αγοράς ενέργειας που δημι-
ουργείται και στην Ευρώπη, αλλά και στην περιοχή μας. 

Έχω πολλές φορές τονίσει και θα το επαναλάβω και σήμερα: Η
απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας θα έχει για όλους
μόνο θετικά αποτελέσματα. Για τους ιδιώτες επενδυτές που αποκτούν
ένα ακόμη πεδίο ανάπτυξης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών. Για τους
καταναλωτές, βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικιακούς, που θα έχουν
το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής προμηθευτή. Για την ίδια τη ΔΕΗ
και τους εργαζομένους της, που θα έχουν ακόμη περισσότερα κίνητρα
για αύξηση της παραγωγικότητας, της ανταγωνιστικότητας, αλλά και
νέα πεδία εξωστρέφειας και δημιουργίας.

Η δεύτερη παρατήρηση αφορά την ανάγκη να θυμόμαστε όλοι ότι
δεν πρέπει να σπαταλάμε την ηλεκτρική ενέργεια. Εάν κάποτε ο δεί-
κτης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας αναδείκνυε το επίπεδο της
ευημερίας σε μια χώρα, σήμερα η κατάσταση έχει αντιστραφεί. Και
είναι η προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας και τα αποτε-
λέσματά τους που αναδεικνύουν το επίπεδο ανάπτυξης και της αντα-
γωνιστικότητας μιας οικονομίας.

Η κυβέρνηση, με συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες, προωθεί
τις πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας. Πήραμε μέτρα, ξεκινώντας
πρώτα από το Δημόσιο Τομέα. Ενθαρρύνουμε και παρέχουμε κίνητρα
και στις επιχειρήσεις και στους πολίτες, στην κατεύθυνση αυτή. Γιατί οι
ενεργειακοί πόροι δεν είναι, ούτε ανεξάντλητοι, ούτε απεριόριστοι. Είναι
πόροι που οι σημερινές γενιές έχουν δανειστεί από τις επόμενες.

Τελειώνοντας, θα ευχηθώ στη διοίκηση και στα στελέχη της ΔΕΗ
Α.Ε., στους εργαζόμενους, τη ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ, τις συνδικαλιστικές τους
οργανώσεις, η νέα μονάδα να είναι καλορίζικη και στους ίδιους να συ-
νεχίσουν να εργάζονται με σχέδιο και όραμα, στηρίζοντας τις μεγάλες
αναπτυξιακές προοπτικές της εταιρείας, σε όφελος της εθνικής οικο-
νομίας και της κοινωνίας μας. Και πάλι συγχαρητήρια. Να είναι καλό-
τυχη και καλορίζικη και αυτή η μονάδα και οι επόμενες που σχεδιάζει
η ΔΕΗ, και εδώ και στην ευρύτερη περιοχή της γειτονιάς μας, για να
είναι, πράγματι, πρωταγωνιστής και πρωταθλήτρια στο χώρο του
Ηλεκτρισμού και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
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Στα Σκόπια για τη Σύνοδο 
των υπουργών Ενέργειας της Ενεργειακής 

Κοινότητας Νοτιοανατολικής Ευρώπης
Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2006

Προτάσεις Δ. Σιούφα 
για δύο νέες ενεργειακές Κοινότητες, 

περιφερειακές αγορές ενέργειας:
1. Μεταξύ των χωρών της Μεσογείου

2. Μεταξύ των χωρών του Ευξείνου Πόντου

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας συνοδευόμενος από
τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου και
υπηρεσιακά στελέχη του υπουργείου, εκπροσώπησαν την Ελλάδα
στο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ενεργειακής Κοινότητας ΝΑ
Ευρώπης, που πραγματοποιήθηκε στα Σκόπια της πΓΔΜ.

Στην ομιλία του στο Συμβούλιο Υπουργών, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Δημήτρης Σιούφας, τόνισε μεταξύ άλλων, τα εξής :

«Σήμερα είναι για όλους μια ιστορική συνάντηση. Και αυτό για δύο
λόγους: Ο πρώτος γιατί πρόκειται για το πρώτο Συμβούλιο Υπουρ-
γών μετά τη θέση σε λειτουργία της Συνθήκης από την 1η Ιουλίου. Ο
δεύτερος, καθώς σήμερα συζητείται η διεύρυνση του αριθμού των
συμμετεχόντων με 10 χώρες της Ε.Ε., μεταξύ των οποίων και η Κύ-
προς, αλλά και να παραχωρηθεί το καθεστώς των παρατηρητών στη
Νορβηγία, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και την Τουρκία.

Και στο σημείο αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να δηλώσω για μια
ακόμη φορά ότι ενθαρρύνουμε και στηρίζουμε την υπογραφή της Συν-
θήκης από τη γείτονα Τουρκία.

Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι στα προηγούμενα χρόνια όλοι
μαζί εργαστήκαμε σκληρά. Από τη Διαδικασία των Αθηνών έως την
υπογραφή της Συνθήκης, στις 25 Οκτωβρίου στην Αθήνα και τη ση-
μερινή μας συνάντηση εδώ στα Σκόπια έγιναν πολλά βήματα για τη
λειτουργία της πρώτης περιφερειακής ενεργειακής αγοράς σε όλη την
Ευρώπη. Μιας αγοράς που ανοίγει το δρόμο και για την ίδρυση και
τη λειτουργία των άλλων μεγάλων περιφερειακών αγορών. Έχω κα-
ταθέσει και άλλες φορές τις σκέψεις και τις προτάσεις μου, για τη δη-
μιουργία δύο ακόμη περιφερειακών αγορών που θα εφάπτονται με
την Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Αναφέρο-
μαι στην ενεργειακή συνεργασία με σκοπό τη δημιουργία δύο ακόμη
περιφερειακών αγορών, των Παρευξείνειων και των Μεσογειακών
χωρών. Οι στόχοι μας είναι δεδομένοι και προφανείς.

Σε μια εποχή που ο ασφαλής και επαρκής ενεργειακός εφοδιασμός
αποτελεί προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη, η στενή ενεργει-
ακή συνεργασία, οι διασυνοριακές διασυνδέσεις στους τομείς του ηλε-
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κτρισμού και του φυσικού αερίου, η συμμετοχή όσο το δυνατόν περισ-
σότερων χωρών στα μεγάλα δίκτυα μεταφοράς ενεργειακών πόρων
από τα σημεία παραγωγής στα κέντρα κατανάλωσης διασφαλίζουν την
οικονομική ανάπτυξη, τη συνεργασία και την ευημερία των λαών.

Η Ελλάδα, τα τελευταία χρόνια προωθεί με συνέπεια τις διεθνείς
διασυνδέσεις σε όλους τους τομείς της ενέργειας. Ενδεικτικά επιση-
μαίνω:

Πρώτον: Τη συνεργασία μας με τη FYROM και την Τουρκία για
τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και την
επέκταση της διασύνδεσης με τη δημιουργία δεύτερης γραμμής με-
ταφοράς με τη Βουλγαρία και την Ιταλία.

Δεύτερον: Την υλοποίηση του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσι-
κού αερίου που θα ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2007.

Τρίτον: Την κατασκευή του Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου που πρωθούμε με ταχύτερους ρυθμούς μετά την υπογραφή της
Διακρατικής Συμφωνίας.

Τέταρτον: Την προώθηση της ενεργειακής συνεργασίας με την
υπογραφή Διακρατικών Συμφωνιών με την Αίγυπτο τον Μάϊο του
2006 και την Αλβανία το Σεπτέμβριο του 2006.

Πέμπτον: Τη συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας και της Βουλγαρίας για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Ήδη, βρισκόμαστε σε προχωρημένο
στάδιο διαβουλεύσεων για την υπογραφή Διακρατικής Συμφωνίας και
την ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας του έργου. Πρόκειται για πετρελαι-
αγωγό μεγάλης σημασίας για τη μεταφορών των πετρελαίων της
Μαύρης Θάλασσας στα μεγάλα καταναλωτικά κέντρα της Μεσογείου
και της Ευρώπης.

Στο σημείο αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να αποσαφηνίσω ότι η Ελ-
λάδα στηρίζει την πολιτικής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη διαφο-
ροποίηση των πηγών προμήθειας ενεργειακών πόρων. Παράλληλα,
ενθαρρύνει τον ενεργειακό διάλογο της Ευρώπης με τη Ρωσία.

Από κάθε πλευρά η σημερινή μας συνάντηση είναι και ιστορική
και σημαντική. Ένα ακόμη αποφασιστικό βήμα για την υλοποίηση των
κοινών μας στόχων.

Κλείνοντας, θα ήθελα να συγχαρώ, 
- την Ευρωπαϊκή Ένωση και ιδιαίτερα τον φίλο Επίτροπο Άντρις

Πίμπαλγκς που ανέλαβε πρωτοβουλίες και στήριξε την ίδρυση
και τη λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας, που έγινε πραγμα-
τικότητα στη διάρκεια της δικής του θητείας ως Επιτρόπου στην
Ενέργεια.

- Την κυβέρνηση της FYROM που διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία
τη σημερινή μας συνάντηση, 

- Την Φιλανδική Προεδρία και προσωπικά το συνάδελφο Μάουρι
Πεκαρίνεν, για την πετυχημένη διεύθυνση των εργασιών του
Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς
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και την πετυχημένη συνδιοργάνωση με την Ελλάδα της Ευρω-
Μεσογειακής Συνδιάσκεψης για τη Βιομηχανία και το Εμπόριο.
Τέλος, θα ήθελα να καταθέσω μια πρόταση-πρόσκληση σε όλους.

Η Ελλάδα, υιοθετώντας τις σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες και Κατευθύν-
σεις υλοποιεί με ταχύτατα βήματα πολιτικές προώθησης των Ανανε-
ώσιμων Πηγών Ενέργειας και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Προτείνω τη διεξαγωγή Συνεδρίου στην Αθήνα με θέμα “Πολιτικές
Εξοικονόμησης Ενέργειας και προώθηση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέρ-
γειας” με τη συμμετοχή όλων των χωρών που συμμετέχουν στην
Ενεργειακή Κοινότητα.»

Συμπεράσματα Συνόδου
Υπουργών της Ενεργειακής Κοινότητας

Σκόπια, 17 Νοεμβρίου 2006

1) Οι Υπουργοί της Ενεργειακής Κοινότητας ευχαρίστησαν την Προ-
εδρία για τη φιλοξενία.

2) Οι Υπουργοί καλωσόρισαν την έναρξη ισχύος της Συνθήκης για
την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας για όλα τα Συμβαλλόμενα
Μέρη και σημείωσαν το αυξανόμενο ενδιαφέρον άλλων χωρών
για την Ενεργειακή Κοινότητα.

3) Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για την Ενεργει-
ακή Κοινότητα, οι Υπουργοί υιοθέτησαν τους Εσωτερικούς Κανό-
νες Διαδικασίας του Συμβουλίου Υπουργών και τις Διαδικαστικές
Πράξεις σχετικά με:
• τους κανόνες πρόσληψης, τις συνθήκες εργασίας και τη γεω-

γραφική ισορροπία του προσωπικού της Γραμματείας της
Ενεργειακής Κοινότητας

• τις διαδικασίες της Ενεργειακής Κοινότητας για τη δημιουργία
και υλοποίηση του προϋπολογισμού, του οικονομικού ελέγχου
και της επιθεώρησης

• την εφαρμογή του Παραρτήματος IV της Συνθήκης για την
ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας και 

• τους κανόνες για την αποδοχή των χωρών ως παρατηρητών
στην Ενεργειακή Κοινότητα, καθώς και για τα δικαιώματα και
τις υποχρεώσεις των παρατηρητών

4) Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της Συνθήκης για την Ενεργει-
ακή Κοινότητα και σύμφωνα με τους κανόνες διαδικασίας, το Συμ-
βούλιο Υπουργών υιοθέτησε τη Διαδικαστική Πράξη για το
διορισμό του κ. Slavtcho NEYKOV, ως Διευθυντή της Γραμματείας
της Ενεργειακής Κοινότητας, για μια καθορισμένη θητεία τριών
ετών.

5) Το Συμβούλιο Υπουργών εξουσιοδότησε τη Γραμματεία της Ενερ-
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γειακής Κοινότητας, εκπροσωπούμενη από το Διευθυντή της,
προκειμένου να ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις με τις αρμό-
διες Αυστριακές Αρχές, επί του σχεδίου για τη Συμφωνία για την
Έδρα και να προχωρήσει στην υπογραφή της για λογαριασμό της
Ενεργειακής Κοινότητας.

6) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενημέρωσε για την πρότασή της για τον
προϋπολογισμό της Ενεργειακής Κοινότητας για το έτος 2007,
ύψους 2,45 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των οποίων η Ευρωπαϊκή
Επιτροπή θα χρηματοδοτήσει με το ποσό των 2,4 εκατομμυρίων
ευρώ. Στη βάση αυτή, τα Συμβαλλόμενα Μέρη καλούνται να λά-
βουν τα απαραίτητα μέτρα, προκειμένου να διασφαλισθούν οι συ-
νεισφορές τους στον προϋπολογισμό της Ενεργειακής Κοινότητας
για το έτος 2007, σύμφωνα με το Παράρτημα IV της Συνθήκης.

7) Στη συνέχεια σχετικών αιτημάτων, το Συμβούλιο Υπουργών ανα-
γνώρισε τα εξής κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως Συμ-
μετέχοντες: Αυστρία, Κύπρος, Δημοκρατία της Τσεχίας, Γερμανία,
Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Σλοβακία, Σλοβενία και Ηνωμένο Βα-
σίλειο.

8) Λαμβάνοντας υπόψη τα αιτήματα που υποβλήθηκαν, το Συμβού-
λιο Υπουργών αποδέχθηκε, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις
της Συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας και σύμφωνα με τους
κανόνες διαδικασίας, τις εξής χώρες ως Παρατηρητές: Μολδαβία,
Νορβηγία, Τουρκία και Ουκρανία.

9) Ζητήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συντονίσει τις ενέρ-
γειες και να δράσει στην προκαταρκτική φάση εκ μέρους της
Ενεργειακής Κοινότητας, σχετικά με τη διαδικασία προετοιμασίας
για την προσχώρηση της Νορβηγίας και της Ουκρανίας στην
Ενεργειακή Κοινότητα, καθώς και της Μολδαβίας, η οποία τόνισε
την πρόθεσή της να υποβάλει επισήμως αίτημα για συμμετοχή
ως μέλος. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Τουρκία επιβεβαίωσαν
το ενδιαφέρον τους να συνεχίσουν να εργάζονται για την επίλυση
των εκκρεμών θεμάτων, προκειμένου να προσχωρήσει η Τουρκία
στην Ενεργειακή Κοινότητα.

10) Οι Υπουργοί αξιολόγησαν την πρόοδο υλοποίησης της Συνθήκης
για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας. Το Συμβούλιο Υπουρ-
γών εκφράζει την υποστήριξή του στα προτεινόμενα Σχέδια Δρά-
σης για τις μεταρρυθμίσεις της αγοράς ενέργειας για όλα τα
Συμβαλλόμενα Μέρη, ως βάση για περαιτέρω βήματα. Υπογραμ-
μίσθηκε η σημασία της διαδικασίας παρακολούθησης σχετικά με
την εφαρμογή των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Συν-
θήκη για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας.

11) Το Συμβούλιο Υπουργών ενέκρινε της γενικές γραμμές του Προ-
γράμματος Εργασιών της Ενεργειακής Κοινότητας έως το τέλος
του 2007.
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12) Οι Υπουργοί επιβεβαίωσαν εκ νέου την ισχυρή δέσμευσή τους
για την κοινωνική διάσταση της μεταρρύθμισης της αγοράς ενέρ-
γειας και υιοθέτησαν μια Πολιτική Δήλωση, με την οποία υπο-
γραμμίζεται η βούλησή τους να αναπτύξουν αυτή τη διάσταση,
ιδιαίτερα μέσω της υιοθέτησης του Μνημονίου Κατανόησης.

13) Οι Υπουργοί ευχαρίστησαν την τρέχουσα Προεδρία της Ενεργει-
ακής Κοινότητας και καλωσόρισαν την επερχόμενη Προεδρία του
Μαυροβουνίου. Οι Υπουργοί κατέληξαν ότι προτεραιότητα για την
επερχόμενη Προεδρία αποτελεί η προώθηση της έγκαιρης υλο-
ποίησης των δεσμεύσεων της Συνθήκης και η στήριξη της διαδι-
κασίας παρακολούθησης εντός των χρονοδιαγραμμάτων που
θέτει η Συνθήκη και σύμφωνα με τα Σχέδια Δράσης.
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Ιστορική ενεργειακή συμφωνία 
για όλη την Ευρώπη, 

αλλά και τον κόσμο ολόκληρο, 
η κατασκευή 

καθαρού θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα 
στη Γαλλία

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά τη συνάν-
τησή του στις Βρυξέλλες με τον επίτροπο αρμόδιο για θέματα
ενέργειας Andris Piebalgs, κατά την οποία συμμετείχαν ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, ο πρέ-
σβης κ. Ηλιόπουλος και υπηρεσιακοί παράγοντες, έκανε την
ακόλουθη δήλωση: 

«Η ιστορική ενεργειακή συμφωνία για την κατασκευή καθαρού θερ-
μοπυρηνικού αντιδραστήρα στη Γαλλία και την ίδρυση του Διεθνούς
Οργανισμού Ενέργειας Σύντηξης (ITER), την οποία υπέγραψαν στις
21 Νοεμβρίου 2006 στο Παρίσι εκπρόσωποι τριάντα τριών χωρών, με-
ταξύ των οποίων και η Ελλάδα, όχι μόνο δημιουργεί νέα δεδομένα στο
χώρο της ενέργειας, αλλά ανατρέπει τα μέχρι σήμερα δεδομένα.

Οι προσπάθειες, που καταβάλλονται σε παγκόσμιο επίπεδο για
την εξάλειψη των ρυπογόνων καυσαερίων από ορυκτά καύσιμα, κα-
τέληξαν σε μία νέα τεχνολογία αιχμής. Στην παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας με τη μέθοδο της σύντηξης. Πρόκειται για την ίδια διαδικα-
σία μέσω της οποίας τα άστρα, όπως ο Ήλιος, παράγουν ενέργεια.

Η Ελλάδα εκφράζει την ικανοποίησή της για τη γαλλική επιτυχία
να εγκατασταθεί ο θερμοπυρηνικός αντιδραστήρας σε ευρωπαϊκό
έδαφος, και συγκεκριμένα στο Κανταράς της Νοτιοανατολικής Γαλ-
λίας, ενώ παράλληλα στηρίζει τις προσπάθειες της Ευρωπαϊκής Επι-
τροπής προκειμένου να επιτευχθεί συμφωνία για τη συμμετοχή όσο
το δυνατόν περισσότερων εταίρων διασφαλίζοντας ταυτόχρονα το
συμφέρον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το Διεθνές Ερευνητικό Σχέδιο ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor), η εφαρμογή του οποίου άρχισε στις αρχές της
δεκαετίας του 1990, έχει ως στόχο την εκμετάλλευση της ενέργειας
που παράγεται από πυρηνική σύντηξη, προκειμένου να χρησιμοποι-
ηθεί για ειρηνικούς σκοπούς. Το σχέδιο αυτό υλοποιείται από κοινού
από την Ε.Ε., τη Ρωσία, τις ΗΠΑ, την Κίνα, την Ιαπωνία και τη Δημο-
κρατία της Κορέας. Βεβαία θεωρείται η συμμετοχή της Ινδίας, της Ελ-
βετίας, ενώ ενδιαφέρον έχει εκφράσει και η Βραζιλία.

Επιπτώσεις στην Ελλάδα

Η εγκατάσταση του ITER στην Ευρώπη αναμένεται να έχει ση-
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μαντικά οφέλη για την Ελλάδα. Και προς την κατεύθυνση αυτή ετοι-
μαζόμαστε ώστε να αξιοποιήσουμε, με πλήρη κινητοποίηση του ερευ-
νητικού και επιστημονικού δυναμικού της χώρας μας, και να
πετύχουμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή μας στα ερευνητικά
προγράμματα που θα αναπτυχθούν γύρω από αυτό το θέμα. 

Θα προωθηθεί μία εθνική στρατηγική που θα μας επιτρέψει να
αποκομίσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα οφέλη από τη συμμετοχή
μας στο έργο του ITER, αφού προηγηθούν οι κατάλληλες διαβουλεύ-
σεις με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας και όλους τους
εμπλεκόμενους φορείς, ειδικότερα τη βιομηχανία. 

Ελληνική θέση

Η Ελλάδα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο
υπουργός Ανάπτυξης, οι υφυπουργοί Ανάπτυξης Αναστάσιος Νε-
ράντζης και Γιάννης Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, υποστή-
ριξε από την πρώτη στιγμή και σε όλα τα Συμβούλια Ανταγωνιστικό-
τητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης την προώθηση του έργου ITER και
τις πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις διαπραγματεύσεις
με τους άλλους εταίρους, για την ευτυχή κατάληξη της πρόσφατης
συμφωνίας (21 Νοεμβρίου). Για την επιλογή της τοποθεσίας είχαμε
στηρίξει εξαρχής εκείνη του Κανταράς στη Γαλλία, χωρίς όμως δέ-
σμευση σε θέματα που συνδέονται με την αύξηση των κονδυλίων
έρευνας για το ITER.» 

Μερικά στοιχεία για το ITER

Στην περιοχή του Κανταράς στη Γαλλία, θα κατασκευαστεί τελικά
ο πειραματικός αντιδραστήρας σύντηξης ITER. Ακολουθούν μερικά
στοιχεία για το πρωτοποριακό έργο:
• Στόχος του ITER είναι να αποδείξει ότι η παραγωγή ηλεκτρισμού

με τη μέθοδο της σύντηξης είναι εφικτή και οικονομικά βιώσιμη.
• Ενέργεια παράγεται από τη ζεύξη δύο ατόμων, σε ιδιαίτερα υψη-

λές θερμοκρασίες, μέσα σε γιγάντιο ηλεκτρομαγνητικό δακτύλιο.
• Πρόκειται για την ίδια διαδικασία, μέσω της οποίας τα άστρα,

όπως ο Ήλιος, παράγουν ενέργεια. Το δευτέριο, βασικό καύσιμο
του αντιδραστήρα, θα εξαχθεί από θαλασσινό νερό.

• Υπέρμαχοι του προγράμματος υποστηρίζουν ότι μπορεί να προ-
σφέρει ανεξάντλητη και φθηνή ενέργεια, αντικαθιστώντας τα ορυ-
κτά καύσιμα.

• Οι αντιδραστήρες τήξης δεν θα εκπέμπουν αέρια που προκαλούν
το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

• Η κατασκευή του αντιδραστήρα, ισχύος 500 Μεγαβάτ, θα κοστίσει
περί τα 5 δις. ευρώ και θα απαιτήσει μία δεκαετία. Άλλα 5 δις.
ευρώ θα χρειασθούν για τη λειτουργία του για άλλη μία δεκαετία.
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Συναντήσεις στις Βρυξέλλες

• Κατά τη συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα
με τον επίτροπο για θέματα ενέργειας Andris Piebalgs συζητή-
θηκαν τα θέματα του αυριανού Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας
της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα η ενεργειακή πολιτική της
Ευρώπης, η διεθνής σχέση της με τη Ρωσία, η Συνθήκη της Ενερ-
γειακής Κοινότητας της Ν.Α. Ευρώπης και θέματα του Χάρτη
Ενέργειας. Επίσης, συζητήθηκαν οι νέες πρωτοβουλίες του
υπουργείου Ανάπτυξης για την εξοικονόμηση ενέργειας και η πο-
ρεία των διεθνών διασυνδέσεων της χώρας στους τομείς του πε-
τρελαίου, του φυσικού αερίου και του ηλεκτρισμού. 
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Η έκθεση του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας 
για την Ελλάδα 

Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006

O υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, o εκτελεστικός δι-
ευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας(ΔΟΕ) Claude Mandil,
οι υφυπουργοί Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου και Αναστάσιος
Νεράντζης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος
Στεφάνου, ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπου-
λος και ο ειδικός γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευ-
σταθόπουλος παρευρέθηκαν στην παρουσίαση της έκδοσης «Οι
Ενεργειακές Πολιτικές των χωρών του ΔΟΕ: Ελλάδα 2006» από
τον κ. Mandil που πραγματοποιήθηκε σήμερα. Η έκδοση αυτή απο-
τελεί εις βάθος ανάλυση της ενεργειακής πολιτικής των χωρών-μελών
και πραγματοποιείται κάθε τέσσερα χρόνια. 

Την όλη εκδήλωση προλόγισε ο γενικός γραμματέας του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου.

Στην παρουσίαση της έκδοσης συμμετείχαν ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών καθηγητής κ. Μέργος,
ο πρέσβης στον ΟΟΣΑ και το ΔΟΕ καθηγητής κ. Κουράκης, ο πρό-
εδρος της ΡΑΕ καθηγητής κ. Καραμανής, οι διοικήσεις εποπτευόμε-
νων από το υπουργείο Ανάπτυξης οργανισμών και επιχειρήσεων,
πολλοί πρέσβεις χωρών μελών του ΔΟΕ, εκπρόσωποι ιδιωτικών
ενεργειακών επιχειρήσεων και υπηρεσιακοί παράγοντες του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης. 

Μετά το πέρας της Συνέντευξης Τύπου ο υπουργός Ανάπτυξης πα-
ρέδωσε στον κ. Μαντίλ τιμητική πλακέτα «σε αναγνώριση της μέγιστης
συνεισφοράς σας στο Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας», όπως τόνισε.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση αυτή ο υπουργός Ανάπτυξης
Δημήτρης Σιούφας τόνισε τα εξής:

«Είναι ιδιαίτερη χαρά να φιλοξενούμε στη χώρα μας τον εκτελε-
στικό διευθυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας κ. Κλόντ Μαν-
τίλ, στο πλαίσιο της παρουσίασης της Έκθεσης του Οργανισμού, για
την πορεία του τομέα της ενέργειας στην Ελλάδα. Ο κ. Μαντίλ είναι
μια εξέχουσα προσωπικότητα της παγκόσμιας ενεργειακής κοινότη-
τας, που πριν αναλάβει επάξια τη θέση αυτή (εδώ και τέσσερα χρόνια)
είχε υπηρετήσει σε θέσεις υψηλής ευθύνης, τόσο σε διεθνείς οργανι-
σμούς όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Τον καλωσορίζουμε στη μεταο-
λυμπιακή Ελλάδα, του ευχόμαστε ευχάριστη παραμονή και τον
ευχαριστούμε που είναι μαζί μας.

Δεν χρειάζεται να αναφερθώ στη συνεχώς αυξανόμενη σημασία
της ενέργειας. Η πρόσφατη πετρελαϊκή κρίση, ο εντεινόμενος διεθνής
ανταγωνισμός, η ανάγκη προστασίας του περιβάλλοντος αποτελούν
στοιχεία προβληματισμού σ’ ολόκληρο τον Πλανήτη και, βεβαίως,
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στην Ε.Ε. Αισθάνομαι, ωστόσο, την ανάγκη να υπογραμμίσω τη
σπουδαιότητα που αποδίδουμε στην εύρυθμη και αποτελεσματική λει-
τουργία της Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής
Ευρώπης, η Συνθήκη για την ίδρυση της οποίας υπογράφηκε στην
Αθήνα, τον Οκτώβριο του 2005 και η οποία τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο
του 2006. Προτάσσω, όμως και τις εντατικές προσπάθειες που ανα-
πτύσσουμε για την προώθηση μεγάλων διεθνών αγωγών, πετρελαίου
και φυσικού αερίου, καθώς απαντούν σε καίριας σημασίας αιτήματα
της διεθνούς κοινότητας.

Από το Μάρτιο του 2004, η Ελλάδα εφαρμόζει μια ολοκληρωμένη
και συγκροτημένη πολιτική στον τομέα της ενέργειας, προωθώντας
μια σειρά μεταρρυθμίσεις, παρεμβάσεις και έργα, που μεταβάλλουν
το ενεργειακό της ισοζύγιο. Ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται τα τε-
λευταία τρία χρόνια στην αιχμή της αναπτυξιακής μας πολιτικής.
Έχουν γίνει πολλά, και είναι βέβαιο, ότι στα επόμενα χρόνια και μέχρι
το 2010, θα γίνουν ακόμη περισσότερα.
- Δίνουμε έμφαση στην περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου

και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 
- Εκσυγχρονίζουμε και ενισχύουμε το Σύστημα Παραγωγής, Μετα-

φοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
- Προωθούμε πολιτικές εξοικονόμησης ενέργειας, τόσο στο δημό-

σιο τομέα, όσο και στις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά. 
- Δίνουμε έμφαση στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας στους το-

μείς του φυσικού αερίου, του ηλεκτρισμού και του πετρελαίου. 
- Συνάπτουμε νέες διακρατικές ενεργειακές συνεργασίες, σύμφωνα

με τις πολιτικές και κατευθύνσεις της Ε.Ε. και του Διεθνούς Ορ-
γανισμού Ενέργειας. 
Εργαζόμαστε με σχέδιο για το 2010 και πέρα.
Ανάμεσα στ’ άλλα στοχεύουμε:
Πρώτον: Να έχουμε, μέχρι το 2010, στον τομέα του ηλεκτρισμού

και του φυσικού αερίου, ώριμες αγορές, με τον ιδιωτικό τομέα να συμ-
μετέχει ενεργά και να αναπτύσσει ισχυρό ρόλο. Να λειτουργεί αρμο-
νικά, δίπλα στα πρώην κρατικά μονοπώλια, τη ΔΕΗ και τη ΔΕΠΑ, που
θα πρωταγωνιστούν, όχι μόνο στην εσωτερική αγορά αλλά και στην
ευρύτερη περιοχή. Μέχρι το 2010 θα έχει ολοκληρωθεί η κατασκευή
τουλάχιστον τριών νέων ιδιωτικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, με
καύσιμο το φυσικό αέριο, ενώ θα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη η αντι-
κατάσταση πεπαλαιωμένων μονάδων της ΔΕΗ με σύγχρονες, υψηλής
απόδοσης, μονάδες. Στοχεύουμε, ταυτόχρονα, στην επέκταση του δι-
κτύου του φυσικού αερίου, όχι μόνο στην Κεντρική και τη Βόρειο Ελ-
λάδα, αλλά και στην Πελοπόννησο και την Κρήτη. 

Δεύτερον: Να έχουν ολοκληρωθεί οι διεθνείς ενεργειακές διασυν-
δέσεις, ώστε να είναι απόλυτα διασφαλισμένη η πλήρης κάλυψη των
εσωτερικών ενεργειακών αναγκών, αλλά και να ενισχυθεί η διαφορο-
ποίηση των πηγών ενέργειας στην ευρύτερη περιοχή.
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- Επισημαίνω, πρώτ’ απ’ όλα, ότι την ερχόμενη άνοιξη ολοκληρώ-
νεται η κατασκευή του Ελληνο-Τουρκικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου.

- Μέσα στο 2007 θα έχει κατασκευαστεί η γραμμή μεταφοράς ηλε-
κτρικής ενέρειας Φλώρινας - Μπίτολα, και θα έχουν συνδεθεί τα
συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας-Τουρκίας.

- Μέσα στο 2008, θα έχει ξεκινήσει η κατασκευή του υποθαλάσσιου
Ελληνο-Ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου που θα ολοκληρωθεί
μέχρι το 2011. 

- Το 2010, σύμφωνα με το σχεδιασμό, θα έχει κατασκευαστεί και
δεύτερη γραμμή μεταφοράς ηλεκτρισμού που θα συνδέσει τα συ-
στήματα της Ελλάδας με τη Βουλγαρία και της Ελλάδας με την
Ιταλία. 
Τρίτον: Να έχουμε, στο διάστημα αυτό, μια ριζική και ραγδαία με-

ταβολή του ενεργειακού ισοζυγίου, με τον υπερτετραπλασιασμό σε
σχέση με τα σημερινά επίπεδα των συστημάτων Ανανεώσιμων
Πηγών Ενέργειας. Και αυτό, με την κατασκευή και τη λειτουργία νέων
αιολικών και ηλιακών πάρκων, νέων υδροηλεκτρικών σταθμών μικρής
κλίμακας, αλλά και άλλων συστημάτων ΑΠΕ, συνολικής ισχύος 3.000
MW. Σκοπός μας είναι να πετύχουμε την παραγωγή του 20,1% της
ηλεκτρικής ενέργειας, από ΑΠΕ, όπως ήδη έχουμε δεσμευτεί. Σχεδιά-
ζουμε, παράλληλα, συγκεκριμένες δράσεις, έτσι ώστε μέχρι το 2010,
το 5,75% του συνόλου των αναγκών σε βενζίνη και ντίζελ κίνησης να
καλύπτεται από βιοκαύσιμα. Να ικανοποιήσουμε, δηλαδή, το στόχο
που έχουμε θέσει, αλλά και να αποδείξουμε στην πράξη ότι η χώρα
μας βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της προώθησης των ΑΠΕ, στην
Ε.Ε. Όλα αυτά, άλλωστε, έχουν τεράστια οικονομική, κοινωνική και
περιβαλλοντική σημασία. Και αυτό θέλω να το υπογραμμίσω. Η προ-
στασία του περιβάλλοντος είναι χρέος, όχι μόνο στις σημερινές, αλλά
και στις επόμενες γενιές.

Προτού δώσω το λόγο στον εκλεκτό καλεσμένο μας, τον κ. Μαν-
τίλ, θέλω να τον ευχαριστήσω, άλλη μια φορά, για την εποικοδομητική
συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα των τελευταίων 32
μηνών. Καλή συνέχεια.»

Στη δευτερολογία του ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σι-
ούφας τόνισε τα εξής:

«Παρακολουθήσαμε με μεγάλο ενδιαφέρον την παρουσίαση της
Έκθεσης από τον κ. Μαντίλ και κρατήσαμε όλοι καλές σημειώσεις. Οι
εκθέσεις είναι σημαντικά εργαλεία για την ενεργειακή μας στρατηγική,
τις ενεργειακές μας πολιτικές. Τον ευχαριστώ για τα λόγια που είπε
για το έργο που έγινε στα τελευταία χρόνια και τον διαβεβαιώνω πως
θα συνεχίσουμε με ακόμη πιο εντατικούς ρυθμούς. 

Θα μου επιτρέψετε να κάνω δύο και μόνο παρατηρήσεις. 
Η πρώτη έχει να κάνει με την ενίσχυση του Συστήματος Παραγω-
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γής, Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας που υπήρξε βα-
σική προτεραιότητα της ενεργειακής μας πολιτικής. 

Είναι αλήθεια, ότι το πρόσφατο black-out που έγινε στις αρχές
Νοεμβρίου σε πολλές χώρες της Δυτικής Ευρώπης και κράτησε για
αρκετές ώρες, έφερε στην επικαιρότητα το μεγάλο ζήτημα της ενίσχυ-
σης των δικτύων και της ομαλής τροφοδοσίας των χωρών της Ε.Ε.
σε ηλεκτρική ενέργεια.

Όπως γνωρίζετε, στη χώρα μας αντιμετωπίσαμε και εμείς ένα τέ-
τοιο φαινόμενο, τον Ιούλιο του 2004. Από τότε, έγιναν πολλά στην κα-
τεύθυνση της ενίσχυσης του συστήματος.

Ενδεικτικά υπενθυμίζω:
Πρώτον: Ενισχύσαμε το Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Ηλε-

κτρικής Ενέργειας με την τοποθέτηση πυκνωτών στις γραμμές μετα-
φοράς, στα κτίρια του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα,
αλλά και με την εγκατάσταση νέων υποσταθμών υπερυψηλής τάσης,
σε διάφορες περιοχές της χώρας. 

Δεύτερον: Από το Μάρτιο του 2004, μέχρι σήμερα, έχουν ενταχ-
θεί στο σύστημα τρείς νέες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
με καύσιμο το φυσικό αέριο, συνολικής ισχύος περίπου 940MW.

Τρίτον: Για πρώτη φορά, εφαρμόζουμε, τους τελευταίους 18
μήνες, ένα εκτεταμένο Πρόγραμμα Αντιστάθμισης για τη μείωση της
αέργου ισχύος, με την τοποθέτηση πυκνωτών σε όλα τα κτίρια του
δημοσίου τομέα, τα αποτελέσματα του οποίου φάνηκαν από την
πρώτη κιόλας περίοδο εφαρμογής του.

Αποτέλεσμα όλων των παραπάνω μέτρων αποτελεί το γεγονός
ότι τόσο το καλοκαίρι του 2005, αλλά και κατά το 2006 η αιχμή του
φορτίου έφθασε σε ιστορικά ρεκόρ, περίπου στα 10.000MW, χωρίς
να υπάρχουν προβλήματα στο Σύστημα.

Τέταρτον: Για πρώτη φορά, υλοποιούμε ένα συγκροτημένο Πρό-
γραμμα για την εξοικονόμηση ενέργειας στη χώρα μας, έχοντας ανα-
κηρύξει όλα τα επόμενα χρόνια μέχρι και το 2010, «Έτη
Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Παράλληλα, πραγματοποιείται μια εκστρατεία ενημέρωσης του
κοινού, γύρω από το μεγάλο ζήτημα της ορθής χρήσης και της εξοι-
κονόμησης της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Στο σημείο αυτό, επισημαίνω ότι η Ελλάδα ήταν η πρώτη χώρα της
Ε.Ε. που υιοθέτησε την Πράσινη Βίβλο για την Εξοικονόμηση Ενέρ-
γειας, τον Ιούνιο του 2005, αλλά και πρόσφατα, στο Συμβούλιο των
Υπουργών Ενέργειας της Ε.Ε., την προηγούμενη εβδομάδα, στις Βρυ-
ξέλλες, χαιρετίσαμε το νέο Σχέδιο Δράσης της Ε.Ε. για την ενέργεια. 

Πέμπτον: Την προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων στους το-
μείς του ηλεκτρισμού και του φυσικού αερίου και φυσικά του πετρε-
λαιαγωγού Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη, έργου μεγάλης σημασίας
για τις αγορές της Μεσογείου, της Ευρώπης και της βόρειας Αμερικής. 

Η δεύτερη παρατήρησή μου έχει να κάνει με την πορεία της απε-
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λευθέρωσης των ενεργειακών αγορών. Είναι αλήθεια, ότι αφού ολο-
κληρώσαμε τις περισσότερες αλλαγές σε νομοθετικό και θεσμικό επί-
πεδο, οι αγορές πλέον έχουν απελευθερωθεί και οι επιλέγοντες
καταναλωτές μπορούν, πλέον να επιλέγουν ελεύθερα τον προμη-
θευτή τους σε ηλεκτρική ενέργεια και φυσικό αέριο.

Ιδιαίτερα, στον τομέα του ηλεκτρισμού είναι πολύ σημαντικό, ότι
από τον Ιούλιο του 2007, όλοι οι καταναλωτές, συμπεριλαμβανομέ-
νων των νοικοκυριών, θα έχουν το δικαίωμα της επιλογής του προ-
μηθευτή τους. 

Βεβαίως, οι αλλαγές στην ενέργεια και η νέα πραγματικότητα δεν
μπορεί να γίνει αντιληπτή από τη μια στιγμή στην άλλη. Κι αυτό, γιατί
η απελευθέρωση των ενεργειακών αγορών, έχει τα δικά της χαρακτη-
ριστικά, απαιτεί μεγάλου μεγέθους επενδύσεις και μεγαλύτερο χρόνο
για την ωρίμανσή τους. 

Γι’ αυτό και αναφέρθηκα στην πρωτολογία μου, στην προοπτική
του 2010.»

Ακολουθούν σημεία της τοποθέτησης του εκτελεστικού διευ-
θυντή του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας Claude Mandil 

«Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στη δημιουργία νέων και σημαντι-
κών ενεργειακών συνδέσεων στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και σε όλη
τη Μεσόγειο κι αυτό είναι μια αξιέπαινη εξέλιξη», δήλωσε ο κ. Claude
Mandil, εκτελεστικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας
(IEA), σήμερα στην Αθήνα με την ευκαιρία της κυκλοφορίας της έκ-
δοσης Energy Policies of IEA Countries - Greece 2006 Review. «Πα-
ράλληλα, η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να μεριμνήσει ιδιαίτερα
για την προώθηση της εισαγωγής του πραγματικού ανταγωνισμού
στις εγχώριες αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας, προ-
κειμένου να διασφαλίσει τα οφέλη που προκύπτουν από την απελευ-
θέρωση της αγοράς, για λογαριασμό των Ελλήνων καταναλωτών»,
τόνισε ο κ. Mandil και πρόσθεσε: «Η δημιουργία πλήρως ανεξάρτη-
των διαχειριστών συστημάτων και η λήψη αυστηρών μέτρων, προ-
κειμένου να ελαχιστοποιηθεί η αγοραστική ισχύς των κατεστημένων
φορέων εκμετάλλευσης, είναι αναγκαία, ώστε να υπάρξει επιτυχές
άνοιγμα στις αγορές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της Ελ-
λάδας.» Και συνέχισε:

«Βελτιώσεις ενεργειακής υποδομής, όπως νέες γραμμές μεταφο-
ράς, είναι απαραίτητες στην Ελλάδα και αποτελούν μεγάλη πρόκληση
για την ελληνική κυβέρνηση, λόγω της ανάγκης να ξεπεράσει την
ισχυρή τοπική αντίδραση σε αυτές. Ελλείψει της νέας αυτής υποδο-
μής, σημαντικά έργα, όπως η εισαγωγή των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας και η ενίσχυση της σύνδεσης Βόρειας και Κεντρικής Ελλά-
δας, απειλούνται, με πιθανές συνέπειες στην ασφάλεια τροφοδοσίας
της Ελλάδας. Η αυξανόμενη παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες
πηγές θα μπορούσε να διαφοροποιήσει το εθνικό σύστημα ενέργειας
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και να μειώσει την εξάρτηση από τις εισαγωγές, ενώ η μεγαλύτερη
διαθεσιμότητα ισχύος μεταξύ Βόρειας και Νότιας Ελλάδας θα μπο-
ρούσε να βελτιώσει την αξιοπιστία του συστήματος ηλεκτροδότησης. 

Η κυβέρνηση επιδιώκει να υιοθετήσει μια ενεργό πολιτική για την
αύξηση της μεταφοράς ενέργειας μέσω της Ελλάδας και των διεθνών
διασυνδέσεων της χώρας. Έργα όπως ο αγωγός πετρελαίου
Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη και η προτεινόμενη διασύνδεση φυσι-
κού αερίου Τουρκίας-Ελλάδας-Ιταλίας θα αυξήσουν την ασφάλεια τρο-
φοδοσίας στην περιοχή και ευρύτερα. O Διεθνής Οργανισμός
Ενέργειας καλωσορίζει την προσπάθεια της ελληνικής κυβέρνησης
να υποστηρίξει τα έργα αυτά και την περιφερειακή ολοκλήρωση μέσω
της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, της
οποίας είναι ιδρυτικό μέλος.

Αν δεν ληφθούν επιπρόσθετα μέτρα για την απελευθέρωση της
αγοράς, δεν θα είναι εφικτός ο αποτελεσματικός ανταγωνισμός, ενώ
τα οφέλη για τους καταναλωτές ως προς το νόμιμο άνοιγμα των αγο-
ρών φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας θα μειωθούν σημαντικά.
Μέτρα, όπως ο πρώτος διαγωνισμός για ιδιωτικό σταθμό ηλεκτροπα-
ραγωγής, και η πλήρης ιδιωτικοποίηση της Δημόσιας Επιχείρησης
Αερίου (ΔΕΠΑ) είναι ευπρόσδεκτα, μα όχι επαρκή για την επίτευξη
του στόχου του αποτελεσματικού ανταγωνισμού. Η πλήρης ανεξαρ-
τησία των διαχειριστών συστημάτων και των νέων τοπικών προμη-
θευτών αερίου, καθώς και ο έντονος έλεγχος των κατεστημένων
φορέων εκμετάλλευσης συνιστούν περαιτέρω μέτρα, τα οποία θα
μπορούσαν να ληφθούν από την κυβέρνηση.

Για να αυξήσει την αντοχή του συστήματος ηλεκτροδότησης μετά
τη γενική διακοπή ρεύματος το 2004, η ελληνική κυβέρνηση έχει ση-
μειώσει πρόοδο στην εφαρμογή μιας σειράς μέτρων, που έχουν επι-
τύχει να εμποδίσουν την επανάληψη αυτού του γεγονότος. Επιπλέον
βελτιώσεις απαιτούνται τώρα για τη μελλοντική ανάπτυξη του ενερ-
γειακού συστήματος της χώρας, οι οποίες είναι δύσκολο να επιτευχ-
θούν λόγω ενός υψηλού επιπέδου τοπικών αντιδράσεων και
διοικητικών φραγμών. Η ελληνική κυβέρνηση θα πρέπει να μελετήσει
τρόπους για να προωθήσει την ενεργειακή της πολιτική, τους στόχους
και περιορισμούς αυτής, στο ευρύ κοινό, για να το βοηθήσει να κατα-
νοήσει τα πραγματικά κόστη αλλά και οφέλη της ενέργειας. 

Η ελληνική κυβέρνηση έχει επιτύχει πολλά, κατά τη διάρκεια των
δύο τελευταίων ετών, για τα οποία μπορεί να είναι περήφανη. Για το
λόγο αυτό, παρά τις προκλήσεις που τονίζονται παραπάνω, ο Διεθνής
Οργανισμός Ενέργειας είναι ικανοποιημένος με τη σημαντική πρόοδο
που έχει σημειωθεί στην ενεργειακή πολιτική της χώρας τα τελευταία
δύο χρόνια και ελπίζει ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει σε αυτό το μονοπάτι
της αλλαγής.»
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Πρόταση Δ. Σιούφα για τη δημιουργία
νέας περιφερειακής αγοράς ενέργειας, 

Ευρώπης Μεσογειακών Χωρών
Αθήνα, 4 Δεκεμβρίου 2006 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, απαντώντας σε
ερωτήσεις δημοσιογράφων, έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Είναι πολύ σημαντικό ότι στη συνάντηση των πρωθυπουργών
των δύο χωρών, Ρομάνο Πρόντι και Κώστα Καραμανλή, η περαι-
τέρω διεύρυνση της ενεργειακής συνεργασίας βρέθηκε στην προτε-
ραιότητα των συζητήσεων των δύο ηγετών και συμφωνήθηκε η
εντατικοποίηση των ρυθμών ανάπτυξής της.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης συνεργάζεται στενά με το Υπουργείο
Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας, τόσο σε ζητήματα
ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, όσο και στο πλαίσιο της συμμετοχής
μας στην Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, αλλά
και για κοινές πρωτοβουλίες στην ευρύτερη περιοχή.

Μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας για την προ-
ώθηση του υποθαλάσσιου ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου,
το Νοέμβριο του 2005, τα Υπουργεία των δύο χωρών, οι Ρυθμιστικές
Αρχές Ενέργειας της Ελλάδας και της Ιταλίας και η ΔΕΠΑ και η EDI-
SON βρίσκονται σε σχεδόν καθημερινή συνεννόηση. Μέσα στον Ια-
νουάριο του 2007, σε απόλυτη συνεννόηση μεταξύ μας, το Υπουργείο
Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλίας θα υποβάλει, προς έγκριση όλες
τις αναγκαίες αιτήσεις, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, που αναμένεται εντός του
Απριλίου, θα ανοίξει το δρόμο για την έναρξη της κατασκευής του
αγωγού. Ο υποθαλάσσιος ελληνοϊταλικός αγωγός φυσικού αερίου,
με τον οποίο θα μεταφέρονται, μέσω Τουρκίας και Ελλάδας, 8 δισ. κυ-
βικά μέτρα φυσικού αερίου, από τις περιοχές της Κασπίας στην Ιταλία
και από εκεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, είναι ιδιαίτερα σημαντικός.
Η έναρξη κατασκευής του έργου, συνολικού προϋπολογισμού ενός
δισ. ευρώ (1 δισ. ευρώ), σύμφωνα με τον προγραμματισμό, θα γίνει
εντός του 2008 και η ολοκλήρωσή του το 2011. Πρόκειται για ένα έργο
σταθμό στην ενεργειακή συνεργασία, όχι μόνο μεταξύ των δύο
χωρών, αλλά και με μεγάλη σημασία για την ευρύτερη περιοχή και
την Ευρωπαϊκή Ένωση, που το έχει εντάξει στους πέντε άξονες προ-
τεραιότητας των Διευρωπαϊκών Δικτύων Ενέργειας.

Παράλληλα, βρισκόμαστε σε συνεννόηση με την Ιταλική Κυβέρνηση
για την κατασκευή και δεύτερου υποβρύχιου καλωδίου διασύνδεσης
των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας και Ιταλίας, ενώ η χώρα
μας έχει καταθέσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόταση για τη δημιουρ-
γία μιας ακόμη περιφερειακής αγοράς ενέργειας. Αυτής των ευρωμεσο-
γειακών χωρών. Πρόταση ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα για την Ιταλία και
την Ελλάδα, την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις χώρες της Μεσογείου.»
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Δέκα χρόνια φυσικό αέριο 
στην Ελλάδα 

Λάρισα, 16 Δεκεμβρίου 2006 

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στην εκδήλωση της ΔΕΠΑ «10 χρόνια Φυσικό Αέριο»

«Η σημερινή επετειακή εκδήλωση της ΔΕΠΑ για τα 10 χρόνια από
την εισαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας,
είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία της Διοίκησής και των στελεχών της.
Τόσο γιατί από μόνο του το γεγονός έχει ισχυρή συμβολική σημασία,
όσο και γιατί επιλέχθηκε να γίνει εδώ, στη Λάρισα, ένα ισχυρό περι-
φερειακό κέντρο της Χώρας, όπου και έγινε η πρώτη τροφοδοσία με
φυσικό αέριο, το Νοέμβριο του 1996. Η απόφαση για την εκδήλωση
αυτή, η παρουσία της πρώην υπουργού Ανάπτυξης (κυρίας Βάσως
Παπανδρέου, επί της θητείας της οποίας ξεκίνησε η παροχή φυσικού
αερίου στη Χώρα μας) και βέβαια η συμμετοχή όλων όσοι είστε σή-
μερα εδώ αποτελούν έναν ισχυρό συμβολισμό. Επιβεβαιώνουν ότι
στο μεταπολιτευτικό τοπίο το Κράτος αποδεικνύει τη συνέχεια, που
υποχρεούται. Ότι ο πολιτικός κόσμος της Χώρας συγκλίνει και στρα-
τεύεται σε κορυφαίες στρατηγικές επιλογές. Ότι η Νέα Διακυβέρνηση
συνεχίζει, με εντεινόμενους ρυθμούς ό,τι θετικό βρήκε για την Ανά-
πτυξη, την πρόοδο και την ευημερία του ελληνικού λαού.

Το φυσικό αέριο αποτελεί πράγματι μία στρατηγική επιλογή. Συν-
δέεται με τη μείωση του ενεργειακού κόστους, τον περιορισμό της πε-
τρελαϊκής εξάρτησης την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεων την περιβαλλοντική προστασία.

Η ιστορία της εισαγωγής του φυσικού αερίου στη Χώρα μας ξε-
κινά πολύ πριν την εμπορική λειτουργία του. Είχαν προηγηθεί μία
σειρά ενέργειες σε πολιτικό και επιχειρησιακό επίπεδο, πριν καν συ-
σταθεί η Δημόσια Επιχείρηση Αερίου. 

Για πρώτη φορά το ζήτημα του φυσικού αερίου τέθηκε τον Οκτώ-
βριο του 1979 στη Μόσχα, στη συνάντηση του τότε Πρωθυπουργού
αείμνηστου Κωνσταντίνου Καραμανλή με το Ρώσο ομόλογό του
Αντρέι Κοσύγκιν. Στη συνάντηση εκείνη εξετάστηκε η δυνατότητα
προμήθειας φυσικού αερίου από τη Ρωσία και η κατασκευή κεντρικού
αγωγού για τη μεταφορά του στη Χώρα μας.

Λίγα χρόνια αργότερα, το 1983, στελέχη της τότε Δημόσιας Επι-
χείρησης Πετρελαίου (ΔΕΠ), αποτέλεσαν τον πρώτο πυρήνα για την
προετοιμασία της Εμπορικής Σύμβασης Προμήθειας Φυσικού Αερίου,
που υπογράφηκε στις 26 Ιουλίου 1988, σε συνέχεια της Διακρατικής
Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Σοβιετικής
Ένωσης που είχε υπογραφεί ένα χρόνο πρωτύτερα, στις 7 Οκτω-

697



βρίου 1987, όταν Πρωθυπουργός ήταν ο Ανδρέας Παπανδρέου και
υπουργός Βιομηχανίας, Ενέργειας και Τεχνολογίας ο Αναστάσιος Πε-
πονής.

Η έναρξη κατασκευής του δικτύου μεταφοράς και η διαπραγμά-
τευση της σύμβασης (που οδήγησε στο Προσάρτημα του Ιουλίου του
1993, επί Πρωθυπουργίας Κωνσταντίνου Μητσοτάκη), ήταν σταθ-
μός για τη διείσδυση του φυσικού αερίου στο ελληνικό ενεργειακό ισο-
ζύγιο.

Στις 17 Σεπτεμβρίου 1996, άρχισε η διάθεση φυσικού αερίου στη
Χώρα. Και στις 15 Νοεμβρίου 1996, με υπουργό Ανάπτυξης την κα
Βάσω Παπανδρέου και Πρωθυπουργό τον κ. Κώστα Σημίτη, άρ-
χισε η εμπορική λειτουργία του δικτύου μεταφοράς και η τροφοδότηση
με φυσικό αέριο του εργοστασίου της Ελληνικής Βιομηχανίας Ζάχα-
ρης, εδώ στη Λάρισα.

Στο σημείο αυτό, οφείλω να κάνω ειδική αναφορά στους αφανείς
ήρωες. Στις Διοικήσεις και κυρίως στα στελέχη της ΔΕΠΑ, που από
τη σύσταση της, το 1988, εργάστηκαν και εργάζονται για την επιτυχία
της μεγαλύτερης ενεργειακής επένδυσης, που έχει γίνει τις τελευταίες
δεκαετίες στη Ελλάδα. 

Η κατασκευή του κεντρικού αγωγού υψηλής πίεσης φυσικού αε-
ρίου από τα Ελληνο-Βουλγαρικά σύνορα στον Προμαχώνα Σερρών
ως το Σταθμό Λειτουργίας και Συντήρησης του Πατήματος και την Αγία
Τριάδα Μεγάρων αποτέλεσαν τη ραχοκοκαλιά του Εθνικού Συστήμα-
τος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου. 

Με τον κεντρικό αγωγό υψηλής πίεσης των 512 χιλιομέτρων, δό-
θηκε η δυνατότητα σε μία σειρά ενεργοβόρων βιομηχανιών της
Χώρας να τροφοδοτηθούν με φυσικό αέριο και να μειώσουν σημαν-
τικά τους εκπεμπόμενους ρύπους, σε σύγκριση με τη χρήση άλλων
καυσίμων συμβατικής μορφής.

Παράλληλα, η ΔΕΠΑ προχώρησε στην κατασκευή κλάδων υψη-
λής πίεσης σε διάφορες περιοχές της Χώρας όπως το Λαύριο και την
Κομοτηνή έχοντας πάντα ως πρωταρχικό στόχο την τροφοδοσία όσο
το δυνατόν περισσότερων περιοχών.

Μία άλλη μεγάλη, εξίσου σημαντική, ενεργειακή επένδυση σταθ-
μός στο χώρο του φυσικού αερίου, ήταν η κατασκευή του τερματικού
σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου στη Ρεβυθούσα, που ολο-
κληρώθηκε και τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το 2000. Στις 11 Φε-
βρουαρίου 2000, το πρώτο φορτίο υγροποιημένου φυσικού αερίου
από την Αλγερία, εκφορτώθηκε στη νέα υπερσύγχρονη μονάδα αε-
ριοποίησης, σε εφαρμογή της σύμβασης, που έχει συνάψει η ΔΕΠΑ
με την αλγερινή SONATRACH.

Σήμερα, 10 χρόνια μετά την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας
του, το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου αποτελείται από:
- Το δίκτυο Υψηλής Πίεσης, που φτάνει τα 511 χλμ.
- Τους κλάδους Υψηλής Πίεσης, που φτάνουν τα 450 χλμ.
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- Τα 68 Βανοστάσια.
- Το μετρητικό σταθμό Στρυμονοχωρίου Σερρών.
- Τα 4 Κέντρα Λειτουργίας και Συντήρησης σε Ελευσίνα, Αμπελιά,

Νέα Μεσημβρία και Ξάνθη.
- Το σταθμό Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, στη Ρεβυθούσα.
- Το δίκτυο μέσης και χαμηλής πίεσης, που είναι αρκετές εκατον-

τάδες χιλιόμετρα.
- Και φυσικά τους δύο σταθμούς τροφοδοσίας οχημάτων στα Άνω

Λιόσια και την Ανθούσα, που εγκαινίασε, πριν από ένα χρόνο, ο
Πρωθυπουργός Κώστα Καραμανλής.
Με τις υποδομές που προαναφέρθηκαν, τροφοδοτούνται σήμερα

με φυσικό αέριο 1.580 MW θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής
της ΔΕΗ και 535 MW των ιδιωτών παραγωγών, 102 μεγάλοι βιομη-
χανικοί πελάτες σε όλη τη Χώρα, καθώς και οι μικροί βιομηχανικοί,
εμπορικοί και οικιακοί καταναλωτές των τριών Εταιριών Παροχής Αε-
ρίου. (Στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και τη Θεσσαλία).

Στις τρεις ΕΠΑ, η κατανάλωση για το 2006 θα φθάσει περίπου τα
450 εκατ. κυβικά μέτρα, που αντιστοιχούν σε 300.000 οικιακούς κα-
ταναλωτές και σε ολοένα αυξανόμενο αριθμό μικρών βιομηχανιών,
βιοτεχνιών και εμπορικών καταστημάτων. Τα συνδεδεμένα σχολεία
και στις τρεις ΕΠΑ φτάνουν τα 770. Όλα τα νοσοκομεία Θεσσαλίας
και Θεσσαλονίκης τροφοδοτούνται ήδη με φυσικό αέριο, ενώ στην Ατ-
τική έως το τέλος του 2006 θα έχουν συνδεθεί 29 νοσοκομεία και θε-
ραπευτήρια.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης και η ΔΕΠΑ, από το Μάρτιο του 2004,
προχώρησαν σε μια σειρά από παρεμβάσεις στρατηγικού χαρακτήρα.
Θέσαμε τον πήχυ ψηλά. Προχωρήσαμε με όραμα, πρόγραμμα, σχέ-
διο και συγκεκριμένους στόχους:

Πρώτον: Την επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου σε 13 ακόμη
περιοχές της Χώρας.

Δεύτερον: Την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου για οι-
κιακή, εμπορική και βιομηχανική χρήση.

Τρίτον: Την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου σε όλα τα
κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του Δημόσιου και του ευρύτερου Δη-
μόσιου Τομέα.

Τέταρτον: Την προώθηση των διεθνών διασυνδέσεων της
Χώρας, με την κατασκευή του μεγάλου διαδρόμου φυσικού αερίου
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης «Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία».

Πέμπτον: Την περαιτέρω αναβάθμιση των ενεργειακών σχέσεων
με τη Ρωσία και την Αλγερία, την κατοχύρωση στενής συνεργασίας
με την Τουρκία και την Ιταλία, αλλά και τη διεύρυνση των συνεργασιών
μας στον τομέα φυσικού αερίου με άλλες χώρες. Επισημαίνω την
υπογραφή δύο ακόμη διακρατικών συμφωνιών, μέσα στο 2006: με
την Αίγυπτο και την Αλβανία.
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Η ΔΕΠΑ, τα τελευταία τρία χρόνια, (με την πολιτική στήριξη του
Υπουργείου Ανάπτυξης και την χρηματοδοτική στήριξη του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα») προωθεί μια σειρά
επενδύσεων, που είτε υλοποιούνται είτε βρίσκονται σε στάδιο προ-
χωρημένων μελετών. Ο συνολικός προϋπολογισμός για την επέκταση
και ενίσχυση του ΕΣΦΑ εκτιμάται στα 395 εκατ. ευρώ και περιλαμβά-
νει:

Πρώτον: Το Ελληνικό τμήμα του Ελληνοτουρκικού Αγωγού, προ-
ϋπολογισμού 82 εκατ. ευρώ, που αναμένεται να τεθεί σε εμπορική
λειτουργία το Μάιο του 2007. Με τον αγωγό αυτό, σε συνδυασμό με
το αντίστοιχο τουρκικό τμήμα, γίνεται το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα
προς την υλοποίηση του διαδρόμου φυσικού αερίου, Τουρκίας - Ελ-
λάδας - Ιταλίας.

Δεύτερον: Την αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυ-
θούσας, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, που θα τριπλασιάσει τη δυ-
νατότητα αεριοποίησης του σταθμού, δίνοντας περισσότερους
βαθμούς ελευθερίας στη διαχείριση των εποχιακών αιχμών του Ελ-
ληνικού Συστήματος και παράλληλα, καθιστούν το σταθμό έναν από
τους σημαντικότερους σε όλη τη Μεσόγειο.

Τρίτον: Τον κλάδο προς Αλιβέρι, προϋπολογισμού 46 εκατ. ευρώ,
με τον οποίο θα τροφοδοτηθεί η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγωγής, που
θα κατασκευάσει εκεί η ΔΕΗ Α.Ε., αλλά και η ευρύτερη περιοχή της
Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.

Τέταρτον: Τον Κλάδο προς Κόρινθο, προϋπολογισμού 36 εκατ.
ευρώ, που θα τροφοδοτήσει τη βιομηχανική ζώνη Κορίνθου και στη
συνέχεια την Πελοπόννησο.

Πέμπτον: Τον κλάδο προς Δυτική Θεσσαλία, προϋπολογισμού
28,5 εκατ. ευρώ. Με τον κλάδο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στην ΕΠΑ
Θεσσαλίας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στους νομούς
Καρδίτσας και Τρικάλων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της.

Έκτον: Τη μονάδα συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας, που θα
δώσει τη δυνατότητα διαχείρισης μεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου και
μεταφοράς στο νότιο σύστημα της Χώρας. 

Έβδομον: Τον αγωγό Μαυρονέρι - Αντίκυρα, προϋπολογισμού
16 εκατ. ευρώ, που βρίσκεται ήδη στη φάση κατασκευής και θα έχει
ολοκληρωθεί μέσα στον Απρίλιο 2007.

Όγδοον: Τα δίκτυα μέσης και χαμηλής πίεσης σε μία σειρά πόλεις
της Ελληνικής Επικράτειας (Ξάνθη, Κομοτηνή, Αλεξανδρούπολη,
Δράμα, Καβάλα, Σέρρες, Κιλκίς, Κατερίνη, Λαμία, Θήβα, Οινόφυτα,
Χαλκίδα, και Κόρινθος). Παράλληλα, με την κατασκευή του κλάδου
Δυτικής Θεσσαλίας θα τροφοδοτηθούν (όπως, ήδη, είπα) και οι πό-
λεις των Τρικάλων και της Καρδίτσας. Το συνολικό μήκος δικτύου
Μέσης πίεσης που θα κατασκευαστεί είναι περίπου 225 χιλιόμετρα
και το αντίστοιχο μήκος δικτύων χαμηλής πίεσης 125 χιλιόμετρα. O
προϋπολογισμός των επεκτάσεων αυτών ανέρχεται περίπου στα 79
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εκατ. ευρώ. Στις επεκτάσεις αυτές περιλαμβάνονται και οι συνδέσεις
9 νοσοκομείων.

Εκτός από τα έργα που ήδη κατασκευάζονται ή μελετώνται, προ-
γραμματίζονται και μία σειρά έργα για τα επόμενα χρόνια, που θα δώ-
σουν ακόμα μεγαλύτερη ώθηση στη διείσδυση του φυσικού αερίου
στη Χώρα, ενώ παράλληλα θα την καταστήσουν ενεργειακό δίαυλο
στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Χαρακτηρι-
στικά αναφέρω:

Πρώτον: Τον αγωγό διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας, που αποτε-
λείται από δύο τμήματα: Τον χερσαίο αγωγό από την Κομοτηνή έως
τις ακτές της Θεσπρωτίας που θα ενταχθεί στο ΕΣΦΑ και το υποθα-
λάσσιο τμήμα Θεσπρωτίας - Οτράντο που θα κατασκευαστεί από τις
εταιρίες ΔΕΠΑ Α.Ε και EDISON. Υπενθυμίζω την υπογραφή, το Νο-
έμβριο του 2005, στο Λέτσε, της Διακρατικής Συμφωνίας Ελλάδας -
Ιταλίας, αλλά και την ειδική συζήτηση, που έγινε για το έργο αυτό κατά
τη συνάντηση, στις 4 Δεκεμβρίου, στην Αθήνα, μεταξύ του Ιταλού
Πρωθυπουργού Ρομάνο Πρόντι και του Πρωθυπουργού της Χώρας
Κώστα Καραμανλή. Το Υπουργείο Ανάπτυξης και το Υπουργείο Οι-
κονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας, οι Ρυθμιστικές Αρχές
των δύο χωρών, η ΔΕΠΑ και η EDISON βρίσκονται σε συνεχείς δια-
βουλεύσεις. Μέχρι την Άνοιξη του 2007 θα έχουν χορηγηθεί όλες οι
αναγκαίες εγκρίσεις από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο πρόκειται
να ξεκινήσει σύμφωνα με τον προγραμματισμό, το 2008. Και βέβαια
δεν χρειάζεται να υπογραμμίσω πόσο σημαντικό είναι για τις παρα-
γωγικές περιοχές της Κασπίας, την Τουρκία, την Ελλάδα, την Ιταλία,
αλλά και όλη την Ευρώπη. 

Δεύτερον: Τον αγωγό Υψηλής Πίεσης προς τη Μεγαλόπολη, που
ανοίγει το δρόμο για την επέκταση των δικτύων φυσικού αερίου σε
όλη την Πελοπόννησο.

Τρίτον: Τον αγωγό Υψηλής Πίεσης προς Θίσβη Βοιωτίας.
Μέσα στο 2007, πρόκειται να ολοκληρωθεί και ο διαγωνισμός για

τη σύσταση τριών νέων Εταιριών Παροχής Αερίου, στη Στερεά Ελ-
λάδα και την Εύβοια, την Κεντρική και την Ανατολική Μακεδονία και
τη Θράκη. Οι επενδύσεις των τριών νέων ΕΠΑ, πρόκειται να ενταχ-
θούν για συγχρηματοδότηση στο Πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα-
Ανταγωνιστικότητα» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου 2007 - 2013. 

Η διείσδυση του φυσικού αερίου σε όλη τη Χώρα και η πραγμα-
τικά απελευθερωμένη εσωτερική αγορά είναι οι βασικοί στόχοι της
νέας αναπτυξιακής πολιτικής. Σημαντική παράμετρος στην προσπά-
θεια αυτή είναι ένα σταθερό νομοθετικό πλαίσιο, που δίνει ίσες ευκαι-
ρίες σε όλους όσοι θέλουν να δραστηριοποιηθούν στην αγορά του
φυσικού αερίου. Τα τελευταία δύο χρόνια έχουν γίνει σημαντικές ενέρ-
γειες προς την κατεύθυνση αυτή. Ενδεικτικά αναφέρω:

Πρώτον: Το Ν.3428/2005, για την απελευθέρωση της εσωτερικής
αγοράς φυσικού αερίου.
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Δεύτερον: Την Υπουργική Απόφαση της 27ης Μαρτίου του 2006,
για τον καθορισμό των τιμολογίων μεταφοράς και χρήσης Υγροποι-
ημένου Φυσικού Αερίου.

Τρίτον: Την έκδοση, στις επόμενες ημέρες, Υπουργικής Απόφα-
σης για την Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς.

Τέταρτον: Το νομικό διαχωρισμό και τη σύσταση του ΔΕΣΦΑ,
σύμφωνα με την κοινοτική οδηγία 55 του 2003 και το Ν. 3428/2005.
Ήδη, τα σχετικά Προεδρικά Διατάγματα βρίσκονται για επεξεργασία
στο Συμβούλιο της Επικρατείας και μέσα στις επόμενες ημέρες θα
έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τη σύσταση του ΔΕΣΦΑ.

Οι προοπτικές για την περαιτέρω διείσδυση του φυσικού αερίου
στη Χώρα μας είναι πράγματι ευοίωνες. Με μοχλό την αύξηση της ζή-
τησης στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής θερμικών μονάδων με καύ-
σιμο φυσικό αέριο, αλλά και την υποκατάσταση του πετρελαίου από
το φυσικό αέριο για τις ανάγκες των νοικοκυριών, αναμένεται διπλα-
σιασμός της ετήσιας κατανάλωσης φυσικού αερίου έως το 2010 σε
σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Τα 6 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο για
το 2010 και τα 7,5 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο για το 2015, είναι ένας
απόλυτα ρεαλιστικός στόχος. Είναι, άλλωστε, δεδομένη η βούληση
του Υπουργείου Ανάπτυξης να προωθήσει ακόμα περισσότερο το φυ-
σικό αέριο στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας.

Οι ΕΠΑ από την πλευρά τους (τόσο οι υφιστάμενες όσο και οι
τρεις καινούργιες, που θα συσταθούν μέσα στο 2007), αναμένεται να
αυξήσουν σημαντικά τις συνδέσεις ελληνικών νοικοκυριών, γεγονός
που θα σημάνει την κατανάλωση πολλαπλάσιων ποσοτήτων σε
σχέση με τις σημερινές. Έτσι, το 2010 η κατανάλωση στις 6 πλέον
ΕΠΑ θα έχει φθάσει τα 1,2 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο και το 2015 τα
1,8 δισ. κυβικά μέτρα το χρόνο.

Οι συγχρηματοδοτούμενες επενδύσεις, που υλοποιούν ή έχουν
προγραμματίσει η ΔΕΠΑ, οι υφιστάμενες ΕΠΑ και οι υπό σύσταση
νέες ΕΠΑ, διαμορφώνουν ένα νέο τοπίο στα ενεργειακά μας ζητή-
ματα. Στηρίζουν την περιφερειακή ανάπτυξη της Χώρας και δημιουρ-
γούν μια νέα αγορά. Μέσα στην τετραετία 2007-2010, οι συνολικές
επενδύσεις στον τομέα του φυσικού αερίου θα υπερβούν το 1,5 δισ.
ευρώ. Νέα επαγγέλματα και χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας θα προκύ-
ψουν ως αποτέλεσμα της επενδυτικής έκρηξης στον τομέα αυτό. Στο
τέλος του 2010, ένα εκατομμύριο (1.000.000) ελληνικά νοικοκυριά θα
τροφοδοτούνται με φυσικό αέριο. Όλη αυτή η μεγάλη μεταρρύθμιση
σ’ αυτόν τον κρίσιμο ενεργειακό τομέα στηρίζεται στον προγραμματι-
σμό, τη συνέπεια και την αφοσίωση των στελεχών του Υπουργείου
Ανάπτυξης, της ΔΕΠΑ, των ΕΠΑ, των δεκάδων δορυφόρων - ιδιωτι-
κών εταιρειών, που έχουν ήδη συσταθεί και λειτουργούν στην αγορά
φυσικού αερίου.»
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Επίσκεψη στο μετρητικό σταθμό της ΔΕΠΑ 
στην Αμπελιά Λάρισας 

Αθήνα, 16 Δεκεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου επισκέφτηκαν την Παρασκευή 15 Δεκεμ-
βρίου 2006 το μετρητικό σταθμό της ΔΕΠΑ στην περιοχή Αμπελιά του
Νομού Λάρισας, όπου ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις. Στην εκδή-
λωση παρευρέθησαν ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ
Ασημάκης Παπαγεωργίου, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας
Θεσσαλίας Φώτης Γκούπας, ο αντινομάρχης Λάρισας Αντώνης Δρα-
μαλιώτης και ο δήμαρχος Πολυδάμαντος Ευάγγελος Μπαλατσός.

Ακολουθούν σημεία των ομιλιών των κ.κ. Σιούφα, Νεράντζη και
Στεφάνου:

Δημήτρης Σιούφας
υπουργός Ανάπτυξης

«Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο απευθυνόμενος
προς εσάς, ο συνάδελφος υπουργός Τάσος Νεράντζης, ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Νίκος Στεφάνου, αγαπητέ γενικέ γραμ-
ματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας Φώτη Γκούπα, αγαπητέ δήμαρχε
Πολυδάμαντος, αγαπητέ κύριε αντινομάρχα, πρόεδρε της ΔΕΠΑ κ.
Παπαγεωργίου, πρόεδρε της ΕΠΑ Θεσσαλίας κ. Παππή, εργαζόμε-
νοι του μετρητικού σταθμού, κ. Οικονομίδη, που το όνομά σας είναι
συνδεδεμένο μαζί με τα άλλα στελέχη της ΔΕΠΑ με την είσοδο και την
ανάπτυξη του φυσικού αερίου, αλλά και με την ευθύνη που έχετε σε
αυτόν τον μετρητικό σταθμό, εσείς και οι συνεργάτες σας, όλα τα συγ-
χαρητήρια. 

Κάνουμε αυτή την επίσκεψη για να αναδείξουμε από αυτόν τον
σταθμό, το σταθμό των δέκα χρόνων έλευσης του φυσικού αερίου στη
χώρα, ενόψει και της αυριανής εκδήλωσης που πρόκειται να πραγμα-
τοποιηθεί στη Λάρισα, στη Θεσσαλία, στο κέντρο της Ελλάδας. Και θα
ήθελα με αυτή την ευκαιρία, παρουσία των ΜΜΕ να στείλω ορισμένα
μηνύματα, από το υπουργείο Ανάπτυξης, αλλά και από την κυβέρνηση. 

Ο σταθμός αυτός, όπως ήδη έχετε πει είναι ένας από τους 4 σταθ-
μούς λειτουργίας και συντήρησης του εθνικού συστήματος φυσικού
αερίου και συμβάλει ουσιαστικά στην αξιοπιστία της τροφοδοσίας της
αγοράς με φυσικό αέριο. Η επιλογή να γίνει εδώ ο σταθμός αυτός,
στο κέντρο της Θεσσαλίας, στο κέντρο της χώρας, αλλά και στο κεν-
τρικό αγωγό υψηλής πίεσης από τον Προμαχώνα έως το Λαύριο δεν
ήταν τυχαία. Από εδώ θα ξεκινήσει και ο νέος κλάδος για τη Δυτική
Θεσσαλία, για να συνδέσει το Νομό Καρδίτσας και το Νομό Τρικάλων,
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διερχόμενος βεβαίως και από τα Φάρσαλα, με φυσικό αέριο, καλύ-
πτοντας έτσι όλο το γεωγραφικό διαμέρισμα της Θεσσαλίας. Θέλω
ακόμα να σημειώσω ότι στην Αμπελιά έχει προγραμματιστεί να κατα-
σκευαστεί στο μέλλον και δεύτερος σταθμός συμπίεσης, μετά από
εκείνον της Νέας Μεσημβρίας, που θα προωθεί το αέριο στο νότιο
τμήμα της χώρας με τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

Τέτοιες εγκαταστάσεις, για να λειτουργήσουν σωστά, απαιτούν προ-
σωπικό υψηλού επιπέδου, αλλά και ταυτόχρονα ευθύνης. Η αξιόπιστη
λειτουργία του συστήματος τα τελευταία δέκα χρόνια είναι η έμπρακτη
απόδειξη της ποιότητας των εργαζομένων στη ΔΕΠΑ και βεβαίως και
σε αυτόν εδώ το σταθμό. Στόχος μας είναι η επέκταση του φυσικού αε-
ρίου σε ολόκληρη την ηπειρωτική Ελλάδα. Από το καλοκαίρι του 2004,
η ΔΕΠΑ, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης έχει μεθοδεύσει
την επέκταση του φυσικού αερίου σε ακόμη 13 Νομούς της χώρας. 

Με την επέκταση του δικτύου χρήσης του φυσικού αερίου στηρί-
ζεται ενεργά ο στόχος της περιφερειακής ανάπτυξης της χώρας. Προ-
ωθούνται νέες επενδύσεις, οι οποίες θα ξεπεράσουν τα επόμενα
χρόνια τα 2 δισεκατομμύρια ευρώ, δημιουργούνται νέα επαγγέλματα
και συνεπώς νέες θέσεις εργασίας, αλλά κυρίως ενισχύεται σημαντικά
η πρωταρχική προτεραιότητα της κυβέρνησης, η περιφερειακή ανά-
πτυξη της χώρας. Εκτιμούμε ότι μέχρι το 2012 οι τρεις υφιστάμενες
ΕΠΑ, οι τρεις νέες που πρόκειται να δημιουργηθούν τους επόμενους
μήνες, ουσιαστικά θα σκάβουν όλη την Ελλάδα, από την Πελοπόν-
νησο μέχρι την Ήπειρο και τη Θράκη. 

Η παρουσία μας εδώ σήμερα έχει ακριβώς αυτό το σκοπό, να
δούμε από κοντά και να συγχαρούμε τους εργαζόμενους, τον επικε-
φαλής αυτού του σταθμού και στελέχη της ΔΕΠΑ, τον κ. Οικονομίδη
και όλους εσάς που μας δώσατε τη χαρά να στείλουμε τα μηνύματα
αυτά προς την επιχειρηματική κοινότητα της χώρας, τα ελληνικά νοι-
κοκυριά για το πόσο σημαντικές είναι οι χρήσεις του φυσικού αερίου,
που είναι ένα φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο και την ίδια ώρα να
πούμε πόσα πολλά πράγματα μπορούμε να χτίσουμε γύρω από
αυτό. Και κυρίως, με το στρατηγικό σχεδιασμό της κυβέρνησης με
τους αγωγούς και του φυσικού αερίου και του πετρελαίου, να εντάξει
τη χώρα στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη καθιστώντας την ενεργει-
ακό δίαυλο προς την ΝΑ Ευρώπη και την Ευρώπη. 

Βάση για όλον αυτό το σχεδιασμό και για αυτή την προοπτική
αποτελεί η ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας ΝΑ Ευρώπης. Η συν-
θήκη της υπογράφηκε στις 25 Οκτωβρίου 2005, η έναρξη της λειτουρ-
γίας της έγινε πραγματικότητα από τον Ιούλιο του 2006 και είχαμε δύο
σημαντικές συνελεύσεις οργάνων της. Το συμβούλιο των υπουργών
Ενέργειας της Ενεργειακής Κοινότητας στα Σκόπια πριν από περίπου
ενάμιση μήνα και πριν από λίγες μέρες στην Αθήνα ενός από τα δύο
όργανα της Ενεργειακής Κοινότητας που εξασφαλίσαμε να λειτουρ-
γούν στη χώρα, το Συμβούλιο Ρυθμιστών Ενέργειας που είναι και το
σημαντικότερο όργανο της Ενεργειακής Κοινότητας. 
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Το άλλο όργανο που έχουμε εξασφαλίσει είναι το forum του ηλε-
κτρισμού. Με αυτόν το στρατηγικό σχεδιασμό προχωρούμε. Ο ίδιος,
ως Θεσσαλός και ως Καρδιτσιώτης, αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή και
χαρά που βρίσκομαι σήμερα εδώ στην Αμπελιά και δίπλα σε αυτή τη
συμβολική πινακίδα για τη συμπλήρωση των δέκα χρόνων από την
έλευση του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. 

Πιστεύω ότι η συνέχεια στις επόμενες δεκαετίες θα είναι ακόμα
πιο σημαντική, όχι μόνο στο χώρο του φυσικού αερίου, αλλά κυρίως
με την πλήρη ανάπτυξη και λειτουργία του Νομού για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας να έχουμε σοβαρά διαφοροποιήσει το ενεργειακό
ισοζύγιο της χώρας μας, με τέτοιο τρόπο που και απεξάρτηση από το
πετρέλαιο να είναι βαθμιαία και ουσιαστική, η είσοδος δε και των βιο-
καυσίμων να δώσει ακόμη μια ώθηση σε πράγματα που οδηγούν σε
καλύτερη ποιότητα ζωής, σε ενεργειακή ασφάλεια, αλλά και ταυτό-
χρονα με βάση την ενέργεια, σε περισσότερη ανάπτυξη. Ανάπτυξη
σε ολόκληρη τη χώρα, ανάπτυξη παντού και για όλους στη βάση βέ-
βαια της δημιουργίας της μεγαλύτερης δυνατής κοινωνικής συνοχής.» 

Αναστάσιος Νεράντζης
υφυπουργός Ανάπτυξης

«Λένε οι ειδικοί, εγώ πάντως δεν είμαι, ότι το φυσικό αέριο προ-
έρχεται από το μεθάνιο. Και το άτομο του μεθανίου είναι θαυμαστό
για τη συμμετρία του. Αν αυτό είναι ακριβές, και είναι ακριβές, εξίσου
συμμετρική είναι –αν και καθυστερημένη- η είσοδος και η εξέλιξη της
εισόδου του φυσικού αερίου στη χώρα μας. Αργήσαμε, όμως το κα-
ταλάβαμε ως χώρα. 

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης κατέβαλε μια ερ-
γώδη προσπάθεια προκειμένου το φυσικό αέριο - με όλα του τα πλε-
ονεκτήματα: απεξάρτηση από το πετρέλαιο, ελαχιστότατη ρύπανση
και δυναμικές αποδόσεις σε πολλούς τομείς - κατάφερε λοιπόν ήδη
να προχωρήσει με ένα ραγδαίο ρυθμό και διαρκώς νέα διαμερίσματα
της χώρας να προστίθενται σε εκείνα που έχουν τη χρήση του φυσι-
κού αερίου. Από την πλευρά μας θέλουμε να συγχαρούμε όλους όσοι
είχαν συμμετοχή στην προσπάθεια και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε
ότι η πλήρης πολιτική κάλυψη και ενθάρρυνση θα είναι αμέριστη.»

Νίκος Στεφάνου
γενικός γραμματέας υπουργείου Ανάπτυξης

«Μαζί με τη διοίκηση της ΔΕΠΑ, τον πρόεδρο και διευθύνοντα
σύμβουλο Ασημάκη Παπαγεωργίου, τα υπόλοιπα εννέα μέλη του δι-
οικητικού συμβουλίου, το υπουργείο Ανάπτυξης δίνει μια μάχη για την
ενίσχυση του φυσικού αερίου. 
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Στα επόμενα τέσσερα - πέντε χρόνια, μέχρι το 2001 όταν θα ολο-
κληρωθεί ο ελληνο-ιταλικός αγωγός φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ θα υλο-
ποιήσει επενδύσεις που θα ξεπερνούν το ενάμιση δισεκατομμύριο
ευρώ. Αν υπολογίσετε και τις επενδύσεις των τριών υφισταμένων και
των τριών υπό ίδρυση ΕΠΑ τότε φτάνουμε και ξεπερνάμε τα δύο δι-
σεκατομμύρια ευρώ. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης στηρίζει και πολιτικά, αλλά και χρημα-
τοδοτικά μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-
τητα» την επέκταση των δικτύων, αλλά θεωρώ ακόμη πιο σημαντικό
ότι χάρη σε αυτή τη μεγάλη υπόθεση του φυσικού αερίου δημιουρ-
γούνται εκτός από πολλές επενδύσεις χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας,
νέα επαγγέλματα, νέες εξειδικεύσεις και ζωντανεύει η ελληνική περι-
φέρεια. Το φυσικό αέριο που παίζει πλέον πρωταγωνιστικό και καθο-
ριστικό ρόλο στην ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων
και στην υποκατάσταση του πετρελαίου. 

Έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι ανάγκη να μειώνουμε την ενερ-
γειακή δαπάνη και το φυσικό αέριο συμβάλλει πάρα πολύ σημαντικά
και σε αυτό, έχοντας παράλληλα και πολλά περιβαλλοντικά οφέλη. 

Θα ήθελα όμως στο σημείο αυτό να δώσω πολλά συγχαρητήρια
στο παλιό στέλεχος της ΔΕΠΑ, τον κ. Δημήτρη Οικονομίδη, έναν άν-
θρωπο ο οποίος έχει ταυτίσει το όνομά του και με την ιστορία της
ΔΕΠΑ από το 1988 μέχρι σήμερα, αλλά και με τη λειτουργία του σταθ-
μού της Αμπελιάς.» 
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Επίσκεψη στη Ρεβυθούσα 
για επιθεώρηση έργων αναβάθμισής της 

Αθήνα, 21 Δεκεμβρίου 2006

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο γενικός γραμμα-
τέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, ο πρόεδρος και
διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Ασημάκης Παπαγεωργίου, οι γε-
νικοί διευθυντές της ΔΕΠΑ Γιώργος Στεργίου, Γιώργος Πολυχρο-
νίου, Βασίλης Τσομπανόπουλος και Νίκος Μενδρινός,
επισκέφθηκαν τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου της ΔΕΠΑ στη Ρεβυθούσα.

Στις δηλώσεις του στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας μετά τη συ-
νεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ και την επίσκεψη στις
εγκαταστάσεις του Σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου, ο κ. Δ.
Σιούφας τόνισε τα εξής:

«Επισκεπτόμαστε τις εγκαταστάσεις του υγροποιημένου φυσικού
αερίου στη Ρεβυθούσα, μαζί με το γενικό γραμματέα του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου, για να δούμε από κοντά το χώρο στον
οποίο αυτή την ώρα πραγματοποιείται μία από τις μεγαλύτερες ενερ-
γειακές επενδύσεις στη χώρα. Σε ένα χώρο όπου η Ελλάδα πρωτο-
πορεί και με την επένδυση αυτή η Ρεβυθούσα θα καταστεί ένας από
τους μεγαλύτερους και πιο σύγχρονους σταθμούς υγροποιημένου φυ-
σικού αερίου και στη Μεσόγειο και στη Νοτιανατολική Ευρώπη. 

Η επίσκεψη αυτή σηματοδοτεί τη σημασία και την προτεραιότητα
την οποία δίνει και η κυβέρνηση και το υπουργείο Ανάπτυξης, το ρόλο
τον οποίο παίζει το φυσικό αέριο στην ανάπτυξη της χώρας και, βε-
βαίως, επειδή εδώ γίνεται, όπως είπα, η μεγαλύτερη ενεργειακή επέν-
δυση αυτή την ώρα, που θα ξεπεράσει τα 48 εκατομμύρια ευρώ και
θα τριπλασιάσει τις δυνατότητες παροχής αεριοποιημένου φυσικού
αερίου από το υγροποιημένο, το οποίο βρίσκεται στις εγκαταστάσεις,
ενισχύοντας έτσι και το ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας, αλλά, βε-
βαίως, και την ασφάλεια και την ευστάθεια παροχής φυσικού αερίου
στο Σύστημα. 

Σημειώνω, ακόμη, ότι οι εγκαταστάσεις εδώ στη Ρεβυθούσα με
τον εκσυγχρονισμό τους, είναι αποτέλεσμα της συστηματικής δου-
λειάς που κάνουν οι εργαζόμενοι και η διοίκηση της εταιρίας, η διοί-
κηση της ΔΕΠΑ. Τα σχέδια είναι για ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξης της
εταιρίας, και το επόμενο διάστημα και τα επόμενα χρόνια και μαζί με
τους αγωγούς, τον Ελληνο-Τουρκικό και τον Ελληνο-Ιταλίκό, τις δια-
κλαδώσεις προς την Νοτιανατολική Ευρώπη και την ίδια την Ευρώπη.
Αλλά, βεβαίως, και η επέκταση του φυσικού αερίου σε δεκατρείς (13)
νομούς της χώρας, δείχνει ότι τα επόμενα χρόνια η ΔΕΠΑ θα σκάβει
ολόκληρη την Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, μέχρι την Ήπειρο και
τη Θράκη.»
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Σε δηλώσεις του ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ
Ασημάκης Παπαγεωργίου, τόνισε:

«Για μας είναι μια πραγματικά ιδιαίτερη χαρά, που έχουμε σήμερα
την πολιτική ηγεσία του υπουργείου στη Ρεβυθούσα, τον κ. υπουργό
κ. Σιούφα και τον κ. γενικό κ. Στεφάνου, λόγω του ότι κλείνουμε άλλη
μια χρονιά ιδιαίτερα πετυχημένη, ίσως η πιο πετυχημένη από ιδρύ-
σεως της ΔΕΠΑ. Αυτό είναι αποτέλεσμα του στρατηγικού σχεδιασμού
ο οποίος έχει εκπονηθεί από το υπουργείο Ανάπτυξης και η υλοποίησή
του λειτουργεί κατά άψογο τρόπο αυτά τα χρόνια μέσα στη ΔΕΠΑ από
όλους τους εργαζόμενους και τα στελέχη μέσα στη ΔΕΠΑ, που έχουν
τέτοιο ενθουσιασμό, ώστε να πραγματοποιήσουν όλα όσα έχουμε ανα-
λάβει απέναντι στο υπουργείο και απέναντι στην κυβέρνηση, ώστε να
μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στη μεγάλη πρόκληση της διείσδυ-
σης του φυσικού αερίου στην Ελλάδα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέ-
ρους της διοίκησης προς την πολιτική ηγεσία και σε όλους τους
εργαζόμενους και τα στελέχη της ΔΕΠΑ. Καλή χρονιά σε όλους.»

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα 
στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ

Στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΠΑ ο
υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας επεσήμανε τα εξής:

«Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα εδώ στο χώρο του
σταθμού Υγροποιημένου Φυσικού Αερίου της ΔΕΠΑ Α.Ε. στη Ρεβυ-
θούσα, μία από τις σημαντικότερες και πλέον σύγχρονες εγκαταστά-
σεις αεριοποίησης LNG της Μεσογείου και ολόκληρης της Ευρώπης.
Βρίσκομαι εδώ για να ενημερωθώ από τη Διοίκηση και τα στελέχη της
ΔΕΠΑ Α.Ε. για την πορεία της επένδυσης της αναβάθμισης του σταθ-
μού που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Η εγκατάσταση αυτή που ανήκει στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αε-
ρίου της Χώρας, τέθηκε σε εμπορική λειτουργία το Φεβρουάριο του
2000, όταν το πρώτο καράβι από την Αλγερία τροφοδότησε τις κρυο-
γενικές εγκαταστάσεις του νησιού με LNG. Με την εγκατάσταση αυτή
το Ελληνικό σύστημα απόκτησε μία δεύτερη πηγή τροφοδοσίας φυσι-
κού αερίου, διαφοροποιώντας τις πηγές προμήθειάς του και διασφαλί-
ζοντας σε πολύ μεγάλο βαθμό την ασφάλεια τροφοδοσίας της αγοράς.

Η Ρεβυθούσα με τις δύο δεξαμενές της, χωρητικότητας 130,000
κυβικών μέτρων LNG, και τη συστοιχία αεριοποιητών που διαθέτει,
έχει μέχρι σήμερα τη δυνατότητα να αεριοποιεί και να προωθεί στο
Ελληνικό Σύστημα Φυσικού αερίου, περίπου 220,000 κυβικά μέτρα
αερίου / ώρα, δίνοντας έτσι τη δυνατότητα κάλυψης των αιχμιακών
καταναλώσεων του συστήματος όταν αυτές δεν μπορούν να ικανο-
ποιηθούν με το αέριο μέσω αγωγών που εισάγεται από τα Ελληνο-
βουλγαρικά σύνορα. 

Παράλληλα, η στρατηγικής σημασίας χωροθέτηση της εγκατάστα-
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σης στην Αττική, κοντά στα σημεία της κατανάλωσης των μεγάλων
ποσοτήτων φυσικού αερίου, δίνει τη δυνατότητα στο Διαχειριστή του
συστήματος να χρησιμοποιεί το σταθμό και για την υδραυλική ισορ-
ροπία του συστήματος όταν αυτό απαιτηθεί.

Η αύξηση των καταναλώσεων φυσικού αερίου, οδήγησαν το
υπουργείο Ανάπτυξης να εντάξει το έργο αυτό που υλοποιεί η ΔΕΠΑ
Α.Ε. στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα του Γ’ ΚΠΣ.

Η αναβάθμιση αυτή που θα τριπλασιάσει σχεδόν το ρυθμό αεριο-
ποίησης LNG και κατ’ επέκταση της έγχυσης αερίου στο Εθνικό σύ-
στημα, έχει προϋπολογισμό 48 εκατ. ευρώ. Η επένδυση αυτή που
συγχρηματοδοτείται κατά 45% από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους,
αφορά:

Πρώτον: Την εγκατάσταση ενός ακόμα βραχίονα εκφόρτωσης
LNG, που θα αυξήσει το ρυθμό πλήρωσης των δύο δεξαμενών από
3500 κυβικά μέτρα LNG / ώρα που είναι σήμερα σε πάνω από 7000
κυβικά μέτρα LNG / ώρα.

Δεύτερον: Την προσθήκη επιπλέον αεριοποιητών που θα αυξή-
σουν το ρυθμό έγχυσης στο ΕΣΦΑ από 220,000 κυβικά μέτρα / ώρα
που είναι σήμερα σε περίπου 600,000 κυβικά μέτρα / ώρα.

Παράλληλα, έχει εγκριθεί και ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο
ΕΠΑΝ του Γ΄ ΚΠΣ και θα αποτελέσει έργο - γέφυρα με το Δ΄ ΚΠΣ, η
κατασκευή μίας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος 15,5 MW, προϋπο-
λογισμού περίπου 20 εκατ. ευρώ, για την κάλυψη των αναγκών της
εγκατάστασης σε ηλεκτρική και θερμική ενέργεια, με παράλληλα οφέλη
για την ενίσχυση του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Με την αναβάθμιση που ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2005 και θα
ολοκληρωθεί το Μάιο του 2007, ο σταθμός του Υγροποιημένου Φυ-
σικού Αερίου της Ρεβυθούσας, θα μετατραπεί σε έναν από τους με-
γαλύτερους και πλέον σύγχρονους στη Μεσόγειο και τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη, αναβαθμίζοντας τον ενεργειακό ρόλο της
Χώρας μας στην ευρύτερη περιοχή και προσδίδοντας ακόμα μεγαλύ-
τερη αξία στη ΔΕΠΑ Α.Ε.

Επιπλέον, η επένδυση αυτή θα συμβάλει σημαντικά στη διασφά-
λιση της τροφοδοσίας με φυσικό αέριο των 4 νέων μονάδων ηλεκτρο-
παραγωγής που θα εγκατασταθούν στο Νότιο σύστημα μέχρι το τέλος
του 2010, σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Κυβέρνησης.»
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Τα βραβεία για το διαγωνισμό σχεδιασμού 
συσκευασίας ελαιολάδου 

στο πλαίσιο του έτους Ελαιολάδου 
Αθήνα, 15 Ιανουαρίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου απένειμαν τα βραβεία
του διαγωνισμού σχεδιασμού συσκευασίας ελαιολάδου. Στην
εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του «2006
Έτος Ελαιολάδου και Ελιάς», που ορίστηκε με απόφαση του
πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή (ΦΕΚ 1625/24.11/2005) πα-
ρευρέθησαν ακόμα και απένειμαν βραβεία ο υπουργός Αγροτι-
κής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ευάγγελος Μπασιάκος, η
υπουργός Τουριστικής Ανάπτυξης Φάνη Πάλλη-Πετραλιά και ο
γενικός γραμματέας του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομι-
κών Γιώργος Μέργος, ως πρόεδρος της Επιτροπής Προετοιμα-
σίας των Δράσεων. Επίσης, παρευρέθησαν ο γενικός
γραμματέας Εμπορίου του υπουργείου Ανάπτυξης Γιάννος Μπε-
νόπουλος και ο γενικός γραμματέας Καταναλωτή Γιάννης Οικο-
νόμου, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης και Τροφίμων Κωνσταντίνος Σκιαδάς, ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Εξωτερικών Θεόδωρος Σκυλακά-
κης, οι πρώην γενικοί γραμματείς του υπουργείου Ανάπτυξης
Μανούσος Βολουδάκης και Θανάσης Σκορδάς (νυν γενικός
γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος), πρόεδροι Επιμελη-
τηρίων, Οργανισμών και Φορέων και πολίτες.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση αυτή, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Δημήτρης Σιούφας ανέφερε τα εξής:

«Στο πλαίσιο των ετών Ανταγωνιστικότητας από το 2005 έως το
2010, η Κυβέρνηση είχε κηρύξει το 2006 ως Έτος Ελαιόλαδου και
Ελιάς. Έξι υπουργεία ενώσαμε τις δυνάμεις και συντονίσαμε τις προ-
σπάθειές μας για να προωθήσουμε ένα από τα σημαντικότερα προ-
ϊόντα της ελληνικής γης: την ελιά και το ελαιόλαδο. Εργαστήκαμε,
ταυτόχρονα, για την προβολή όλων των προϊόντων μας, αλλά και της
Χώρας μας συνολικά. Συνδέσαμε την προβολή του ελαιολάδου και
της ελιάς με τη Μυθολογία, την Ιστορία, την Πολιτιστική Ταυτότητα της
Χώρας μας. 

Αξιοποιήσαμε την παράδοση αυτή και επενδύουμε, στις έννοιες
«ποιότητα, υγεία, γεύση». Κινηθήκαμε και κινούμαστε αναδεικνύον-
τας την εικόνα ποιότητας, που δικαιούται η Χώρα μας. Απώτερος στό-
χος μας είναι να αποτελέσουν η ελιά και το ελαιόλαδο όχημα για την
προβολή όλων των ελληνικών ποιοτικών προϊόντων γενικά, του Του-
ρισμού μας και βέβαια της ίδιας της Ελλάδας.
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Δώσαμε έμφαση στις συνιστώσες που συνδιαμορφώνουν την τε-
λική συνισταμένη της προώθησης.
- Στην οικονομική και εμπορική.
- Στη διατροφική και ιατρική. 
και βέβαια
- στην πολιτιστική. 

Το ελαιόλαδο προβλήθηκε και προβάλλεται σήμερα, όχι μόνο σαν
τελικό προϊόν, αλλά σαν μέρος ενός ολόκληρου πολιτισμού. Προωθή-
θηκε έτσι και συνεχίζει να προωθείται η προβολή του τρόπου ζωής,
του φυσικού περιβάλλοντος, και βέβαια της Ιστορίας του Τόπου μας.

Η ενίσχυση των επιμέρους κλάδων (παραγωγής, εμπορίας, έρευ-
νας), υποστηρίχθηκε (στο βαθμό που το επιτρέπει η κοινοτική νομο-
θεσία) με μέτρα που αφορούν…
- στην πιστοποίηση της ποιότητας του προϊόντος, 
- την εξασφάλιση υψηλής αισθητικής συσκευασίας, 
- τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας.

Βασικοί στόχοι του προγράμματος ήταν:
- Η προβολή - προώθηση του ελαιολάδου και της ελιάς στην εσω-

τερική και διεθνή αγορά.
- Η ανάδειξη της ποιότητας του Ελληνικού ελαιολάδου, με περαι-

τέρω διάδοση και εφαρμογή της πιστοποίησης και της τυποποί-
ησής του. Και 

- Η ενίσχυση, μέσω από συνέργειες, των συνδεδεμένων κλάδων
του τουρισμού.
Οι στόχοι αυτοί προωθήθηκαν με εξειδικευμένες δράσεις, σε έξι

άξονες στρατηγικής, που υποστηρίχθηκαν με τη διάθεση 4 εκατ.
ευρώ.
Πρώτος άξονας υπήρξε η ενίσχυση της παρουσίας και της διείσ-

δυσης του ελαιολάδου στη διεθνή αγορά.
Δεύτερος, η δημιουργία και προβολή εικόνας για τον πολιτισμό της

ελιάς.
Τρίτος, η βελτίωση του προϊόντος στην πρωτογενή παραγωγή

ελαιολάδου και ελιάς.
Τέταρτος, η ενίσχυση της ποιότητας, από τη μεταποίηση μέχρι την

κατανάλωση, και η ενημέρωση του καταναλωτή.
Πέμπτος, η ανάπτυξη συνεργειών με συνδεομένους κλάδους
Έκτος, η προβολή της ελιάς και του ελαιολάδου μέσω των

Αρχών εξωτερικού του Υπουργείου Εξωτερικών 
Στο ίδιο πλαίσιο, το Υπουργείο Ανάπτυξης (με ευθύνη της Γενικής

Γραμματείας Εμπορίου) υλοποίησε δράσεις περίπου 2 εκατ. ευρώ,
που ξεκινούν από την τυποποίηση του προϊόντος και φτάνουν ως την
τελική κατανάλωση. Όπως και σε κάθε άλλη περίπτωση δόθηκε έμ-
φαση στην ενίσχυση της Περιφερειακής διάστασης της συγκεκριμένης
πολιτικής, αλλά και στη συμμετοχή όλων των φορέων της αγοράς στην
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υλοποίηση των στόχων. Σχεδιάστηκαν και υλοποιήθηκαν δράσεις, που
έδωσαν και πρόκειται να δίνουν αποτελέσματα σε βάθος χρόνου.

Δόθηκε έμφαση στην ποιότητα, την τυποποίηση, την πιστο-
ποίηση. Αλλά και στην εκτεταμένη ενημέρωση, στο εσωτερικό
και το εξωτερικό, για τα σημαντικά διατροφικά πλεονεκτήματα
που έχουν το ελαιόλαδο και η ελιά. 

Ανάμεσα στις δράσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης (που θεωρεί
την ελιά και το ελαιόλαδο ισχυρό αναπτυξιακό βραχίονα) είναι: 

Πρώτον, η δημιουργία τριών ολοκληρωμένων εργαστηρίων ανά-
λυσης ελαιόλαδου σε τρεις ελαιοπαραγωγικές περιοχές της
Χώρας(Πελοπόννησος, Κρήτη, Λέσβος). Η δράση αυτή εντάχθηκε
στο Ε.Π.ΑΝ. και υλοποιείται σε συνεργασία με το ΕΘΙΑΓΕ. 

Δεύτερον, η σύνταξη και διανομή μιας σειράς από έντυπα με
σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση, τόσο των κατανα-
λωτών, όσο και των επαγγελματιών, στα θέματα της ποιότητας. 

Εκδόθηκαν…
- ένας πρακτικός οδηγός βέλτιστων πρακτικών για τυποποιητές
- ένας πρακτικός οδηγός βέλτιστων πρακτικών για εμπόρους / δια-

κινητές και
- ένα φυλλάδιο - οδηγός του καταναλωτή. 

Τρίτον, η διοργάνωση, (σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία
Καταναλωτή) εκδηλώσεων ενημέρωσης σε μη ελαιοπαραγωγικές πε-
ριοχές, προκειμένου να ενημερωθούν οι καταναλωτικές οργανώσεις
και όλοι οι ενδιαφερόμενοι για ζητήματα που αφορούν στην ποιότητα
και την κατανάλωση ελαιολάδου. 

Τέταρτον, ο προγραμματισμός συναντήσεων συνεργασίας με
τους παραγωγικούς φορείς, προκειμένου να συζητηθούν θέματα που
αφορούν στην τυποποίηση και την εμπορία ελαιολάδου. Υπογραμ-
μίζω ότι η τυποποίηση προάγει την εικόνα του ελαιολάδου και βοηθά
στον έλεγχο της ποιότητάς του, δίνοντάς του ‘ταυτότητα’, η οποία είναι
αναγνωρίσιμη και ελέγξιμη. 

Πέμπτον, η προκήρυξη διαγωνισμού για το σχεδιασμό συσκευα-
σίας ελαιόλαδου, με στόχο να προαχθεί η απαραίτητη στο σύγχρονο
marketing διάσταση της εικόνας του τελικού προϊόντος.

Σ’ αυτό το διαγωνισμό (που στόχο έχει την ανάδειξη της εικόνας
ποιότητας του έξτρα παρθένου ελαιολάδου) είναι αφιερωμένη και η
σημερινή εκδήλωση.

Ο διαγωνισμός (που ολοκληρώθηκε στις 13 του περασμένου
Οκτωβρίου) έχει δυο σκέλη. 

Το πρώτο αφορά σε σχέδια συσκευασίας και το δεύτερο σε προ-
γράμματα επικοινωνίας.
 Στο πρώτο σκέλος του διαγωνισμού (Σχέδια Συσκευασίας), υπο-

βλήθηκαν συνολικά 313 έργα από 58 συμμετέχοντες από τα
οποία προκρίθηκαν τα 304 έργα. 
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 Στο δεύτερο σκέλος (Προγράμματα Επικοινωνίας) οι συμμετέχον-
τες ήταν 2 διαφημιστικές εταιρίες, που υπέβαλαν ισάριθμα προ-
γράμματα επικοινωνίας (16 συνολικά μεμονωμένα έργα). Η
επιτροπή αποφάσισε να μην απονεμηθούν βραβεία στις κατηγο-
ρίες Προγράμματα Επικοινωνίας αλλά τιμητικοί έπαινοι 
Η επιτροπή αξιολόγησης συνεδρίασε στις 7 του περασμένου Δε-

κεμβρίου έκρινε τα έργα που υποβλήθηκαν και ανέδειξε τους 3 νικητές
κάθε κατηγορίας οι οποίοι βραβεύονται σήμερα. Το πρώτο βραβείο
με 10.000 ευρώ, το δεύτερο 5.000 ευρώ και το τρίτο 2.000 ευρώ. 
 Καταλήγοντας θέλω να συγχαρώ το συνάδελφο Υπουργό Γιάννη

Παπαθανασίου υπό την εποπτεία του οποίου είναι όλες αυτές οι
δράσεις και να ευχαριστήσω θερμά τα μέλη της Επιτροπής Αξιο-
λόγησης:

 Το Γενικό Γραμματέα Εμπορίου του Υπουργείου Ανάπτυξης κ. Ι.
Μπενόπουλο

 Τον Πρόεδρο του Ελληνικού Ινστιτούτου Marketing της Ε.Ε.Δ.Ε
κ. Π. Καραχάλιο

 Τον Προϊστάμενο του Τμήματος Βιομηχανικού Σχεδιασμού του
Α.Τ.Ε.Ι. Κοζάνης, Καθηγητή κ. Δ. Παναγιωτόπουλο,

 Τον Πρόεδρο της Ενώσεως Εταιρειών Διαφήμισης - Επικοινωνίας
κ. Μ. Παπαπολύζο

 Το Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου της Ενώσεως Εταιρειών Δια-
φήμισης - Επικοινωνίας κ. Γ. Ντούση

 Το Γενικό Διευθυντή του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας κ.
Σ. Στασινό 

 Τον Πρόεδρο του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας κ. Λ. Κο-
τσίρη 

 Τον Πρόεδρο της Ενώσεως Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων
Αθήνας κ. Π. Σόμπολο 

 Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τυποποι-
ήσεως Ελαιολάδου κ. Γ. Αντωνιάδη

 Τον Πρόεδρο της Ενώσεως Βιοτεχνών Τυποποιητών Ελαιόλαδου
κ. Β. Κρανιά

 Τον Πρόεδρο της ΕΡΤ Α.Ε. κ. Χ. Παναγόπουλο 
 Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών κ. Δ. Δα-

σκαλόπουλο 
 Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

κ. Ε. Καλούση 
 Τον Πρόεδρο του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδος κ. Α. Κα-

νέλλη
 Τον Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Συντα-

κτών κ. Δ. Τσαλαπάτη 
 Τον Πρόεδρο της Ενώσεως Γραφιστών Ελλάδος κ. Δ. Μπρού-

σαλη.»

713



Στο χαιρετισμό του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Πα-
παθανασίου τόνισε τα εξής: 

«Θα ήθελα κατ’ αρχήν να σας ευχαριστήσω που τιμάτε με την
παρουσία σας την εκδήλωση απονομής των βραβείων του διαγωνι-
σμού του Υπουργείου Ανάπτυξης για το σχεδιασμό συσκευασίας τυ-
ποποιημένου ελαιολάδου. Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω και να
συγχαρώ, όχι μόνο αυτούς που βραβεύονται απόψε, αλλά και όλους
όσοι συμμετείχαν σ’ αυτό το διαγωνισμό. 

Έχουμε αναφερθεί πολλές φορές στην ξεχωριστή σημασία και
αξία του ελαιολάδου για τη χώρα μας. Ενσωματώνει και συνδυάζει
στοιχεία από κάθε τι μοναδικό που έχει η Ελλάδα: τον πολιτισμό, τη
φύση, το κλίμα, τη διατροφική μας παράδοση. 

Πρόκειται λοιπόν για ένα πολύτιμο εθνικό προϊόν, που οφείλουμε
να προστατεύσουμε και να αξιοποιήσουμε. Και αυτό για μας δεν είναι
απλή ρητορεία. Δεν είναι εξαγγελία που μένει στα λόγια και στα χαρ-
τιά. Δεν είναι μια αποσπασματική κίνηση εντυπωσιασμού.

Είναι πράξη, είναι στρατηγική. Είναι μια εθνική προσπάθεια με σο-
βαρότητα, συνέχεια και συνοχή, προκειμένου το ελληνικό ελαιόλαδο
να στηριχθεί και να παράγει τα μέγιστα δυνατά οφέλη για τη χώρα.

Η χρονιά που πέρασε σήμανε την αρχή αυτής της προσπάθειας.
Μιας συστηματικής και ολοκληρωμένης εκστρατείας με τη συμμετοχή
όλων των συναρμόδιων υπουργείων και με δράσεις στους άξονες του
πολιτισμού, της οικονομίας και της υγείας των καταναλωτών. 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, στο πλαίσιο αυτό ανέλαβε ήδη μια σειρά
από πρωτοβουλίες, με σκοπό την προβολή του ελληνικού ελαιολάδου,
την ενίσχυση των μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητάς του, καθώς
και την ενημέρωση των επιχειρήσεων και των καταναλωτών. 

Επιγραμματικά μόνο αναφέρω: 
- την ανακαίνιση και τον εκσυγχρονισμό του εργαστηρίου ελαιολά-

δου του Υπουργείου Ανάπτυξης, αλλά και την ίδρυση τριών ολο-
κληρωμένων εργαστηρίων ανάλυσης ελαιολάδου στη Μεσσηνία,
στα Χανιά και στη Λέσβο.

- Τη θέσπιση κινήτρων για την εφαρμογή συστημάτων διασφάλισης
ποιότητας, αλλά και τη αναβάθμιση των ελέγχων για την ασφάλεια
των διαδικασιών παραγωγής του τελικού προϊόντος. 

- Την εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης επαγγελμα-
τιών και καταναλωτών σε θέματα ποιότητας.
Και βέβαια, την προκήρυξη του διαγωνισμού για το σχεδιασμό

συσκευασίας ελαιολάδου. Είναι μια δράση που στοχεύει στην προ-
βολή και την ενίσχυση της αξίας του εξαγόμενου ελληνικού ελαιολά-
δου, μέσω της τυποποίησης και της δημιουργίας μιας αναγνωρίσιμης
ταυτότητας. 

Γιατί ξέρουμε όλοι ότι στις σύγχρονες αγορές, δεν μπορούμε να
μιλάμε για αξία χωρίς τυποποίηση και χωρίς συγκεκριμένη συγκεκρι-
μένη ταυτότητα: 
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Είναι χαρακτηριστικό ότι σήμερα μόνο το 6% της εξαγόμενης πο-
σότητας ελαιολάδου έχει τη μορφή τυποποιημένου επώνυμου προ-
ϊόντος. Το υπόλοιπο πωλείται ανώνυμα, σε χαμηλότερες τιμές, και στη
συνέχεια τυποποιείται και διακινείται με ξένο εμπορικό σήμα, με απο-
τέλεσμα να κερδίζουν την υπεραξία του οι χώρες που το μεταπωλούν. 

Θελήσαμε λοιπόν με αυτό το διαγωνισμό να δείξουμε ότι η τυπο-
ποίηση δεν σημαίνει απλά υποχρέωση. Σημαίνει αποτελεσματική εμ-
πορική προώθηση, όταν αξιοποιεί την καινοτομία και τη
δημιουργικότητα σε μια ελκυστική συσκευασία. Σημαίνει κατοχυρω-
μένη ποιότητα και ευθύνη απέναντι στον καταναλωτή. Σημαίνει πε-
ρισσότερη αξία και όφελος για όλους.

Πρέπει να πω ότι το εύρος η ποιότητα των συμμετοχών στο δια-
γωνισμό αυτό, δικαίωσε την πεποίθησή μας ότι ο στόχος αυτός είναι
πράγματι εφικτός. 

Γι’ αυτό και θα συνεχίσουμε να τον επιδιώκουμε συστηματικά. Το
2006 μπορεί να τελείωσε, όχι όμως και οι προσπάθειές μας για το ελλη-
νικό ελαιόλαδο. Εξακολουθούμε να σχεδιάζουμε και να υλοποιούμε δρά-
σεις. Εξακολουθούμε, με σχέδιο και στρατηγική, να ενισχύουμε την
ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του ελαιολάδου, προς όφελος της
οικονομίας, των παραγωγών, των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.»

Νικητές διαγωνισμού σχεδιασμού συσκευασίας ελαιολάδου
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ID Εταιρεία /
Φορέας Θα παραλάβει Προϊόν

1η Κατηγορία:   Περιέκτης

1ο βραβείο
2ο βραβείο
3ο βραβείο

3477-2
3447-6
3471-1

Brandexcel
Αλέξης Αγγελίδης
LECTA

Λία Προέδρου
Αλέξης Αγγελίδης
Γιώργος Κανατσούλης

NO NAME (B)
OLVIO
NO NAME

2η Κατηγορία:   Ετικέτα

1ο βραβείο

2ο βραβείο
3ο βραβείο

3442-3

3425-14
3439-8

Αθανασούλης/
Φώτου
Καραμάνου
ΣΕΚΑΣΥΛ/QWAN

Κώστας Αθανασούλης &
Γεωργία Φώτου
Αναστασία Καραμάνου
Κλαυδία Μουρούτη & 
Μελίνα Κωνσταντινίδη

ELIOFOS (Α)

ΛΙΟΔΕΝΤΡΟ
ΕΛΑΙΩΝ(Α)

3η Κατηγορία:   Συνολική Παρουσίαση

1ο βραβείο

2ο βραβείο
3ο βραβείο

3440-6

3425-15
3478

Cream

Αναστ. Καραμάνου
Μπάστα Ελένη

Σωτήρης Παγώνας

Αναστασία Καραμάνου
Μπάστα Ελένη

Ελαιώνας του
Κόσμου
Το Λιόδεντρο
OLIVIA

4η Κατηγορία:   Καινοτομία

1ο βραβείο
2ο βραβείο
3ο βραβείο

3424-2
3395-2
3441-2

Ιατρίδης Δαμιανός
Μπάμπαλης Αθαν.
Ξενικουδάκης Π.

Ιατρίδης Δαμιανός
Μπάμπαλης Αθανάσιος
Ξενικούδάκης Παύλος &
Κεσίδης Κωνσταντίνος

Λύκηθος
XVO
NO NAME

Τιμητική διάκριση συμμετοχής

Mc Cann Erickson
TBWA

Γιάννης Γούλιος
Μελίζα Βισβάρδη



Εγκαίνια των εγκαταστάσεων 
της Νέας Αγοράς Κρέατος Αθηνών 

Αθήνα, 18 Ιανουαρίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας εγκαινίασε σήμερα
εντός του χώρου της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, στον Αγ. Ι. Ρέντη, τα
καταστήματα της Νέας Αγοράς Κρέατος Αθηνών. 

Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων Ευάγγελος Μπασιάκος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάν-
νης Παπαθανασίου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αναστάσιος Νεράν-
τζης, ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρος Δούκας, ο
υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέξανδρος Κον-
τός, ο γενικός γραμματέας Εμπορίου Γιάννος Μπενόπουλος, ο γε-
νικός γραμματέας Καταναλωτή Γιάννης Οικονόμου, ο ειδικός
γραμματέας του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Δη-
μήτρης Παπαγιαννίδης, ο νομάρχης Πειραιά Γιάννης Μίχας, ο δή-
μαρχος Ρέντη Γιώργος Ιωακειμίδης, ο διοικητής της Αγροτικής
Τράπεζας Δημήτρης Μηλιάκος ο πρόεδρος του ΟΚΑΑ Παντελής
Κουβέλης και το Διοικητικό Συμβούλιο, καθώς και πρόεδροι ενώσεων
κρεάτων.

Στην ομιλία του στην εκδήλωση αυτή ο κ. Δ. Σιούφας προέτρεψε
να ξεκινήσει αμέσως η επεξεργασία ενός προγράμματος ανακαίνισης
όλων των καταστημάτων της Λαχαναγοράς. Συγκεκριμένα τόνισε τα
εξής: «Ο Οργανισμός έχει τώρα χρέος να περάσει σε μια νέα
εποχή ανάπτυξης των δραστηριοτήτων του και με θεσμικές αλ-
λαγές, αλλά και κυρίως με νέες δράσεις για να ανταποκριθεί πε-
ρισσότερο στα πρότυπα των ευρωπαϊκών κεντρικών αγορών.
Και παίρνοντας αφορμή από την πρόκληση και για την Λαχανα-
γορά, ύστερα από συνεννόηση που είχα με τους συναδέρφους,
τον κ. Παπαθανασίου και τον κ. Νεράντζη από αύριο το πρωί ξε-
κινήστε, σε συνεργασία με τη Νομαρχία Πειραιά, την επεξεργα-
σία ενός προγράμματος ανακαίνισης όλων των καταστημάτων
της Λαχαναγοράς, παράλληλα με τα έργα και του δεύτερου κτη-
ρίου της πρώτης φάσης και για την ένταξη της δεύτερης φάσης
των κτηρίων για την Κρεαταγορά και ο Οργανισμός θα χρημα-
τοδοτήσει αυτό το έργο, αλλά θα βρούμε και χρήματα να το στη-
ρίξουμε, ώστε το λιγότερο σε διάστημα ενάμιση χρόνου, όλα τα
καταστήματα της Λαχαναγοράς να έχουν ανακαινιστεί.»

Παρατίθενται σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης Δη-
μήτρη Σιούφα:

«Θέλω να ξεκινήσω με τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες στα
νέα παιδιά της ορχήστρας σαξοφώνων που ο νομάρχης Πειραιά είχε
την έμπνευση να στείλει σήμερα εδώ. Απολαύσαμε την εκτέλεση των
τριών έργων που έκαναν. Συγχαρητήρια, κύριε νομάρχα, και για αυτή
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την πρωτοβουλία, αλλά και για τα νέα παιδιά που απαρτίζουν αυτή
την ορχήστρα των σαξοφώνων. Τις ίδιες ευχαριστίες θέλω να απευ-
θύνω και στο άγημα του Πυροσβεστικού Σώματος που μας υποδέ-
χτηκε όλους και να καταθέσω ενώπιον σας τις εξής σκέψεις. Η
σημερινή ημέρα, είναι ημέρα για τον πολίτη, που βλέπει ένα έργο που
θα του προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια στην υγιεινή του κρέατος
που καταναλώνει. Υπάρχουμε για τον πολίτη, για τον πολίτη-κα-
ταναλωτή. Αυτό είναι το σημείο αναφοράς όλων των δράσεών μας.
Και όταν αναφερόμαστε στα τρόφιμα, ο πολίτης-καταναλωτής είναι
κεντρικό σημείο της αναφοράς μας. 

Επιτελούμε σήμερα, όλοι όσοι συνεργαστήκαμε για αυτό το έργο,
ένα χρέος που το οφείλαμε, ένα έργο που θα το συνεχίσουμε και στα
επόμενα στάδια. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο
απευθυνόμενος προς εσάς, ο συνάδερφός μου Γιάννης Παπαθανα-
σίου, αλλά και οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου που εργάστηκαν
για αυτό εδώ το έργο, ο Μανούσος Βολουδάκης και ο Θανάσης
Σκορδάς, αλλά και οι σημερινοί γενικοί γραμματείς ο Γιάννος Μπε-
νόπουλος και ο Γιάννης Οικονόμου και ακόμα ο εκλεγόμενος στην
περιοχής σας ο συνάδερφος υπουργός Τάσος Νεράντζης αισθανό-
μαστε βαθιά ικανοποίηση γιατί παραδίδουμε με τα εγκαίνια αυτό το
έργο στους εμπόρους, στους εργαζόμενους, στο καταναλωτικό κοινό
της περιφέρειας Αττικής. Ένα έργο που υπουργοί, υφυπουργοί, κυ-
βερνήσεις, νομάρχες, γενικοί γραμματείς περιφερειών δεν μπορού-
σαν να το οδηγήσουν σε αίσιο τέλος. Και αυτό κατορθώθηκε γιατί η
πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης συνεργάστηκε στενά με
τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Μπα-
σιάκο και τον υφυπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αλέκο
Κοντό και ειδικά τον Αργύρη του υπουργείου τον Δημήτρη Παπα-
γιαννίδη, τον ειδικό γραμματέα για το Γ΄ ΚΠΣ. Και βέβαια αν δεν ήταν
το πείσμα και η αποφασιστικότητα του νομάρχη Πειραιά Γιάννη Μίχα
και των τεχνικών του υπηρεσιών δεν θα βρισκόμασταν σήμερα εδώ.
Και θέλω να το τονίσω και να το αναδείξω αυτό σε αυτή τη συνάν-
τηση. Με την ευκαιρία θέλω να ευχαριστήσω και το δήμαρχο Ρέντη
που έκανε μια εμπνευσμένη τοποθέτηση γιατί βρίσκεται στα δημοτικά
όρια του Δήμου του η λειτουργία αυτής της Αγοράς. Και έκανε μια λα-
κωνική, αλλά μεστή παρέμβαση ως ο τοπικός άρχων. 

Ποιο είναι το όραμά μας για το επόμενο διάστημα; Το όραμά μας
είναι να κάνουμε ένα πάρκο τροφίμων που να ικανοποιεί τις σύγ-
χρονες απαιτήσεις, με ευρωπαϊκά κριτήρια, όχι μόνο για να δίνουμε
εξετάσεις στην Ευρώπη (αυτό μπορεί να είναι υποχρέωσή μας) αλλά
υποχρέωσή μας είναι να δίνουμε εξετάσεις στον Έλληνα πολίτη, ότι
ο κόπος του, ο ιδρώτας του πιάνει τόπο. Οι υπηρεσίες των υπουρ-
γείων, της Αυτοδιοίκησης, όλων όσοι συνεργάζονται, αξιοποιούν τις
θυσίες του και τον υπηρετούν με τον καλύτερο τρόπο. Και σε αυτή τη
συνεργασία πέρα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς ξεχωριστό λόγο
έχουν και θα έχουν ακόμα περισσότερο οι καταναλωτικές οργανώσεις
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που εμείς τις θεωρούμε συνεργάτες, και με το νέο πλαίσιο λειτουργίας
των καταναλωτικών οργανώσεων στη χώρα θα έχουν ακόμα μεγαλύ-
τερες δυνατότητες παρέμβασης για τον ίδιο σκοπό που λειτουργούμε
και εμείς. 

Ο Οργανισμός έχει τώρα χρέος να περάσει σε μια νέα εποχή ανά-
πτυξης των δραστηριοτήτων του και με θεσμικές αλλαγές, αλλά και
κυρίως με νέες δράσεις για να ανταποκριθεί περισσότερο στα πρό-
τυπα των ευρωπαϊκών κεντρικών αγορών. Και παίρνοντας αφορμή
από την πρόκληση και για την Λαχαναγορά, ύστερα από συνεννόηση
που είχα με τους συναδέρφους, τον κ. Παπαθανασίου και τον κ. Νε-
ράντζη από αύριο το πρωί ξεκινήστε την επεξεργασία ενός προγράμ-
ματος ανακαίνισης όλων των καταστημάτων της Λαχαναγοράς,
παράλληλα με τα έργα και του δεύτερου κτηρίου της πρώτης φάσης
και για την ένταξη της δεύτερης φάσης των κτηρίων για την Κρεατα-
γορά και ο Οργανισμός θα χρηματοδοτήσει αυτό το έργο, αλλά θα
βρούμε και χρήματα να το στηρίξουμε, ώστε το λιγότερο σε διάστημα
ενάμιση χρόνου, όλα τα καταστήματα της Λαχαναγοράς να έχουν ανα-
καινιστεί. Βεβαίως εξετάζουμε ένα μεγάλο σχέδιο σε σύμπραξη και με
τον ιδιωτικό τομέα για το πάρκο που σας μίλησα πριν, και για το οποίο
ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Πέτρος Δούκας έχει ένα
σχέδιο, ελπίζω το επόμενο διάστημα να είμαστε σε θέση να σας ανα-
κοινώσουμε τι ακριβώς σκεπτόμαστε, αλλά για το παρόν και το βρα-
χυπρόθεσμο αύριο, θα προχωρήστε κ. Κουβέλη στην επεξεργασία
αυτού του προγράμματος ανακαίνισης των καταστημάτων της Λαχα-
ναγοράς και του ευρύτερου χώρου ώστε να αποτελέσει πραγματικά
ένα στολίδι το οποίο να αισθάνονται υπερήφανοι αυτοί που εργάζον-
ται, οι έμποροι, οι συναλλασσόμενοι και βεβαίως η δημοτική και νο-
μαρχιακή αρχή και τα δύο υπουργεία, το υπουργείο Ανάπτυξης και το
Αγροτικής Ανάπτυξης. 

Το έργο: «Ριζικός Εκσυγχρονισμός και Επέκταση των Εγκαταστά-
σεων της Κεντρικής Αγοράς Κρέατος Αθηνών», είναι ένα έργο στόχος
του Οργανισμού, αλλά και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου των
τελευταίων 15 ετών, απαραίτητο για την υγιεινή και την ασφάλεια των
τροφίμων που καταναλώνουν οι πολίτες-καταναλωτές. Αποφασίστηκε
από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Το πήραμε στο μηδέν και σήμερα παραδίδουμε για λειτουργία το
πρώτο κτήριο εγκαταστάσεων υψηλών προδιαγραφών.
• Οι σύγχρονες απαιτήσεις επιβάλλουν νέες εγκαταστάσεις. Το Δε-

κέμβριο του 2004 θεμελίωσα το σημερινό έργο. Σήμερα εγκαινιά-
ζουμε το κτήριο ΙΙΙ με 13 καταστήματα από 3.432 τ.μ. και μία
σειρά έργων υποδομής, έχοντας υπόψη και την καθυστέρηση
δέκα μηνών, που οφείλεται στις νομοθετικές ρυθμίσεις που απαι-
τήθηκαν, για να εκδοθεί η οικοδομική άδεια. Τον Οκτώβριο του
2007 ολοκληρώνεται και το κτήριο ΙΙ της Α΄ Φάσης, με 12 κατα-
στήματα από 3.993 τ.μ.

• Ο ΟΚΑΑ είναι μία από τις κερδοφόρες ΔΕΚΟ που ελέγχεται από
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το υπουργείο μας, με κύκλο εργασιών 6.890.000 ευρώ. Ασκεί
δραστηριότητες σε 400 χονδρεμπορικές επιχειρήσεις οπωροκη-
πευτικών και σε 34 χονδρεμπορικές εισαγωγικές επιχειρήσεις
κρέατος, οι οποίες διακινούν ετησίως περίπου 300.000 τόνους
οπωροκηπευτικών, με κύκλο εργασιών περίπου 200 εκατ. ευρώ
και 50.000 τόνους κρέατος, με κύκλο εργασιών περίπου 150 εκατ.
ευρώ. 

• Το όραμά μας για τη δημιουργία ενός πάρκου τροφίμων, που
να ικανοποιεί τις σύγχρονες απαιτήσεις με ευρωπαϊκά κριτήρια,
είναι ένας στόχος μας.

• Ο Οργανισμός οφείλει τώρα να περάσει σε νέα εποχή ανάπτυξης
των δραστηριοτήτων του, μέσω θεσμικών αλλαγών στη λειτουρ-
γία του, προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στο
νέο του ρόλο, σύμφωνα με τα πρότυπα των άλλων Ευρωπαϊκών
Κεντρικών Αγορών.

• Στις σκέψεις μας είναι η ανάπτυξη μιας νέας Κεντρικής Αγοράς,
με συμμετοχή και ιδιωτικών κεφαλαίων, στο μετοχικό κεφάλαιο
του Οργανισμού, με σκοπό να διευρύνουμε και να αναβαθμί-
σουμε περαιτέρω τις δραστηριότητες του ΟΚΑΑ. 

• Β΄ Φάση του έργου: Ο Οργανισμός από τον Ιούνιο του 2005 έχει
υποβάλει, με τη σύμφωνη γνώμη μου, αίτηση για την ένταξη της
Β΄ Φάσης στο πρόγραμμα ΜΕΤΡΟ 2.1, για χρηματοδότησή του
από τα υπόλοιπα του Γ΄ ΚΠΣ. Πρόθεσή μας είναι η ένταξη της Β΄
Φάσης του έργου το συντομότερο δυνατόν, ώστε η Β΄ Φάση να συ-
νεχιστεί απρόσκοπτα με τη λήξη της Α΄ Φάσης, για τη δημιουργία
18 επιπλέον καταστημάτων - βιομηχανοστασίων, για την εξυπηρέ-
τηση του συνόλου των υφισταμένων, και όχι μόνο, επιχειρήσεων.

• Μ’ αυτή την ευκαιρία οφείλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ τον
υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Μπα-
σιάκο και τον ειδικό γραμματέα του Υπουργείου για τα Κοινοτικά
Προγράμματα Δημήτρη Παπαγιαννίδη, για τη στήριξη του Ορ-
γανισμού και την ένταξη των έργων του στα προγράμματα του
υπουργείου. Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Νομάρχη Πει-
ραιά Γιάννη Μίχα και τις Τεχνικές του Υπηρεσίες που υλοποίησαν
το έργο, για την καθοριστική συνδρομή και συνεργασία του γι’
αυτά τα έργα. Δεν μπορώ επίσης να μην αναφερθώ στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση και στο Δήμαρχο Ρέντη Γιώργο Ιωακειμίδη για τη
στήριξη του έργου του ΟΚΑΑ. Και, βεβαίως, την Κοινοπραξία
Ρούτσης-ΤΕΡΝΑ. Αναφέρομαι, τέλος, στις επιχειρήσεις που δρα-
στηριοποιούνται εδώ, στους εκπροσώπους τους και τους εργαζό-
μενους, ευχόμενος τα καλύτερα.
Καλή χρονιά με υγεία για τις οικογένειες σας, καλή προκοπή και

ανάπτυξη για την πατρίδα μας, καλές δουλειές, αλλά με μια τελευταία
παραίνεση κεντρικής σημασίας. Σεβασμός στους πελάτες σας και
μέσω αυτών στον πολίτη καταναλωτή.» 
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Στην ομιλία του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθα-
νασίου είπε τα εξής: 

«Ο Οργανισμός Κεντρικής Αθηνών Α.Ε σημειώνει τα τελευταία
τρία χρόνια σημαντικά βήματα προόδου. Καταφέρνει να αυξάνει ση-
μαντικά τα καθαρά κέρδη του και με τα κέρδη αυτά να επενδύει και
να υλοποιεί μια σειρά από έργα, για την αναβάθμιση των προσφερό-
μενων υπηρεσιών προς όλη την αγορά του Λεκανοπεδίου. 

Ένα τέτοιο έργο εγκαινιάζουμε σήμερα. Ένα έργο που δημιουργεί
ένα ολοκληρωμένο σύστημα παροχής υπηρεσιών στα καταστήματα,
τα οποία ενώ δεν χάνουν την αυτοτέλεια τους, εξυπηρετούνται από
κοινού με κεντρική μονάδα ψύξης, ηλεκτρονικές και τηλεφωνικές πα-
ροχές, ατμό και πεπιεσμένο αέρα, κοινές εγκαταστάσεις βιολογικού
καθαρισμού, καθώς και την επί 24ώρης βάσεως ηλεκτρονική παρα-
κολούθηση της ομαλής λειτουργίας του συνόλου των προσφερόμε-
νων κοινών υπηρεσιών, μέσω του συστήματος SCADA. 

Το σημερινό έργο δεν ήταν ένα εύκολο έργο να γίνει αν αναλογι-
σθούμε ότι είχε ενταχθεί στο Β΄ ΚΠΣ και δεν έγινε, εντάχθηκε στη συ-
νέχεια στο Γ΄ ΚΠΣ και ενώ θα έπρεπε η κυβέρνησή μας να είχε
παραλάβει το έργο τελειωμένο αυτό που παραλάβαμε ήταν μια πλει-
άδα προβλημάτων, τα οποία αν δεν επιλύονταν, σήμερα δεν θα μι-
λούσαμε για εγκαίνια αλλά για ματαίωση του έργου. 

Ο ΟΚΑΑ, για να μπορέσει να προχωρήσει και να υλοποιήσει το
έργο της Νέας Κρεαταγοράς, έπρεπε να ξεπεράσει τις παρακάτω νο-
μοθετικές ρυθμίσεις:
 Τροποποίηση ρυμοτομικών γραμμών και όρων δόμησης
 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις
 Στατική επάρκεια υφισταμένων εγκαταστάσεων
 Κατοχύρωση της οικοπεδικής έκτασης επ’ ονόματι ΟΚΑΑ Α.Ε. στο

οικείο κτηματολόγιο.
Και αυτό κάναμε, ώστε σήμερα να είμαστε στην ευχάριστη θέση

να παραδώσουμε προς χρήση ένα τέτοιο έργο.
Οι νέες κτιριολογικές εγκαταστάσεις και μηχανολογικές υποδομές,

θα δώσουν τη δυνατότητα, μαζί με τις υγειονομικές λειτουργίες της
κάθε επιχείρησης, να διοχετεύσουν στην λιανική αγορά κρέατος, συ-
σκευασμένο προϊόν με τυποποίηση κατά HACCP. Έτσι ο καταναλω-
τής θα είναι απόλυτα βέβαιος, ότι το προϊόν που αγοράζει είναι υγιεινό
και ποιοτικά ελεγμένο. Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται εντός
του ΟΚΑΑ αποκτούν έτσι ένα τεράστιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Και επιπλέον, σταματάει ο διασυρμός της χώρας μας σε ευρωπαϊκό
επίπεδο, κάθε φορά που έχουμε επισκέψεις και ελέγχους από πλευ-
ράς Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο είναι ανάγκη να αποτελέσει τον πιλότο ανάπτυξης νέων
οργανωμένων αγορών κρέατος με βάση τα Ευρωπαϊκά Κοινοτικά
Πρότυπα για τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας. 

Τα καλά νέα όμως δεν σταματούν στα σημερινά εγκαίνια και στα
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εξίσου καλά και κερδοφόρα αποτελέσματα από τη χρήση του 2006.
Προχωρά και η β’ φάση του έργου, προϋπολογισμού περίπου 17
εκατ. ευρώ, το οποίο θα καλύψει το σύνολο των αναγκών των σήμερα
λειτουργουσών στον ΟΚΑΑ επιχειρήσεων και ενδεχομένως να επι-
τρέψει και την εγκατάσταση νέων δυναμικών επιχειρήσεων. 

Περνάμε έτσι από μια εποχή απαξίωσης και ντροπής για την Ελ-
λάδα και τον Οργανισμό Κεντρικής Αγοράς Αθηνών, σε μια εποχή ποι-
ότητας και διασφάλισης της υγιεινής. Από μια εποχή αδιαφορίας και
εγκατάλειψης, σε μια εποχή συνεργασίας και σχεδιασμού, που οδηγεί
τον Οργανισμό σε υψηλότερα επίπεδα ανάπτυξης και κερδοφορίας. 

Τα προβλήματα και οι δυσκολίες που είχαμε να αντιμετωπίσουμε
στην εφαρμογή αυτού του νέου σχεδιασμού ήταν πολλά. Οφείλω
όμως να σταθώ στο γεγονός, ότι η σημερινή διοίκηση του οργανισμού
χαρακτηρίζεται από αποτελεσματικότητα και επαγγελματισμό. Θα
ήθελα να συγχαρώ τόσο τον πρόεδρο κ. Παντελή Κουβέλη όσο και
τα μέλη του Διοικητικού Συμβούλιο του Οργανισμού Κεντρικής Αγοράς
Αθηνών και είμαι σίγουρος ότι μετά και από την τοποθέτηση του νέου
διευθύνοντος συμβούλου κ. Χρήστου Λεμονή η προσπάθεια που
έχουμε ξεκινήσει για την αναβάθμιση της Κεντρικής Αγοράς Αθηνών
θα ολοκληρωθεί ώστε να μιλάμε πλέον για μια αγορά ευρωπαϊκών
προδιαγραφών . Και βέβαια θα ήθελα να επισημάνω τη θετική συμ-
βολή που είχαν για τον συγκεκριμένο έργο και άλλοι φορείς, εκτός
από τον υπουργείο Ανάπτυξης, όπως τα υπουργεία Οικονομίας & Οι-
κονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και η Νομαρχιακή
Αυτοδιοίκηση Πειραιά. Απόδειξη, ότι όπου και όταν υπάρχει συνερ-
γασία και συντονισμός, μόνο όφελος μπορεί να προκύψει. 

Εύχομαι και ελπίζω να είμαστε σύντομα πάλι εδώ, στα εγκαίνια
και του δεύτερου κτιρίου.»

Στην ομιλία του ο υφυπουργός Ανάπτυξης Αναστάσιος Νε-
ράντζης είπε τα εξής: 

«Ο πολιτισμός είναι μια γενική έννοια, η οποία δε συλλαμβάνεται,
ούτε προσδιορίζεται επακριβώς, για αυτό και δεν υπάρχει μονάδα με-
τρήσεώς του. Πολιτισμός εν τέλει είναι ό,τι βελτιώνει την ποιότητα της
ζωής μας, και αυτή δε η ψηλάφηση είναι και το μέτρο μετρήσεώς του.
Να λοιπόν ένα έργο πολιτισμού. Προβάλλει καλύτερα τα είδη της δια-
τροφικής αλυσίδας και το κατ’ εξοχήν είδος αυτής, που είναι το κρέας,
και διασφαλίζει ακόμη περισσότερο και αποτελεσματικά την υγεία των
καταναλωτών. Αυτές είναι οι βασικές αρχές και του υπουργείου Ανά-
πτυξης. Αν σε αυτές προσθέσουμε και τη συγκράτηση των τιμών, κα-
ταλαβαίνετε ποιοι είναι οι δικοί μας άξονες. Θέλω να μείνω σε δύο
σημεία. Το πρώτο είναι ότι το έργο αυτό γίνεται με κοινή χρηματοδό-
τηση ευρωπαϊκού προγράμματος και εθνικών πόρων. Και το δεύτερο
ότι το έργο αυτό θεμελιώθηκε επί των ημερών αυτής της κυβερνή-
σεως και παραδίδεται επί των ημερών αυτής της κυβερνήσεως. Θα
μου επιτρέψετε να προσθέσω και ένα προσωπικό συγκινησιακό στοι-
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χείο. Ο Ρέντης είναι η περιφέρεια στην οποία εκλέγομαι επί σειρά
ετών και ο χώρος αυτός με φιλοξένησε ως εργαζόμενο επί έξι χρόνια,
από το 1963 έως το 1969. Άρα, έχω κάθε λόγο να είμαι ιδιαίτερα ευ-
χαριστημένος και πιστεύω ότι οι έμποροι και γενικότερα οι συναλλασ-
σόμενοι θα αξιοποιήσουν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο αυτή τη
καινούρια πτέρυγα και θα απολαύσουν επίσης, μέσα σε λίγους μήνες,
και τη νέα πτέρυγα η οποία προχωρεί. Εύχομαι, λοιπόν, να είναι κα-
λορίζικο το έργο αυτό, να είναι το εμπόριο υγιές και να έχουμε όλοι
υγεία.»
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Ένα ακόμη βήμα 
για την πλήρη απελευθέρωση 
της αγοράς φυσικού αερίου

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας υπέγραψε σήμερα
την υπουργική απόφαση για τον «Καθορισμό της διαδικασίας σύ-
ναψης, περιεχομένου και όρων των συμβάσεων για την άσκηση
του δικαιώματος πρόσβασης και για τη χρήση του Εθνικού Συ-
στήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ)», σε εφαρμογή του νόμου
3428/2005 για την απελευθέρωση της αγοράς του φυσικού αερίου
στη χώρα.

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης αυτής, ο υπουργός
Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Μετά την ψήφιση του νόμου 3428 το Δεκέμβριο του 2005 και την
υπογραφή της Υπουργικής Απόφασης για τα τιμολόγια μεταφοράς
τον Μάρτιο του 2006, η έκδοση της σημερινής Υπουργικής Απόφα-
σης, για τον καθορισμό της διαδικασίας σύναψης συμβάσεων για την
πρόσβαση και χρήση του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
από τους Προμηθευτές και τους Επιλέγοντες Πελάτες, αποτελεί
το τρίτο αποφασιστικό βήμα για την πλήρη απελευθέρωση της αγο-
ράς φυσικού αερίου στη χώρα μας.

Οι ιδιώτες επενδυτές μπορούν πλέον να δραστηριοποιούνται και
στην προμήθεια φυσικού αερίου από προμηθευτές της επιλογής τους.
Με αυτήν την απόφαση εξυπηρετείται η προγραμματική μας δέ-
σμευση για την πραγματική απελευθέρωση και της αγοράς ηλεκτρι-
σμού στη χώρα μας, με την κατασκευή τουλάχιστον 4 νέων μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής με καύσιμο φυσικό αέριο έως το 2010.

Μέσα σε 34 μήνες έχει δημιουργηθεί ένα νέο τοπίο στην αγορά
ενέργειας. Ελκυστικό για νέες επενδύσεις μεγάλης κλίμακας με προ-
φανή οφέλη για τους Έλληνες βιομηχανικούς, εμπορικούς και οικια-
κούς καταναλωτές.»

Η Δημόσια Διαβούλευση για την έκδοση της σημερινής Υπουργι-
κής Απόφασης ξεκίνησε στα τέλη Σεπτεμβρίου και ολοκληρώθηκε στις
αρχές Δεκεμβρίου με τη σύσκεψη που διοργανώθηκε από τη Ρυθμι-
στική Αρχή Ενέργειας, υπό την προεδρεία του Προέδρου της, Καθη-
γητή Μιχάλη Καραμανή.
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Συνεχίζεται η επιτυχία του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ
Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2007

Στις αρχές Ιανουαρίου 2007 διεξήχθη από το Εθνικό Δίκτυο Έρευ-
νας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ), φορέα εποπτευόμενο από το υπουργείο
Ανάπτυξης, ειδική δημοσκόπηση ανάμεσα στους χρήστες του προ-
γράμματος ΔΙΟΔΟΣ, στους οποίους εστάλησαν ατομικά μη προσω-
ποποιημένα ερωτηματολόγια. Στην έρευνα έλαβαν μέρος 4.500
φοιτητές με ενεργοποιημένη σύνδεση ADSL. Τα κυριότερα συμπερά-
σματα της έρευνας είναι τα εξής: 
• Το 92% αξιολογεί τη δράση ΔΙΟΔΟΣ από «καλή» έως «εξαιρετική».
• Το 79% θεωρεί τις τιμές των πακέτων που προσφέρονται μέσω

του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ από «συμφέρουσες» έως «εξαιρετικά
συμφέρουσες». 

• Το 72% δηλώνει ότι η αίτησή του ολοκληρώθηκε σε λιγότερο από
30 ημέρες.

• Το 74% αξιολογεί την ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας από
«καλή» έως «εξαιρετική». 

• Οι μισοί περίπου από τους ερωτηθέντες αποφάνθηκαν ότι θα
είχαν αποκτήσει προσωπική σύνδεση ADSL ακόμη και εάν δεν
υπήρχε το πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ. 
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ, για την

ειδική ευρυζωνική σύνδεση των φοιτητών με το Internet, έχουν κατα-
χωρηθεί 29.756 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 17.968 έχουν ήδη ενερ-
γοποιηθεί από τους συμμετέχοντες Παρόχους. Ο ρυθμός υποβολής
νέων αιτήσεων συμμετοχής είναι περίπου 150 την ημέρα.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς μετά τα αποτελέ-
σματα της έρευνας αυτής δήλωσαν τα εξής: 

«Τα αποτελέσματα της έρευνας ανάμεσα στους χρήστες του
προγράμματος ΔΙΟΔΟΣ, το οποίο ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός
Κώστας Καραμανλής το Μάιο του 2005 και το οποίο προώθησαν
σε εφαρμογή από τις 27 Μαρτίου 2006 οι συναρμόδιοι υπουργοί
Ανάπτυξης, Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και Μεταφο-
ρών και Επικοινωνιών, είναι ενθαρρυντικά τόσο για το ρυθμό έν-
ταξης νέων χρηστών στο πρόγραμμα ΔΙΟΔΟΣ, όσο και για την
ποιοτική αποτίμηση της υπηρεσίας από όσους φοιτητές έχουν
ήδη συνδεθεί. Προχωρούμε. Αφού μελετήσουμε όλα τα στοιχεία
της έρευνας, θα επανέλθουμε με τις αναγκαίες προσαρμογές,
ώστε να βελτιωθεί περαιτέρω η διείσδυση και να αντληθούν τα
οφέλη της ευρυζωνικότητας στην ελληνική ακαδημαϊκή κοινό-
τητα. Αξίζουν συγχαρητήρια στον πρόεδρο του ΕΔΕΤ καθηγητή
Παναγιώτη Τσανάκα.»
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Ενημέρωση για την πορεία 
του Επιχειρησιακού Προγράμματος 

«Ανταγωνιστικότητα» 
Αθήνα, 25 Ιανουαρίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο γενικός γραμμα-
τέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, ο γενικός γραμ-
ματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, ο γενικός γραμματέας
Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, ο γενικός
γραμματέας Εμπορίου Γιάννος Μπενόπουλος και ο ειδικός γραμ-
ματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος, ανα-
κοίνωσαν σήμερα στο υπουργείο Ανάπτυξης τα αναλυτικά στοιχεία
για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικό-
τητα» (ΕΠΑΝ). 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας ανέφερε τα εξής: 
«Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ανακοίνωση

Τύπου, την οποία είχαμε προαναγγείλει στις 4 Ιανουαρίου 2007. Σή-
μερα έχουμε τη χαρά, οι γενικοί γραμματείς του υπουργείου Ανάπτυξης
Νίκος Στεφάνου, Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, Έρευνας &
Τεχνολογίας καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, Εμπορίου Γιάννος
Μπενόπουλος, μαζί με τον ειδικό γραμματέα για την Ανταγωνιστικό-
τητα Σπύρο Ευσταθόπουλο, ο οποίος έχει και την ευθύνη της διαχεί-
ρισης του Προγράμματος, να σας ανακοινώσουμε τα αναλυτικά
στοιχεία για την πορεία του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγω-
νιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης, του γνωστού ΕΠΑΝ.

Τα στοιχεία αυτά επικεντρώνονται κυρίως στη χρονιά που μας πέ-
ρασε, αλλά εμπεριέχουν και συγκρίσεις με βάση την πορεία του Προ-
γράμματος από την έγκρισή του, το Μάρτιο του 2001, έως σήμερα.

Βρίσκομαι, λοιπόν, στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσω ότι
το ΕΠΑΝ κατάφερε, φέτος, να καταλάβει την πρώτη θέση, όσον
αφορά στην απορρόφηση, μεταξύ των 12 Τομεακών Επιχειρησια-
κών Προγραμμάτων του Γ΄ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης (ΚΠΣ).

Για το αποτέλεσμα αυτό, επιθυμώ να ευχαριστήσω και να συγ-
χαρώ, το σύνολο της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Ανάπτυξης,
τον γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Νίκο Στεφάνου, το γενικό
γραμματέα Βιομηχανίας κ. Σπύρο Παπαδόπουλο, το γενικό γραμ-
ματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή Γιάννη Τσουκαλά, το γε-
νικό γραμματέα Εμπορίου κ. Γιάννο Μπενόπουλο, τον ειδικό
γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα και αρμόδιο για τη διαχείριση
του Προγράμματος κύριο Σπύρο Ευσταθόπουλο, τους δύο υφυ-
πουργούς, τον κ. Αναστάσιο Νεράντζη και τον κ. Γιάννη Παπαθα-
νασίου, και τέλος, όλο το στελεχιακό δυναμικό του υπουργείου για
την ανταπόκρισή του στις αυξημένες απαιτήσεις που συνεπαγόταν το
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εντυπωσιακό αποτέλεσμα το οποίο θα σας αναλύσω.
Υπενθυμίζω ότι το Μάρτιο του 2004 το ΕΠΑΝ βρισκόταν στην 9η

θέση, μεταξύ των 12 Προγραμμάτων, ενώ πέρυσι κατέλαβε την 4η.
Επιπλέον, το ΕΠΑΝ βρίσκεται στην πρώτη θέση, στις συμβασιο-

ποιήσεις ενταγμένων έργων, από όλα τα Προγράμματα του ΚΠΣ,
φτάνοντας στο 108,15% των συνολικών πόρων.

Έτσι η απορρόφηση του Προγράμματος βρίσκεται 6,24 ποσοστι-
αίες μονάδες πάνω από το μέσο όρο του συνόλου των Προγραμ-
μάτων του Γ΄ ΚΠΣ και 6,69 ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το
μέσο όρο απορρόφησης των Τομεακών Προγραμμάτων.

Το ΕΠΑΝ κατάφερε, τα τελευταία τρία χρόνια (δηλαδή το 2004, το
2005 και το 2006), να καλύψει τον αυστηρό κανόνα ν+2 της Ευρω-
παϊκής Επιτροπής για τις δαπάνες. 

Ιδιαίτερα, φέτος, το Πρόγραμμα υπερκάλυψε το συγκεκριμένο
κανόνα απορροφώντας 102,4 εκατ. ευρώ περισσότερα από τα
απαιτούμενα.

Για να γίνουν πραγματικότητα τα παραπάνω, από το Μάρτιο του
2004 έως τον Δεκέμβριο του 2006, δηλαδή μέσα σε λιγότερο από τρία
χρόνια, καταφέραμε να υπερτετραπλασιάσουμε την απορρόφηση
των πόρων του: από 14,7% σε 64,42%. Δηλαδή υπήρξε αύξηση
435% επί της αρχικής απορρόφησης.

Επιπλέον, στην ίδια χρονική περίοδο, το ΕΠΑΝ χρηματοδότησε
έργα υποδομής και επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων με περισσότερα
από 1 δισ. 460 εκατ. ευρώ.

Σε αυτό το σημείο, κάνοντας μία σύγκριση με το παρελθόν, επι-
θυμώ να σημειώσω ότι το ΕΠΑΝ, στα πρώτα τρία χρόνια της εφαρ-
μογής του, δηλαδή από το Μάρτιο του 2001, που εγκρίθηκε, έως το
Μάρτιο του 2004, είχε δαπανήσει μόλις 477 εκατ. ευρώ. Σήμερα
μπορώ να πω μετά βεβαιότητας, ότι έχουν δημιουργηθεί οι κατάλλη-
λες προϋποθέσεις ώστε το Πρόγραμμα να αξιοποιήσει και τους υπό-
λοιπους πόρους του και ότι δεν θα χάσει ούτε ένα ευρώ, μέχρι την
ολοκλήρωσή του στις 31.12.2008.

Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό το γεγονός ότι για τα επόμενα δύο
χρόνια (2007, 2008) απαιτείται ετησίως δαπάνη μικρότερου ποσού
από αυτό που εκταμιεύθηκε τα τελευταία δύο χρόνια (2005, 2006).

Παρότι μία παρουσίαση, όπως η σημερινή, δεν θα μπορούσε
παρά να βρίθει αριθμών και ποσοστών, επιθυμώ να υπογραμμίσω
ότι το ΕΠΑΝ δεν είναι μία λογιστική μηχανή. Είναι ένα σημαντικό ανα-
πτυξιακό εργαλείο και ως τέτοιο το αντιμετωπίσαμε από την αρχή
τόσο εγώ όσο και οι αρμόδιοι κατά τομέα γενικοί γραμματείς, ο ειδικός
γραμματέας για την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος,
καθώς και όλοι οι εμπλεκόμενοι σε αυτό.

Δεν αντιμετωπίσαμε το ΕΠΑΝ, ως ένα γραφειοκρατικό εργαλείο.
Αναλάβαμε, από την πρώτη στιγμή, πρωτοβουλίες για την επιτά-
χυνση του ρυθμού υλοποίησής του και εξυγίανσής του, μη διστάζον-
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τας ακόμη και να απεντάξουμε έργα τα οποία δεν ήταν ώριμα και να
προωθήσουμε άλλα, τα οποία ανταποκρίνονταν στις ανάγκες της αγο-
ράς και της χώρας.

Το είπα προηγουμένως, το επαναλαμβάνω, συμπερασματικά, και
τώρα· το ΕΠΑΝ δεν είναι ούτε ένα στείρο κείμενο, ούτε ένα πακέτο
αριθμών και δεικτών. Είναι το επενδυτικό εργαλείο που, έως σήμερα,
έχει κάνει πραγματικότητα από τον ελληνο-τουρκικό αγωγό μεταφο-
ράς φυσικού αερίου και την επέκταση των δικτύων, μέχρι την ανα-
βάθμιση των τουριστικών καταλυμάτων, από τους Περιφερειακούς
Πόλους Καινοτομίας μέχρι την κατασκευή αιολικών πάρκων, από τον
τεχνολογικό εκσυγχρονισμό επιχειρήσεων μέχρι την επαγγελματική
κατάρτιση χιλιάδων εργαζομένων, επιχειρηματιών και ανέργων.

Είναι ο σημαντικότερος μοχλός ανάπτυξης και το κυριότερο χρη-
ματοδοτικό εργαλείο που στηρίζει τις νέες πολιτικές της χώρας για την
ενέργεια, τη μεταποίηση, τον τουρισμό, την έρευνα και τεχνολογία, το
εμπόριο και τις υπηρεσίες.

Ο γενικός γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητής Γιάν-
νης Τσουκαλάς με ενημέρωσε ότι 800 διδακτορικά θα προέλθουν από
το πρόγραμμα ΠΕΝΕΔ. Και έδωσα οδηγίες στον κ. Τσουκαλά να εξε-
τάσει πόσα από αυτά τα διδακτορικά και τις ιδέες, τις οποίες έχουν,
θα περάσουν στο χώρο της παραγωγής και των υπηρεσιών και στην
καινοτομία. Και το λέω αυτό γιατί καλό είναι και σημαντικό, είναι εξαι-
ρετικά σημαντικός αυτός ο αριθμός, αλλά πρέπει να έχει τις ανάλογες
επιπτώσεις και στην οικονομία. Επίσης, ο κ. Τσουκαλάς με ενημέ-
ρωσε ότι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής 4.000 διδακτορικά δη-
μιούργησαν τα τελευταία χρόνια από τη μεταφορά τους στην
παραγωγή και τις υπηρεσίες, με τις καινοτομικές, τις ιδέες τις οποίες
είχαν, ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας και 230 δις δολάρια ετήσιο
τζίρο.

Εγώ θέλω να σταθώ σε δύο θέματα: ότι καταφέραμε για πρώτη
φορά το εμπόριο και οι υπηρεσίες να είναι από τις χρηματοδοτούμε-
νες δράσεις από κοινοτικούς πόρους και ελπίζω ότι θα κινηθούμε με
τον ίδιο τρόπο και το επόμενο διάστημα. 

Οι οδηγίες που έχει δώσει ο πρωθυπουργός Κώστα Καραμαν-
λής για αυτή την περίοδο και οι προτεραιότητες είναι σαφείς: 

Από τη μία μεριά είναι η ενέργεια, με κατεύθυνση την εξοικονό-
μηση ενέργειας και τις ανανεώσιμες πηγές, και από την άλλη μεριά,
στο ίδιο ακριβώς επίπεδο προτεραιοτήτων, η έρευνα και η τεχνολογία.
Και, κυρίως, ό,τι έχει σχέση με καινοτομική παρέμβαση. Γι’ αυτό και
με οδηγίες του κηρύξαμε όλα τα επόμενα χρόνια έως το 2010 ως
«Έτη Ανταγωνιστικότητας, Εξοικονόμησης Ενέργειας και Καινοτο-
μίας». Γιατί πάνω σε αυτή την κατεύθυνση, στην έξυπνη ιδέα, στην
έξυπνη σύλληψη, είτε αυτό αφορά προϊόντα είτε αφορά υπηρεσίες,
μπορούμε πραγματικά να αξιοποιήσουμε το ανθρώπινο δυναμικό με
τον καλύτερο τρόπο. 
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Σε λίγους μήνες θα έχει εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα - Επιχειρημα-
τικότητα». Μέχρι τότε θα έχει τότε ολοκληρωθεί η εξειδίκευσή του και
θα ξεκινήσει η προκήρυξη των Δράσεών του.

Η συσσωρευμένη εμπειρία μας από την επιτυχημένη διαχείριση
του ΕΠΑΝ, από το 2004 και μετά, μάς είναι πολύτιμη και για τη δια-
χείριση του επόμενου Επιχειρησιακού Προγράμματος, στην κατάρ-
τιση του οποίου όλα αυτά έχουν ήδη αξιοποιηθεί. Όταν θα είμαστε,
λοιπόν, έτοιμοι, μετά τη έγκριση, θα κάνουμε ειδική συνάντηση για να
ενημερώσουμε και εσάς και τον ελληνικό λαό και, επιμέρους, σε όλες
τις περιφέρεις, την επιχειρηματική κοινότητα, συνεργαζόμενοι με τα
επιμελητήρια και τους επιχειρηματικούς συνδέσμους για τις νέες δυ-
νατότητες και προοπτικές που θα έχει το επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» την περίοδο 2007-2013.» 
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Συνάντηση 
με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή 

του κ. P. L. Bersani Iταλού υπουργού Ενέργειας 
και του Δημήτρη Σιούφα υπουργού Ανάπτυξης 

Αθήνα, 31 Ιανουαρίου 2007

Δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα

και του Ιταλού υπουργού Οικονομικής Ανάπτυξης
Pier Luigi Bersani

μετά τη συνάντησή τους
με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Μαζί με τον συνάδελφό μου, Ιταλό
Υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης κ. Πιερλουίτζι Μπερσάνι και τον
Ιταλό πρέσβη στην Ελλάδα επισκεφθήκαμε τον Πρωθυπουργό Κ. Κα-
ραμανλή και τον ενημερώσαμε σχετικά με το περιεχόμενο των συζη-
τήσεών μας στο Υπουργείο Ανάπτυξης. 

Κατά τη συνάντησή μας έγινε ειδική αναφορά στην υπογραφή του
πρωτοκόλλου προθέσεων που υπογράψαμε και με το οποίο δρομο-
λογήσαμε όλες τις αναγκαίες διαδικασίες για την υλοποίηση του με-
γάλης σημασίας υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ
Ελλάδος και Ιταλίας. 

Επισημαίνω ότι το ζήτημα αυτό είχε συζητηθεί διεξοδικά στη συνάν-
τηση των Πρωθυπουργών Ρομάνο Πρόντι και Κώστα Καραμανλή, στις
4 Δεκεμβρίου του 2006, κατά την επίσκεψη του Ιταλού Πρωθυπουργού
στην Ελλάδα. Τότε ο κ. Πρόντι και ο κ. Καραμανλής είχαν επισημάνει
την κοινή βούληση των δύο κυβερνήσεων και των δύο χωρών για την
επιτάχυνση των διαδικασιών πραγματοποίησης αυτού του έργου. 

Η σημερινή συμφωνία αποτελεί αποφασιστικό βήμα για την
έναρξη κατασκευής του υποθαλάσσιου τμήματος και του χερσαίου
τμήματος του αγωγού, εντός της ελληνικής επικράτειας, με τον οποίο
θα ολοκληρωθεί ο αγωγός διασύνδεσης Ελλάδας - Ιταλίας, ο οποίος
έχει χαρακτηρισθεί ένας από τους πέντε βασικούς άξονες προτεραι-
ότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το έργο αυτό, όπως και το έργο του αγωγού φυσικού αερίου μεταξύ
Ελλάδας και Τουρκίας, που αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Ιούνιο
του 2007, καθιστούν την Ιταλία, την Ελλάδα και την Τουρκία χώρες δια-
μετακόμισης φυσικού αερίου από σημεία της Κασπίας, της Μ. Ανατολής
και της Β. Αφρικής προς τις αγορές της Ιταλίας και της Ευρώπης. 

Παράλληλα ενημερώσαμε τον Πρωθυπουργό για την προώθηση
των διαδικασιών αναβάθμισης της υφισταμένης διασύνδεσης των
ηλεκτρικών συστημάτων μεταξύ Ιταλίας και Ελλάδος. Τέλος, ειδική
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αναφορά έγινε στην απόφασή μας να προωθήσουμε στην Ευρω-
παϊκή Επιτροπή με τον πλέον επίσημο τρόπο, την πρωτοβουλία της
Ιταλίας σε ό,τι αφορά την δημιουργία μιας ακόμα περιφερειακής αγο-
ράς ενέργειας με τις χώρες της Μεσογείου, της Ενεργειακής Κοινότη-
τας των Χωρών της Μεσογείου. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία
μεγάλης σημασίας καθώς σ’ αυτήν την ενεργειακή κοινότητα θα εν-
ταχθούν οι χώρες της Β. Αφρικής που διαθέτουν πλούσια κοιτάσματα
υδρογονανθράκων. Επισημαίνω ότι η Ιταλία και η Ελλάδα διαδραμά-
τισαν πρωταγωνιστικό ρόλο για τη δημιουργία και τη λειτουργία της
Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η συνθήκη
της οποίας υπογράφθηκε τον Οκτώβριο του 2005 στην Αθήνα και η
οποία ξεκίνησε να λειτουργεί από την 1η Ιουλίου του 2006. 

Ευχαριστώ, για μια ακόμα φορά τον Ιταλό συνάδελφο κ. Βερσάνι
και την ιταλική αντιπροσωπεία για τη δημιουργική συνεργασία που εί-
χαμε σήμερα, βάζοντας τις βάσεις για μια νέα εποχή, όχι μόνο στις οι-
κονομικές και εμπορικές σχέσεις, αλλά κύρια στις ενεργειακές σχέσεις. 

PIERLUIGI BERSANI (ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ): Συνάντησα
τον Πρωθυπουργό κ. Καραμανλή και του διαβίβασα τους χαιρετι-
σμούς του Προέδρου κ. Πρόντι. Η συμφωνία στην οποία καταλήξαμε
και την οποία υπογράψαμε σήμερα με τον Σιούφα είναι πολύ σημαν-
τική. Θα μας επιτρέψει να παίξουμε από κοινού πιο σημαντικό ρόλο
στην Ευρώπη, αλλά θα αναβαθμίσει και τις σχέσεις της Ευρώπης με
τη Μεσόγειο και την περιοχή των Βαλκανίων. Θα μας επιτρέψει, από
την άλλη πλευρά να αναπτύξουμε τις διμερείς οικονομικές και βιομη-
χανικές σχέσεις και πέραν του τομέα της ενέργειας. Περί αυτού συζη-
τήσαμε. Δώσαμε και νέο ραντεβού. Θα έχουμε νέες συναντήσεις, την
επόμενη φορά στη Ρώμη για περαιτέρω συνομιλίες σε βιομηχανικό
επίπεδο και θα προωθήσουμε τη συμφωνία συνεργασίας που πρό-
σφατα υπήρξε στη συνάντηση του κ. Πρόντι και του κ. Καραμανλή,
το Δεκέμβριο, και στην οποία τέθηκαν οι βάσεις. Θα προωθηθούν,
όλα αυτά ακόμα περισσότερο, για το άμεσο και το απώτερο μέλλον. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμο το έργο
του αγωγού;

PIERLUIGI BERSANI (ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ): Θα έχει πε-
ρατωθεί γύρω στο 2011. Πιστεύουμε και θεωρούμε ότι δεν θα υπάρ-
ξουν προβλήματα προς την έγκριση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Από
τον τρόπο που έχουν τοποθετηθεί τα ζητήματα δεν διαβλέπουμε δυ-
σκολίες. Εν τοιαύτη περιπτώσει, θα είναι από δω κα πέρα θέμα των
επιχειρήσεων και συνεργασίας πάνω σε τεχνικά θέματα. 

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Πότε θα ξεκινήσουν οι εργασίες για την κα-
τασκευή του Ελληνο-Ιταλικού Αγωγού;

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΙΟΥΦΑΣ: Τον Ιούνιο του 2008. 
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Νέα έργα για επέκταση της χρήσης 
του φυσικού αερίου 

Αθήνα, 1 Φεβρουαρίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από γνω-
μοδότηση της ΡΑΕ, ενέκρινε τον υποβληθέντα από τη ΔΕΠΑ Α.Ε., κα-
τάλογο των Προγραμματισμένων Επεκτάσεων και Ενισχύσεων του
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ). 

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης αυτής, ο υπουργός
Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με την απόφαση αυτή, εντάσσονται στον προγραμματισμό του
ΕΣΦΑ, 12 έργα φυσικού αερίου, μεγάλης σημασίας, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 976,5 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικά τα έργα που εντάσσονται στο ΕΣΦΑ είναι:
Πρώτον: Το ελληνικό τμήμα του Ελληνοτουρκικού Αγωγού, προ-

ϋπολογισμού 74εκατ. ευρώ, που αναμένεται να τεθεί σε εμπορική λει-
τουργία στα μέσα του 2007. Με τον αγωγό αυτό σε συνδυασμό με το
αντίστοιχο Τουρκικό τμήμα, γίνεται το πρώτο πολύ σημαντικό βήμα
προς την υλοποίηση του διαδρόμου φυσικού αερίου, Τουρκίας - Ελ-
λάδας - Ιταλίας.

Δεύτερον: Η αναβάθμιση του Τερματικού Σταθμού της Ρεβυθού-
σας, προϋπολογισμού 48 εκατ. ευρώ, η οποία ολοκληρώνεται τον Ιού-
νιο 2006, και θα έχει ως αποτέλεσμα τον τριπλασιασμό της
δυνατότητας αεριοποίησης του σταθμού, δίνοντας περισσότερους
βαθμούς ελευθερίας στη διαχείριση των εποχιακών αιχμών του Ελ-
ληνικού Συστήματος. Με την ολοκλήρωση του έργου, ο σταθμός θα
καταστεί ένας από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.

Τρίτον: Η μονάδα Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας
(ΣΗΘ), ισχύος 15,5 MW στη Ρεβυθούσα, προϋπολογισμού 16,5 εκατ.
ευρώ, που θα καλύψει τις ενεργειακές ανάγκες του νησιού.

Τέταρτον: Η μονάδα συμπίεσης της Νέας Μεσημβρίας, ισχύος
15,4 MW και προϋπολογισμού 34 εκατ. ευρώ, που θα δώσει τη δυ-
νατότητα διαχείρισης μεγαλύτερων ποσοτήτων αερίου προς το νότο,
συμβάλλοντας αποφασιστικά στην υδραυλική ευστάθεια του συστή-
ματος.

Πέμπτον: Ο εκσυγχρονισμός του συστήματος μεταφοράς φυσι-
κού αερίου προϋπολογισμού 8,9 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό περιλαμ-
βάνει την αναβάθμιση του συστήματος SCADA, τον τηλεχειρισμό και
τηλεποπτεία βανών του ΕΣΦΑ καθώς και την ολοκλήρωση της αντι-
κεραυνικής προστασίας των εγκαταστάσεων.

Έκτον: Η κατασκευή του κλάδου προς Κόρινθο, προϋπολογι-
σμού 41,1 εκατ. ευρώ, που θα τροφοδοτήσει τη βιομηχανική ζώνη Κο-
ρίνθου αποτελώντας το πρώτο βήμα για την επέκταση του δικτύου
φυσικού αερίου υψηλής πίεσης στην Πελοπόννησο.
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Έβδομον: Ο αγωγός Μαυρονέρι - Αντίκυρα, προϋπολογισμού
13,7 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό βρίσκεται ήδη στη φάση κατασκευής
και θα έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2007.

Όγδοον: Ο κλάδος προς Αλιβέρι, προϋπολογισμού 46,5 εκατ.
ευρώ, με τον οποίο θα τροφοδοτηθεί η νέα μονάδα ηλεκτροπαραγω-
γής που θα κατασκευάσει εκεί η ΔΕΗ Α.Ε., αλλά και η ευρύτερη πε-
ριοχή της Κεντρικής και Νότιας Εύβοιας.

Ένατον: Ο κλάδος προς Δυτική Θεσσαλία, προϋπολογισμού
24,5 εκατ. ευρώ. Με το έργο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα στην ΕΠΑ
Θεσσαλίας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και στους νομούς
Καρδίτσας και Τρικάλων που ανήκουν στην περιοχή ευθύνης της. Το
έργο αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία τον Αύγουστο του 2008.

Δέκατον: Οι σταθμοί μέτρησης / ρύθμισης σε μία σειρά αστικών
και βιομηχανικών περιοχών της Ελληνικής Επικράτειας, συνολικού
προϋπολογισμού 17,7 εκατ. ευρώ.

Ενδέκατον: Η οπτική ίνα Καρπερής - Διαβατών προϋπολογισμού
1,5 εκατ. ευρώ που έχει ήδη κατασκευαστεί. 

Δωδέκατον: Το χερσαίο τμήμα του αγωγού διασύνδεσης Ελλά-
δας - Ιταλίας, που ξεκινά από την Κομοτηνή και φθάνει στις ακτές της
Θεσπρωτίας, Προϋπολογισμού 650 εκατ. ευρώ. Το έργο αυτό θα εν-
ταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα», 2007-
2013 και θα συγχρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς
πόρους, ύψους 130 εκατ. ευρώ.

Τα έργα αυτά, είτε συγχρηματοδοτούνται από το Γ΄ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης της χώρας, είτε έχουν ενταχθεί προς συγχρηματο-
δότηση στην Τέταρτη Προγραμματική Περίοδο 2007-2013.

Η υλοποίησή τους θα γίνει από την υπό σύσταση εταιρία ΔΕΣΦΑ
Α.Ε., όπως προβλέπεται από το νόμο 3428/2005 για την απελευθέ-
ρωση της αγοράς φυσικού αερίου στη Χώρα. Με τα έργα που εντάσ-
σονται στον προγραμματισμό του ΕΣΦΑ, διασφαλίζεται η επέκταση
της χρήσης του φυσικού αερίου στο μεγαλύτερο ηπειρωτικό τμήμα
της χώρας, υλοποιούνται επενδύσεις μεγάλης κλίμακας και δημιουρ-
γούνται χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια.»

Επισημαίνεται ότι με απόφαση του Ιουνίου του 2004, το Διοικητικό
Συμβούλιο της ΔΕΠΑ Α.Ε., ενέκρινε τη σκοπιμότητα κατασκευής δι-
κτύων μέσης και χαμηλής πίεσης στις εξής πόλεις: Σέρρες, Καβάλα,
Κομοτηνή, Κατερίνη, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, Θήβα, Κόρινθος,
Λαμία, Κιλκίς, Ξάνθη, Οινόφυτα-Χαλκίδα, και Πλατύ Ημαθίας. Ο
συνολικός προϋπολογισμός των κατασκευής των δικτύων αυτών
ανέρχεται σε 82,14 εκατ. ευρώ.
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Παρεμβάσεις για εξοικονόμηση ενέργειας 
Αθήνα, 2 Φεβρουαρίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας απέστειλε επιστολή
στις εταιρείες που διαθέτουν επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες, που
χρησιμοποιούνται από περίπτερα, αρτοποιεία, αναψυκτήρια, κλπ, με
την οποία ζητά την τοποθέτηση στοιχείων αντιστάθμισης στις συσκευές
αυτές, στο πλαίσιο των μέτρων βελτίωσης του συντελεστή ισχύος (συν
φ) για τη μείωση της αέργου ισχύος και την εξοικονόμηση ενέργειας.

Ο περιορισμός της αέργου ισχύος που καταναλώνεται από τις πε-
ρίπου 300.000 συσκευές της κατηγορίας αυτής μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στην ενίσχυση της ευστάθειας του συστήματος, ιδιαίτερα
κατά τη θερινή περίοδο που παρουσιάζονται τα φορτία αιχμών.

Επισημαίνεται ότι από την άνοιξη του 2005, το Δημόσιο υλοποί-
ησε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα εγκατάστασης διατάξεων αντιστάθ-
μισης (πυκνωτών) στα κτίρια όπου στεγάζονται οι υπηρεσίες του, στα
πλαίσια των ευρύτερων παρεμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης
για την εξοικονόμηση ενέργειας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη το πρόγραμμα αντικατάστασης,
στα κτίρια του Δημόσιου τομέα, όλων των φωτιστικών σωμάτων που
αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης
ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β, με λαμπτήρες φθορισμού
κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β, σύμφωνα με την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και
Αποκέντρωσης, Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης. 

Αναλυτικά η επιστολή του υπουργού Ανάπτυξης έχει ως εξής:
«Όπως σας είναι ήδη γνωστό, τόσο η Πολιτεία, όσο και η ΔΕΗ,

έχουν αναγάγει από το 2005 την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
και ισχύος σε βασικό τους στόχο. 

Στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη αναληφθεί πρωτοβουλίες και έχουν
υλοποιηθεί ενέργειες για την εξοικονόμηση ενέργειας και ισχύος τόσο
στο Δημόσιο Τομέα, όσο και σε ενεργοβόρες βιομηχανίες, αγροτικές
αρδεύσεις και άλλες καταναλώσεις.

Σε ιδιαίτερα αποτελεσματικό μέτρο για την αποδοτικότητα και ευ-
στάθεια του Ηλεκτρονικού Συστήματος Παραγωγής, Μεταφοράς και
Διανομής, αναδείχτηκε η εγκατάσταση διατάξεων βελτίωσης του συν-
τελεστού ισχύος (συν φ) για τη μείωση της ζήτησης αέργου ισχύος,
στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα και στους ιδιώτες καταναλωτές, μέσω
σχετικών αποφάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία, φαίνεται ότι η άεργος ισχύς που
καταναλώνεται από επαγγελματικά ψυγεία και καταψύκτες που χρη-
σιμοποιούνται από περίπτερα, αρτοποιεία, αναψυκτήρια, κ.λ.π., είναι
αρκετά σημαντική με αποτέλεσμα την ουσιώδη επιβάρυνση του Ηλε-
κτρικού Συστήματος, ιδιαίτερα κατά τη θερινή περίοδο. 
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Με βάση τα παραπάνω καθίσταται εμφανής και επιβεβλημένη η
έγκαιρη και αποτελεσματική παρέμβαση όλων μας για τη βελτίωση της
σημερινής κατάστασης.

Δεδομένου του πολύ μικρού κόστους τοποθέτησης στοιχείων αν-
τιστάθμισης στις πιο πάνω αναφερόμενες συσκευές, ούτως ώστε να
προσεγγίζουν συντελεστή ισχύος πλησίον της μονάδας, προσβλέ-
πουμε στην άμεση παρέμβασή σας για την επίτευξη των στόχων που
αναφέρθηκαν με προφανή τα οικονομικά και κοινωνικά οφέλη.

Είναι προφανές, ότι η εαρινή περίοδος που έρχεται, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας προγραμματίζετε συνήθως τη συντήρηση των συ-
σκευών αυτών, ενόψει και της θερινής περιόδου κατά την οποία τίθενται
ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις στη λειτουργία τους, είναι η καλύτερη
ευκαιρία μιας προγραμματισμένης βελτίωσης της ενεργειακής τους από-
δοσης με την οποία θα συμβάλλετε σε σημαντικό βαθμό στην επίτευξη
της παραπάνω καλής λειτουργίας του Ηλεκτρικού Συστήματος.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρων για τη συνεργασία σας.»
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Διαγωνισμός για την πρώτη ιδιωτική μονάδα
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στο νότιο σύστημα 
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, μετά την κατάθεση των
προσφορών στο πλαίσιο του Διαγωνισμού του ΔΕΣΜΗΕ για τη
Σύναψη Συμβάσεων Διαθεσιμότητας Ισχύος Νέας Μονάδας Πα-
ραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας, έκαναν τις ακόλουθες δηλώσεις:

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας δήλωσε τα εξής:
«Ο σημερινός διαγωνισμός από το ΔΕΣΜΗΕ για την κατασκευή της

πρώτης ιδιωτικής μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο νότιο
Σύστημα της Χώρας, αποτελεί σταθμό στα ενεργειακά μας ζητήματα. 

Ουσιαστικά, σηματοδοτεί την υλοποίηση της προγραμματικής μας
δέσμευσης για την απελευθέρωση με κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής
ενέργειας και την ενίσχυση του ανταγωνισμού σε όφελος των οικια-
κών, των βιομηχανικών και των εμπορικών καταναλωτών. 

Η συμμετοχή όλων των επενδυτών που κατέχουν τις προβλεπό-
μενες από τη νομοθεσία, άδειες, σε συνεργασία και με διεθνούς εμ-
βέλειας ευρωπαϊκούς ενεργειακούς ομίλους υποδηλώνει με τον πλέον
σαφή τρόπο την εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας στη νέα
ενεργειακή πολιτική. 

Η απελευθέρωση με κανόνες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας
θα έχει ως αποτέλεσμα την προσέλκυση επενδύσεων ύψους εκατον-
τάδων εκατομμυρίων ευρώ, τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων ερ-
γασίας τόσο στο στάδιο της κατασκευής, όσο και της λειτουργίας τους,
αλλά και τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας της χώρας. 

Παράλληλα, με τις ιδιωτικές επιχειρηματικές πρωτοβουλίες στο
χώρο της ενέργειας, η ΔΕΗ θα συνεχίσει και στο νέο ανταγωνιστικό
περιβάλλον να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στα εγχώρια ενεργειακά ζη-
τήματα, στηρίζοντας με την εμπειρία, την τεχνογνωσία και το στελε-
χιακό της δυναμικό, τους εθνικούς ενεργειακούς στόχους. 

Το σημερινό μεγάλο και αποφασιστικό μήνυμα για την απελευθέ-
ρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, που γίνεται σε συνέχεια των
νομοθετικών πρωτοβουλιών και των παρεμβάσεων του υπουργείου
Ανάπτυξης και στον τομέα του ηλεκτρισμού, έχει σημαντικά οφέλη και
για τους Έλληνες καταναλωτές.

Επισημαίνω ότι η απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας, ουσιαστικά, ολοκληρώνεται την 1η Ιουλίου του 2007, όταν όλοι
οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων και των
οικιακών, θα έχουν το δικαίωμα της ελεύθερης επιλογής προμηθευτή.»
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Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης δήλωσε τα
εξής:

«Όπως ακούσατε προηγουμένως από τον υπουργό, η απελευ-
θέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας ολοκληρώνεται. Και ένα ση-
μαντικό βήμα της ολοκλήρωσης είναι και η προκήρυξη του σχετικού
διαγωνισμού. Θα ήθελα να επισημάνω ότι η εμπιστοσύνη όλων των
παραγόντων της ενέργειας σε αυτή την απελευθέρωση αντανακλάται
ακόμα και σε σύγχρονες αποφάσεις και κινήσεις πάνω στον τομέα
αυτό. Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου με επικεφαλής τον κ. Σιούφα,
νομίζω ότι δικαιούται να σεμνύνεται για το ότι ανταποκρινόμενη πλή-
ρως στις υποσχέσεις κατάφερε να συντελέσει και να ολοκληρώσει την
απελευθέρωση εντός των προθεσμιών που η ίδια έθεσε. Γιατί τίποτα
δεν περιμένει, τα πράγματα τρέχουν και είμαστε υποχρεωμένοι και
εμείς να τρέχουμε.»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στε-
φάνου τόνισε τα εξής:

«Νομίζω ότι η τοποθέτηση του κ. Νεράντζη, ο οποίος μίλησε για
την εμπιστοσύνη της επιχειρηματικής κοινότητας, εγχώριας και διε-
θνούς, είναι το κλειδί της σημερινής ημέρας. Αυτό το βλέπει κάποιος
από το πολύ μεγάλο ενδιαφέρον που υπήρξε στον διαγωνισμό, το μέ-
γιστο δυνατό. Όπως γνωρίζετε όλοι οι κάτοχοι άδειας παραγωγής και
εγκατάστασης υπέβαλαν φακέλους συμμετοχής. Ξέρετε επίσης ότι
σημαντικό ενδιαφέρον συγκέντρωσε και ο διαγωνισμός για τη Βεύη,
όπου ανοίγουν οι προσφορές στις 27 Φεβρουαρίου, και όπως προ-
ανέφερε ο κ. Σιούφας, από την 1η Ιουλίου 2007 και οι οικιακοί κατα-
ναλωτές, σε συνέχεια των μεγάλων πελατών, θα μπορούν να
επιλέγουν ελεύθερα τον προμηθευτή τους. Νομίζω ότι πρόκειται για
μια ιστορική περίοδο, όχι μόνο στα ενεργειακά ζητήματα της χώρας,
αλλά γενικότερα στα οικονομικά ζητήματα και η υπόσχεση που έδωσε
το 2005 η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης για επενδύσεις
ύψους 4,5 δισεκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2010 βρίσκεται στο σωστό
δρόμο. Είμαστε σύμφωνα με τον προγραμματισμό, με την επέκταση
των δικτύων του φυσικού αερίου, με τις νέες μονάδες ηλεκτροπαρα-
γωγής, με τα νέα δίκτυα μεταφοράς, με τις επενδύσεις στις Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας και πιστεύω ότι τις επόμενες εβδομάδες θα
έχουμε να σας ανακοινώσουμε ακόμα πιο ευχάριστα πράγματα.»
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Το πρότυπο πρόγραμμα ανάπτυξης της Αργιθέας 
του Νομού Καρδίτσας 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο γενικός γραμμα-
τέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, η γενική γραμματέας
Τουριστικής Ανάπτυξης κυρία Μ. Γιαννίρη, ο ειδικός γραμματέας για
την Ανταγωνιστικότητα Σπύρος Ευσταθόπουλος, η πρόεδρος της
ΑΕ Αγροτουριστικής Μ. Παπασταύρου, η κ. Π. Μητροπούλου υπεύ-
θυνη του προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ στο υπουργείο Οικονομίας και Οι-
κονομικών, και υπηρεσιακοί παράγοντες παρουσίασαν σε ειδική
εκδήλωση, το Πιλοτικό Σχέδιο Ανάπτυξης Ορεινής Φθίνουσας Περιο-
χής «Η περίπτωση της Αργιθέας και των Αγράφων του Νομού
Καρδίτσας».

Στην εκδήλωση αυτή, η οποία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της
πολιτικής του υπουργείου Ανάπτυξης για την προώθηση και υλοποί-
ηση προγραμμάτων ανάπτυξης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών
της χώρας, παρευρίσκονταν ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Θεσ-
σαλίας Φώτης Γκούπας, ο νομάρχης Καρδίτσας Φ. Αλεξάκος, ο δή-
μαρχος Αργιθέας Χ. Καναβός, ο δήμαρχος Αχελώου Α. Οικονόμου,
ο δήμαρχος Μουζακίου Γιώργος Κωτσός, ο πρόεδρος της διευρυ-
μένης Κοινότητας Ανατολικής Αργιθέας Γ. Αργυρός και εκπρόσωποι
αναπτυξιακών, αγροτουριστικών φορέων και τοπικών Συλλόγων.

Ανάλογο σχέδιο προγραμματίζεται και για τις νησιωτικές περιοχές
της χώρας που παρουσιάζουν αναπτυξιακά προβλήματα και το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη.

Στην ομιλία του ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας
είπε τα εξής: 

«Στο υπουργείο Ανάπτυξης αισθανόμαστε ιδιαίτερη τιμή για την
παρουσία και τη συμμετοχή, πρώτα του γενικού γραμματέα της Περι-
φέρειας Θεσσαλίας, Φώτη Γκούπα, αλλά και της προέδρου της
Αγροτουριστικής της κυρίας Παπασταύρου. Σε λίγο θα είναι μαζί μας
και η γενική γραμματέας του υπουργείου Τουριστικής Ανάπτυξης,
κυρία Γιαννίρη. Βεβαίως, και για τους εκπροσώπους που έχουν έρθει
από την Αργιθέα και τα Άγραφα, με πρώτο το νομάρχη Καρδίτσας κ.
Αλεξάκο, τον οποίο τον καλωσορίζω, όλους τους δημάρχους που βρί-
σκονται εδώ και με την παρουσία σας να ευχηθώ και δημιουργική θη-
τεία στα καθήκοντα και του νομάρχη και των δημάρχων, μια και η
χρονιά έχει ήδη ξεκινήσει. Θεωρούμε, και ο ίδιος αλλά και ο γενικός
γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος, ο ειδικός γραμ-
ματέας του Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» Σπύρος Ευσταθό-
πουλος, ιδιαίτερη ικανοποίηση ότι μία προσπάθεια που έχουμε
ξεκινήσει για ειδικές αναπτυξιακές παρεμβάσεις σε ολόκληρη τη
χώρα, με προτεραιότητα μειονεκτικές ορεινές και νησιωτικές περιο-
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χές- ξεκινάει, βέβαια, από το Νομό Καρδίτσας και θα επεκταθεί στη
συνέχεια και στην Ευρυτανία, γιατί η περιοχή των Αγράφων και της
Αργιθέας είναι από τις πιο μειονεκτικές και φθίνουσες περιοχές και
στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη. 

Το επόμενο βήμα ξεκινά, πάλι σε συνεργασία με το υπουργεία
Τουριστικής Ανάπτυξης και την Αγροτουριστική Α.Ε., από τα νησιά
Χίος και Σάμος. Ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη δύο μελέτες που αφορούν
τα Ψαρά και τη νήσο Γαύδο, που γίνονται σε συνεργασία με την Ανα-
πτυξιακή Κρήτης και τον κ. Ευσταθόπουλο στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα «Ανταγωνιστικότητα», για να έχουμε συγκεκριμένες
προτάσεις συνολικής παρέμβασης από την Κυβέρνηση, στήριξης
αυτών των περιοχών και, ιδιαίτερα, να ξαναφέρουμε πάλι εκεί τη ζωή,
την ανάπτυξη, την πρόοδο αλλά και θέσεις εργασίας. Και επειδή αυτό
αποτελεί τον κεντρικό πυρήνα της αναπτυξιακής πολιτικής που ακο-
λουθείται με τη Νέα Διακυβέρνηση, δηλαδή έγνοια στην Περιφέρεια.
Στην περιφέρεια θα κατευθυνθούν περισσότερα από 80% των πόρων
του Δ΄ ΚΠΣ της χώρας. Η ανάπτυξη της Περιφέρειας αποτελεί κεν-
τρική προτεραιότητα της Νέας Διακυβέρνησης, κεντρική προτεραι-
ότητα του υπουργείου Ανάπτυξης. 

Η μελέτη η οποία έχει γίνει θα σας δοθεί και ολόκληρη και περί-
ληψη αυτής της μελέτης, για περαιτέρω σχολιασμό και προτάσεις. Και
χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω να είναι εδώ οι εκπρόσωποι όλων των
συλλόγων από την ευρύτερη περιοχή της Αργιθέας. Η ίδια παρου-
σίαση θα γίνει και στην Ευρυτανία και στην Καρδίτσα. Σε διάστημα
ενός μήνα θα περιμένουμε παρατηρήσεις πάνω στη μελέτη αυτή,
ώστε να προχωρήσουμε σε στοχευμένες δράσεις για την αντιμετώ-
πιση των ειδικών αντιξοοτήτων στις περιοχές, για αξιοποίηση αιτημά-
των που εξακολουθούν να υπάρχουν και, βεβαίως, να
προχωρήσουμε σε άρση των ανισοτήτων, ώστε τα Προγράμματα
Σύγκλισης να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. 

Αν συνδυάσετε αυτό το ειδικό αναπτυξιακό πρόγραμμα με το
ΕΑΠΝΑ 2, που βρίσκεται σε εξέλιξη στον Νομό Καρδίτσας, κ. νο-
μάρχα, θέλω να σας διαβεβαιώσω, έχω συνεννοηθεί με το γενικό
γραμματέα κ. Γκούπα, αλλά και με τον κ. Φώλια, αν μπορεί και φέτος
να απορροφήσετε και περισσότερα χρήματα στην εξέλιξη που έχει το
ΕΑΠΝΑ 2, θα είμαστε εδώ, στη διάθεσή σας, να προχωρήσουν ακόμη
πιο γρήγορα. 

Την παρέμβαση αυτή τη χρωστούμε στους Έλληνες που εργά-
ζονται σε αυτές τις απομονωμένες περιοχές και, ιδιαίτερα στα Άγραφα
και στην Καρδίτσα. Ο ίδιος δε, το κάνω και με συναισθηματική φόρ-
τιση ιδιαίτερη, λόγω της καταγωγής μου από το Νομό Καρδίτσας και
από την ορεινή περιοχή των Αγράφων, η οποία έχει σημαντική πολι-
τιστική αλλά και ιστορική κληρονομιά. 

Θα στηρίξουμε το μέλλον όλων των ορεινών περιοχών, γιατί οι
μελέτες αυτές θα αποτελέσουν πρότυπα για όλη την υπόλοιπη Ελ-
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λάδα. Αν αυτό το συνδυάσετε με το Ειδικό Χωροταξικό Σχέδιο που
αναμένουμε μέσα σε αυτή τη χρονιά, που καταρτίζει το υπουργείο Πε-
ριβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων και ο κ. Σουφλιάς,
είναι ένα από τα πέντε Ειδικά Χωροταξικά Σχέδια που καταρτίζονται.
Το πρώτο είναι ήδη σε δημόσια διαβούλευση. Αφορά τις ΑΠΕ. Ακο-
λουθεί εκείνο που αναφέρεται στην τουριστική ανάπτυξη της χώρας,
το τρίτο είναι για τη μεταποίηση (Βιοτεχνία και Βιομηχανία). Το τέταρτο
είναι για τους ορεινούς όγκους και το πέμπτο είναι για τον παράκτιο
χώρο της Ελλάδας. 

Έχουμε χρέος προς αυτές τις περιοχές και πιστεύω πως με τη
συνεργασία τόσο με το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας,
όσο και με το γενικό γραμματέα της Περιφέρειας Κεντρικής Ελλάδος,
το Θανάση Σκορδά, που ήταν και συνεργάτης μας εδώ, θα μας
δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε και πιο γρήγορα και αποφα-
σιστικά στην πραγματοποίηση των όσων περιλαμβάνουν η μελέτη –
η πρώτη η οποία έγινε- και η δεύτερη που θα ακολουθήσει πάλι σε
συνεργασία με το υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης και την Αγροτου-
ριστική Α.Ε.

Να σας ευχαριστήσω για μια φορά ακόμη που είστε εδώ, πι-
στεύοντας ότι η παρουσία δυνάμεων της Πολιτείας, της Αυτοδιοίκη-
σης, Νομαρχιακής και Δήμων και Κοινοτήτων, αλλά και των
κοινωνικών εταίρων μπορεί να δώσει εξαιρετικά θετικά αποτελέσματα. 

Προσβλέπουμε σε αυτή τη γόνιμη συνεργασία με τις τοπικές κοι-
νωνίες και, επίσης, είμαι πεπεισμένος ότι όσο πιο σύντομα έχουμε τις
παρατηρήσεις σας, τόσο πιο γρήγορα θα προχωρήσουμε και στην
ολοκλήρωση του προγραμματισμού μας. Άλλωστε στην περιοχή και
ύστερα από το ευήκοον ους το οποίο έθεσε στη διάθεση και το φο-
ρέων του Νομού Καρδίτσας –αλλά και την προσωπική μου παρέμ-
βαση- ο υφυπουργός Οικονομίας και Οικονομικών Χρήστος Φώλιας,
που περιέλαβε και το Νομό Καρδίτσας, το ειδικό Αναπτυξιακό Πρό-
γραμμα «ΠΙΝΔΟΣ», νομίζω ότι και με αυτή την παρέμβαση, και για
τα επόμενα χρόνια μπορούμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη παρουσία
της Πολιτείας και στήριξη και μέσα από το Δ΄ ΚΠΣ αλλά και εθνικούς
πόρους ώστε να πετύχουμε των επιδιωκόμενο από όλους μας στόχο,
μια ευρύτερη ανάπτυξη του ορεινού όγκου της χώρας αλλά και των
νησιωτικών περιοχών. 

Ακολουθούμε για το σκοπό αυτό συγκεκριμένη στρατηγική, σχέ-
διο και σύστημα. Βασικός στόχος της πολιτικής αυτής είναι η ανά-
πτυξη των ορεινών περιοχών. Και για το στόχο αυτό καταρτίσαμε
συγκροτημένο σχέδιο συνολικής παρέμβασης, με αναγκαίες υποδο-
μές και στοχευμένες δράσεις, για…
- την αντιμετώπιση των ειδικών αντιξοοτήτων, 
- την αξιοποίηση των πλεονεκτημάτων τους 
- και βέβαια την άρση των παρατηρούμενων ανισοτήτων.

Η ολοκλήρωση πιλοτικού προγράμματος για την ανάπτυξη μιας
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χαρακτηριστικής ορεινής περιοχής όπως η Αργιθέα σηματοδοτεί την
έναρξη μιας νέας περιόδου ανάπτυξης και προόδου.

Την παρέμβασή αυτή τη χρωστούμε στους Έλληνες, που ζουν και
εργάζονται σε αυτή την απομονωμένη, αλλά πανέμορφη γωνιά της
Πατρίδας μας. Καμαρώνουμε για τη πολιτιστική και ιστορική κληρονο-
μιά μας. Καμαρώνουμε για τα όσα έχουν επιτύχει οι πολίτες της πε-
ριοχής, έως σήμερα. Ωστόσο, η Αργιθέα και τα Άγραφα του Νομού
Καρδίτσας δεν έχουν μόνο ιστορία. Έχουν μπροστά τους και ένα κα-
λύτερο μέλλον. Γι’ αυτό το μέλλον, για την ανάπτυξη της Αργιθέας, η
Νέα Διακυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης είμαστε αποφασισμέ-
νοι να συμβάλουμε αποφασιστικά και αποτελεσματικά. Η Πατρίδα
οφείλει στους κατοίκους των περιοχών αυτών πολλά. Και στο χρέος
αυτό είμαστε αποφασισμένοι να ανταποκριθούμε, με σιγουριά και στα-
θερά βήματα. Να ανταποκριθούμε με έργα και αποδοτικές πολιτικές.

Στην ανάπτυξη της περιοχής θα συμβάλει αναμφισβήτητα και η
περιφερειακή κατανομή του 82% των πόρων του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς για τη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013.
Για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών σημαντική παράμετρο
αποτελεί και η ένταξη του Νομού Καρδίτσας στο «Ολοκληρωμένο Πρό-
γραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Βόρειας και Κεντρικής Πίνδου».

Είμαστε πεπεισμένοι ότι οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συνεργα-
στούν γρήγορα και αποτελεσματικά ώστε τα έργα αυτά να μπουν σε
τροχιά υλοποίησης και η Αργιθέα να πάρει τη θέση που της αξίζει.

Τονίζεται ότι ανάλογο Σχέδιο βρίσκεται σε εξέλιξη και για πε-
ριοχές του Νησιωτικού χώρου, που αντιμετωπίζουν προβλήματα
αναπτυξιακής υστέρησης και κοινωνικών ανισοτήτων. Η Πολιτεία
μέσα από τις δράσεις και τα μέτρα της Νέας Διακυβέρνησης αποδει-
κνύει έμπρακτα τη θέλησή της, το σχέδιο και το όραμά της για μια κα-
λύτερη Ελλάδα. Στο πρότυπο αυτό πρόγραμμα για την Αργιθέα
περιλαμβάνονται δράσεις που συνοψίζονται στα ακόλουθα:
1ον Έργα Υποδομών και άρσης της απομόνωσης. Ανάμεσα στ’

άλλα είναι η σήραγγα του Τυμπάνου, που αποτελεί έργο ευρύτε-
ρου Εθνικού και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Έργο που μπορεί,
ταυτόχρονα, να γυρίσει μια νέα σελίδα στην Ιστορία της Αργιθέας.
Είναι, ακόμη, οι σχεδιαζόμενοι οδικοί Άξονες που θα συνδέσουν
την Περιοχή με τους Όμορους Νομούς Τρικάλων, Ευρυτανίας, Αι-
τωλοακαρνανίας, Άρτας, αλλά και με τη Λίμνη Πλαστήρα. Είναι
σημαντικά έργα, που θα δώσουν αναγεννητικές προοπτικές στην
περιοχή. Μέσω των έργων αυτών θα υπάρξει, επίσης, η δυνατό-
τητα σύνδεσης των τριών λιμνών του Ν. Καρδίτσας (Πλαστήρα,
Σμόκοβου και Συκιάς Αχελώου) πράγμα ιδιαίτερα θετικό για τις
τουριστικές προοπτικές του Ορεινού συγκροτήματος του Ν. Καρ-
δίτσας αλλά των όμορων Νομών.

2ον Μέτρα και Δράσεις για τη στροφή προς τις ειδικές μορφές
Αγροτουριστικού χαρακτήρα και την ανάπτυξη της ιδιωτικής
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επιχειρηματικότητας. Η στόχευση αυτή είναι απαραίτητη για μια
βιώσιμη και σταθερά εξελισσόμενη αναπτυξιακή διαδικασία.

3ον Έργα για την ανάδειξη των Ιστορικών, πολιτιστικών και Θρη-
σκευτικών μνημείων της περιοχής. Έχουμε πολλά και σημαν-
τικά μνημεία τα οποία συνδυαζόμενα με το πανέμορφο φυσικό
περιβάλλον αποτελούν τον πλούτο της περιοχής. Και το πλούτο
αυτό οφείλουμε να τον προστατεύσουμε, να τον αναδείξουμε και
να τον αξιοποιήσουμε προς όφελος των σημερινών, αλλά και των
αυριανών γενιών.
Βεβαίως, τα παραπάνω εντάσσονται και στο γενικότερο πρό-

γραμμα για τη συνολική Ανάπτυξη του Νομού Καρδίτσας και της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας. Σ’ αυτή την κατεύθυνση υλοποιούνται ήδη
σημαντικά έργα, όπως η εκτροπή του Αχελώου, το φράγμα Συκιάς, ο
άξονας Κεντρικής Ελλάδας Ε 65, η επέκταση του δικτύου φυσικού αε-
ρίου, τα επιχειρηματικά έργα Υποδομών. Σημειώνω ακόμη τη δυνα-
τότητα αξιοποίησης του αναμορφωμένου Αναπτυξιακού Νόμου, του
προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» που ήδη εφαρμόζεται, καθώς
και του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα-Ανταγωνιστικότητα»,
που αφορά στην περίοδο 2007-2013

Ανακεφαλαιώνοντας μπορώ να τονίσω ότι ανατέλλουν καλύτερες
ημέρες και για την Αργιθέα αλλά και για ολόκληρο το Νομό Καρδίτσας.
Κι’ αυτό χάρις στο ενδιαφέρον της Νέας Διακυβέρνησης, χάρις στη
στροφή της πολιτικής προς την Περιφέρεια, χάρις στα ειδικά προ-
γράμματα για τις μειονεκτικές Περιοχές, χάρις στους ίδιους τους πο-
λίτες της περιοχής.

Θέλω καταλήγοντας να υπογραμμίσω ότι, για την επιτυχή
ολοκλήρωση της πολιτικής αυτής είναι απαραίτητη η συνεργασία
όλων. Κυβέρνησης, πολιτικών δυνάμεων, Αυτοδιοίκησης, επαγ-
γελματιών και κοινωνικών φορέων. Αποβλέπουμε σε διαρκή και
γόνιμη συνεργασία, για να μεγιστοποιήσουμε τα οφέλη στις το-
πικές κοινωνίες. Να αλλάξουμε, να δώσουμε νέα πνοή στην ιστο-
ρική αυτή περιοχή του Τόπου μας. Να δημιουργήσουμε, όλοι μαζί
την Ελλάδα του 21ου αιώνα. Την Ελλάδα που αναπτύσσεται παν-
τού και παράγει καρπούς για όλους τους πολίτες.»

Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας Βιομηχανίας Σπύρος
Παπαδόπουλος είπε τα εξής: 

«Το υπουργείο Ανάπτυξης, ο υπουργός κ. Σιούφας μέσα στα
πλαίσια της Κυβερνητικής Πολιτικής πήρε τη δημιουργική πολιτική
πρωτοβουλία να καταρτίσει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ανάπτυ-
ξης για την ορεινή και φθίνουσα περιοχή της Αργιθέας Αγράφων του
Ν. Καρδίτσας.

Η Περιοχή της Αργιθέας είναι από τις περιοχές μ’ έναν από τους
χαμηλότερους δείκτες ανάπτυξης τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρω-
παϊκό επίπεδο.
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Χαρακτηρίζεται από σπάνια ορεινή ομορφιά, φυσικό περιβάλλον
σπάνιας καθαρότητας (σύμφωνα με ορισμένες εκτιμήσεις από τα κα-
θαρότερα στον κόσμο) στο οποίο υπάρχουν πλούσια, εθνολογικά, πο-
λιτιστικά, αρχαιολογικά και θρησκευτικά μνημεία με ευρύτερο
ενδιαφέρον. Ταυτόχρονα, παρουσιάζει εικόνα κοινωνικής και δημο-
γραφικής αποδιοργάνωσης, με γερασμένο πληθυσμό και παντελή έλ-
λειψη ευκαιριών απασχόλησης και ανάπτυξης.

Έτσι, το πρόγραμμα που σε συνεργασία με την ΑΓΡΟΤΟΥΡΙ-
ΣΤΙΚΗ Α.Ε. καταρτίσαμε, αποτελεί μονόδρομο, εάν πράγματι θέλουμε
να προσδοκούμε βιώσιμη και αειφόρο ανάπτυξη στην περιοχή αυτή. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο,
σύνθετο, καινοτόμο πρόγραμμα, που συνδυάζοντας διάφορες δρά-
σεις που ήδη υφίστανται στα αναπτυξιακά προγράμματα (π.χ. Πρό-
γραμμα Πίνδος) των διαφόρων οργάνων της πολιτείας (περιφερειακή
και κεντρική), με νέα προωθητικά εργαλεία ανασυγκρότησης και επεν-
δύσεων, που προσιδιάζουν για ορεινές περιοχές, αποσκοπεί στην
υλοποίηση ενός φιλόδοξου Αναπτυξιακού οράματος, κατά τρόπο απο-
τελεσματικό, συγκεκριμένο και σύγχρονο.

Για τη χρηματοδότηση του προγράμματος αυτού, που εντάσσεται
στη νέα προγραμματική περίοδο (2007-2013), θα απαιτηθούν συνο-
λικοί πόροι 75-80 εκατομμυρίων ευρώ. Το μεγαλύτερο μέρος των
πόρων αυτών, περίπου 50 εκατομμύρια ευρώ, θα διατεθεί για τη
δημιουργία των οδικών υποδομών (Σήραγγα Τυμπάνου, κ.λπ.),
που έχουν άμεση προτεραιότητα. Η διάθεση των απαιτούμενων
πόρων θα καλυφθεί από τους πόρους που θα υφίστανται ή θα διατε-
θούν για τις αντίστοιχες δράσεις στα κεντρικά και περιφερειακά όρ-
γανα (Υπουργεία, Περιφέρεια Θεσσαλίας, Νομαρχία Καρδίτσας, κλπ),
καθώς και από τη διάθεση νέων.

Συνεπώς, εύλογα θεωρούμε ότι μια καλλίτερη ημέρα ανατέλλει
για την Αργιθέα. Η έμπνευση της πολιτικής δημιουργίας ανταποκρί-
νεται με ρεαλιστικό τρόπο και προχωρά σε καινοτόμες πρωτοβουλίες
και δράσεις για την ανάπτυξη της περιφέρειας και των μειονεκτικών
περιοχών.

Ανάλογα πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη για τη στήριξη των πε-
ριοχών των νησιωτικών χώρων, που εξίσου υφίστανται προβλήματα
ανάπτυξης και κοινωνικών ανισοτήτων.»

Η γενική γραμματέας Τουριστικής Ανάπτυξης κυρία Μαρία
Γιαννίρη τόνισε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Πρωτοβουλίες σαν τη σημερινή αξίζουν επαίνων και ασφαλώς
της στήριξης όλων μας, γιατί αναδεικνύουν ζητήματα που έχουν
άμεση σχέση με την ανάπτυξη και την οικονομία της χώρας.

Το υπουργείο Ανάπτυξης με την προώθηση και υλοποίηση προ-
γραμμάτων ανάπτυξης ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της χώρας,
συμβάλλει καθοριστικά στην τόνωση της περιφερειακής ανάπτυξης
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και ενισχύει το έργο μας στο υπουργείο Τουριστικής Ανάπτυξης, για
τον εμπλουτισμό του τουριστικού προϊόντος και την ανάδειξη νέων πε-
ριοχών, που θα προσελκύσουν το ενδιαφέρον των επισκεπτών.

Η περίπτωση της Αργιθέας και των Αγράφων του Νομού Καρδί-
τσας, και του Σχεδίου Ανάπτυξης που έχει εκπονηθεί, είναι χαρακτη-
ριστική για τις δυνατότητες που μπορεί να υπάρξουν, όταν με σχέδιο
και πρόγραμμα και τη συνεργασία των υπηρεσιών, αναλαμβάνονται
τέτοιου είδους πρωτοβουλίες.

Η διάχυση της τουριστικής ανάπτυξης στο γεωγραφικό χώρο και
η ανάδειξη νέων προορισμών, αποτελούν έναν από τους βασικούς
άξονες της στρατηγικής θεώρησης του υπουργείου Τουριστικής Ανά-
πτυξης και αποτελούν άμεσες προτεραιότητες στον τομέα του Τουρι-
σμού για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

Βασικός στόχος της πολιτικής ηγεσίας του ελληνικού τουρισμού,
είναι η αύξηση της ζήτησης και η γενική ποιοτική αναβάθμιση του του-
ριστικού προϊόντος της χώρας και των παρεχόμενων τουριστικών
υπηρεσιών σε όλα τα επίπεδα.» 

Στην ομιλία του ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Θεσσα-
λίας Φώτης Γκούπας είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Το κείμενο της εκπόνησης πιλοτικού σχεδίου ανάπτυξης ορεινής
φθίνουσας περιοχής με έμφαση την επιχειρηματικότητα αποτελεί μια
προσέγγιση υπουργείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας εξαιρετικά στοχευμένη. 

Η επιλογή της περιοχής Αργιθέας και των Αγράφων του νομού
Καρδίτσας κρίνεται ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα, λόγω των συγκριτικών
πλεονεκτημάτων της περιοχής. Η συγκεκριμένη προσπάθεια βρίσκε-
ται προς τη σωστή κατεύθυνση, δεδομένου ότι στη νέα προγραμμα-
τική περίοδο 2007-2013 αποτελεί προτεραιότητα η ενίσχυση της
ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας της οικονομίας μέσα από
Πρότυπα Καινοτόμα Σχέδια Ανάπτυξης.

Επίσης, με τη μελέτη αυτή επιτυγχάνεται ο στόχος της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για ανάπτυξη και αξιοποίηση των μειονεκτικών περιοχών
με ολοκληρωμένες παρεμβάσεις, ώστε να αμβλυνθούν τα μειονεκτή-
ματά τους και να μειωθούν οι ανισότητες που παρατηρούνται στην
ποιότητα ζωής των κατοίκων των ορεινών και μη ορεινών περιοχών.»

Στην ομιλία του ο νομάρχης Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος
είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής:

«Στο πιλοτικό σχέδιο διαπιστώνονται προβλήματα που σε όλους
εμάς που ζούμε την περιοχή είναι ήδη γνωστά.

Πρώτα απ΄ όλα τη μεγάλη έλλειψη υποδομών με πρωταρχική
αναγκαιότητα την βελτίωση του οδικού δικτύου. Στη συνέχεια την απο-
δυνάμωση της περιοχής από ανθρώπινο δυναμικό σε συνδυασμό με
την έλλειψη των κοινωνικών υπηρεσιών που θα μπορούσαν σε ένα
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βαθμό να διαμορφώσουν αίσθημα ασφάλειας στους εναπομείναντες
κατοίκους και σε όσους πιθανόν θα επέλεγαν την επιστροφή τους (εκ-
παίδευση, υγεία, στήριξη ηλικιωμένων).

Όλα τα παραπάνω και οι προτάσεις για επενδύσεις, για ήπια του-
ριστική ανάπτυξη, για ενίσχυση παραγωγής και διάθεσης τοπικών προ-
ϊόντων δεν πρόκειται να φέρουν αποτέλεσμα αν δεν προηγηθεί ένα
γενναίο πρόγραμμα κατασκευής και βελτίωσης του οδικού δικτύου.

Είναι περιττό να επισημάνουμε ότι η προώθηση των έργων του
Αχελώου θα είναι ο καταλύτης για την επιτάχυνση της ανάπτυξης της
Αργιθέας. Δηλώνουμε την απόλυτη ικανοποίησή μας για την πολύ θε-
τική πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης και ευελπιστούμε ότι θα
υπάρξει χρηματοδοτική συνέχεια. Είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε
αρμονικά με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, με τους
δημάρχους της Αργιθέας και να κάνουμε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνα-
τόν για την ταχεία ωρίμανση των έργων και την επίσπευσή τους.»

Στην ομιλία της η πρόεδρος της ΑΕ Αγροτουριστικής κυρία
Μπριγκίτε Παπασταύρου είπε, μεταξύ άλλων, τα εξής: 

«Θέλω να σας πω ότι τα τελευταία τρία χρόνια, η Αγροτουριστική
έχει αναπτύξει μία τεχνογνωσία στο πώς θα αναπτυχθεί η περιφέρεια,
στο πώς αναδεικνύει κανείς τα ιδιαίτερα στοιχεία μιας συγκεκριμένης
περιοχής, το ανθρώπινο δυναμικό της, τα πολιτιστικά της στοιχεία, τα
αγροτικά προϊόντα και τα τοπικά προϊόντα και γενικά αυτό το ιδιαίτερο
που μπορεί να δώσει η κάθε περιοχή. 

Αυτό συγκροτεί ένα Πρόγραμμα ανάπτυξης, ένα πλέγμα δραστη-
ριοτήτων, το οποίο όμως βοηθούμε στην υλοποίηση. Θέλω να σας
πω ότι αντίστοιχα προγράμματα κάνουμε και σε άλλες περιοχές, με
το γενικό γραμματέα τον κ. Γκούπα. 

Έχουμε άλλο ένα Πρόγραμμα στη Μαγνησία, έχουμε Προγράμ-
ματα στην Κρήτη, στην Ήπειρο, στη Μακεδονία, στην Πελοπόννησο,
στη Θράκη, αντίστοιχα Προγράμματα, τα οποία αξιοποιούν τους πό-
ρους της περιοχής, μαζί με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τους φορείς. 

Σχεδιάζουμε από κάτω προς τα πάνω με τις δικές σας προτάσεις,
αλλά το σημαντικότερο στοιχείο, και θέλω να υπογραμμίσω και να
μείνω σ’ αυτό, είναι η υλοποίηση των δράσεων. 

Θεωρητικά οι αναπτυξιακές μελέτες δε διαφέρουν πολύ η μια από
την άλλη. Αυτό που έχει σημασία είναι πώς θα την υλοποιήσουμε
ώστε να δώσουμε ζωή, πνοή στους ανθρώπους για να υλοποιήσουν
όλη αυτή τη δράση. 

Η Αγροτουριστική θα είναι παρούσα δίπλα σας για να περάσουμε
στην επόμενη φάση αυτού του Προγράμματος, που θα είναι η στα-
διακή υλοποίήση. Τις υποδομές που έχουν ενταχθεί και εντάσσονται
στο Πρόγραμμα «ΠΙΝΔΟΣ» και είναι απαραίτητες. Είναι ένα κομμάτι
στο οποίο εμείς δεν υπεισερχόμαστε.»
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Απλούστευση διαδικασίας αδειοδότησης 
καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος 

Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Εσω-
τερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης καθηγητής Προκό-
πης Παυλόπουλος, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης
Παπαθανασίου, ο υφυπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης Απόστολος Ανδρεουλάκος, ο γενικός γραμμα-
τέας Εμπορίου Γιάννος Μπενόπουλος, ο γενίκος γραμματέςας του
υπουργείου Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Πάτροκλος Γε-
ωργιάδης και ο γενικός γραμματέας Δημόσιος Διοίκησης Βασίλειος
Ανδρονόπουλος παρουσίασαν σε κοινή συνέντευξη Τύπου την
Κοινή Υπουργική Απόφαση για την απλούστευση των διαδικασιών
ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος
και την ενίσχυση των ελεγκτικών υπηρεσιών των Νομαρχιακών Αυ-
τοδιοικήσεων. 

Στην ομιλία του ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας
τόνισε:

«Υπάρχουν δύο πλευρές. Η Αυτοδιοίκηση από τη μια μεριά
και ο πολίτης επιχειρηματίας από την άλλη. Εάν ο φάκελος είναι
πλήρης και οφείλει να είναι πλήρης, τότε οι προθεσμίες λειτουρ-
γούν υπέρ του. Και η Αυτοδιοίκηση έχοντας ένα πλήρη φάκελο,
ο χρόνος των 65 ημερών μάλλον θα πρέπει να τον θεωρείτε και
πολύ μεγάλο με τα συμβαίνοντα διεθνώς, αλλά ξεκινάμε με αυτό
το χρονικό διάστημα των 50 και των 15 ημερών για να έχουμε
σε πρώτη φάση την μεγαλύτερη δυνατή συντόμευση των χρο-
νικών διαδικασιών. Ο επιχειρηματίας που ανοίγει μια νέα επι-
χείρηση ετοιμάζει το φάκελο, έχει όλα τα απαραίτητα
δικαιολογητικά και η τοπική Αυτοδιοίκηση κάνει τον έλεγχο και
προχωράει στην άδεια.

Αν ο φάκελος είναι πλήρης και δεν προχώρησε, τότε λογίζε-
ται ότι η άδεια εδόθη και βεβαίως είναι ελεγκτέοι εκείνοι οι οποίοι
δεν κάνουν την επιβαλλόμενη ενέργεια ελέγχου των φακέλων.
Αυτό είναι εσωτερικό θέμα της Αυτοδιοίκησης. Αλλά όλοι υπάρ-
χουμε για τον πολίτη. Είτε είναι ο πολίτης καταναλωτής είτε είναι
επιχείρηση. Στην υπηρεσία αυτών βρισκόμαστε και όχι οι επι-
χειρήσεις και οι πολίτες στην υπηρεσία της γραφειοκρατίας και
των υπαλλήλων.

Και αυτή είναι η μεγάλη ανατροπή την οποία προσπαθούμε
να κάνουμε όλα αυτά τα χρόνια με όλες τις αποφάσεις και πολύ
περισσότερο με τις σημερινές αποφάσεις που σας ανακοινώ-
σαμε.»
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Ακολουθούν σημεία της ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα:

«Είναι σημαντική μέρα η σημερινή γιατί με την παρουσίαση συγ-
κεκριμένων αποφάσεων από την πλευρά της Κυβέρνησης στηρίζουμε
δύο πλευρές. Πρώτον, τον πολίτη καταναλωτή και δεύτερον την επι-
χειρηματικότητα. 

Με τη συνεργασία των δύο υπουργείων, του υπουργείου Εσωτε-
ρικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, του υπουργού Προ-
κόπη Παυλόπουλου, του υφυπουργού Απόστολου Ανδρεουλάκου
και των γενικών γραμματέων, του Βασίλη Ανδρονόπουλου και του
Πάτροκλου Γεωργιάδη, μαζί με τον απευθυνόμενο προς εσάς, τον
συνάδελφο Γιάννη Παπαθανασίου, αλλά και το γενικό γραμματέα
Εμπορίου, Γιάννο Μπενόπουλο, παρουσιάζουμε σήμερα σε εσάς
τις αυτοδιοικήσεις της χώρας, την επιχειρηματική κοινότητα και στην
ελληνική κοινωνία αυτές τις σημαντικές αποφάσεις. 

Η πρώτη αφορά την αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος σε συγκεκριμένο χρόνο από τις εκδούσες αρχές.
Και αυτές είναι οι Δήμοι και οι Κοινότητες της χώρας. 

Το πλαίσιο το οποίο διαμορφώνεται και οι συγκεκριμένες χρονικές
προθεσμίες βάζουν αποτελεσματικό φραγμό στη μέχρι σήμερα καθυ-
στέρηση για να μπορέσει να βγάλει ένα κατάστημα υγειονομικού εν-
διαφέροντος την απαιτούμενη άδεια από ένα Δήμο ή μία Κοινότητα. 

Οι 65 μέρες που όρισε και ορίζει η Κοινή Υπουργική Απόφαση που
δίνεται σήμερα στη δημοσιότητα, νομίζω ότι είναι ένα σοβαρό χτύπημα
στη γραφειοκρατία αλλά και την ίδια ώρα υποχρέωση των Δήμων και
των Κοινοτήτων να κινούνται μέσα σε αυτά τα χρονικά όρια, άλλως θα
λογίζεται μετά την πάροδο των 65 ημερών ότι η άδεια εδόθη. 

Και αυτό είναι ένα σημαντικό βήμα αυτής της πρωτοβουλίας των
δύο υπουργείων σε συνεργασία με τα υπουργεία που ανέφερε πριν
από λίγο ο υπουργός, ο κ. Παυλόπουλος. 

Το δεύτερο. Η μεταβίβαση αυτών των καταστημάτων γίνεται με
τον απλούστερο τρόπο, ώστε όταν έχουμε μεταβίβαση καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος είτε από τον πατέρα στα παιδιά του, είτε
ακόμα και πώληση, η άδεια αφορά το κτίριο και όχι το πρόσωπο και
με απλές βεβαιώσεις γίνεται αυτή η μεταβίβαση και όχι έναρξη από
την αρχή της διαδικασίας έκδοσης νέας άδειας. 

Και έρχομαι στα επίσης σημαντικά που ανέφερε πριν ο υπουργός,
ο κ. Παυλόπουλος, που αφορά τα ζητήματα ενίσχυσης σε προσω-
πικό των Νομαρχιακών Διοικήσεων. 

Η απόφαση αυτή είναι γενναία και η στελέχωση με τις 1.500 θέ-
σεις που ενέκρινε ήδη η Κυβέρνηση μαζί και με όσες ακόμα θα εγκρι-
θούν, συνδυάζεται και με την απόφαση, ύστερα πάλι από συνεννόηση
με τον κ. Παυλόπουλο, τον υπουργό Απασχόλησης και Κοινωνικής
Προστασίας κ. Τσιτουρίδη, και το διοικητή του ΟΑΕΔ κ. Βερναρ-
δάκη, υπηρετούντες περίπου 400 στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις
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για την ενίσχυση των ελέγχων από τα stage, από τα ειδικά προγράμ-
ματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ για ένα χρόνο ακόμα, θα συνεχίσουν
να προσφέρουν τις υπηρεσίες στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νο-
μαρχιών και τις Διευθύνσεις Εμπορίου των Νομαρχιών που έχουν τα
θέματα των ελέγχων της αγοράς σε όλα της τα επίπεδα. 

Θέλω, επίσης, να θεωρήσω εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι
επιτέλους δεν θα υπάρχει πρόβλημα ούτε στο υπουργείο Ανάπτυξης
ούτε στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις για τους ελέγχους τις απογευ-
ματινές και τις νυχτερινές ώρες, τα σαββατοκύριακα και τις αργίες. 

Με τη μεταβίβαση της δυνατότητας το υπουργείο Ανάπτυξης, οι
τρεις Γραμματείες του, δηλαδή η Γενική Γραμματεία Ανάπτυξης του
υπουργείου που έχει τους ελέγχους στα πρατήρια με τα ΚΕΔΑΚ, η
Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας που έχει την ευθύνη των ελέγχων στα
βιομηχανικά προϊόντα και η Γενική Γραμματεία Εμπορίου είτε για τα
καύσιμα είτε τους γενικούς ελέγχους στην αγορά, ώστε 24 ώρες το
24ωρο οι ελεγκτικοί μηχανισμοί να βρίσκονται σε εγρήγορση και να
μπορούν να παρεμβαίνουν και να κάνουν ελέγχους. 

Αυτό το οπλοστάσιο το αποκτούν για πρώτη φορά και οι Νομαρ-
χιακές Αυτοδιοικήσεις και το υπουργείο Ανάπτυξης καθώς επίσης την
ίδια δυνατότητα θα έχει για ελέγχους τις νυχτερινές ώρες, τις αργίες
και τα σαββατοκύριακα και ο ΕΦΕΤ. 

Και, τέλος, το θεωρώ εξαιρετικά σημαντικό να πω ότι από αυτή
τη συνεργασία τον επόμενο μήνα θα είμαστε σε θέση να δώσουμε
στη δημοσιότητα το άλλο κομμάτι το οποίο αφορά στο λιγότερο χρόνο
αδειοδότησης των εμπορικών επιχειρήσεων, ώστε να ολοκληρωθεί
όλο το φάσμα του αδειοδοτείν από την πλευρά του υπουργείου Ανά-
πτυξης σε ολόκληρη τη χώρα. 

Γνωρίζετε το νόμο για την αδειοδότηση των βιομηχανικών και βιο-
τεχνικών επιχειρήσεων στο χώρο της μεταποίησης. Σας ενημερώνω
ότι οι χρόνοι έχουν συμπιεστεί αποτελεσματικά. 

Σήμερα προχωρήσαμε στην κοινή υπουργική απόφαση για την
αδειοδότηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος και
μέσα στον Μάρτιο θα είμαστε σε θέση να δώσουμε στην δημοσιότητα
το σχέδιο Νόμου για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης
των άλλων εμπορικών καταστημάτων και επιχειρήσεων.

Επίσης, το θέμα το γνωρίζετε από το Σεπτέμβριο, σε περίπου 20
μέρες ο ΕΦΕΤ θα είναι σε θέση να διαθέσει από ένα ειδικό αυτοκίνητο
σε κάθε Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση της χώρας για τους ελέγχους που
πραγματοποιεί, αρμοδιότητας του υπουργείου Ανάπτυξης.»

Ακολουθούν σημεία της ομιλίας του υφυπουργού Ανάπτυξης
Γιάννη Παπαθανασίου:

«Με την σημερινή απόφαση καταρχήν υλοποιείται μια προεκλο-
γική δέσμευση της Κυβέρνησης να απλοποιήσει αυτή τη διαδικασία,
να σταματήσει πολλές φορές η ομηρία κυρίως μικρών επιχειρημα-
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τιών, οι οποίοι περιμένοντας μέχρι να βγουν όλες οι άδειες, με αλλη-
λοκαλυπτόμενες αρμοδιότητες πάρα πολλές φορές και στο μεταξύ τα
έξοδα να τρέχουν και να είναι δέσμιοι αυτής της κατάστασης.

Είναι σημαντικό αυτό που ειπώθηκε πριν, ότι και κατά τη μεταβί-
βαση η άδεια ακολουθεί το κατάστημα και σταματάει ο παραλογισμός
στον ίδιο χώρο για το ίδιο αντικείμενο να απαιτείται ξανά, εξ υπαρχής
η ίδια διαδικασία, που και χρόνο και πολύ χρήμα σημαίνει και έτσι βελ-
τιώνουμε τη δυνατότητα του επιχειρηματία να προγραμματίζει και να
προϋπολογίζει το κόστος λειτουργίας της επιχειρήσεώς του.

Είναι μια παρέμβαση στο χώρο της αγοράς που αν την δει κανείς
να συμπληρώνεται και με τις άλλες παρεμβάσεις που έχουν γίνει, όχι
μόνο για την πλευρά των επιχειρήσεων αλλά και από την πλευρά του
καταναλωτή, με πιο πρόσφατη και πιο σημαντική τη δημοσιοποίηση
το Σαββατοκύριακο στη συζήτηση στο Εθνικό Συμβούλιο Καταναλω-
τών του νέου Νόμου για τον καταναλωτή, αφενός μεν διευκολύνεται
η επιχειρηματική δραστηριότητα, αφετέρου όμως ενισχύει και το ρόλο
του καταναλωτή και την προστασία του παράλληλα με την αύξηση
των ελέγχων, που ούτως ή άλλως έχει γίνει και τα νούμερα είναι συν-
τριπτικά, αλλά και με τη σημερινή εξουσιοδότηση που παρέχει το
υπουργείο Εσωτερικών και στο υπουργείο Ανάπτυξης και στον ΕΦΕΤ
και στις Νομαρχίες λύνει τα χέρια και λύνει και ένα πρόβλημα το οποίο
υπήρχε τόσο καιρό σε όλη τη χώρα.»

Ακολουθούν βασικά σημεία της Κοινής Υπουργικής Απόφασης:
Α. Αναφορικά με τους χρόνους έκδοσης αδειών, αυτοί καθίσταν-

ται πλέον δεσμευτικοί, αφού σε περίπτωση που η Υπηρεσία δεν
εκδώσει απόφαση σε συγκεκριμένη προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η
σχετική άδεια έχει χορηγηθεί.
1. Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται πλέον το πολύ σε ένα μήνα,

και ο νομοταγής επιχειρηματίας μπορεί να αναλάβει τις πρω-
τοβουλίες του χωρίς να αντιμετωπίζει ασάφειες και αβεβαι-
ότητες. Μετά την παρέλευση του χρονικού αυτού
διαστήματος, και εφόσον δεν έχει εκδοθεί αρνητική απάντηση
από τον οικείο Δήμο και εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προ-
ϋποθέσεις, η προέγκριση ίδρυσης καταστήματος υγειονομι-
κού ενδιαφέροντος τεκμαίρεται ότι έχει χορηγηθεί.

2. Η άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας χορηγείται πλέον το
πολύ σε 65 ημέρες. Μετά τη χορήγηση της προέγκρισης, οι
προθεσμίες για τη χορήγηση της άδειας καθίστανται πλέον
και αυτές δεσμευτικές, και με την παρέλευση άπρακτης της
προθεσμίας των 65 ημερών που προβλέπουν οι σχετικές δια-
τάξεις θα λογίζεται ότι η άδεια ίδρυσης/εγκατάστασης έχει χο-
ρηγηθεί. Ο επιχειρηματίας θα μπορεί συνεπώς να
προγραμματίζει με βεβαιότητα το χρόνο λειτουργίας της νό-
μιμης επιχείρησης του. 
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3. Σε περίπτωση κατάργησης ή δημιουργίας νέου τμήματος/δρα-
στηριότητας εντός καταστήματος που ήδη έχει σχετική άδεια,
εκδίδεται νέα άδεια εντός 15 ημερών με μόνη προϋπόθεση την
κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης στην υπηρεσία για την απουσία
μεταβολών στο κτίριο και την τήρηση των υγειονομικών όρων.

4. Η άδεια μουσικών οργάνων, εφόσον συντρέχουν οι νόμιμες
προϋποθέσεις χορηγείται πλέον εντός 10 ημερών και μπορεί
να έχει διάρκεια ισχύος μεγαλύτερη των 6 μηνών. Και πάλι, η
απουσία απορριπτικής απάντησης τεκμαίρει τη χορήγηση.

5. Η πολεοδομία βεβαιώνει αυθημερόν τη νομιμότητα του κτιρίου
επί του σχεδιαγράμματος του κτιρίου.

Β. Αναφορικά με την απλοποίηση των διαδικασιών, δεν απαι-
τείται να τηρηθούν οι διαδικασίες για την έκδοση νέας άδειας σε
όλες τις περιπτώσεις μεταβολής προσώπων. Στην πράξη η άδεια
συνοδεύει το κατάστημα. Το ίδιο ισχύει και για την άδεια μουσικών
οργάνων. Επίσης, αντικαθίστανται με υπεύθυνη δήλωση το αντί-
γραφο ποινικού μητρώου.
1. Η άδεια λειτουργίας αντικαθίσταται με νέα, με μόνη προϋπό-

θεση την ενημέρωση της υπηρεσίας και την κατάθεση υπεύ-
θυνης δήλωσης περί μη ουσιώδους τροποποίησης των όρων
λειτουργίας του καταστήματος στις ακόλουθες περιπτώσεις:
1.1. μεταβίβασης του καταστήματος σε νέο πρόσωπο, 
1.2. μίσθωσης, υπεκμίσθωσης, 
1.3. αντικατάστασης του νόμιμου εκπροσώπου, 
1.4. του υγειονομικού υπευθύνου, του αγορανομικού υπευ-

θύνου 
1.5. αλλαγής των εταίρων.

2. Η άδεια μουσικών οργάνων πλέον, και., ενώ επιπλέον η άδεια
μουσικών οργάνων μπορεί να μεταβιβαστεί μαζί με το κατά-
στημα.

3. Δίνεται η δυνατότητα διορισμού στελέχους της επιχείρησης
ως υγειονομικού ή αγορανομικού υπευθύνου συσχετίζοντας
έτσι άμεσα τα καθήκοντα του υπευθύνου με την λειτουργία
του καταστήματος.

4. Για την έναρξη επιτηδεύματος στην οικεία ΔΟΥ θα αρκεί η χο-
ρήγηση της προέγκρισης, ή σε περίπτωση παρέλευσης
άπρακτου του διαστήματος εντός του οποίου πρέπει να απαν-
τήσει ο Δήμος, σχετική υπεύθυνη δήλωση.

5. Αντικαθίσταται με υπεύθυνη δήλωση το αντίγραφο ποινικού
μητρώου. 

Για καταστήματα επί θαλασσοπλοούντων πλοίων προβλέ-
πεται:
1. Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση από την αρχή που εκδίδει την τελική

διοικητική πράξη α) της βεβαίωσης της απόφασης 2123/2001 και
β) του εν ισχύ πρωτοκόλλου της Γενικής Επιθεώρησης.
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2. Ορίζεται με απλή διαδικασία ο αγορανομικά και υγειονομικά υπεύ-
θυνος ο εκάστοτε προϊστάμενος κατηγορίας του ξενοδοχειακού
κλάδου του πλοίου, και σε περίπτωση υπεκμίσθωσης ο υπεύθυ-
νος ορίζεται στο μισθωτήριο.

3. Αντικαθίσταται η άδεια άσκησης επιτηδεύματος για την λειτουργία
καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος εντός θαλασσοπλο-
ούντων πλοίων με υπεύθυνη δήλωση. 

4. Τα σχέδια που προβλέπονται από το άρθρο 3, παράγραφο 1, πε-
ρίπτωση α της κοινής απόφασης 2123/2001 υποβάλλοντα θεω-
ρημένα και υπογεγραμμένα από διπλωματούχο ή πτυχιούχο
ναυπηγό. 

ΟΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 1.500 ΘΕΣΕΩΝ ΑΝΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑ
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Α/Α Ν.Α. ΕΓΚΡΙΣΗ Α/Α Ν.Α. ΕΓΚΡΙΣΗ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Αθηνών
Αθηνών - Πειραιώς
Αιτωλοακαρνανίας
Ανατολικής Αττικής
Αργολίδος
Αρκαδίας
Άρτης
Αχαΐας
Βοιωτίας
Γρεβενών
Δράμας
Δράμας - Καβάλας - Ξάνθης
Δυτικής Αττικής
Δωδεκανήσου
Έβρου
Ευβοίας
Ευρυτανίας
Ζακύνθου
Ηλείας
Ημαθίας
Ηρακλείου
Θεσπρωτίας
Θεσσαλονίκης
Ιωαννίνων
Καβάλας
Καρδίτσης
Καστοριάς
Κερκύρας
Κεφαλληνίας

130
0

35
65
20
25
18
30
20
15
30

6
30
40
20
30
20
15
17
20
25
15

130
30
30
20
25
20
20

30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

Κιλκίς
Κοζάνης
Κορινθίας
Κυκλάδων
Λακωνίας
Λαρίσης
Λασιθίου
Λέσβου
Λευκάδος
Μαγνησίας
Μεσσηνίας
Ξάνθης
Πειραιώς
Πέλλης
Πιερίας
Πρεβέζης
Ρεθύμνης
Ροδόπης
Ροδόπης - Έβρου
Σάμου
Σερρών
Τρικάλων
Φθιώτιδος 
Φλωρίνης
Φωκίδος 
Χαλκιδικής
Χανίων
Χίου

20
17
25
25
15
32
20
20
15
29
20
20
70
20
20
10
15
15

3
20
20
20
20
15
15
15
20
20

ΣΥΝΟΛΟ 1.477



Χαμηλότερες τιμές φαρμάκων 
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου 2007

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας και ο Υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου, με αφορμή τη συνε-
δρίαση σήμερα της αρμόδιας επιτροπής φαρμάκων για την έκδοση
Νέου Δελτίου Τιμών για 974 φάρμακα, 285 ορούς, 4 φάρμακα που
έκανε εισαγωγή ο ΙΦΕΤ και 9 φάρμακα τα οποία διεγράφησαν μετά
από αίτημα των εταιρειών έκαναν την ακόλουθη δήλωση. 

«Στα πλαίσια των κυβερνητικών εξαγγελιών μας και της εναρμό-
νισης με την κοινοτική νομοθεσία συνεδρίασε σήμερα η αρμόδια επι-
τροπή φαρμάκων για να εκδώσει νέο δελτίο τιμών 90 μέρες μετά την
έκδοση του προηγούμενου δελτίου, όπως ορίζεται σαφέστατα από
την κείμενη νομοθεσία. Εξετάσθηκαν όλα τα αιτήματα που υποβλή-
θηκαν μέχρι 31.12.2006 και το συνολικό όφελος που προκύπτει
για το κοινωνικό σύνολο και τα ασφαλιστικά ταμεία είναι
32.195.608 ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι από το προηγούμενο δελτίο τιμών φαρμάκων
το όφελος για το κοινωνικό σύνολο ήταν 27.100.000 ευρώ και το επι-
πλέον όφελος για τα ασφαλιστικά ταμεία εξαιτίας της επιστροφής του
4% σύμφωνα με τους πιο μετριοπαθείς υπολογισμούς θα είναι του-
λάχιστον 80.000.000 ευρώ. Το συνολικό όφελος για κοινωνικό σύ-
νολο και τα ασφαλιστικά ταμεία μετά από τα δύο δελτία φαρμάκων,
θα ξεπεράσει τα 140.000.000 ευρώ.

Στα πλαίσια αυτά με το Νέο Δελτίο Τιμών:
1. Σε 131 νέα πρωτότυπα φάρμακα, εκ των οποίων τα 15 είναι τε-

λείως νέα φάρμακα (με νέες δραστικές ουσίες που κυκλοφορούν
για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά), δίνονται τιμές απόλυτα
εναρμονισμένες με το μέσο όρο των τριών χαμηλότερων τιμών
των τριών χωρών της Ε.Ε των 25, όπως ρητά ορίζει ο νόμος. 

2. Γίνονται ευθυγραμμίσεις τιμών σε 58 αντίγραφα φάρμακα, στο
80% του πρωτοτύπου, ώστε να είναι απόλυτα συμβατές με το νέο
καθεστώς τιμολόγησης. Η επιβάρυνση στις τιμές της λιανικής που
θα προκύψει θα είναι 813.476 ευρώ.

3. Σε 502 φάρμακα γίνεται ανακοστολόγηση όπως ορίζει η νομοθε-
σία. Σε 266 φάρμακα από αυτά μειώνεται η τιμή τους και σε 236
αυξάνεται η τιμή τους. Η ωφέλεια στις τιμές της λιανικής που θα
προκύψει θα είναι 85.665.723 ευρώ.

4. Σε 22 παυσίπονα, που δεν πήραν αύξηση στο προηγούμενο δελ-
τίο και που σύμφωνα με το νόμο πρέπει όλα να έχουν ενιαία τιμή
για την ίδια μορφή και περιεκτικότητα, δίνεται αύξηση 25%, όπως
δόθηκε και στα υπόλοιπα παυσίπονα στο προηγούμενο δελτίο.
Η επιβάρυνση στις τιμές της λιανικής που θα προκύψει θα είναι
314.730 ευρώ.
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5. Σε 4 εμβόλια αντιγριπικά δίνεται αύξηση στις τιμές τους 1 ευρώ
(από 3,5 ευρώ στα 4,5 ευρώ) με σκοπό την εξασφάλιση επάρκειας
για την κάλυψη των εσωτερικών αναγκών, ενώ δίνεται αύξηση και
σε 2 εμβόλια ηπατίτιδας για τον ίδιο λόγο. Η επιβάρυνση στις τιμές
της λιανικής που θα προκύψει θα είναι 1.628.845 ευρώ για τα αν-
τιγριπικά εμβόλια και 21.649 ευρώ για τα εμβόλια ηπατίτιδας.

6. Σε 4 φάρμακα που είχε σταματήσει η παραγωγή τους λόγο χαμη-
λής τιμής και τα εισήγαγε το ΙΦΕΤ σε πολύ υψηλές τιμές, δόθηκε
αύξηση και η τιμή που τελικά διαμορφώνεται υπολείπεται κατά
πολύ των αντίστοιχων τιμών του ΙΦΕΤ. Η ωφέλεια στις τιμές της
λιανικής που θα προκύψει θα είναι της τάξεως των 655.000 ευρώ

7. Δίνονται αυξήσεις σε 255 φάρμακα εκ’ των οποίων τα 149 είναι
φάρμακα που κυκλοφόρησαν πριν το 1998 και των οποίων οι
τιμές μεταβλήθηκαν μετά το 1998 (χρονιά που έγινε η τελευταία
ανακοστολόγηση των φαρμάκων) και δίνονται αυξήσεις αφού ελή-
φθησαν υπόψη το ύψος των πωλήσεων (πηγή στοιχείων: Ε.Ο.Φ.)
κάθε φαρμάκου, ο κανόνας 2+1, το κοστολόγιο του κάθε φαρμά-
κου, το έτος κυκλοφορίας του κάθε φαρμάκου και το έτος της τε-
λευταίας μεταβολής της τιμής του. Τα 84 είναι φάρμακα που
κυκλοφόρησαν μετά το 1998 και δίνονται αυξήσεις σύμφωνα με
τα αιτήματα, τον κανόνα 2+1 και το κοστολόγιο του κάθε φαρμά-
κου και επελέγη η χαμηλότερη τιμών τριών. Τα 15 είναι υπόθετα
και μικροκλύσματα και τα είναι 3 φάρμακα στρεπτομυκίνης και δί-
νονται αυξήσεις με βάση τη λογική της ενιαίας τιμής τους και σε 4
φάρμακα δίνονται αυξήσεις μετά από τελεσίδικες αποφάσεις του
Σ.τ.Ε. Η συνολική επιβάρυνση στις τιμές της λιανικής που θα προ-
κύψει θα είναι 46.156.415 ευρώ.

8. Σε 285 ορούς που παράγονται στη χώρα μας και διακινούνται
μόνο στα νοσοκομεία δόθηκε αύξηση μετά από 9 χρόνια της τά-
ξεως του 20% προκειμένου να μην παρουσιασθεί πρόβλημα με
τον εφοδιασμό των νοσοκομείων (λόγω ενιαίων τιμών όπως ορίζει
η νομοθεσίας). Η συνολική επιβάρυνση στις νοσοκομιακές τιμές
θα είναι της τάξεως 5.200.000 ευρώ.»
Τέλος, στα πλαίσια της κυβερνητικής προσπάθειας να επιβληθούν

κανόνες διαφάνειας και τάξης στην εφαρμογή της τιμολογιακής πολι-
τικής στην αγορά των φαρμάκων ο Γενικός Γραμματέας Εμπορίου
κ. Γιάννος Μπενόπουλος έστειλε την ακόλουθη «Ερμηνευτική εγ-
κύκλιος επί του κεφαλαίου 27 “ΦΑΡΜΑΚΑ” της 14/89ΑΔ».

«Προκειμένου να εξασφαλιστεί η εύρυθμη και αποτελεσματικό-
τερη λειτουργία της Υπηρεσίας αλλά και να αποφευχθούν άσκοπες
καθυστερήσεις που δυσχεραίνουν τις επιχειρήσεις στην υλοποίηση
του προγραμματικού εκάστοτε σχεδιασμού τους, εφεξής τα Δ.Τ.Φ. θα
εκδίδονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα –σύμφωνα με τις προβλε-
πόμενες από το Εθνικό και Κοινοτικό Δίκαιο ρυθμίσεις- ως ακολού-
θως:

752



Όλα τα αιτήματα για τον καθορισμό τιμών νέων φαρμακευτικών
συσκευασμάτων ή για αναπροσαρμογή τιμών των ήδη κυκλοφορούν-
των, που υποβάλλονται στην Υπηρεσία: 
α) Μέχρι την 31/03 κάθε έτους θα εξετάζονται, και εφόσον τα στοιχεία

είναι πλήρη, θα συμπεριλαμβάνονται στο Δ.Τ.Φ. που θα εκδίδεται
τον Μάιο κάθε έτους.

Ομοίως οι αιτήσεις που υποβάλλονται:
β) μέχρι 30/06 θα εξετάζονται προκειμένου να συμπεριληφθούν στο

Δ.Τ.Φ του Αυγούστου
γ) μέχρι 30/09 θα εξετάζονται προκειμένου να συμπεριληφθούν στο

Δ.Τ.Φ του Νοεμβρίου και 
δ) μέχρι 31/12 θα εξετάζονται προκειμένου να συμπεριληφθούν στο

Δ.Τ.Φ του Φεβρουαρίου του επομένου έτους.
Αναφορικά με την, υποχρεωτικά ακολουθούμενη από την Υπηρε-

σία, διαδικασία έρευνας των τιμών των φαρμάκων που προβλέπεται
από το άρθρο 442 της ΑΔ 6/05 ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των αντίστοιχων φύλλων έρευνας και επαλήθευσης από τους υπό-
χρεους, ορίζεται η 31/10 εκάστου έτους, ώστε να συμπεριλαμβάνονται
στο Δ.Τ.Φ. του Φεβρουαρίου του επόμενου έτους.

Με βάση τα ανωτέρω, όλα τα φάρμακα των αιτημάτων που υπο-
βλήθηκαν στην Υπηρεσία έως την 31/12/06, καθώς και τα φάρμακα
τα οποία εμπίπτουν στην διαδικασία της ανακοστολόγησης του άρ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΜΕΙΩΣΕΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΩΝ

ΟΦΕΛΟΣ ΕΠΙΒΑΡΥΝ-
ΣΕΙΣ ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΙΣ 58 ΦΑΡΜΑΚΩΝ

813.476 813.476

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ ΑΝΑΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗ 
502 ΦΑΡΜΑΚΩΝ

-85.665.723 -85.665.723

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ 22 ΠΑΥΣΙΠΟΝΑ

314.730 314.730

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ 4 ΑΝΤΙΓΡΙΠΙΚΑ ΕΜΒΟΛΙΑ

1.628.845 1.628.845

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ 2 ΕΜΒΟΛΙΑ ΗΠΑΤΙΤΙΔΑΣ

21.649 21.649

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ 4 ΦΑΡΜΑΚΑ ΙΦΕΤ

-655.000 -655.000

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ 254 ΦΑΡΜΑΚΑ

46.156.415 46.156.415

ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΣΤΙΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΑΠΟ 258 ΟΡΟΥΣ

5.200.000 5.200.000

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ -86.330.723 54.135.115 - 32.195.608



θρου 442 της ΑΔ 6/05 θα εξεταστούν προκειμένου να συμπεριλη-
φθούν στο υπό έκδοση Δ.Τ.Φ.»

Πηγή: ΕΟΦ
Οι παράλληλες εξαγωγές περιλαμβάνονται
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Διαχρονική Εξέλιξη Πωλήσεων Φαρμάκων (1994-2006)

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ,
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ+Φ/ΑΠΟΘΗΚΕΣ)

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ
ΑΝΑ ΕΤΟΣ

1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006

1.250.352
1.456.661
1.717.472
1.879.228
1.763.026
2.122.590
2.571.583
3.134.605
3.762.193
4.329.662
5.008.274
5.548.258
6.168.359

18,10%
16,50%
17,90%

9,40%
-6,20%
20,40%
21,20%
21,90%
20,00%
15,10%
15,70%
10,78%
11,11%



Νέα αναπτυξιακή εποχή με τα έργα 
Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα

Αθήνα, 1η Μαρτίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά τις αποφά-
σεις της Διϋπουργικής Επιτροπής Συμπράξεων Δημοσίου και
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Και με τις σημερινές αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτροπής,
αποδεικνύεται ότι με το θεσμικό οπλοστάσιο για τη Σύμπραξη του Δη-
μόσιου και Ιδιωτικού Τομέα εγκαινιάστηκε μια νέα αναπτυξιακή εποχή
σε βασικές υποδομές, που άλλως θα χρειαζόταν πάνω από μία δε-
καετία για να μπορέσουν να πραγματοποιηθούν με τις χρηματοδοτή-
σεις μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Έργα ύψους
2,4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που τα περισσότερα από αυτά γίνονται
στην ελληνική περιφέρεια, δείχνουν την έγνοια για την περαιτέρω στή-
ριξη της αναπτυξιακής μας προσπάθειας στην ελληνική περιφέρεια.
Που έχει ανάγκη από αυτές τις υποδομές, αλλά και σύγχρονους τρό-
πους χρηματοδότησης για να αποκτηθούν οι υποδομές εκείνες που
λείπουν και οι οποίες της δίνουν μια νέα προοπτική. Την ίδια ώρα, ο
κοινωνικός χαρακτήρας αυτών των έργων συνδυάζεται με τον πλέον
ικανοποιητικό τρόπο με το μεγάλο μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα που
έχει ξεκινήσει η νέα διακυβέρνηση.»
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Αξιολόγηση του προγράμματος 
«Εκπαιδευτική Στήριξη Δικτυωθείτε» 

Αθήνα, 5 Μαρτίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης έκαναν την ακόλουθη ανακοί-
νωση: 

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας διενήργησε πρό-
σφατα μια έρευνα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που συμμετείχαν
στο πρόγραμμα « Εκπαιδευτική Στήριξη του Δικτυωθείτε» προ-
κειμένου να αξιολογήσει τον αντίκτυπο που είχε το πρόγραμμα
στις επιχειρηματικές τους πρακτικές.

Η έρευνα αυτή εντάσσεται στη γενικότερη πολιτική του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας ειδι-
κότερα, για ολοκληρωμένη και επιστημονική διερεύνηση του
εκσυγχρονισμού των ΜΜΕ.

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται στο μέτρο 8.2.5 του Επιχειρησια-
κού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης, υλοποιήθηκε από τις αρχές του 2001 έως και τα τέλη του
2006 από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) στις 13
περιφέρειες της χώρας σε πολύ μικρές επιχειρήσεις (από 0 έως 10
εργαζομένους).

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 29.953 επιχειρήσεις από όλη την ελ-
ληνική επικράτεια.

Η Εκπαιδευτική Στήριξη απετέλεσε ένα πακέτο συμβουλευτικών
και υποστηρικτικών υπηρεσιών που περιλάμβανε:
- Επισκέψεις στην έδρα της επιχείρησης από Συμβούλους Υποστή-

ριξης και Καθοδήγησης 
- Εξειδικευμένο εκπαιδευτικό υλικό από Πληροφοριακό κόμβο

(http://www.go-online.gr) με θέματα που αφορούν στο ηλεκτρο-
νικό εμπόριο, την εισαγωγή της πληροφορικής στην επιχείρηση,
την ανάπτυξη των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στο Διαδί-
κτυο

- Τεχνική υποστήριξη από το Γραφείο Πληροφόρησης
Η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του προγράμματος «Εκ-

παιδευτική Στήριξη του ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ», βασίστηκε σε δείγμα 740
πολύ μικρών επιχειρήσεων και σκοπός ήταν η παρακολούθηση της
προόδου που επέδειξαν οι επιχειρήσεις που συμμετείχαν στην πρώτη
φάση του προγράμματος (Δεκέμβριος 2000 - Ιούνιος 2004) αναφο-
ρικά με τη δραστηριοποίησή τους στο ηλεκτρονικό επιχειρείν (e-επι-
χειρείν) ως αποτέλεσμα της Εκπαιδευτικής Στήριξης που έλαβαν στο
πλαίσιο του προγράμματος ΔΙΚΤΥΩΘΕΙΤΕ. Επίσης, ήταν η αποτί-
μηση του αντίκτυπου που είχε η Εκπαιδευτική Στήριξη στις επιχειρη-
ματικές πρακτικές των επιχειρήσεων που συμμετείχαν σε αυτό. 
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Τα κύρια σημεία της αξιολόγησης των αποτελεσμάτων του
Προγράμματος, με βάση τις απαντήσεις των επιχειρήσεων που
συμμετείχαν στην έρευνα, είναι τα ακόλουθα:
Α) Σχετικά με την ετοιμότητα και την υποδομή των επιχειρήσεων

για την υιοθέτηση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοι-
νωνιών (ΤΠΕ):
• Το επίπεδο υποδομής των επιχειρήσεων είναι σχετικά

ικανοποιητικό για την υιοθέτηση βασικών εφαρμογών ηλε-
κτρονικού επιχειρείν. Σε αυτό συνέβαλε το γεγονός ότι η πλει-
ονότητα των επιχειρήσεων απέκτησε τον απαραίτητο
εξοπλισμό μέσω του προγράμματος «Δικτυωθείτε». 

• Σχεδόν οι μισές από τις επιχειρήσεις (ποσοστό 47,24%)
που έχουν πάνω από δύο Η/Υ διαθέτει εσωτερικό δίκτυο
σύνδεσης μεταξύ τους. 

• Πάνω από το ένα τρίτο των επιχειρήσεων έχει παρουσία
στο Διαδίκτυο και το 28% των επιχειρήσεων διαθέτει δική
του ιστοσελίδα. 
Ο βαθμός εξοικείωσης των εργαζομένων σε θέματα Τεχνο-
λογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αξιολογή-
θηκε ως «Ικανοποιητικός», ενώ το ποσοστό συμμετοχής
των εργαζομένων σε αντίστοιχα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα είναι σχετικά χαμηλό και η συχνότητα εκπαίδευσής
τους εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ύπαρξη επιδοτού-
μενων προγραμμάτων. 

• Η πλειονότητα των επιχειρήσεων χρησιμοποιεί τον Η/Υ
σε καθημερινή βάση, διαθέτει σύνδεση στο Διαδίκτυο, ενώ
υπάρχει και ένα σημαντικό ποσοστό αυτών που διαθέτει σύν-
δεση ταχείας ζεύξης (ADSL) (σχεδόν 30%).

• Ο βαθμός εξοικείωσης των εργαζομένων σε θέματα Τε-
χνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αξιο-
λογήθηκε ως «Ικανοποιητικός».

Β) Σχετικά με το βαθμό χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής
και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) από τις επιχειρήσεις: 
• Αν και η πλειονότητα των επιχειρήσεων διαθέτει τα μέσα

(υποδομή) για την υιοθέτηση εφαρμογών ηλεκτρονικού επι-
χειρείν, η χρήση των εφαρμογών αυτών παραμένει σε χα-
μηλά επίπεδα. Πάνω από τις μισές επιχειρήσεις του
δείγματος (53,11%) χρησιμοποιεί το Διαδίκτυο και το 28% των
επιχειρήσεων διαθέτει δική του ιστοσελίδα.

• Μικρό ποσοστό επιχειρήσεων δίνει τη δυνατότητα στους
πελάτες να πραγματοποιήσουν ηλεκτρονικές παραγγε-
λίες (ποσοστό 16%), ενώ μόλις το 8% δίνει τη δυνατότητα
πραγματοποίησης ηλεκτρονικών πληρωμών. 

• Από την πλευρά των προμηθειών, τα ποσοστά είναι υψη-
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λότερα, αλλά παραμένουν σε χαμηλά επίπεδα. Το ποσο-
στό των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν ηλεκτρονικά τις
προμήθειές τους είναι 23%, και από αυτούς που αξιοποιούν
κάποιου είδους υπηρεσία σχετική με τις προμήθειές τους
μέσω Διαδικτύου, το 52% δήλωσαν ότι το ποσοστό των ηλε-
κτρονικών προμηθειών επί του συνόλου των προμηθειών
τους είναι μηδενικό.

• Θετικό στοιχείο αποτελεί η σχετικά διαδεδομένη χρήση
εξειδικευμένων εμπορικών εφαρμογών. Το ποσοστό των
επιχειρήσεων (41%) που χρησιμοποιούν εξειδικευμένες εμ-
πορικές εφαρμογές, (όπως σχεδίαση προϊόντων, διαχείριση
ανθρώπινου δυναμικού, κ.λπ.,) τις αξιολογούν ως «πολύ ση-
μαντικές» για τη λειτουργία τους. 

• Το ποσοστό των επιχειρήσεων που συναλλάσσονται
ηλεκτρονικά με Τράπεζες και το Δημόσιο είναι της τάξεως
του 34%.

Γ) Σχετικά με τον αντίκτυπο της υιοθέτησης πρακτικών ηλεκτρο-
νικού επιχειρείν: 
• Οι πρακτικές ηλεκτρονικού επιχειρείν βρίσκονται σε

πρώιμο στάδιο για την πλειονότητα των πολύ μικρών
επιχειρήσεων ακόμη και μετά το πρόγραμμα της Εκπαιδευ-
τικής Στήριξης. Οι επιχειρήσεις βελτίωσαν σε ικανοποιητικό
βαθμό την ικανότητά τους στη χρήση του Η/Υ και του Διαδι-
κτύου μετά τη λήψη της Εκπαιδευτικής Στήριξης. 

• Οι κυριότερες αιτίες χρήσης του Διαδικτύου, τόσο πριν όσο
και μετά το πρόγραμμα, δηλώνονται η ενημέρωση σχετικά
με τις τάσεις της αγοράς και η επικοινωνία.

• Ως σημαντικότερο εμπόδιο των επιχειρήσεων παραμένει
η έλλειψη γνώσεων και ενημέρωσης. 

• Οι επιχειρήσεις απάντησαν ότι τη μεγαλύτερη βελτίωση, ως
αποτέλεσμα της Εκπαιδευτικής Στήριξης την παρατήρη-
σαν στο επίπεδο εξυπηρέτησης και στο επίπεδο επικοι-
νωνίας με τους συνεργάτες και τους προμηθευτές τους. 

• Ήταν σχετικά μικρός ο αριθμός των επιχειρήσεων, από
αυτές που θέλησαν να ενασχοληθούν εντατικά με τις ηλε-
κτρονικές πωλήσεις και προμήθειες και τις συναλλαγές
με τις τράπεζες και τις δημόσιες αρχές. 

• Ο παραδοσιακός και οικογενειακός χαρακτήρας είναι
ακόμη κυρίαρχος μεταξύ των πολύ μικρών επιχειρήσεων,
και το γεγονός αυτό αποτέλεσε σε πολλές περιπτώσεις ανα-
σταλτικό παράγοντα στην υιοθέτηση πιο εξειδικευμένων μορ-
φών ηλεκτρονικού επιχειρείν. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα ανά τομέα δραστηριότητας σε
συνολικό επίπεδο επισημαίνονται τα ακόλουθα: 
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• Υπηρεσίες Τουρισμού εμφανίζουν τη καλύτερη εικόνα εισα-
γωγής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ),
τόσο από την άποψη της τεχνολογικής υποδομής και χρήσης βα-
σικών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, όσο και από την
άποψη του ηλεκτρονικού εμπορίου. 

• Επίσης, πολύ καλή εικόνα παρουσιάζει ο τομέας των Κατα-
σκευών. 

• Ακολουθούν με το μέσο όρο οι τομείς του Εμπορίου και της Με-
ταποίησης που κινούνται παράλληλα μεταξύ τους. 

• Ο τομέας των Λοιπών Υπηρεσιών, ενώ εμφανίζει σχετικά ικα-
νοποιητική εικόνα στο ηλεκτρονικό εμπόριο, ταυτόχρονα εμφανί-
ζει πολύ χαμηλές επιδόσεις στην υποδομή και ένταση
χρήσης.

Τα κυριότερα αποτελέσματα ανά Περιφέρεια, έχουν ως εξής: 
• Η διαφορά που υπάρχει μεταξύ των επιχειρήσεων των με-

γάλων αστικών κέντρων με τις υπόλοιπες Περιφέρειες είναι
σημαντική. 

• Οι επιχειρήσεις της Περιφέρειας Αττικής –με μόνη εξαίρεση
τη Δυτική Αττική- και οι επιχειρήσεις της Κεντρικής Μακεδο-
νίας εμφανίζουν τις υψηλότερες επιδόσεις τόσο στην υποδομή
και την ένταση χρήσης βασικών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχει-
ρείν όσο και στο ηλεκτρονικό εμπόριο και τις ηλεκτρονικές συναλ-
λαγές. Αντίθετα, οι υπόλοιπες Περιφέρειες εμφανίζουν
χαμηλότερες επιδόσεις με σημαντική διαφορά.

• Ιδιαίτερη είναι η περίπτωση της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, η
οποία ενώ βρίσκεται στα επίπεδα του μέσου όρου στην υποδομή
και χρήση βασικών εφαρμογών ηλεκτρονικού επιχειρείν, παρου-
σιάζει ωστόσο υψηλές επιδόσεις στο ηλεκτρονικό εμπόριο,
γεγονός που κυρίως οφείλεται στις επιχειρήσεις που ανήκουν
στον τομέα των Υπηρεσιών Τουρισμού.

Τα τελικά συμπεράσματα από την αξιολόγηση των αποτελεσμά-
των του Προγράμματος «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ του ΔΙΚΤΥΩ-
ΘΕΙΤΕ» είναι τα εξής: 
• Προσέλκυσε το ενδιαφέρον των πολύ μικρών επιχειρήσεων

για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών και
αποτέλεσε μια καλή αρχή για την επαφή με αυτές, κυρίως για
τις επιχειρήσεις που δεν ήταν εξοικειωμένες.

• Οι επιχειρήσεις που ήταν περισσότερο διστακτικές, στην
πλειονότητά τους συνειδητοποίησαν τις δυνατότητες που
τους προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες –κυρίως σε επίπεδο
ενημέρωσης από το Διαδίκτυο και μηχανοργάνωσης της λει-
τουργίας της επιχείρησης και ξεπεράστηκαν σε μεγάλο
βαθμό οι φοβίες και οι δυσπιστίες σχετικά με τη χρήση του
ηλεκτρονικού υπολογιστή και του Διαδικτύου.
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«Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, 
επισκευής και συντήρησης πλοίων»

Αθήνα, 7 Μαρτίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας κατέθεσε το σχέδιο
νόμου «Μητρώο επιχειρήσεων ναυπήγησης, μετατροπής, επισκευής
και συντήρησης πλοίων».

Κατά την ομιλία του, στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμ-
πορίου, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, τόνισε, μεταξύ
των άλλων, ότι:

«Το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο (Ν. 2642/98), είναι πολύπλοκο, με
δαιδαλώδεις διαδικασίες, που εμποδίζουν την εγγραφή σ’ αυτό του
μεγαλύτερου μέρους των επιχειρήσεων, όπως άλλωστε τονίζουν τα
επιμελητήρια και οι εμπλεκόμενοι φορείς, καθώς:
α) προς υλοποίησή του απαιτείται η έκδοση 4 Π.Δ. και 5 Υ.Α.
β) μόλις 240 επιχειρήσεις (σύμφωνα με τα στοιχεία της Νομαρχίας

Πειραιά) - που αποτελούν ένα μικρό μέρος των όλων επιχειρή-
σεων του Κλάδου που είναι εγγεγραμμένες στα δύο αρμόδια Επι-
μελητήρια (Εμποριοβιομηχανικό και Βιοτεχνικό) του Πειραιά-
έχουν καταχωρηθεί μέχρι σήμερα και 

γ) εν τω μεταξύ, καταργήθηκαν ως αναποτελεσματικά, τα δύο Π.Δ.
που σχετίζονταν με την κατηγοριοποίηση των επιχειρήσεων και
τις προϋποθέσεις εγγραφής τους στο Μητρώο (δηλ. τα 187/99 και
245/99), αντικατασταθέντα από ισάριθμα (Π.Δ. 4/04 και 50/04).
Και αυτά όμως απέβησαν αναποτελεσματικά.
Γι’ αυτό, και η μακρά και εκτεταμένη αχρησία του Ν. 2642/1998

είχε εξαρχής επικρατήσει στην πράξη και προέβαλε έντονη την ανάγκη
και ρητής τροποποιήσεώς του. Άλλωστε, η Ν.Δ. και ο Πρωθυπουρ-
γός Κώστας Καραμανλής, όταν, την 8/10/2003, επισκέφθηκε το Πέ-
ραμα (ως αρχηγός της Αντιπολίτευσης), είχε δηλώσει δημοσίως,
μεταξύ των άλλων, και ότι «….Έκτον:  Να προωθήσουμε το αίτημα
των επιχειρήσεων της Ζώνης για Μητρώο Ναυπηγοεπισκευα-
στών. Πώς; Απλοποιώντας τις σχετικές διαδικασίες, ώστε να γίνει
δεκτή η πιστοποίησή τους.  Στις σημερινές συνθήκες υφέσεως
των εργασιών, ελάχιστες επιχειρήσεις πληρούν τα κριτήρια έν-
ταξης. Αυτά πρέπει να επανεξετασθούν και  οι επιχειρήσεις που
δεν  αποτελούν εικονικά μορφώματα να ενταχθούν στο Μητρώο.»

Σε πλήρη, λοιπόν, αντιστοιχία με εκείνες τις δηλώσεις, η Κυβέρ-
νηση  εισάγει προς ψήφιση το παρόν Σχέδιο Νόμου.

Η φιλοσοφία της νέας ρυθμίσεως, έγκειται στ’ ακόλουθα:
1. Επειδή διαπιστώθηκε ότι η αφόρητη και λεπτομερέστατη κατηγο-

ριοποίηση αποτέλεσε την ρίζα του κακού, διατηρήσαμε μόνο τις
βασικές κατηγορίες  επιχειρήσεων (Ναυπηγοεπισκευαστικές - Ερ-
γοληπτικές Επιχειρήσεις Πλωτών Έργων και Εγκαταστάσεων
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Ναυπηγείου - Ειδικές Επιχειρήσεις), οι οποίες διαθέτουν μόνιμα
εγκατεστημένο ή φορητό μηχανολογικό εξοπλισμό.

2. Περιορίζονται δραστικά τα δικαιολογητικά και ειδικά στην περί-
πτωση των ναυπηγείων, τα πλείστα εξ αυτών συγχωνεύονται στην
άδεια λειτουργίας η οποία εκδίδεται σε εφαρμογή του νέου νόμου
3325/2005 περί αδειοδότησης μεταποιητικών επιχειρήσεων. 

3. Εισάγονται δύο νέα ποιοτικά στοιχεία στα δικαιολογητικά:
      α) Η επαγγελματική άδεια του προσωπικού και 
      β) Η νόμιμη χρήση του  μηχανολογικού εξοπλισμού, μέσω της

προσκόμισης της άδειας λειτουργίας, εάν η ειδική επιχείρηση
διαθέτει βιομηχανοστάσιο, είτε μέσα από την έννοια της συ-
νεργαζόμενης επιχείρησης

4. Εισάγεται για πρώτη φορά, η έννοια του τεχνικού ασφαλείας,
ενώ γίνεται ρητή αναφορά στον ισχύον Ν. 1568/85 περί Υγιεινής
και Ασφάλειας Εργαζομένων.

5. Καταργούνται, ως περιττές διαδικασίες, τόσο η πρόσκληση εγ-
γραφής στο Μητρώο, όσο και το σήμα.

6. Προσδιορίζεται για πρώτη φορά η έννοια της συνεργαζόμε-
νης επιχείρησης στην περίπτωση ειδικής επιχείρησης, με φο-
ρητό μηχανολογικό εξοπλισμό, καλύπτοντας έτσι, το σχετικό κενό
που υπήρχε με το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

7. Ρυθμίζεται, κατά τρόπο ρεαλιστικό, το θέμα των οφειλών των
επιχειρήσεων στα ασφαλιστικά ταμεία, με την προσωρινή ανα-
στολή της είσπραξης αυτών, ώστε να ανακάμψουν εν τω μεταξύ
οικονομικά οι επιχειρήσεις.

8. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου δεν θίγει την ουσία του Μητρώου.
Επαναπροσδιορίζεται, απλώς, ο στόχος του. Προσεγγίζεται δια-
φορετικά το όλο θέμα, και, σε αντίθεση με το υφιστάμενο πλαίσιο,
λειτουργεί χωρίς αποκλεισμούς, δίνοντας τη δυνατότητα εγ-
γραφής σ’ αυτό σε κάθε ναυπηγοεπισκευαστική επιχείρηση που
λειτουργεί νόμιμα, έχει, δηλαδή, άδεια λειτουργίας, τεχνική επαγ-
γελματική άδεια, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.

9. Η δραστηριοποίηση όσο το δυνατόν μεγαλύτερου αριθμού
επιχειρήσεων, στις ναυπηγοεπισκευαστικές εργασίες ανα-
μένεται να βελτιώσει την ανταγωνιστικότητα αυτών, έναντι
των ξένων ομοειδών, να προσφέρει συγκριτικά πλεονεκτή-
ματα στις επιχειρήσεις και τελικά να καταστήσει  ελκυστικό
το επιχειρηματικό περιβάλλον, σε ένα τομέα συνυφασμένο
με την Ελληνική ιστορία και παράδοση. 

10. Η δραστηριοποίηση μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων  θα δι-
ευρύνει   την αγορά εργασίας, με την προσφορά ανάλογων
θέσεων εργασίας, συμβάλλοντας θετικά  στην απασχόληση,
ιδίως στη ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Περάματος - Αττικής,
που μαστίζεται από υψηλότατα ποσοστά  ανεργίας.

11. Οι εξαιρετικά  απλοποιημένες  προϋποθέσεις και διαδικασίες
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εγγραφής  στο Μητρώο, συνεπάγονται  μειωμένο κόστος  και
ελάχιστη  ταλαιπωρία για  τους συναλλασσόμενους πολίτες και
τέλος ελαχιστοποιούνται οι πιθανότητες  ανάπτυξης  φαινομένων
διαφθοράς.

12. Προστέθηκε στα δικαιολογητικά των ειδικών  επιχειρήσεων, που
διαθέτουν  μόνο φορητό μηχανολογικό  εξοπλισμό, συμβόλαιο
επαγγελματικής μίσθωσης (άρθρο  6.2.γβ)

13. Οι εργασίες  των ναυπηγοεπισκευαστικών  επιχειρήσεων θα
γίνονται  υπό την επίβλεψη τεχνικού ασφαλείας και εφόσον
διατίθεται νομίμως ο κατάλληλος μηχανολογικός εξοπλισμός
(άρθρο 3.2.). Στα δικαιολογητικά για την χορήγηση  της άδειας
εκτέλεσης εργασιών, που χορηγεί η Λιμενική Αρχή, θα συμπερι-
ληφθούν, σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις.»

Περισσότερα στη σελίδα 1401, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Υπογράφεται η συμφωνία 
για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη 

Αθήνα, 15 Μαρτίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης
Νίκος Στεφάνου, ενημέρωσαν τους δημοσιογράφους σε συνέντευξη
Τύπου μετά την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας για τον πετρε-
λαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μεταξύ άλλων
είπε τα εξής:

«Μαζί με το συνάδελφό μου Τάσο Νεράντζη και το γενικό γραμ-
ματέα Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου προπέμψαμε τον πρόεδρο Πούτιν
στην αναχώρησή του για τη Μόσχα. Και είμαστε εδώ και οι τρεις. Ο
συνάδελφος Γιάννης Παπαθανασίου και οι άλλοι γενικοί γραμματείς
του υπουργείου Ανάπτυξης, βρίσκονται σε άλλη αίθουσα του ξενοδο-
χείου για τους καλεσμένους μας στη σημερινή δεξίωση στην οποία
και εσείς είστε καλεσμένοι. 

Υπογράψαμε σήμερα παρουσία του Προέδρου της Ρωσικής Ομο-
σπονδίας Βλαντιμίρ Πούτιν, του Πρωθυπουργού της Δημοκρατίας
της Βουλγαρίας Σεργκέι Στανίσεφ, του Προέδρου της Ελληνικής Δη-
μοκρατίας Κάρολου Παπούλια και του Πρωθυπουργού Κώστα Κα-
ραμανλή, μαζί με τους συναδέλφους μου, τον υπουργό Βιομηχανίας
και Ενέργειας της Ρωσικής Ομοσπονδίας Βίκτωρα Χριστένκο και
τον υπουργό Περιφερειακής Ανάπτυξης και Δημοσίων Έργων της Δη-
μοκρατίας της Βουλγαρίας Άσεν Γκαγκαούζοφ, τη διακρατική συμ-
φωνία Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδος για την κατασκευή και
λειτουργία του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη.

Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία για τις τρεις χώρες, τους
λαούς τους, την ευρύτερη περιοχή αλλά και τις διεθνείς πετρελαϊκές
αγορές. Για να φτάσουμε από τη σύλληψη της ιδέας, από τον αείμνη-
στο Νίκο Γρηγοριάδη στη σημερινή ιστορική στιγμή χρειάστηκε να
περάσουν 14 χρόνια συνεχών διαβουλεύσεων μεταξύ των κυβερνή-
σεων των τριών χωρών.

Στο διάστημα αυτό, από το 1993 μέχρι σήμερα, έχουν εργαστεί
για τον πετρελαιαγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη όλες οι κυβερ-
νήσεις. Η Κυβέρνηση του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, οι κυβερνή-
σεις του Ανδρέα Παπανδρέου, του Κώστα Σημίτη και η νέα
διακυβέρνηση του Κώστα Καραμανλή. Έχουν εργαστεί όλοι οι
υπουργοί Εξωτερικών από το σημερινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας
Κάρολο Παπούλια την περίοδο '94 - '95 μέχρι τον Πέτρο Μολυ-
βιάτη, αλλά και τη σημερινή υπουργό Εξωτερικών, τη Ντόρα Μπα-
κογιάννη.
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Όπως επίσης φυσικά και όλοι οι υπουργοί Ανάπτυξης από το
1996 μέχρι σήμερα. Η Βάσω Παπανδρέου, ο Ευάγγελος Βενιζέ-
λος, ο Νίκος Χριστοδουλάκης και ο Άκης Τσοχατζόπουλος.

Τα τελευταία χρόνια σε συνεργασία με το υπουργείο των Εξωτε-
ρικών εργαστήκαμε με στρατηγική και σχέδιο αναδεικνύοντας τα πλε-
ονεκτήματα αυτού του έργου. Αναμφισβήτητα πρόκειται για ιστορική
εθνική επιτυχία. 

Για την υλοποίηση του έργου αυτού η χώρα μας, όπως και η
Βουλγαρία, μπαίνουν στον παγκόσμιο πετρελαϊκό χάρτη. Επιπλέον,
ο αγωγός αυτός είναι ο πρώτος που κατασκευάζεται στην Ευρώπη
μετά από 40 χρόνια. Και θέλω σε αυτό το σημείο ειδικά να σταθώ, ότι
έχουμε επί ευρωπαϊκού εδάφους μετά από 40 χρόνια κατασκευή αγω-
γού μεταφοράς πετρελαίου. Και αυτό έχει την ιδιαίτερη σημασία του.

Η κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη
θα έχει πολλαπλά οφέλη και για τις τρεις χώρες, για ολόκληρη την πε-
ριοχή αλλά και για τις διεθνείς αγορές. Θέλω να επισημάνω για μια
ακόμη φορά ότι ο αγωγός αυτός λειτουργεί συμπληρωματικά προς
τα στενά του Βοσπόρου που είναι σήμερα η μοναδική οδός διέλευσης
πετρελαίου από τη Ρωσία, αλλά και από την ευρύτερη περιοχή στην
Κασπία Θάλασσα.

Με αυτό τον τρόπο διασφαλίζεται η περιβαλλοντική προστασία
της ευρύτερης περιοχής, περιορίζεται το οικονομικό κόστος μεταφο-
ράς πετρελαίου από την καθυστέρηση διέλευσης του πετρελαίου από
τα στενά του Βοσπόρου. 

Υπογραμμίζω ότι την τελευταία 10ετία οι ποσότητες πετρελαίου,
αλλά και υποπροϊόντων του που διέρχονται μέσω των Στενών, αυξή-
θηκαν κατά 100%. Τα οφέλη της χώρας από την προώθηση του έργου
είναι και προφανή και συνοπτικά.

Πρώτον, η Ελλάδα θα εισπράττει τέλη διέλευσης από τη διεθνή
εταιρεία του έργου ύψους δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως,
τα οποία, όπως έχει δεσμευτεί η Κυβέρνηση, θα διατίθενται για ανα-
πτυξιακά έργα υποδομής στο Νομό Έβρου. Καθώς και για την περι-
βαλλοντική αναβάθμιση ολόκληρης της περιοχής.

Δεύτερον, για την υλοποίηση της επένδυσης που θα προσεγγί-
σει, σε σημερινές τιμές, το ένα δισεκατομμύριο ευρώ, θα δημιουργη-
θούν εκατοντάδες θέσεις εργασίας κατά την κατασκευαστική περίοδο
2008-2010 και περίπου 250 έως 300 μόνιμες θέσεις εργασίας την πε-
ρίοδο της λειτουργίας του αγωγού μετά το 2010. 

Στη Διακρατική Συμφωνία προβλέπονται τα εξής. 
Πρώτον, προσδιορίζεται η αρχική μεταφορική ικανότητα του αγω-

γού σε 35.000.000 τόνους ετησίως με πρόβλεψη για την επέκτασή
της σε δεύτερο στάδιο στα 50.000.000 τόνους ετησίως.

Δεύτερον, προβλέπεται η ίδρυση διεθνούς εταιρείας του έργου
αμέσως μετά τη υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας που έγινε σή-
μερα. Στη διεθνή εταιρεία του έργου συμμετέχουν με 51% κοινοπραξία
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ρωσικών εταιρειών, με 24,5% βουλγαρικές εταιρείες, η ελληνική συμ-
μετοχή ανέρχεται σε 24,5%. Ποσοστό 23,5% θα διαθέτει η κοινοπρα-
ξία ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε. και 1% το ελληνικό Δημόσιο. Η
παρουσία του ελληνικού Δημοσίου στο μετοχικό κεφάλαιο της διε-
θνούς εταιρείας του έργου είναι και συμβολική αλλά και ουσιαστική. 

Τρίτον, η διεθνής εταιρεία του έργου ανέλαβε την υποχρέωση να
δημιουργήσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την
εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου χρησι-
μοποιώντας υπεργολαβικά ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες. 

Τέταρτον, η έδρα της διεθνούς εταιρείας του έργου θα είναι σε
χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πέμπτον, μετά τη σύσταση της διεθνούς εταιρείας του έργου οι εμ-
πλεκόμενες χώρες θα συνάψουν με τη διεθνή εταιρεία του έργου συμ-
φωνία διέλευσης στην οποία θα προσδιορίζονται οι όροι συνεργασίας
μεταξύ της διεθνούς εταιρείας και των κρατών-μερών συμπεριλαμβα-
νομένων των φορολογικών καταβολών, των τελών και των αποζημιώ-
σεων που θα καταβάλλονται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Έκτον, το έργο θα πραγματοποιηθεί με τη χρηματοδοτική μορφή
του project finance. Ενώ προβλέπεται η διασφάλιση των δικαιωμάτων
των μετόχων της μειοψηφίας. 

Έβδομον, η επιλογή εργολάβων για την κατασκευή καθώς και
προμηθευτών των υλικών και τεχνολογιών, αλλά και των θαλάσσιων
μεταφορών που θα πραγματοποιούνται από τη διεθνή εταιρεία του
έργου με τη διαδικασία διαγωνισμού θα υπάρχει προτίμηση από εται-
ρείες των τριών χωρών σε ανταγωνιστική βάση.

Ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, ο ελληνοτουρ-
κικός αγωγός φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου ξεκίνησε τον
Ιούλιο του 2005 και ολοκληρώνεται σε τρεις μήνες, και ο ελληνοϊταλι-
κός αγωγός φυσικού αερίου, η κατασκευή του οποίου με βάση τη δια-
κρατική συμφωνία Ελλάδας-Ιταλίας του 2005, αλλά και το
πρωτόκολλο του Ιανουαρίου 2007, θα ξεκινήσει εντός του 2008, απο-
τελούν μεγάλης σημασία διεθνή ενεργειακά έργα με τα οποία αναβαθ-
μίζεται η θέση της χώρας μας στον παγκόσμιο ενεργειακό χάρτη.

Η Ελλάδα προχωρά με στρατηγική και σχεδιασμό και εντάσσεται
στα μεγάλα ενεργειακά δίκτυα του πετρελαίου, του φυσικού αερίου
αλλά και του ηλεκτρισμού. Με σταθερά βήματα μετατρέπεται σε διε-
θνή διάδρομο μεταφοράς ενεργειακών προϊόντων συνδέοντας τα με-
γάλα κέντρα παραγωγής με τα σημεία κατανάλωσης. Συνδέοντας την
Ανατολή με τη Δύση.

Κλείνοντας, θέλω να σταθώ σε δύο θέματα. Το νιώθετε όλοι σας
ότι το ενδιαφέρον της παγκόσμιας κοινότητας ήταν σήμερα στραμμένο
εδώ στην Αθήνα, στην Ελλάδα για την υπογραφή αυτής της συμφω-
νίας, αλλά και την παρουσία του Προέδρου Πούτιν και του Πρωθυ-
πουργού Στανίσεφ.

Και δεύτερον, για όλα αυτά τα θέματα και για λεπτομέρειες η πο-
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λιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο συνάδελφός μου Τάσος
Νεράντζης και ο Νίκος Στεφάνου θα μεταβούμε στην Αλεξανδρού-
πολη και στον Έβρο για να έχουμε συνεργασία με το γενικό γραμμα-
τέα της Περιφέρειας, με τον υπερνομάρχη Ροδόπης και Έβρου, το
Νομάρχη Έβρου και το Δήμαρχο της Αλεξανδρούπολης και βεβαίως
με την ΤΕΔΚ του Νομού Έβρου.

Σε λίγο οι συνεργάτες μου θα σας μοιράσουν το κείμενο που υπο-
γράφηκε σήμερα στην Αθήνα και βεβαίως θα σας σταλεί και ηλεκτρο-
νικά για να το έχετε υπόψη σας.

Παρακαλώ πολύ το συνάδελφο Τάσο Νεράντζη να λάβει το λόγο.»

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης είπε:
«Στα όσα με τη γνωστή σεμνότητα επεσήμανε ο υπουργός, θέλω

να προσθέσω μια σκέψη και μόνο. Συνήθως, κατά κανόνα δηλαδή, οι
διακρατικές συμφωνίες ωφελούν τις χώρες που τις συνυπογράφουν.
Εδώ, εκτός από τα προφανή ωφελήματα τα οποία αποκομίζουν οι
χώρες αυτές, μιλάμε για τη δημιουργία θέσεων, για τις επενδύσεις, για
τα έσοδα, υπάρχει ένα γενικότερο απτό όφελος της μείζονος περιοχής.

Δημιουργείται, πρώτον, ένας δεύτερος, φτηνότερος και ασφαλέ-
στερος δρόμος αποκομιδής του πετρελαίου και διοχετεύσεώς του από
την Κασπία και από τη Ρωσία στη Βαλκανική και από εκεί στην υπό-
λοιπη Ευρώπη.

Δεύτερον, στο διάγραμμα ενέργειας που υπάρχει στην περιοχή
αποκτά πια ολόκληρη αυτή η περιοχή μια ιδιαίτερη σημασία. 

Και τρίτον, εμπεδώνεται η ασφάλεια, αφού αυτή η περιοχή καθί-
σταται νευραλγική για την ενεργειακή άρδευση του μείζονος εκείνου
τμήματος. 

Να γιατί η Κυβέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης είναι υπερήφανες. Και να γιατί ενώ πέρασαν 14 χρόνια, άλ-
λαξαν τρεις πρωθυπουργοί, πέρασαν πολλές κυβερνήσεις και
υπουργοί, χρειάστηκε σήμερα η νέα διακυβέρνηση με Πρωθυπουργό
τον Κώστα Καραμανλή και με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Ανάπτυξης με επικεφαλής τον Δημήτρη Σιούφα, να συγκεφαλαιώσει
όλη αυτή την εμπειρία προσθέτοντας το δικό της μόχθο για να φτά-
σουμε σε αυτό το αποτέλεσμα.

Είμαστε πραγματικά ιδιαιτέρως ευχαριστημένοι, θα έλεγα, και
υπερήφανοι για αυτό.» 

Ο γενικός γραμματέας Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου είπε:
«Νομίζω ότι στα όσα είπε ο υπουργός θα πρέπει να συγκρατή-

σουμε μερικά στοιχεία. Το πρώτο, είναι ο πρώτος ευρωπαϊκός αγω-
γός μετά τον αγωγό του 1967, τον αγωγό που ξεκινά από την Τριέστη
και μέσω Αυστρίας καταλήγει στη Γερμανία.

Είναι πολύ μεγάλο γεγονός ότι ο επόμενος ευρωπαϊκός αγωγός
θα είναι ο πετρελαιαγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη. Αυτό είναι
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το ένα στοιχείο. Το δεύτερο στοιχείο, είχα την τύχη και την τιμή υπό
τις οδηγίες του υπουργού να λάβω μέρος από ελληνικής πλευράς
τους τελευταίους μήνες στις διαπραγματεύσεις με τους Βούλγαρους
και τους Ρώσους συναδέλφους.

Θα ήθελα, λοιπόν, να αποκαλύψω δύο στοιχεία. Το πρώτο στοι-
χείο είναι ότι οι ίδιοι οι Ρώσοι μας πρότειναν και εντάξαμε στη Διακρα-
τική Συμφωνία το στόχο της δεύτερης φάσης για αγωγό 50.000.000
τόνων πετρελαίου. Και το λέω πρώτη φορά αυτό.

Το δεύτερο είναι (και είναι μια λεπτομέρεια της διαπραγμάτευσης
που όφειλα να την πω σήμερα), ότι οι διαπραγματεύσεις ήταν καθη-
μερινές. Δεν ήταν μόνο οι επαφές στη Σόφια και Μόσχα, ήταν οι κα-
θημερινές διαβουλεύσεις είτε απευθείας είτε δια των πρεσβειών μας.
Πραγματικά, κάθε μέρα, μέρα με τη μέρα επικρατούσαν συναντίληψη,
συνεννόηση, φιλία και πραγματικά αγαστή σχέση με τις αντιπροσω-
πείες των χωρών αυτών.

Τέλος, θα μου επιτρέψετε μια δημόσια αναφορά. Να ευχαριστήσω
ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα σε καθημερινή βάση. Τον
πρέσβη της Ελλάδας στη Μόσχα τον κύριο Ηλία Κλή, την πρέσβειρα
της Ελλάδας στη Σόφια, Δανάη Κουμανάκου, αλλά και τον Δημήτρη
Πλατή, διευθυντή του Διπλωματικού Γραφείου του υφυπουργού Εξω-
τερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη, την καλή μου φίλη, την Τερέζα Αγγε-
λάτου και τον Αχιλλέα Κύρτση.

Όλοι εμείς υπό την καθοδήγηση του υπουργού Ανάπτυξης Δη-
μήτρη Σιούφα και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Ανάπτυξης του
Τάσου Νεράντζη, δώσαμε μια μάχη για την οποία είχαμε ένα και
μόνο στόχο. Να ικανοποιήσουμε και να πετύχουμε την αποστολή που
μας ανέθεσε ο πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής σε συνέχεια
της συνάντησης κορυφής της 4ης Σεπτεμβρίου 2006 στην Αθήνα.»

Περισσότερα στη σελίδα 1729, όπου και η Κύρωση της Συμφω-
νίας που ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων.
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Καθιέρωση της υποχρεωτικής ασφάλισης 
της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης 

Αθήνα, 18 Μαρτίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου κατέθεσαν στη Βουλή το σχέδιο
νόμου για την Τροποποίηση του π.δ. 237/1986 (ΦΕΚ 110 Α’) με το
οποίο κωδικοποιήθηκε ο ν. 489/1976 «Περί υποχρεωτικής ασφα-
λίσεως της εξ ατυχημάτων αυτοκινήτων αστικής ευθύνης» (ΦΕΚ
331Α΄) και άλλες διατάξεις.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου δήλωσαν ότι οι πιο σημαντικές
ρυθμίσεις που εισάγονται με το σχέδιο νόμου είναι οι εξής:
1. Ενσωματώνεται στη νομοθεσία μας η Ενοποιημένη Συμφωνία με-

ταξύ των Γραφείων Διεθνούς Ασφάλισης. Ρυθμίζεται με τον τρόπο
αυτό η διαδικασία αποζημιώσεων ζημιών που προκαλούνται από
αυτοκίνητα με πράσινη κάρτα.

2. Ο χρόνος παραγραφής των απαιτήσεων των παθόντων από αυ-
τοκινητιστικά ατυχήματα αυξάνεται από δύο σε πέντε χρόνια.
Με την αλλαγή αυτή αποφεύγεται για το μέλλον ένα σημαντικό
πρόβλημα στην απονομή της Δικαιοσύνης που είχε δημιουργηθεί
από την προηγούμενη συντομότερη παραγραφή εις βάρος πολ-
λών πολιτών παθόντων σε αυτοκινητιστικά ατυχήματα. Μέχρι σή-
μερα πολλές αγωγές παθόντων σε αυτοκινητιστικά αυτοκίνητα,
δεν ευδοκιμούσαν λόγω παραγραφής. 

3. Καθιερώνεται διαδικασία κοινοποιήσεων και δημοσιότητας για τις
περιπτώσεις καταγγελίας της ασφαλιστικής σύμβασης του αυτο-
κινήτου, με στόχο την ενημέρωση κάθε ενδιαφερομένου μέσω του
Κέντρου Πληροφοριών που θα λειτουργήσει πολύ σύντομα στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών. Αποτελεί μία σημαντική
καινοτομία που αποσκοπεί στην προστασία του καταναλωτή και
τη διαφάνεια στο χώρο των ασφαλιστικών συμβάσεων. 

4. Εισάγονται συγκεκριμένες εξαιρέσεις από την ασφαλιστική κά-
λυψη, για ζημίες που προκαλούνται με αιτιώδη συνάφεια: 

      • από οδηγό που δεν έχει την, σύμφωνη με το νόμο, άδεια οδή-
γησης

      • από οδηγό που προκάλεσε το ατύχημα επειδή βρισκόταν υπό
την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών . 

      • από όχημα που χρησιμοποιείται για άλλη χρήση, εκτός από
αυτή που καθορίζεται στην άδεια του. 

Εξάλλου ορίζεται ρητά ότι ο ασφαλιστής συνεχίζει να υποχρεούται
να αποζημιώσει τον τρίτο παθόντα, ανεξάρτητα από τις εξαιρέσεις. 
Στόχος των εξαιρέσεων αυτών είναι να καταστεί ο οδηγός προσε-
κτικότερος κατά την οδήγηση και να είναι εφοδιασμένος με τα νό-
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μιμα έγγραφα. Στο ίδιο πλαίσιο καταργείται η ΥΑ Κ4-585/1978 που
είχε εκδοθεί το 1978 και αίρεται η διχογνωμία και η ανασφάλεια
δικαίου που είχε προκληθεί από την παράλληλη εφαρμογή και νε-
ώτερου νόμου του 1997 που περιλαμβάνει διαφορετικές ρυθμί-
σεις από την παραπάνω ΥΑ.

5. Ορίζεται ότι μπορεί να επιβληθεί στον οδηγό, υπαίτιο ατυχήματος,
ο οποίος παραβιάζει υποχρεώσεις προς τον ασφαλιστή του (παρά-
δειγμα, η μη υποβολή δήλωσης ή στοιχείων που είναι απαραίτητα
για λειτουργία της ασφαλιστικής σύμβασης) υποχρέωση καταβολής
αποζημίωσης στο ασφαλιστή του μετά από δικαστική απόφαση. 

6. Προσδιορίζονται με ακρίβεια οι περιπτώσεις που ο ασφαλιστής
δικαιούται να επιβάλλει επιπλέον ασφάλιστρο (bonus malus). Οι
περιπτώσεις αυτές είναι είτε μετά από δήλωση του ασφαλισμένου
που αποδέχεται την υπαιτιότητα του ως προς τη πρόκληση του
ατυχήματος, είτε εάν ο ασφαλιστής έχει καταβάλει αποζημίωση
σε πρόσωπο που ενεπλάκη σε ατύχημα με τον ασφαλισμένο του.

7. Η ασφάλιση των αυτοκινήτων θα γίνεται με βάση την τρέχουσα
πραγματική αξία του αυτοκινήτου. Σχετικά ορίζεται δικαίωμα επι-
στροφής στο δικαιούχο του ασφαλίστρου που είναι μεγαλύτερο
από την τρέχουσα πραγματική αξία του ασφαλισμένου οχήματος
και προβλέπονται, για την αποτελεσματικότητα της ρύθμισης
αυτής, διοικητικές κυρώσεις στις ασφαλιστικές εταιρείες. Πρόκειται
για σημαντική τομή που θα λειτουργήσει υπέρ του καταναλωτή
και θα οδηγήσει σε καλύτερη λειτουργία της ασφαλιστικής αγοράς. 

8. Επεκτείνεται από 3 σε 8 ημέρες το διάστημα στο οποίο πρέπει να
δηλωθεί το ατύχημα στον ασφαλιστή. Η επιμήκυνση είναι ανα-
γκαία, ιδίως όταν ο παθών έχει τραυματιστεί και δε μπορεί να ενη-
μερώσει άμεσα το ασφαλιστή του. Είναι άλλη μία ρύθμιση που
αυξάνει την προστασία του καταναλωτή. 

9. Ρυθμίζονται πληρέστερα ζητήματα καταγγελίας της σύμβασης
ασφάλισης, με στόχο τη διαφάνεια στις συναλλαγές και την καλύ-
τερη προστασία των ζημιωθέντων από αυτοκινητιστικά ατυχήματα.

10. Καθιερώνεται προσωρινή κάλυψη μέχρι την έκδοση του οριστικού
ασφαλιστήριου, η οποία πιστοποιείται με την έκδοση προσωρινού
σήματος. Με τον τρόπο αυτό αποτρέπεται η πιθανότητα να μείνει
το αυτοκίνητο ανασφάλιστο μέχρι την έκδοση του ασφαλιστηρίου.

11. Δίνεται η δυνατότητα του ζημιωθέντος από ατύχημα με ρυμουλ-
κούμενο, να στραφεί κατά της ασφαλιστικής εταιρίας που έχει
ασφαλίσει το ρυμουλκό ή της ασφαλιστικής που έχει ασφαλίσει
το ρυμουλκούμενο όχημα, οι οποίες ευθύνονται για το σύνολο της
ζημιάς κάθε μία χωριστά. Εξυπακούεται βέβαια ότι εάν πληρώσει
η μία ασφαλιστική εταιρία, ο ζημιωθείς δεν μπορεί να εισπράξει
και από την άλλη. 

12. Αντιμετωπίζεται αναδρομικά από 1.1.2006 το πρόβλημα των ερ-
γαζομένων σε ασφαλιστικές εταιρείες των οποίων ανακαλείται η
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άδεια. Ειδικότερα, οι απαιτήσεις των εργαζομένων αυτών απο-
κτούν προτεραιότητα για την ικανοποίησή τους από το σύνολο της
περιουσίας της επιχείρησης.

13. Ρυθμίζονται αρκετά πρακτικά θέματα που αναδείχθηκαν από την
έναρξη εφαρμογής του ν. 3377/2005 για το εμπόριο και την αγορά
και τα οποία επισημάνθηκαν κατά την εφαρμογή του νόμου από
τις Υπηρεσίες του Υπουργείου και από εμπλεκόμενους φορείς.
Πιο συγκεκριμένα αντιμετωπίζονται θέματα ισχύος αδειών και λει-
τουργίας των διαφόρων αγορών (υπαίθριων, κυριακάτικων, χρι-
στουγεννιάτικων), ζητήματα αδειών αλλά και εκσυγχρονισμού των
πάγκων και του λοιπού εξοπλισμού των πωλητών σε αυτές τις
αγορές, καθώς και θέματα ελέγχου των αγορών αυτών, με γνώ-
μονα, πάντα, την προστασία του καταναλωτή μέσω της ενίσχυσης
του ελεγκτικού μηχανισμού. Στο πλαίσιο αυτό:

      • Αναβαθμίζεται ο ρόλος των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκη-
σης και ιδίως των Δήμων στη διαδικασία ίδρυσης και αδειοδό-
τησης λαϊκών και κυριακάτικων αγορών.

      • Μειώνεται σε 15.000 από 20.000 ο ελάχιστος αριθμός των κα-
τοίκων όπου απαιτείται η έκδοση ειδικής αδείας από το Νομαρ-
χιακό Συμβούλιο για την ίδρυση και λειτουργία μεγάλων
καταστημάτων λιανικού εμπορίου, με σκοπό την περαιτέρω
προστασία του τοπικού μικρού στεγασμένου εμπορίου 

      • Αντιμετωπίζονται χρόνια ζητήματα ανεπαρκούς ελέγχου επιχειρή-
σεων χονδρεμπορίου που ασκούνται σε κοντινή ακτίνα από τις
Κεντρικές Αγορές, με τη θέσπιση κατάλληλου συστήματος διοικη-
τικών κυρώσεων και ενισχύεται ο ρόλος των Κεντρικών Αγορών.

14. Ρυθμίζεται, κατά τρόπο οριστικό η έναρξη και η λήξη των χειμερι-
νών και θερινών εκπτώσεων στο πνεύμα της διετούς θετικότατης
εμπειρίας της ισχύουσας ρύθμισης, οπότε εμφανίστηκε σημαντική
τόνωση της αγοράς, προς όφελος του καταναλωτή και του εμπο-
ρικού κόσμου.

15. Προβλέπεται η έκδοση π.δ. (που θα ακολουθήσει συντομότατα)
για τη ρύθμιση της οργάνωσης και λειτουργίας των λαϊκών αγο-
ρών προϊόντων βιολογικής γεωργίας, με σκοπό την οργάνωση
της αγοράς και την προστασία του καταναλωτή.

16. Επεκτείνεται νομοθετικά η ευρωπαϊκή νομοθεσία που αφορά τους
αντιπροσώπους προϊόντων και σε αποκλειστικούς διανομείς και
σε αντιπροσώπους υπηρεσιών, σύμφωνα με τη θέση του Αρείου
Πάγου σε σειρά αποφάσεων, ενώ επίσης καταργείται ο έγγραφος
τύπος στις συμβάσεις αντιπροσωπείας και διανομής. Έτσι προ-
στατεύονται πληρέστερα οι αντιπρόσωποι και οι διανομείς στη
χώρα μας, ιδίως από αυθαίρετη καταγγελία της σύμβασής τους
από τον αντιπροσωπευόμενο/προμηθευτή τους.

Περισσότερα στη σελίδα 1411, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Τα αποτελέσματα της πολιτικής 
του Υπουργείου Ανάπτυξης 

στο χώρο του εμπορίου 
Αθήνα, 26 Μαρτίου 2007

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στην Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου

Με μεγάλη χαρά αποδέχθηκα την πρόσκληση του Διοικητικού Συμ-
βουλίου της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου να προλο-
γίσω την Ετήσια Έκθεση του κλάδου. Είναι μια σημαντική πρωτοβουλία
που έχει ως στόχο την παρακολούθηση των εξελίξεων που συνδιαμορ-
φώνουν το περιβάλλον στο οποίο λειτουργεί το εμπόριο, των χαρακτη-
ριστικών, των επιδόσεων και της προσφοράς του στην εθνική
οικονομία. Είναι ένα σημαντικό εργαλείο που συμβάλλει στην κατα-
νόηση των τάσεων και της δυναμικής του κλάδου στο πλαίσιο της ελ-
ληνικής οικονομίας. Θέλω να συγχαρώ το Διοικητικό Συμβούλιο την
επιστημονική ομάδα και τα στελέχη της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελ-
ληνικού Εμπορίου που εργάστηκαν για να εκπονήσουν το έργο αυτό.

Είναι πλέον κοινή η διαπίστωση ότι η ελληνική οικονομία, έχει ει-
σέλθει σε σταθερή αναπτυξιακή τροχιά. Μέσα σε 36 μήνες το νέο ανα-
πτυξιακό πρότυπο που εφαρμόζουμε αποδίδει απτά αποτελέσματα.
Ενδεικτικά, αναφέρω τα εξής:
• Η ανταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας βελτιώνεται,

μετά από 5 χρόνια πτωτικής πορείας και ανέβηκε οκτώ θέσεις στη
διεθνή κατάταξη, με βάση την έκθεση του IMD.

• Το δημοσιονομικό έλλειμμα μειώθηκε κατά πέντε ποσοστιαίες
μονάδες και περιορίστηκε κάτω από το 3%, από το 7,8% του ΑΕΠ
που ήταν το 2004. 

• Ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ το 2006 έφτασε στο 4,3%, ξεπερ-
νώντας κάθε σχετική πρόβλεψη. Είναι, μάλιστα, ιδιαίτερα σημαν-
τικό το γεγονός ότι τα 2/3 της αύξησης στηρίζονται στις επενδύσεις
και τις εξαγωγές. 

• Οι επενδύσεις παρουσίασαν το τέταρτο τρίμηνο του 2006 αύ-
ξηση κατά 9,9%, έναντι 5,8% το πρώτο τρίμηνο του 2004. 

• Οι εξαγωγές, το τέταρτο τρίμηνο του 2006 αυξήθηκαν κατά 9,3%,
έναντι μείωσης 0,9% το πρώτο τρίμηνο του 2004.

• Οι εξαγωγές, ως ποσοστό του ΑΕΠ, ανήλθαν το 2006 στο 8,8%,
και αναμένεται να φτάσουν στο 9,8% το 2007.

• Το 2006 ιδρύθηκαν 26.774 νέες επιχειρήσεις και διέκοψαν τη
λειτουργία τους 9.743. Υπήρξε, δηλαδή, μια θετική διαφορά
17.000 επιχειρήσεων.
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• Tη διετία 2005-2006 σε κάθε τρεις νέες επιχειρήσεις οδηγήθηκε
σε κλείσιμο μια παλιά, ενώ τη διετία 2003-2004 σε κάθε δύο νέες
επιχειρήσεις οδηγήθηκε σε κλείσιμο μια παλιά επιχείρηση.

• Tον περασμένο Ιανουάριο, ο Δείκτης Οικονομικού Κλίματος
(που καταρτίζει το ΙΟΒΕ) διαμορφώθηκε στις 107,6 μονάδες,
έναντι 98,8 μονάδων το 2003. Η ανεργία συρρικνώθηκε από
11,3% που ήταν το Μάρτιο του 2004, στο 8,8 στο τέλος του 2006.

• Το Δεκέμβριο του 2006, ο Κύκλος Εργασιών του Λιανεμπο-
ρίου, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2005, σημείωσε
αύξηση κατά 14,7%. Σε μέσα επίπεδα, το 2006 παρουσίασε αύ-
ξηση κατά 10,8%.

• Ο Δείκτης Όγκου στο Λιανικό Εμπόριο παρουσίασε το Δεκέμ-
βριο του 2006 αύξηση κατά 10,5%, σε σύγκριση με τον προηγού-
μενο Δεκέμβριο. Σε μέσα επίπεδα, παρουσίασε το 2006 αύξηση
κατά 7,9%.

• Η φθινοπωρινή έκθεση οικονομικών προβλέψεων της Ε.Ε.
ήταν η θετικότερη των τελευταίων ετών για την ελληνική οι-
κονομία. Η Ελλάδα παρουσιάζει βελτίωση σχεδόν σε όλους τους
δείκτες, γεγονός που υπογραμμίζει και ο τίτλος της αναλυτικής έκ-
θεσης για τη Χώρα μας: «Ελλάδα: Οι επενδύσεις επιστρέφουν
πάλι». 

• Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ, σε μονάδες αγοραστικής δύναμης, από
το 75,3% του μέσου όρου των «15» το 2004, έφτασε στο 83% το
2006.

• Μέσω του νέου αναπτυξιακού νόμου, μέχρι το τέλος του 2006,
είχαν υποβληθεί 4.400 επενδυτικά σχέδια με συνολικό προϋπο-
λογισμό 11,8 δισ. ευρώ και αιτούμενο ύψος επιχορήγησης 5 δισ.
ευρώ. Από τις προτάσεις αυτές έχουν ήδη εγκριθεί 2.740 με συ-
νολικό προϋπολογισμό 5.3 δισ. ευρώ και ύψος επιχορήγησης 2,2
δισ. ευρώ. Η Χώρα απέκτησε τον καλύτερο αναπτυξιακό νόμο
που είχε ποτέ. Σημειώνω ότι ο νόμος, που ισχύει από την αρχή
του χρόνου προβλέπει νέα σημαντικά κίνητρα για επενδύσεις, με
ιδιαίτερη έμφαση στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την πε-
ριφερειακή σύγκλιση. Τα ανώτατα όρια των ενισχύσεων, ξεκινούν
από το 30% του ύψους του επενδυτικού σχεδίου και ανάλογα με
την περιφέρεια και το μέγεθος της επιχείρησης φτάνουν έως το
60%, για τις μικρές επιχειρήσεις. 

• Η ελληνική εμπορική ναυτιλία συνέχισε την ανοδική πορεία της
και το 2006, διατηρώντας την πρώτη θέση διεθνώς σε χωρητικό-
τητα. Άρχισε μάλιστα να κατακτά νέες αγορές όπως της Κίνας.
Είναι χαρακτηριστικό ότι, σύμφωνα με δηλώσεις Κινέζων αξιωμα-
τούχων, το 50% των μεταφορικών αναγκών της Κίνας σε ξηρό
φορτίο και το 60% σε υγρό, εξυπηρετούνται από πλοία ελληνικής
πλοιοκτησίας.

• Η τουριστική ανάπτυξη καταγράφει ισχυρή δυναμική, που απει-

772



κονίζεται, τόσο στην αύξηση των αφίξεων (8% το 2006) και την
άνοδο των συναλλαγματικών εισροών κατά 10%, όσο και στην
έναρξη υλοποίησης των μεγαλύτερων τουριστικών επενδύσεων,
που έγιναν ποτέ στη χώρα.

• Τους πρώτους ένδεκα μήνες του 2006, οι άμεσες ξένες επενδύ-
σεις ήταν σχεδόν δεκαπλάσιες, σε σχέση με το ίδιο διάστημα το
2005. Έφθασαν τα 4 δισ. ευρώ.

• Ο πληθωρισμός το Φεβρουάριο του 2007 κυμάνθηκε στο 2,7%,
έναντι 4,3% του Φεβρουαρίου του 2003. Είναι, δηλαδή, στα χα-
μηλότερα επίπεδα της τελευταίας πενταετίας.

• Ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο λιανικό εμ-
πόριο αυξήθηκε το τρίτο τρίμηνο του 2006 κατά 1,1%, σε σύγ-
κριση με τον αντίστοιχο του 2005.

• Ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σημείωσε αύ-
ξηση κατά τον Οκτώβριο του 2006 κατά 1,6%, σε σύγκριση με τον
αντίστοιχο μήνα του 2005. 

• Ο Γενικός Δείκτης Κύκλου Εργασιών (σύνολο εγχώριας και
εξωτερικής αγοράς) σημείωσε αύξηση κατά 12,5% το 2006, σε
σύγκριση με το 2005.

• Ο Γενικός Δείκτης Νέων Παραγγελιών στη Βιομηχανία (σύ-
νολο εγχώριας και εξωτερικής αγοράς) σημείωσε αύξηση κατά
11,5% το 2006, σε σύγκριση με το 2005. Η εξέλιξη αυτή προοιω-
νίζεται αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής τους επόμενους
μήνες. 

• Η χώρα μας, όπως προκύπτει από την τελευταία έκθεση της
Deutche Bank, εντάσσεται ανάμεσα σε εκείνες που έχουν τις
καλύτερες προοπτικές ανάπτυξης για τα επόμενα 20 χρόνια.
Το εμπόριο ευνοείται από τη γενικότερη πολιτική μας για την εξυ-

γίανση της οικονομίας και τη θεμελίωση ενός νέου αναπτυξιακού προ-
τύπου. Ευνοείται από την Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής
Ανάπτυξης. Ευνοείται από τις πολιτικές ενίσχυσης της ανταγωνιστι-
κότητας της Οικονομίας μας.

Το εμπόριο στη Χώρα μας έχει βαθιές ρίζες στην ιστορία και την
παράδοση. Η συμβολή του στην αναπτυξιακή πορεία του Τόπου μας
είναι καθοριστική.
- Είναι κλάδος εξαιρετικής σημασίας για την οικονομία και την κοι-

νωνία μας συμβάλλοντας στο 5% της συνολικής προστιθέμενης
αξίας.

- Απασχολεί περισσότερα από 789.000 άτομα.
- Καλύπτει, περίπου, το 18% της συνολικής απασχόλησης.

Η ενίσχυση του εμπορίου και η εξασφάλιση της ορθής λειτουργίας
του, η δημιουργία ενός νέου, υγιούς εμπορικού περιβάλλοντος απο-
τελεί βασικό στόχο της Νέας Αναπτυξιακής Πολιτικής. Για πρώτη
φορά, γίνονται, τόσο πολλές και τόσο σημαντικές αλλαγές, για την
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άρση των αγκυλώσεων του χθες και τη δημιουργία των συνθηκών,
των όρων και των προϋποθέσεων, που απαιτούνται για να ανθίσει
ακόμη περισσότερο το εμπόριο στον Τόπο μας.

Στα τελευταία τρία χρόνια έχουμε πραγματοποιήσει σημαντικές
αλλαγές και μεταρρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του εμπορίου:
• Ο νέος νόμος για το Εμπόριο ενισχύει τον υγιή ανταγωνισμό,

έχει προσελκύσει σημαντικές εγχώριες και ξένες επενδύσεις και
έχει ήδη δημιουργήσει πάνω από 33.000 νέες θέσεις εργασίας. 

• Ο νέος νόμος για τον ανταγωνισμό, 
- η αντίθεση στις λεγόμενες «συμφωνίες κυρίων» 
- που νόθευαν τους κανόνες ανταγωνισμού, 
- η αναβάθμιση της Επιτροπής Ανταγωνισμού 
- η ενσωμάτωση στο Εθνικό Δίκαιο των σχετικών κοινοτικών

οδηγιών συμβάλλουν αποτελεσματικά στην ομαλή λειτουργία
της αγοράς.

• Δημιουργήθηκαν ολοκληρωμένες δομές προάσπισης των
συμφερόντων των καταναλωτών. 
- Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή. 
- Η Γραμμή Καταναλωτή 1520. 
- Ο Συνήγορος του Καταναλωτή. 
- Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή. 
- Το Δίκτυο Προστασίας Καταναλωτή των Δυτικών Βαλκανίων.
- Το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή. 
Παράλληλα, καταρτίσαμε και πρόκειται να ψηφισθεί σύντομα νο-

μοσχέδιο για τον καταναλωτή. Οι στόχοι είναι ξεκάθαροι: Κάθε πολίτης
να βρίσκει το δίκιο του, με την αρωγή της Πολιτείας απέναντι σε μικρές
ή μεγάλες επιχειρήσεις, που παραβιάζουν το νόμο και τα δικαιώματα
του. Κάθε πολίτης να μαθαίνει ποιες επιχειρήσεις παραβιάζουν τη νο-
μοθεσία, ώστε να τις αποφεύγει και να επιβραβεύει εκείνες που αν-
ταποκρίνονται στις απαιτήσεις του και τις απαιτήσεις της νομοθεσίας.
Κάθε επιχειρηματίας να προστατεύεται και να ξεχωρίζει από τους λί-
γους που δυσφημούν τον κλάδο του.

Γνωρίζω ότι υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις στην πολιτική των
ελέγχων που διενεργούνται. Είναι βέβαιο όμως, ότι αυτοί που αντι-
δρούν είναι μια μικρή μειοψηφία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη
μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρηματιών. Οι υγιείς επιχειρήσεις δεν
έχουν τίποτα να κρύψουν ή να φοβηθούν. Θέλουν τους ελέγχους και
προστατεύονται με τους ελέγχους. Αυτή την πολιτική θα τη συνεχί-
σουμε, γιατί έτσι προστατεύεται η μεγάλη πλειοψηφία των επιχειρή-
σεων που σέβονται τη νομοθεσία, προστατεύονται οι καταναλωτές,
προστατεύεται ο κλάδος. Άλλωστε, όλοι είμαστε καταναλωτές. Η
μείωση της παραβατικότητας που καταγράφηκε το 2006 είναι αποτέ-
λεσμα και των συστηματικών ελέγχων. Είναι το πρώτο βήμα για μια
καθολική επανάσταση ποιότητας στη σύγχρονη Ελλάδα. Υπο-
γραμμίζω ότι, στο διάστημα που πέρασε,…
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• Αναβαθμίστηκε το Εθνικό Σύστημα Ποιότητας, με έμφαση στη
βελτίωση των εθνικών υποδομών ποιότητας - τυποποίησης - πι-
στοποίησης - μετρολογίας, ώστε να ενισχυθεί η ποιότητα των πα-
ραγόμενων προϊόντων και η ανταγωνιστικότητα των ελληνικών
επιχειρήσεων. 

• Διευρύνθηκαν τα όρια και τα ποσοστά χρηματοδότησης των επι-
χειρήσεων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστι-
κότητα». Η απορρόφηση του Προγράμματος από το 14,7% που
ήταν το Μάρτιο του 2004 έχει φθάσει στο 64,42%. Αυξήθηκε δη-
λαδή κατά 435% μέσα σε 31 μήνες και έχουν δοθεί πάνω από 1,5
δις ευρώ στην αγορά. Εντάχθηκαν, επίσης, για πρώτη φορά στο
ίδιο Πρόγραμμα και χρηματοδοτούνται από αυτό οι επιχειρήσεις
του εμπορίου και του τομέα παροχής υπηρεσιών. Είναι η πρώτη
φορά από το 1953, που ενισχύονται οι εμπορικές επιχειρή-
σεις από εθνικά και κοινοτικά προγράμματα.

• Επιβλήθηκαν νέοι όροι διαφάνειας και βρίσκεται στο τελικό στάδιο
η δημιουργία νέου συστήματος ηλεκτρονικών συναλλαγών
για τις προμήθειες του Δημοσίου.

• Θεσπίστηκε νέο πλαίσιο αδειοδότησης των μεταποιητικών
επιχειρήσεων, που οδηγεί στη μείωση του χρόνου και του κό-
στους που απαιτείται για την ίδρυση τους. 

• Εκσυγχρονίζονται παλαιότερες και δημιουργούνται νέες Βιομηχα-
νικές Περιοχές. 

• Μπαίνει σε εφαρμογή νέο απλοποιημένο θεσμικό πλαίσιο για
την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού εν-
διαφέροντος. 

• Ψηφίσθηκε νέος νόμος για τα επιμελητήρια, τα οποία ενισχύον-
ται με τη δημιουργία υπηρεσιών μιας στάσης και την τήρηση
του Γενικού Εμπορικού Μητρώου. 

• Βρίσκονται σε τελικό στάδιο, η αναθεώρηση του Πτωχευτικού
Κώδικα, η αναθεώρηση του νόμου για τις Ανώνυμες Εται-
ρείες. Απλοποιούνται ο διαδικασίες και μειώνονται το κόστος
ίδρυσης των εμπορικών επιχειρήσεων.

• Σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν πάνω από 30 μέτρα στήριξης
των ΜΜΕ. 

• Προετοιμάστηκε το νέο πρόγραμμα «Επιχειρηματικότητα - Αν-
ταγωνιστικότητα» για την προγραμματική περίοδο 2007-
2013, το οποίο δίνει περισσότερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη και
τον εκσυγχρονισμό των επιχειρήσεων και την παραγωγή προϊόν-
των υψηλής προστιθέμενης αξίας. 

• Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της έρευνας και της τεχνο-
λογίας. Στόχος είναι να αυξηθούν οι δαπάνες έρευνας και καινο-
τομίας από το 0,61% του ΑΕΠ που είναι σήμερα στο 1,5%. Στόχος
να στραφεί το ερευνητικό έργο των Πανεπιστημίων και των Ερευ-
νητικών Κέντρων σε πεδία ευρύτερης συνεργασίας με ελληνικές
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και ξένες επιχειρήσεις. Υποστηρίζεται η συνεργασία ΑΕΙ και επι-
χειρήσεων, προκειμένου να αξιοποιηθούν οι κοινοτικοί πόροι και
να ενισχυθεί η παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προ-
στιθέμενης αξίας. 

• Ταυτόχρονα, προωθείται η δημιουργία Περιφερειακών Πόλων
Καινοτομίας, η δημιουργία ενός χωροταξικά ομοιογενώς κατανε-
μημένου ιστού ερευνητικών, επιχειρηματικών και καινοτομικών
δομών σε ολόκληρη τη χώρα. 

• Σχεδιάστηκε και εφαρμόζεται μια νέα επιθετική ενεργειακή πο-
λιτική. 

• Σημειώσω ακόμη…
- Την ενδυνάμωση του Οργανισμού Προώθησης Εξαγωγών. 
- Την ενίσχυση του ρόλου του ΕΛΚΕ.
- Την ενεργοποίηση του ΤΕΜΠΜΕ για τη χρηματοδότηση των

μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.
Υπενθυμίζω επίσης την παρέμβαση του Yπουργείου Ανάπτυξης

προς την Ένωση Τραπεζών για το μείζον θέμα που ταλανίζει τον
κόσμο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και αφορά την παραχώρηση
από τις τράπεζες μπλοκ επιταγών, την οποία πρόταση απεδέχθη με
μεγάλη ικανοποίηση και η ΕΣΕΕ. Σημειώνω ακόμη ότι για την ενί-
σχυση των συλλογικών φορέων των μικρομεσαίων επιχειρήσεων της
Χώρας, έχουμε χρηματοδοτήσει τις μελέτες για τη σύσταση ιδρυμά-
των ερευνών (αντιστοίχων του ΙΟΒΕ) της ΕΣΕΕ και της ΓΣΕΒΕΕ. Όλα
αυτά ανοίγουν καινούργιους δρόμους για το εμπόριο. Και βέβαια είναι
εμφανή τα αποτελέσματα στην αύξηση των εξαγωγών μας. Δικαιώ-
νουν την πολιτική μας και δείχνουν το δρόμο της εξωστρέφειας.

Η Ετήσια Έκθεση του Ελληνικού Εμπορίου, που παρουσιάζει σή-
μερα η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου περιέχει στοιχεία
της έρευνας για το 2005, εκτιμήσεις για το 2006 και προβλέψεις για
το 2007. Εστιάζουμε την προσοχή μας σε μερικές επισημάνσεις της
Έκθεσης και αντίστοιχες διαπιστώσεις που προκύπτουν από επίσημα
στοιχεία:
 Επισημαίνεται ότι το 2005 η απασχόληση στον κάδο του λιανικού

εμπορίου μειώθηκε κατά 4.550 άτομα. Αντίθετα, ο Δείκτης Απα-
σχόλησης, στο Λιανικό Εμπόριο της ΕΣΥΕ και της Τράπεζας της
Ελλάδος (Στατιστικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας, Δεκέμβριος
2006, σελ. 69) εμφανίζει βελτίωση από 113,9 το 2004 στο 116,4
το 2005.

 Επισημαίνεται ότι το 2005 υπήρξε σημαντική επιβράδυνση του
ρυθμού των πωλήσεων. Αντίθετα ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο
Λιανικό Εμπόριο και το Χονδρικό Εμπόριο της ΕΣΥΕ και της Τρά-
πεζας της Ελλάδος (Οικονομικό Δελτίο Οικονομικής Συγκυρίας,
Δεκέμβριος 2006, σελ. 3 και 19) παρουσιάζουν βελτίωση. Συγκε-
κριμένα, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο Λιανικό Εμπόριο δια-
μορφώθηκε το 2005 στο 122,6 έναντι 119,1 το 2004, 114,0 το
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2003 και 109,3 το 2002. Επίσης, ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στο
Χονδρικό Εμπόριο διαμορφώθηκε στο τέταρτο τρίμηνο του 2005
στο 105,9 (με βάση 100 τι 2005). Ας σημειωθεί, ότι το 2004 ήταν
Ολυμπιακό Έτος.
Οι διαπιστώσεις αυτές σημαίνουν ότι ο «χρηστός αναπτυξιακός

κύκλος» στον εμπορικό τομέα της χώρας, για τον οποίο μιλούσε η
προηγούμενη ετήσια έκθεση της ΕΣΕΕ, συνεχίστηκε, όπως προκύ-
πτει από τους δείκτες που προαναφέρθηκαν, και το 2006, παρά τα
προβλήματα, που αμέσως ή εμμέσως θίγει η έκθεση. Αναφέρομαι
συγκεκριμένα:
1ον Στη μείωση της κερδοφορίας στον κλάδο του λιανικού εμπορίου

με τις μεν ΑΕ και ΕΠΕ να αυξάνουν σημαντικά τις επενδύσεις, τις
δε προσωπικές-ΟΕ-ΕΕ να έχουν το συγκριτικά υψηλότερο ποσο-
στό αποχής από επενδυτική δραστηριότητα.

2ον Στην έντονη συγκέντρωση των εμπορικών επιχειρήσεων στην Ατ-
τική και την Κ. Μακεδονία, (όπου έχουν την έδρα τους το 78% των
επιχειρήσεων του κλάδου όταν στις περιοχές αυτές υπάρχει μόνο
το 47% του ελληνικού πληθυσμού).

3ον Στη μεγάλη αύξηση των βραχυπρόθεσμων απαιτήσεων στις εμ-
πορικές ΑΕ και ΕΠΕ.

4ον Στη δυσμενέστερη εξέλιξη των πωλήσεων και της κερδοφορίας
στις προσωπικές-ΟΕ-ΕΕ (σε σύγκριση με τις ΑΕ-ΕΠΕ) και στη
στάσιμη ρευστότητά τους. Και 

5ον Στη συγκρατημένη πιστωτική πολιτική των εμπορικών προσωπι-
κών-ΟΕ-ΕΕ και στο χαμηλό βαθμό υποχρεώσεών τους προς τις
τράπεζες (44% δεν έχουν καθόλου υποχρεώσεις έναντι 27% των
εμπορικών ΑΕ-ΕΠΕ). 
Από τα παραπάνω συνάγεται ότι ο αδύναμος κρίκος στον εμπο-

ρικό τομέα είναι το λιανικό εμπόριο με την υπερσυγκέντρωσή του στα
μεγάλα αστικά κέντρα και ιδιαίτερα οι μικρές προσωπικές (ΟΕ-ΕΕ)
επιχειρήσεις, οι οποίες δέχονται το μεγαλύτερο βάρος του ανταγωνι-
σμού (απουσία οικονομιών κλίμακος και διακριτική τιμολογιακή πολι-
τική εκ μέρους των προμηθευτών). Για την αντιμετώπιση αυτής της
αδυναμίας είναι ανάγκη:

Πρώτον: Να αποσαφηνιστούν τα θεσμικά και διοικητικά χαρακτη-
ριστικά των προσωπικών-ΟΕ-ΕΕ προκειμένου να καταστεί ευκολό-
τερη η υπαγωγή τους στα προγράμματα του ΚΠΣ, και,

Δεύτερον: Να επιδιωχθεί η επίτευξη οικονομιών κλίμακας με τη
δημιουργία περιφερειακών και κλαδικών συνεταιρισμών ικανών να
βελτιώσουν την ανταγωνιστικότητα τους.

Τρίτον: Να διευρύνουν τη συνεργασία τους με τις Τράπεζες, αξιο-
ποιώντας τις εγγυοδοτήσεις του ΤΕΜΠΜΕ, προκειμένου να διευκο-
λυνθούν οι μικρές εμπορικές επιχειρήσεις στη χρηματοδότηση του
εκσυγχρονισμού, της μεγέθυνσης και της πελατειακής επέκτασής
τους. Και 
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Τέταρτον: Να διεθνοποιηθεί η εμπορική δραστηριότητα (Βαλκά-
νια, Τουρκία, Μέση Ανατολή), ώστε να δημιουργηθούν νέα και περισ-
σότερα αναπτυξιακά ερείσματα και νέες υψηλότερης ειδίκευσης και
τεχνογνωσίας θέσεις εργασίας στον κλάδο. 

Η Νέα Διακυβέρνηση λαμβάνει (και θα συνεχίσει να λαμβάνει) όλα
τα μέτρα, που απαιτούνται για ένα ευνοϊκό επιχειρηματικό περιβάλ-
λον. Είμαστε (και το αποδεικνύουμε καθημερινά) στο πλευρό του εμ-
πορικού κόσμου της Χώρας. Όμως! Είναι πολύ σημαντικό να δουν
και οι ίδιες οι επιχειρήσεις τις ανάγκες της κοινωνίας και τις επιταγές
της Νέας Εποχής. Να ανοίξουν τα φτερά τους και να βγουν μπροστά.
Να επιστρατεύσουν το διαδίκτυο και το ηλεκτρονικό επιχειρείν. Να
αξιοποιήσουν τα κίνητρα που παρέχει η Πολιτεία. Να εφαρμόσουν
νέες στρατηγικές. Να εστιάσουν στα δυνατά τους σημεία και να γίνουν
περισσότερο ανταγωνιστικές.»
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Συνάντηση 
του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή 

με τον Πρόεδρο της Gazprom Alexei Miller 
για το φυσικό αέριο 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2007

O Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής παρουσία του υπουρ-
γού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, συναντήθηκε σήμερα στο Μέγαρο
Μαξίμου με τον Πρόεδρο της Gazprom Alexei Miller. 

Μετά τη συνάντηση έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις: 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Συναντηθήκαμε μαζί με τον Πρωθυ-
πουργό, με τον Πρόεδρο της ρωσικής εταιρείας Gazprom και τον ενη-
μερώσαμε για τη συμφωνία που επετεύχθη το πρωί, στο υπουργείο
Ανάπτυξης, για την επέκταση του χρόνου προμήθειας φυσικού αερίου
στην Ελλάδα από τη Gazprom μέχρι το 2040, καθώς επίσης και για
αύξηση των ποσοτήτων για την ελληνική αγορά φυσικού αερίου. 

Εξετάσαμε, επίσης, την τελευταία διακρατική συμφωνία, που υπε-
γράφη μεταξύ της Ρωσίας, της Βουλγαρίας και της Ελλάδας, για την
κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, στην
οποία η Gazprom συμμετέχει με τον πετρελαϊκό της βραχίονα. Επί-
σης, η Gazprom συμμετέχει σ’ αυτό το έργο και μέσω της εταιρείας
«Προμηθέας Gaz», που είναι μια από τις ελληνικές εταιρείες που θα
συμμετάσχουν στην κατασκευή και λειτουργία αυτού του αγωγού. 

Όλα αυτά είναι συνέχεια των συνεννοήσεων που είχε ο Πρόεδρος
Πούτιν με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καραμανλή, στις 15 Μαρτίου,
στην Αθήνα. Το επίπεδο των οικονομικών και των ενεργειακών σχέ-
σεων μεταξύ της Ελλάδας και της Ρωσικής Ομοσπονδίας είναι υψη-
λότατο. Η δε εταιρεία Gazprom, στα δέκα χρόνια που προμηθεύει την
ελληνική αγορά με φυσικό αέριο, είναι ένας αξιόπιστος προμηθευτής.
Το επόμενο διάστημα θα συνεργασθούμε για την υπογραφή και της
νέας διακρατικής συμφωνίας, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο θα
υλοποιηθεί αυτή από τη Gazprom και τη ΔΕΠΑ. Και βεβαίως και με
την αυτόνομη παρουσία της Gazprom σε ενεργειακά και οικονομικά
ζητήματα στη χώρα μας. 

ALEXEI MILLER: (Απομαγνητοφωνημένο κείμενο διερμηνείας)
Έγινε η συνάντηση με τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας, κατά τη διάρ-
κεια της οποίας ενημερώσαμε για τις διαπραγματεύσεις που έγιναν
το πρωί στο υπουργείο Ανάπτυξης και για τις συμφωνίες που επιτεύχ-
θηκαν σήμερα. Το κυριότερο θέμα είναι η διαπραγμάτευση για την
επιμήκυνση της διακρατικής συμφωνίας ως προς την προμήθεια ρω-
σικού φυσικού αερίου στην Ελλάδα, μέχρι το 2040, και η υλοποίηση
της συμφωνίας που υπογράφηκε για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξαν-
δρούπολη. 
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Έγινε λόγος και για τη συμφωνία μεταξύ Gazprom και ΔΕΠΑ για
την προμήθεια ρωσικού φυσικού αερίου στην Ελλάδα, οι ποσότητες
του οποίου θα αυξηθούν. Συζητήσαμε τις νέες δυνατότητες που δια-
νοίγονται στη χώρα σας για την Gazprom, στις συνθήκες της απελευ-
θέρωσης της αγοράς φυσικού αερίου. 

Οι διαπραγματεύσεις που έγιναν σήμερα έθεσαν πολύ στέρεα θε-
μέλια για την περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας μας. Η Gazprom
θα μπορούσε να δουλέψει σε όλο το φάσμα των ζητημάτων συνερ-
γασίας μας. Δεν μιλάμε μόνο για τον τομέα του φυσικού αερίου, αλλά
και για τον τομέα του πετρελαίου.

Οι διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε φιλική ατμόσφαιρα
και είχαν πολύ εποικοδομητικό χαρακτήρα. 
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Συνάντηση 
του Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή 

με τον Επίτροπο Ενέργειας Άντρις Πίμπαλγκς 
Αθήνα, 13 Απριλίου 2007

Ο Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής, παρουσία του υπουρ-
γού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, συναντήθηκε σήμερα με τον επί-
τροπο της Ε.Ε. για θέματα ενέργειας, Άντρις Πίμπαλγκς. 

Μετά τη συνάντηση έγιναν οι ακόλουθες δηλώσεις: 

ΑΝΤΡΙΣ ΠΙΜΠΑΛΓΚΣ: (Απομαγνητοφωνημένο κείμενο διερμη-
νείας) Ήρθα για να συζητήσουμε με τον Πρωθυπουργό θέματα που
αφορούν την ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης. Τον ευχαρίστησα για
τη μεγάλη του υποστήριξη στα μέτρα που θα ληφθούν στο πλαίσιο
του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Επίσης, ενθαρρύνω την Ελλάδα θερμά
να συνεχίσει τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας, όχι μόνο για
την Ελλάδα, αλλά συνολικά για την Ευρώπη. Είναι μεγάλη επιτυχία η
εξέλιξη του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, όπως επίσης και
ο interconnector με την Τουρκία και αργότερα με την Ιταλία.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πιέσει τη Βουλ-
γαρία η οποία δημιουργεί προβλήματα στο Μπουργκάς-Αλεξανδρού-
πολη, να προχωρήσουν τα έργα γρηγορότερα;

ΑΝΤΡΙΣ ΠΙΜΠΑΛΓΚΣ: Εξ όσων γνωρίζω, όλες οι χώρες που με-
τέχουν στο έργο, προσβλέπουν στην υλοποίησή του. Δεν περιμένουν
ότι θα υπάρξει καθυστέρηση. Η Κομισιόν θα κάνει ό,τι μπορεί για την
ταχεία υλοποίηση του έργου. 

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Συζητήσαμε με τον Πρωθυπουργό
της χώρας Κώστα Καραμανλή για την ενεργειακή στρατηγική που
ακολουθεί η Ελλάδα σε όλους τους τομείς - στην παραγωγή ηλεκτρι-
σμού, στη χρήση του φυσικού αερίου, στο πετρέλαιο, στις ανανεώσι-
μες πηγές ενέργειας και τα βιοκαύσιμα. Η ενεργειακή μας στρατηγική
είναι πλήρως εναρμονισμένη με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την
ενέργεια, την οποία τη στηρίζει το υπουργείο Ανάπτυξης και η Κυβέρ-
νηση, με όλες τις δυνάμεις της γιατί είναι μια στρατηγική που φέρνει
την Ευρώπη στην πρωτοπορία των πολιτικών για να αντιμετωπιστούν
τα ζητήματα που σχετίζονται και με τις κλιματικές αλλαγές. Η συνερ-
γασία την οποία έχουμε με τον επίτροπο για την ενέργεια κ. Πίμ-
παλγκς, είναι σε υψηλότατο επίπεδο. Εφαρμόζουμε τις οδηγίες και
όλες τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πιστεύουμε ότι θα κα-
λύψουμε τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τόσο
για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, όσο
και από τη χρήση των βιοκαυσίμων για τις μεταφορές. 
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ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Τι πρόσθετα μέτρα θα πάρετε, κ. υπουργέ,
ώστε να αντιμετωπίσετε το ενδεχόμενο διακοπών ηλεκτρικής ενέρ-
γειας το καλοκαίρι;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Σας απήντησα και προχθές, ότι παίρ-
νουμε όλα τα μέτρα για να μην υπάρξει τέτοιο ενδεχόμενο.

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ: Θέλετε να μας πείτε ποια είναι τα μέτρα;

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Σας έχω ήδη μιλήσει αναλυτικά για
όλα αυτά τα μέτρα.

782



Τα πλεονεκτήματα της τριμερούς συμφωνίας 
Ελλάδος - Βουλγαρίας - Ρωσίας 

για τον αγωγό Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη 
Αθήνα, 17 Απριλίου 2007

ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

ΣΤΗΝ ΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ
ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑΓΩΓΟ 

ΜΠΟΥΡΓΚΑΣ - ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ

Η διακρατική συμφωνία για την κατασκευή του πετρελαιαγωγό
Μπουργκάς - Αλεξανδρούπολη αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός, όχι
μόνο για την ενεργειακή μας πολιτική, αλλά και για την αναβάθμιση
του ρόλου της χώρας σε διεθνές επίπεδο.

Κατ’ αρχάς διευκρινίζω ότι, ο αγωγός Μπουργκάς - Αλεξανδρού-
πολη είναι ο πρώτος αγωγός επί αμιγώς ευρωπαϊκού εδάφους που
θα κατασκευαστεί ύστερα από 40 χρόνια και θα λειτουργεί συμπλη-
ρωματικά προς τα Στενά του Βοσπόρου, κύριας οδού μεταφοράς πε-
τρελαίου από τη Μαύρη Θάλασσα προς τις δυτικές αγορές.

Η συμφωνία αυτή αποτελεί μία ακόμη απόδειξη της πετυχημένης
εξωστρεφούς ενεργειακής πολιτικής, που χαράσσεται με στρατηγική,
σχέδιο και συνέπεια, στα τελευταία τρία χρόνια.

Απόδειξη δεν είναι μόνο ο πετρελαιαγωγό Μπουργκάς - Αλεξαν-
δρούπολη. Υπενθυμίζω:

Πρώτον: Την κύρωση της διακρατικής συμφωνίας για την κατα-
σκευή του ελληνοτουρκικού αγωγού, που υπήρξε πρώτη προτεραι-
ότητα της νέας κυβέρνησης, τον Απρίλιο του 2004, την επίλυση πολλών
εκκρεμοτήτων για το έργο αυτό και την έναρξη κατασκευής του έργου,
τον Ιούλιο το 2005, που ολοκληρώνεται τον Ιούλιο του 2007.

Δεύτερον: Την υπογραφή διακρατικής συμφωνίας, με την ιταλική
κυβέρνηση, για την κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού
αερίου, το Νοέμβριο του 2005, και την πρόσφατη υπογραφή πρωτο-
κόλλου, με το συνάδελφο κ. Μπερσάνι, με βάση το οποίο δρομολο-
γήθηκε, από τις δύο κυβερνήσεις, η έναρξη της κατασκευής του
έργου, που τοποθετείται εντός του 2008.

Τρίτον: Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της χώρας μας στην ολοκλή-
ρωση των διαπραγματεύσεων για την συνθήκη ίδρυσης της Ενεργει-
ακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, η οποία
υπογράφηκε στην Αθήνα τον Οκτώβριο του 2005.

Σε όλα αυτά θα πρέπει να προστεθεί η αναβάθμιση των ενεργει-
ακών σχέσεών μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τις γειτονικές
χώρες, τη Ρωσία, την Τουρκία, τις χώρες της Κασπίας, την Αίγυπτο
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και τις χώρες της Αραβικής Χερσονήσου.
Αυτή είναι η πολυδιάστατη και εξωστρεφής ενεργειακή πολιτική,

που ανοίγει σημαντικούς δρόμους για τη χώρα μας.
Όπως, άλλωστε, έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη στη Βουλή, η πο-

λιτική απελευθέρωσης των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου, που ήδη αποδίδει τα πρώτα αποτελέσματα, η ενίσχυση των
ΑΠΕ στο ενεργειακό μας ισοζύγιο, η ένταξη της χώρας στα μεγάλα
διεθνή δίκτυα πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού και η προ-
ώθηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας, στο δημόσιο και τον ιδιω-
τικό τομέα, αποτελούν τους πυλώνες της νέας ενεργειακής πολιτικής.

Κύριοι Συνάδελφοι
Ως πολιτικός αρχών και πεποιθήσεων και με μακρά παρουσία στο

Εθνικό Κοινοβούλιο, οφείλω να επισημάνω ότι, όταν υπάρχουν εθνι-
κές επιτυχίες, που δεν ανήκουν σε ένα κόμμα, θα πρέπει οι σύγχρονοι
πολιτικοί να μην δείχνουν μεμψιμοιρία.

Να στέκονται πάνω από τις κομματικές ταμπέλες, να αναγνωρί-
ζουν και να στηρίζουν τέτοιου μεγάλου βεληνεκούς πρωτοβουλίες.

Βασικά Σημεία της Διακρατικής Συμφωνίας
Στη Διακρατική Συμφωνία προβλέπονται τα εξής:
Πρώτον: Προσδιορίζεται η αρχική μεταφορική ικανότητα του αγω-

γού σε 35 εκατομμύρια τόνους ετησίως με πρόβλεψη για επέκτασή
της σε δεύτερο στάδιο στους 50 εκατ. τόνους, ετησίως.

Δεύτερον: Προβλέπεται η ίδρυση της Διεθνούς Εταιρείας του
Έργου που θα αναλάβει την κατασκευή και τη λειτουργία του αγωγού. 

Στη διεθνή εταιρεία του έργου συμμετέχουν με 51% κοινοπραξία
ρωσικών εταιρειών, με 24,5% βουλγαρικές εταιρείες, ενώ η ελληνική
συμμετοχή ανέρχεται σε 24,5%. Ποσοστό 23,5% θα διαθέτει η κοινο-
πραξία ΕΛΠΕ Α.Ε. - ΘΡΑΚΗ Α.Ε. και 1% το ελληνικό Δημόσιο. 

Τρίτον: Η διεθνής εταιρεία του έργου ανέλαβε την υποχρέωση να
δημιουργήσει υποκαταστήματα στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία για την
εξασφάλιση της τεχνικής λειτουργίας του αγωγού πετρελαίου χρησι-
μοποιώντας υπεργολαβικά ελληνικές και βουλγαρικές εταιρείες. 

Τέταρτον: Η έδρα της διεθνούς εταιρείας του έργου θα βρίσκεται
σε ένα από τα Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Πέμπτον: Μετά τη σύσταση της διεθνούς εταιρείας του έργου οι
εμπλεκόμενες χώρες θα συνάψουν με τη διεθνή εταιρεία του έργου
Συμφωνία Διέλευσης στην οποία θα προσδιορίζονται οι όροι συνεργα-
σίας μεταξύ της διεθνούς εταιρείας και των κρατών-μερών συμπερι-
λαμβανομένων των φορολογικών καταβολών, των τελών και των
αποζημιώσεων που θα καταβάλλονται στην Ελλάδα και τη Βουλγαρία.

Έκτον: Το έργο θα πραγματοποιηθεί υπό τη χρηματοδοτική
μορφή του project finance, διασφαλίζοντας την παροχή των ανα-
γκαίων ποσοτήτων διέλευσης. 
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Έβδομον: Προβλέπεται η διασφάλιση των δικαιωμάτων μειοψη-
φίας με σκοπό την κατοχύρωση των συμφερόντων των ελληνικών και
βουλγαρικών εταιριών που συμμετέχουν στη Διεθνή Εταιρεία. 

Όγδοον: Η επιλογή εργολάβων για την κατασκευή καθώς και
προμηθευτών των υλικών και τεχνολογιών, αλλά και για τις υπηρεσίες
θαλάσσιων μεταφορών θα πραγματοποιούνται από τη διεθνή εταιρεία
του έργου με τη διαδικασία διαγωνισμού, στις οποίες θα υπάρχει προ-
τίμηση σε εταιρείες των τριών χωρών, σε ανταγωνιστική βάση.

Επόμενα Βήματα
Στο αμέσως επόμενο διάστημα και μετά την κύρωση της Διακρα-

τικής Συμφωνίας από τα τρία Κράτη, θα ακολουθήσουν οι σχετικές
διαβουλεύσεις μεταξύ των τριών πλευρών που θα συμμετέχουν στη
Διεθνή Εταιρεία του Έργου, με σκοπό την κατάρτιση της Συμφωνίας
Μετόχων της Εταιρίας και του Καταστατικού της. 

Στη συνέχεια, θα υπογραφούν οι σχετικές Συμφωνίες Διέλευσης
μεταξύ της Διεθνούς Εταιρείας του Έργου και των εμπλεκομένων
Χωρών, στην οποία θα προσδιορίζονται ειδικότερα, οι όροι συνεργα-
σίας μεταξύ τους και οι υποχρεώσεις των Χωρών, ιδίως, σε θέματα
φορολογίας και προστασίας του περιβάλλοντος. 

Παράλληλα, μέσα στις Συμφωνίες Διέλευσης θα προσδιοριστεί
και το ύψος του τιμήματος που θα καταβάλει η Διεθνής Εταιρεία στην
Ελλάδα και τη Βουλγαρία ως αντάλλαγμα για τη διέλευση του αγωγού
από τα εδάφη τους. 

Εκτιμάται, ότι μετά την ολοκλήρωση των παραπάνω διαδικασιών,
σε ένα διάστημα 1,5 έτους, θα ξεκινήσει η κατασκευή του αγωγού
προς τα τέλη του 2008, ενώ η έναρξη λειτουργίας του υπολογίζεται
περίπου μετά από 2 χρόνια, στα τέλη του 2010, αρχές του 2011. 

Τέλος, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου θα μεταβούν, στις 29 Απρι-
λίου, στην Αλεξανδρούπολη, όπου, συνοδευόμενοι από εκπροσώ-
πους της κοινοπραξίας ΕΛΠΕ - ΘΡΑΚΗ, θα παρουσιάσουν το έργο
του αγωγού στο Νομαρχιακό Συμβούλιο του Νομού Έβρου. 
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Αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώδικα 
μετά από 70 χρόνια 

Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης Αναστάσης Παπαλη-
γούρας και Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάν-
νης Παπαθανασίου απέστειλαν στους άμεσα ενδιαφερόμενους
φορείς προσχέδιο νόμου για την αναμόρφωση του Πτωχευτικού Κώ-
δικα, προκειμένου να διατυπώσουν εντός τριμήνου εγγράφως τις
απόψεις τους επ’ αυτού. Οι φορείς, αλλά και κάθε άλλο ενδιαφερό-
μενο πρόσωπο, μπορούν να αποστείλουν επίσης τις απόψεις τους
στις ιστοσελίδες των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης. 

Τα ισχύοντα μέχρι σήμερα βασικά νομοθετήματα για την Πτώ-
χευση (το Β.Δ. της 19.4/2.5.1835 και ο Α.Ν. 635/1937) απηχούν ηθι-
κονομικές αντιλήψεις μιας άλλης εποχής, μιας άλλης
πραγματικότητας. 

Η αναθεώρηση των διατάξεων του Πτωχευτικού Δικαίου ήταν επι-
βεβλημένη, με βασικό γνώμονα να παρέχεται δεύτερη ευκαιρία στις
επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν, κατάλληλα αναδιοργανούμενες, να
εξασφαλίσουν την επιβίωση τους.

Το προσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα, προϊόν μακράς και επί-
πονης προσπάθειας κορυφαίων προσωπικοτήτων της Νομικής Επι-
στήμης, υπό την προεδρία του Αρεοπαγίτη ε.τ. Μιχάλη Μαργαρίτη
και του καθηγητή του Πτωχευτικού Δικαίου του Πανεπιστημίου Θεσ-
σαλονίκης Λάμπρου Κοτσίρη, έρχεται να καλύψει την επιτακτική
ανάγκη του εκσυγχρονισμού ενός κλάδου του δικαίου, ζωτικής σημα-
σίας για την οικονομία της αγοράς, την εθνική οικονομία, την αγορά
εργασίας, την υγιή και ανταγωνιστική ανάπτυξη των επιχειρήσεων.

Το προσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα συντάχθηκε με βάση τα
πρότυπα των πλέον προηγμένων αντίστοιχων κωδίκων των ευρω-
παϊκών κρατών, χωρίς να αγνοείται και η μακρά νομική μας παρά-
δοση.

Με τις διατάξεις του προσχεδίου αυτού μεταξύ άλλων:
• Εκσυγχρονίζονται οι κρίσιμες και θεμελιώδεις έννοιες της

πτωχευτικής νομοθεσίας.
• Εισάγεται για πρώτη φορά, πέρα από την παραδοσιακή

πτώχευση, και η επιδίωξη της διατήρησης της πτωχεύουσας
επιχείρησης στη ζωή, κατά τα πρότυπα των ξένων νομοθε-
σιών.

• Προβλέπεται διαδικασία αναδιοργάνωσης της υπό πτώ-
χευση επιχείρησης για τη διάσωση και αξιοποίησή της, με
αποτέλεσμα αφενός την ελαχιστοποίηση της απώλειας θέ-
σεων εργασίας και βιώσιμων επιχειρήσεων και αφετέρου τη
μεγιστοποίηση της ικανοποίησης των πιστωτών. 
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• Δεν αποτελεί πλέον ποινικό αδίκημα η απλή χρεοκοπία στις
συνήθεις μορφές της. Προβλέπονται, αντίθετα, αυστηρές κυ-
ρώσεις για τη δόλια χρεοκοπία. 

• Ο οφειλέτης που πτώχευσε παύει να στερείται του δικαιώ-
ματος του εκλέγειν και του εκλέγεσθαι.

• Καταργείται η προσωπική κράτηση του καλόπιστου οφει-
λέτη.

• Με τον προβλεπόμενο μηχανισμό της διαδικασίας συνδιαλλαγής
με τους πιστωτές –πάντοτε υπό δικαστική εποπτεία-, αποθαρρύ-
νεται η κήρυξη της πτώχευσης. 

• Στον οφειλέτη μπορεί πλέον κατά τη διάρκεια της πτώχευσης
να του επιτραπεί να ασκεί τη διοίκηση της επιχείρησής του. 

• Εισάγονται ταχύτατες και διαφανείς διαδικασίες ρευστοποί-
ησης της περιουσίας του οφειλέτη με στόχο τον αποκλεισμό
των εικονικών αγοραστών που λυμαίνονται τις εκποιήσεις
των πτωχεύσεων. 

• Απλουστεύεται η διαδικασία των μικροπτωχεύσεων, δηλαδή
αυτών –που είναι και το μεγαλύτερο ποσοστό- οι οποίες δεν
υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ.

• Οι συνέπειες της πτώχευσης (π.χ. διατήρηση αναγραφής της
κατάστασης πτώχευσης στο Μητρώο) δεν βαρύνουν πλέον τον
οφειλέτη και μετά την αποκατάστασή του.

• Δημιουργείται «επιτροπή πιστωτών», η οποία θα επιβλέπει
την όλη διαδικασία της πτώχευσης και τίθεται χρονικός περιορι-
σμός στη διάρκεια της πτώχευσης.
Εκτιμάται ότι το προσχέδιο του Πτωχευτικού Κώδικα, που διαλαμ-

βάνει ένα απλουστευμένο, σύγχρονο, δίκαιο και λειτουργικό σύστημα
ρυθμίσεων με βάση τη δεύτερη ευκαιρία, θα προσφέρει σημαντικά
οφέλη στην υγιή επιχειρηματική δράση, ιδίως των μικρομεσαίων μο-
νάδων, και κατ’ επέκταση στην εθνική οικονομία, στην απασχόληση,
την κοινωνία.

Περισσότερα στη σελίδα 1588, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Συμφωνία 
επιστημονικής και τεχνολογικής συνεργασίας 

με την Ινδία 
Αθήνα, 17 Απριλίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μετά την υπο-
γραφή Συμφωνίας για Επιστημονική και Τεχνολογική Συνεργα-
σία μεταξύ της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας της Ινδίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η Συμφωνία την οποία υπέγραψα με τον υπουργό Επικρατείας
και Νέας και Ανανεώσιμης Ενέργειας της Δημοκρατίας της Ινδίας Vilas
Mutterwar, παρουσία των Προέδρων της Δημοκρατίας της Ινδίας
A.P.J. Abdul Kalam και της Ελληνικής Δημοκρατίας Κάρολου Πα-
πούλια, είναι μια σημαντική συμφωνία και για τις δύο χώρες. 

Με τη Συμφωνία αυτή τα δύο κράτη θα ενισχύσουν και θα ανα-
πτύξουν την επιστημονική και τεχνολογική συνεργασία, υλοποιώντας,
μεταξύ άλλων, κοινά ερευνητικά κέντρα και έργα τεχνολογικής ανά-
πτυξης, προωθώντας τις ανταλλαγές επιστημόνων, ερευνητών και
εμπειρογνωμόνων και διοργανώνοντας συναντήσεις, συνέδρια, σε-
μινάρια, ημερίδες και εκθέσεις σε τομείς αμοιβαίου ενδιαφέροντος.

Η Συμφωνία προβλέπει τη σύσταση Μικτής Επιτροπής, οι αρμο-
διότητες της οποίας είναι ο καθορισμός των τομέων συνεργασίας στη
βάση πληροφόρησης που παρέχεται από ερευνητικούς φορείς των
δύο χωρών και των αντιστοίχων εθνικών πολιτικών στον τομέα της
επιστήμης και τεχνολογίας, η διευκόλυνση και υποστήριξη της υλο-
ποίησης κοινών ερευνητικών προγραμμάτων και έργων, η παρακο-
λούθηση της πορείας υλοποίησης της Συμφωνίας και η πρόταση στις
δύο Κυβερνήσεις της λήψη ειδικών μέτρων για την αναβάθμιση του
εύρους και της ποιότητας της συνεργασίας στο πλαίσιο της Συμφω-
νίας.

Είμαι της πεποίθησης ότι αυτό το ξεκίνημα συνεργασίας θα φέρει
τις επιστημονικές και ερευνητικές κοινότητες των δύο χωρών σε δη-
μιουργική συνεργασία καθώς και τις επιχειρήσεις για τα ίδια θέματα.
Θα κινηθούμε όσο πιο γρήγορα γίνεται.»
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Ριζοσπαστικά μέτρα 
για τον περιορισμό της ζήτησης 

ηλεκτρικής ενέργειας το θέρος του 2007 
Αθήνα, 3 Μαΐου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση
του υφυπουργού Ανάπτυξης Αναστάσιου Νεράντζη και του γενικού
γραμματέα του υπουργείου Νίκου Στεφάνου καθώς και γνωμοδό-
τηση της ΡΑΕ, ενέκριναν την παροχή οικονομικών κινήτρων προς
6.850 μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές για τον περιορισμό
της ζήτησης ισχύος ηλεκτρικού ρεύματος τον Ιούλιο του 2007. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας μετά την υπο-
γραφή της απόφασης αυτής έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Η συντεταγμένη προσπάθεια για την κάλυψη των συνεχώς αυ-
ξανόμενων αιχμών ζήτησης σε ηλεκτρική ενέργεια, ιδιαίτερα κατά τους
καλοκαιρινούς μήνες, συνεχίζεται από την πολιτική ηγεσία του υπουρ-
γείου Ανάπτυξης και για το 2007. 

Παρά τη επιτυχία του θέρους του 2006, όπου τα αλλεπάλληλα
ρεκόρ ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας και αιχμής φορτίου (9640 MW
στις 30/6/06 και 9961 MW στις 21/8/06) αντιμετωπίστηκαν χωρίς προ-
βλήματα αδιάλειπτης τροφοδοσίας σε ηλεκτρική ενέργεια και χωρίς τις
εκτεταμένες περικοπές προηγούμενων ετών που ταλαιπωρούσαν εκα-
τοντάδες χιλιάδες καταναλωτές και επιχειρήσεις, δεν εφησυχάζουμε. 

Από πολύ νωρίς, το υπουργείο Ανάπτυξης έθεσε σε εφαρμογή
όλα τα αναγκαία μέτρα που μπορούν να ληφθούν για την όσο το δυ-
νατό μεγαλύτερη διασφάλιση της ηλεκτρενεργειακής τροφοδοσίας,
λαμβάνοντας υπόψη τα εξαιρετικά στενά περιθώρια αλλά και το με-
γάλο χρόνο που απαιτούν οι αναγκαίες επενδύσεις.

Συνοπτικά αναφέρω: 
 Την αναβάθμιση του συστήματος μεταφοράς και διανομής,

ηλεκτρικής ενέργειας και την επίτευξη της μέγιστης δυνατής αν-
ταπόκρισης του στις αυξανόμενες ανάγκες του 2005 και 2006 με
την ένταξη στο δίκτυο μιας σειράς από ενισχύσεις (νέοι υποσταθ-
μοί, νέοι αυτομετασχηματιστές, πυκνωτές, τερματικά καλωδίων,
ηλεκτρονόμοι προστασίας, νέες γραμμές μεταφοράς κλπ).

 Τις πρωτοβουλίες και δράσεις που ανέλαβε το υπουργείο Ανά-
πτυξης για Εξοικονόμηση Ενέργειας αλλά και για τη Διαχείριση
της Ζήτησης Ενέργειας με στόχο την περικοπή της μεγάλης θε-
ρινής αιχμής. Είναι η πρώτη φορά, που πολιτική ηγεσία του
υπουργείου Ανάπτυξης έθεσε και ανέδειξε σε τόσο υψηλό
πολιτικό επίπεδο το κρίσιμο αυτό ζήτημα. 
Πρέπει να γίνει βίωμα όλων μας ότι η ηλεκτρική ενέργεια δεν είναι
ένα προϊόν που μπορεί να αποθηκεύεται, αλλά και να σπαταλάται,
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και όλοι μας πρέπει να προσαρμόσουμε την ενεργειακή μας
συμπεριφορά, ώστε να εξοικονομήσουμε ενέργεια και να μει-
ώσουμε το κόστος του ηλεκτρικού μας συστήματος. Ειδικά
για τον μήνα Ιούλιο οπότε παρουσιάζεται η αιχμή της ζήτησης. 
Γι’ αυτό άλλωστε και φέτος το Υπουργείο Ανάπτυξης, η ΔΕΗ, η
ΡΑΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ συνεχίζουν την εκστρατεία ενημέρωσης των
καταναλωτών για τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας στην
οικία, στο γραφείο και στη χρήση του αυτοκινήτου. 

 Την υιοθέτηση τον Μάιο του 2005, με απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου, εκτεταμένου προγράμματος αντιστάθμισης της
αέργου ισχύος στα δημόσια κτίρια με την εγκατάσταση πυκνω-
τών για την αύξηση του συντελεστή ισχύος τουλάχιστον στο 0,95,
το οποίο επεκτάθηκε σε όλη την Ελλάδα το 2006 και ενισχύει ση-
μαντικά το σύστημα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.

 Την ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου για την απελευθέ-
ρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ως αποτέλεσμα
την έναρξη μεγάλης κλίμακας ιδιωτικών επενδύσεων ηλεκτροπα-
ραγωγής στο νότιο σύστημα της χώρας. 

 Την ένταξη σημαντικών έργων στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλε-
κτρικής Ενέργειας που τα επόμενα χρόνια αλλάζουν το τοπίο και
την ασφάλεια στο χώρο της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας,
αφού το διάστημα από το 2006 έως το 2010, όπως προβλέπεται
στη νέα ΜΑΣΜ 2006-2010, θα υλοποιηθεί:
- Η κατασκευή νέων Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ Ρουφ,

ΚΥΤ Αλιβερίου, ΚΥΤ στο Σχηματάρι, ΚΥΤ Πάτρας, ΚΥΤ Με-
γαλόπολης, ΚΥΤ Λαμίας, ΚΥΤ Λαγκαδά, ΚΥΤ Νέα Σάντα) . 

- Η διασύνδεση των Κυκλάδων. 
- Η ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς 400kV στην Πελο-

πόννησο.
 Το πρόγραμμα αντικατάστασης όλων των φωτιστικών σω-

μάτων στα κτίρια του δημόσιου τομέα, όταν αποτελούνται από
λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής από-
δοσης κατώτερης της Β, με λαμπτήρες κλάσης ενεργειακής από-
δοσης Α ή Β, το οποίο και ολοκληρώνεται.

 Την παροχή στη ΔΕΗ Α.Ε. της δυνατότητας να κατασκευάσει σύγ-
χρονες μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας συνολι-
κής εγκατεστημένης ισχύος 800MW με την προϋπόθεση της
πλήρους αντικατάστασης και αποξήλωσης μονάδων ίσης ισχύος
έως το 2017, στηρίζοντας τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό και την
ανάπτυξή της. Με την σταδιακή αντικατάσταση πεπαλαιωμένων
μονάδων της ΔΕΗ Α.Ε. από σύγχρονες, υψηλής απόδοσης μο-
νάδων θα προκύψουν σημαντικά οφέλη για το Σύστημα Παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας, νέες αναπτυξιακές προοπτικές για την
επιχείρηση αλλά και περιβαλλοντικά οφέλη για τους πολίτες.
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 Την πρόσφατη Κ.Υ.Α. που στοχεύει στην εξοικονόμηση ενέργειας
στο Δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω της τακτι-
κής συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων.
Τέλος, επισημαίνεται ότι το κόστος λειτουργίας του ηλεκτρικού συ-

στήματος προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση τις ελάχιστες ώρες
αιχμής κάθε έτους, είναι υπερβολικό και επιβαρύνει υπέρμετρα τον
Έλληνα φορολογούμενο πολίτη. Γι’αυτό άλλωστε τόσο οι αποφάσεις
του 2005 και του 2006 όσο και η φετινή Υπουργική Απόφαση στο-
χεύουν στην περικοπή της αιχμής της ζήτησης τουλάχιστον αυτές τις
λίγες δεκάδες ώρες του έτους που παρουσιάζονται υψηλές αιχμές
φορτίων.»

Υπουργική Απόφαση για κίνητρα περιορισμού της ζήτησης
Η Υπουργική Απόφαση για τα οικονομικά κίνητρα περιορισμού

της ζήτησης αφορά όλους τους Επιλέγοντες Πελάτες οι εγκαταστά-
σεις των οποίων συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς (Υψηλή
Τάση) ή στο Διασυνδεδεμένο Δίκτυο Διανομής Μέσης Τάσης
μέσω αποκλειστικής σύνδεσης, και προμηθεύονται ενέργεια από
τη ΔΕΗ Α.Ε. για τις εν λόγω εγκαταστάσεις τους, σύμφωνα με τους
όρους αποκλειστικά και μόνο των τιμολογίων Α ή Β1 ή Β2 ή Β1Β ή
Β2Β, ανεξαρτήτως του εάν έχουν και άλλον προμηθευτή ή ενεργούν
και ως Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες. 

Σε κάθε περίπτωση, η απόφαση αυτή δεν αφορά αγροτικούς,
οικιακούς και λοιπούς εμπορικούς ή βιομηχανικούς καταναλωτές
οι εγκαταστάσεις των οποίων τροφοδοτούνται από τα δίκτυα χα-
μηλής τάσης.

Πιο συγκεκριμένα, όσον αφορά στους Επιλέγοντες Πελάτες μέσης
τάσης με τιμολόγια Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β, η απόφαση αφορά σε τρο-
ποποιημένη εφαρμογή των όρων βάσει των οποίων υπολογίζεται η
χρέωση ισχύος και η έκπτωση που παρέχεται επί αυτής στο μηναίο
λογαριασμό, τροποποίηση η οποία θα ισχύσει αποκλειστικά για τον
πρώτο μηνιαίο λογαριασμό έκαστου πελάτη με ημερομηνία έναρξης
περιόδου κατανάλωσης μετά την 20η Ιουνίου 2007. 

Ειδικότερα, όσοι εκ των ανωτέρω πελατών περιορίσουν τη ζήτηση
ισχύος τις ώρες αιχμής κατά τουλάχιστον 21% σε σχέση με τη μέγιστη
μηνιαία ζήτησή τους, θα τύχουν αυξημένης έκπτωσης στη μηνιαία
χρέωση ισχύος του λογαριασμού τους σε σχέση με την έκπτωση που
θα είχαν βάσει των εν ισχύ τιμολογίων της ΔΕΗ Α.Ε. Αντίστοιχα, προ-
βλέπεται έκπτωση μικρότερη της ισχύουσας σήμερα για πελάτες με
ζήτηση τις ώρες αιχμής μεγαλύτερη του 79% της μέγιστης μηνιαίας
ζήτησής τους. Περαιτέρω, σε περίπτωση που η ζήτηση ωρών αιχμής
ξεπεράσει το 85% της μέγιστης μηνιαίας ζήτησης θα υπάρχει επι-
πλέον χρέωση στο μηνιαίο λογαριασμό του πελάτη.

Έτσι, πελάτης του οποίου η μέγιστη ζήτηση ωρών αιχμής μετρά-
ται στο 60% της μηνιαίας μέγιστης ζήτησής του, θα τύχει έκπτωσης
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42,5% επί της μηνιαίας χρέωσης ισχύος αντί έκπτωσης 20%, η οποία
θα προέκυπτε χωρίς την τροποποίηση του εν ισχύ τιμολογίου. Πα-
ράλληλα, πελάτης του οποίου η μέγιστη ζήτηση ωρών αιχμής μετρά-
ται ίση με τη μέγιστη μηνιαία ζήτησή του, θα χρεωθεί επιπλέον με
ποσοστό 25,5% της μηνιαίας χρέωσής του για την ισχύ. Με τη μορφή
αυτή, τα τιμολόγια Β1 ή Β2 ή Β1Β ή Β2Β θα ισχύσουν για όλους τους
Επιλέγοντες Πελάτες μέσης τάσης, οι οποίοι προμηθεύονται ηλε-
κτρική ενέργεια βάσει αυτών, ανεξαρτήτως του μηνιαίου συντελεστή
φορτίου των εγκαταστάσεών τους (δηλαδή, τα οικονομικά κίνητρα πα-
ρέχονται και σε πελάτες μέσης τάσης με μηνιαίο συντελεστή φορτίου
χαμηλότερο του 30%).

Όσοι από τους ανωτέρω Επιλέγοντες Πελάτες Μέσης Τάσης επι-
θυμούν να εξαιρεθούν από την εφαρμογή των ανωτέρω μέτρων, δύ-
νανται να συνάψουν ειδική σύμβαση περικοπής φορτίου
(διακοπτόμενο τιμολόγιο) με τη ΔΕΗ Α.Ε. Στο πλαίσιο της ειδικής αυτής
σύμβασης, κάθε πελάτης θα δηλώσει τη μέση μείωση την οποία θα
παρέχει στη ζήτηση ισχύος ωρών αιχμής συγκεκριμένων, κατά μέγιστο
10, ημερών του προσεχούς Ιουλίου, οι οποίες θα γνωστοποιούνται με
24ωρη προειδοποίηση, σε σχέση με τη μέση ζήτηση ισχύος του πε-
λάτη, η οποία θα καταγραφεί τις ώρες αιχμής των λοιπών ημερών του
Ιουλίου για τις οποίες δεν θα ζητηθεί περιορισμός φορτίου (συμφωνη-
θείσα μείωση). Η συμφωνηθείσα μείωση θα πρέπει να είναι ίση ή με-
γαλύτερη του 10% της μέσης ζήτησης ισχύος, η οποία θα καταγραφεί
τις ώρες αιχμής των ημερών που δεν θα ζητηθεί περιορισμός φορτίου
και σε κάθε περίπτωση τουλάχιστον ίση με 100 kW. 

Το οικονομικό αντάλλαγμα που θα λαμβάνει ο πελάτης για την τή-
ρηση της συμφωνίας διαμορφώνεται αναλόγως του πλήθους των
ημερών για τις οποίες θα ζητηθεί περιορισμός φορτίου και κυμαίνεται
από 25% έως 100% της ισχύος που αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα
μείωση επί το διπλάσιο της μοναδιαίας χρέωσης ισχύος του τιμολο-
γίου του πελάτη, αντίστοιχα σε περίπτωση που δεν ζητηθεί περιορι-
σμός φορτίου και σε περίπτωση που ζητηθεί για 10 ημέρες. 

Για τυχόν επιπλέον μείωση ζήτησης πέραν της συμφωνηθείσας,
ο πελάτης θα λαμβάνει πρόσθετο οικονομικό αντάλλαγμα, το οποίο
θα υπολογίζεται για το ποσό ισχύος της επιπλέον μείωσης και βάσει
της μοναδιαίας χρέωσης ισχύος, ανάλογα πάντοτε με το πλήθος των
ημερών που θα ζητηθεί περιορισμός φορτίου, σε συμφωνία με τα
ανωτέρω. 

Σε περίπτωση μη τήρησης της συμφωνίας, το οικονομικό αν-
τάλλαγμα μηδενίζεται και ο πελάτης θα επιβαρύνεται με πρόσθετη
χρέωση για το ποσό ισχύος που αντιστοιχεί στη συμφωνηθείσα μεί-
ωση, η οποία θα υπολογίζεται βάσει του τετραπλασίου της μοναδιαίας
χρέωσης ισχύος του τιμολογίου του. Η πρόσθετη χρέωση, σε αναλο-
γία προς τον τρόπο υπολογισμού του οικονομικού ανταλλάγματος,
διαμορφώνεται βάσει του πλήθους των ημερών για τις οποίες θα ζη-
τηθεί περιορισμός φορτίου.
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Για τους Επιλέγοντες Πελάτες υψηλής τάσης (τιμολόγιο Α), θα υπο-
λογιστεί η αναμενόμενη Μέγιστη Ζήτηση ωρών αιχμής του Ιουλίου
2007, με βάση την αντίστοιχη περυσινή τους ζήτηση και τη σύγκριση
της ζήτησής τους κατά τους πρώτους μήνες του 2007 με την κατανά-
λωση τους αντίστοιχους μήνες του 2006. Κάθε ένας εκ των ανωτέρω
πελατών οφείλει να περιορίσει τη ζήτησή του τις ώρες αιχμής κάθε ημέ-
ρας του Ιουλίου στο 90% της αναμενόμενης. Σε περίπτωση που το επι-
τύχει θα λαμβάνει χρηματικό κίνητρο ίσο με το 5% της χρέωσης ισχύος
επί την αναμενόμενη ζήτηση. Για κάθε περαιτέρω μείωση της ζήτησης
ο καταναλωτής θα λαμβάνει πρόσθετο bonus ίσο με το σκέλος χρέω-
σης ισχύος. Αντίθετα, υπέρβαση του 90% της αναμενόμενης ζήτησης
κατά τις ώρες αιχμής του Συστήματος τον Ιούλιο 2007 θα χρεώνεται με
το σκέλος της χρέωσης ισχύος επιπλέον της κανονικής χρέωσης.

Οι Επιλέγοντες Πελάτες υψηλής τάσης μπορούν –εφόσον το επι-
θυμούν- να υπογράψουν ειδική σύμβαση με τη ΔΕΗ. Στα πλαίσια των
συμβολαίων αυτών, κάθε πελάτης θα δηλώσει την ποσότητα ισχύος
την οποία μπορεί να περικόψει σε σχέση με την αναμενόμενη Μέγιστη
Ζήτηση ωρών αιχμής του Ιουλίου 2007, τις μέρες που αυτό θα ζητηθεί
από το ΔΕΣΜΗΕ. Η περικοπή αυτή θα της ζητηθεί κατά μέγιστο 10
φορές εντός του Ιουλίου 2007. Κάθε φορά που ο ΔΕΣΜΗΕ θα ασκή-
σει αυτό το δικαίωμα και ο πελάτης περικόψει επιτυχώς τη συμφω-
νηθείσα ζήτηση ισχύος, θα λαμβάνει bonus ανάλογα με το σκέλος
ισχύος του τιμολογίου με το οποίο προμηθεύεται ενέργεια. Στην πε-
ρίπτωση που η βιομηχανία δεν ανταποκριθεί, η υπέρβαση θα τιμο-
λογείται επιπλέον της κανονικής χρέωσης και στο διπλάσιο αυτής. Με
την υπογραφή ενός τέτοιου συμβολαίου, ο πελάτης θα έχει ειδικό
bonus ακόμα και αν ο ΔΕΣΜΗΕ δεν ασκήσει καμία φορά το δικαίωμά
του και δεν ζητήσει από τον πελάτη περικοπή ισχύος ούτε μια μέρα.
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Ανασυγκροτείται η Βιομηχανική Περιοχή Λαμίας
Αθήνα, 7 Μαΐου 2007

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο γενικός γραμμα-
τέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος και ο γενικός γραμματέας
Καταναλωτή Γιάννης Οικονόμου επισκέφθηκαν σήμερα τη ΒΙ.ΠΕ.
Λαμίας, επιθεώρησαν τα έργα και ο υπουργός Ανάπτυξης θεμελίωσε
το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης των Εγκατεστημένων στη ΒΙ.ΠΕ Λαμίας
Επιχειρήσεων. 

Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης
και την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε., παρευρέθησαν οι βουλευτές Φθιώτιδας
Νίκος Σταυρογιάννης και Τόνια Αντωνίου, ο γενικός γραμματέας
της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Αθανάσιος Σκορδάς, ο νομάρχης
Φθιώτιδας Αθανάσιος Χειμάρας, ο δήμαρχος Λαμιέων Γεώργιος
Κοτρωνιάς, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Φθιώτιδας Αθανάσιος
Αυδίκος και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκατεστημένων Βιομηχα-
νιών ΒΙΠΕ Λαμίας Γεώργιος Παπακωνσταντίνου, δήμαρχοι περιο-
χής, επιχειρηματίες και εκπρόσωποι επιχειρήσεων και οργανισμών.
Χαιρετισμούς απέστειλαν ο υφυπουργός Υγείας και βουλευτής Φθιώ-
τιδας Αθανάσιος Γιαννόπουλος και ο βουλευτής Φθιώτιδας Ηλίας
Καλλιώρας. 

Στην ομιλία του ο υπουργός Ανάπτυξης είπε τα εξής: 
«Με μεγάλη χαρά βρίσκομαι σήμερα εδώ, στη Λαμία, για να θε-

μελιώσουμε, όλοι μαζί, άλλο ένα έργο αναβάθμισης των επιχειρημα-
τικών υποδομών της περιοχής: το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης της
ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Ένα έργο που (μαζί με τις μελέτες ρυμοτόμησης, τη
δημιουργία δικτύων ηλεκτροφωτισμού και τα άλλα έργα υποδομής)
αγγίζει περίπου τα 730 χιλ. ευρώ. Το νέο αυτό Διοικητήριο, όπου θα
χτυπά η καρδιά της ΒΙ.ΠΕ., θα δώσει νέα πνοή στις εγκατεστημένες
επιχειρήσεις, διασφαλίζοντάς τους τις υποδομές και τις εξυπηρετήσεις
που είναι αναγκαίες για τη βελτίωση της λειτουργίας τους. 

Στην πραγματικότητα, η δημιουργία του Κέντρου αυτού είναι μόνο
ένα κομμάτι (ιδιαίτερα σημαντικό ασφαλώς) από το τεράστιο έργο,
συνολικού προϋπολογισμού περίπου 5 εκατ. ευρώ, που έχει δρο-
μολογηθεί στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας. Εντάσσεται και αυτό στο πλαίσιο της
Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής που υλοποιούμε, για την αναδιάρθρωση
του βιομηχανικού ιστού της Χώρας. Συμβάλλει στη διασφάλιση μιας
νέας προοπτικής για τη Λαμία. Τα έργα που βρίσκονται σε τροχιά υλο-
ποίησης θα αυξήσουν ακόμη περισσότερο το συγκριτικό πλεονέκτημα
της περιοχής. Συμβάλλουν στην αξιοποίηση της προνομιακής θέσης
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της στον πιο κεντρικό συγκοινωνιακό κόμβο. Ενισχύουν τις δυνατό-
τητές της να λειτουργεί ως κέντρο βιομηχανικής δραστηριότητας υψη-
λών προδιαγραφών. 

Στην ίδια κατεύθυνση συμβάλλει, άλλωστε, και η σύνδεση της
ΒΙΠΕ με φυσικό αέριο καθώς και η επικείμενη δημιουργία Εμπορευ-
ματικού Σταθμού (κοντά στη ΒΙ.ΠΕ), ο οποίος θα συνεισφέρει σημαν-
τικά στη διακίνηση των προϊόντων. Επιλύεται, στο μεταξύ, και το
βασικό πρόβλημα πρόσβασης της ΒΙΠΕ με τη διάνοιξη της συνδετι-
κής οδού, η κατασκευή της οποίας ήδη άρχισε. 

Συνολικά στη ΒΙ.ΠΕ. Λαμίας υλοποιούνται: 
1. Έργα αναβάθμισης και παρεμβάσεις προστασίας του περιβάλ-

λοντος, με στήριξη από το ΕΠΑΝ συνολικού προϋπολογισμού
706 χιλ. ευρώ. 
Στα έργα αυτά περιλαμβάνονται: 
• Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
• Μελέτη έργων επεξεργασίας νερού
• Κατασκευή έργων βελτίωσης ποιότητας και άμεσης επεξερ-

γασίας νερού
• Υδρογεωλογική μελέτη εντοπισμού ρύπανσης των υδροφό-

ρων στρωμάτων και υλοποίηση των συμπερασμάτων της
• Αναβάθμιση Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων 
Τα έργα αυτά βρίσκονται σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό υλο-
ποίησης: Έχουν εκπονηθεί όλες οι μελέτες, και έχουν ξεκινήσει τα
έργα τόσο για τη βελτίωση ποιότητας νερού όσο και για την ανα-
βάθμιση της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων.

2. Έργα δημιουργίας Πυροσβεστικού Σταθμού, συνολικού προ-
ϋπολογισμού 3,6 εκ. ευρώ, στα οποία περιλαμβάνονται:
• Κατασκευή κτιρίου
• Προμήθειες εξοπλισμού 
• Συνδέσεις με Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας 
Η υλοποίηση του έργου αυτού προχωρά με γρήγορους ρυθμούς
και η παράδοση του αναμένεται έως τον ερχόμενο Οκτώβριο.

3. Έργα αναβάθμισης της ΒΙΠΕ μεταξύ των οποίων και το κτίριο που
θεμελιώνουμε σήμερα μέσω του Περιφερειακού Επιχειρησιακού
Προγράμματος συνολικού προϋπολογισμού 530 χιλ. ευρώ. 
Από τα έργα αυτά, το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού έχει ήδη ολο-
κληρωθεί ενώ έχει γίνει και η εκπόνηση των υπόλοιπων προβλε-
πόμενων μελετών. 

4. Έργα διαπλάτυνσης του χειμάρρου και ανύψωσης του παράλλη-
λου αγροτικού δρόμου, με σκοπό την αντιπλημμυρική προστασία
της ΒΙ.ΠΕ και τη βελτίωση της αποστράγγισης της ευρύτερης κτη-
ματικής περιοχής, συνολικού προϋπολογισμού 332 χιλ. ευρώ.
Τα έργα αυτά υλοποιούνται σε συνεργασία, (η οποία οφείλω να
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πω ότι είναι άριστη) με την Ανώνυμη Εταιρεία ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ, στην
οποία αξίζουν συγχαρητήρια. Έχουν ενταχθεί στο Πρόγραμμα Αν-
ταγωνιστικότητα και το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Στερεάς Ελλάδος και έχουν επιδότηση που φθάνει μέχρι και 50%. 
Η αναβάθμιση των επιχειρηματικών υποδομών αποτελεί κεντρική

προτεραιότητα για τη Νέα Διακυβέρνηση και εντάσσεται στη συνολική
πολιτική που υλοποιούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας του Έλληνα. Δεν χρειάζεται, νο-
μίζω, να εξάρω τα πλεονεκτήματα της χωροθέτησης των επιχειρημα-
τικών δραστηριοτήτων σε σύγχρονες, λειτουργικές βιομηχανικές και
επιχειρηματικές περιοχές. Περιορίζομαι να πω ότι δίνουμε ιδιαίτερη
έμφαση σε δύο στόχους:

Πρώτον: Στην άμβλυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη
συνακόλουθη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων.

Και δεύτερον: Στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εγκατε-
στημένων επιχειρήσεων με την επίτευξη οικονομιών κλίμακας και κατ’
επέκταση στην προσέλκυση περισσότερων επενδύσεων. 

Για τους σκοπούς αυτούς, από τις αρχές του 2004, σχεδιάσαμε
και υλοποιούμε, ένα μακρόπνοο πρόγραμμα που περιλαμβάνει:

Πρώτον, τον εκσυγχρονισμό των 32 υφισταμένων Βιομηχανικών
και Επιχειρηματικών Περιοχών. 

Δεύτερον, τη δημιουργία 20 νέων σε όλη την επικράτεια. 
Και τρίτον, τη δημιουργία Πυροσβεστικών Σταθμών σε 6 ΒΕΠΕ.
Συνολικά, δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται υποδομές για την εγ-

κατάσταση επιχειρήσεων σε περισσότερα από 20.000 στρέμματα,
ενώ οι ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν
τις 10.000, σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Ο συνολικός προϋπο-
λογισμός ξεπερνά τα 230 εκ. ευρώ. Η πορεία του έργου εξελίσσεται
με τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο. 

Επιτρέψατέ μου να δώσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία:
 Με καθυστέρηση 15 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις μία διετία

η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (από τα Υπουργεία
Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.), για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών
όρων για όλες τις ΒΕΠΕ. Υπεγράφηκαν επίσης οι συμβάσεις με
τους φορείς υλοποίησης των έργων, η υλοποίηση των οποίων γί-
νεται σύμφωνα με το σχεδιασμό. 

 Ως το τέλος του 2006, εκταμιεύτηκαν συνολικά 12,3 εκ. ευρώ από
τα οποία 6,2 εκ. ευρώ μέσω του ΕΠ.ΑΝ. και 6,1 εκ ευρώ μέσω
των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ποσά
αυτά αντιστοιχούν σε ποσοστό απορρόφησης 14,3%, το οποίο
εκτιμάται ότι στο τέλος του χρόνου θα φτάσει το 55% και στο τέλος
του 2008 θα ξεπεράσει το 90%. Σημειώνω ότι στο πλαίσιο της
δράσης του ΕΠΑΝ για τη μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε
ΒΕΠΕ, έχουν ενταχθεί συνολικά 141 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις,
με συνολικό προϋπολογισμό 25,6 εκ. ευρώ. 

796



Τα έως τώρα αποτελέσματα είναι θετικά και εμπνέουν αισιοδοξία.
Δεν επαναπαυόμαστε όμως σ’ αυτά! Έχουμε το βλέμμα στραμμένο
στο μέλλον. Στόχος μας είναι η ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των προ-
βλημάτων. 

Για το σκοπό αυτό, προωθούμε άμεσα προς ψήφιση από το Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο το νέο Νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα,
που θα δώσει απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα βιομηχανικής χω-
ροθεσίας. Βασικό στοιχείο είναι ότι υιοθετείται μια συνολική αντίληψη
που αντιμετωπίζει το Επιχειρηματικό Πάρκο ως ευρύτερη επιχειρη-
ματική δομή δίνοντάς του τον χαρακτήρα ολοκληρωμένου επενδυτι-
κού σχεδίου. 

Ανάμεσα στ’ άλλα:
 Διευρύνει τις δυνατότητες για ανάπτυξη διαφόρων τύπων Επιχει-

ρηματικών Πάρκων από πολλούς φορείς 
 Απλοποιεί τις διαδικασίες εγκρίσεων και παρακολούθησης των

έργων, διευκολύνοντας τον επενδυτή
 Απλοποιεί τις διαδικασίες για εγκατάσταση των επιχειρήσεων

εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου
 Εισάγει την έννοια της αυτοδιαχείρισης του πάρκου, σε καθορι-

σμένο πλαίσιο που έχει να κάνει κυρίως με την προστασία του
περιβάλλοντος. 

 Καθορίζει ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης για τις
άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις
Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του

είναι ιδιαίτερα σημαντικά.
Το πρόγραμμα ανάπτυξης νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων

ΒΕΠΕ αποτελεί μέρος της γενικότερης πολιτικής του Υπουργείου Ανά-
πτυξης για την τόνωση της ανταγωνιστικότητας και της επιχειρηματι-
κότητας. Αφενός δημιουργούνται κατάλληλες υποδομές για την
υποδοχή και απρόσκοπτη ανάπτυξη των επιχειρήσεων και αφετέρου
ενισχύουμε τις ίδιες τις επιχειρήσεις για την υλοποίηση των επενδύ-
σεων τους. Αιχμή του δόρατος αποτελούν ο νέος Αναπτυξιακός
Νόμος και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα. Για την
Στερεά Ελλάδα, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου, έχουν υπο-
βληθεί στην Περιφέρεια και στο Υπουργείο Ανάπτυξης 168 Επενδυ-
τικά σχέδια συνολικού Προϋπολογισμού 171 εκ. ευρώ και έχουν
εγκριθεί 91 σχέδια με προϋπολογισμό 90 εκ. ευρώ. Επιπλέον μεγά-
λος αριθμός επενδυτικών σχεδίων έχει υποβληθεί στην Κεντρική Υπη-
ρεσία του Υπουργείο Οικονομικών Στο Νομό Φθιώτιδας υλοποιείται,
ήδη, μια ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσπάθεια μέσω όλων των
προγραμμάτων του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙ-
ΚΟΤΗΤΑ. Μέχρι σήμερα, λοιπόν, έχουν ενισχυθεί από το από το πρό-
γραμμα αυτό συνολικά 137 επιχειρήσεις για έργα συνολικού
προϋπολογισμού 21,5 εκ. ευρώ με τη Δημόσια Δαπάνη να ανέρ-
χεται σε 10,4 εκ. ευρώ. 
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Ειδικότερα, στο σύνολο του Νομού :
Μέσω της Δράσης για τον Οργανωτικό Εκσυγχρονισμό των

Επιχειρήσεων, έχουν ενισχυθεί 16 επιχειρήσεις για έργα προϋπο-
λογισμού 226,7 χιλ. ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 90,6 χιλ. ευρώ. 
 Μέσω της Δράσης για τα Επιχειρηματικά Σχέδια Υφιστάμενων

Μεσαίων Επιχειρήσεων Μεταποίησης και Εργαστηρίων Πα-
ροχής Υπηρεσιών Ποιότητας, έχουν ενισχυθεί 3 επιχειρήσεις
για έργα προϋπολογισμού 5,18 εκ. ευρώ, με Δημόσια Δαπάνη
2,6 εκ. ευρώ. 

 Μέσω της Δράσης για τα Επιχειρηματικά Σχέδια Πολύ Μικρών
και Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, έχουν ενισχυθεί 44 επιχει-
ρήσεις, για έργα προϋπολογισμού 9,8 εκ. ευρώ με Δημόσια Δα-
πάνη 4,5 εκ. ευρώ.

 Μέσω της Δράσης για την Ενίσχυση της Νεανικής Επιχειρη-
ματικότητας, έχουν ενισχυθεί 45 επιχειρήσεις, για έργα προϋπο-
λογισμού 3,5 εκ. ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 1,8 εκ. ευρώ.

 Μέσω της Δράσης για την Ενίσχυση της Γυναικείας Επιχειρη-
ματικότητας, έχουν ενισχυθεί 26 επιχειρήσεις, για έργα προϋπο-
λογισμού 2,1 εκ. ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 1,1 εκ. ευρώ.

 Μέσω της Δράσης για την Ενίσχυση Περιβαλλοντικών Σχε-
δίων, έχουν ενισχυθεί 2 επιχειρήσεις, για έργα προϋπολογισμού
326 χιλ. ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 163 χιλ. ευρώ.

 Μέσω της Δράσης για την Ενίσχυση της Δημιουργίας και Επέ-
κτασης Μονάδων για τη διαχείριση ή/και αξιοποίηση απο-
βλήτων, έχει ενισχυθεί 1 επιχείρηση, για έργα προϋπολογισμού
468 χιλ. ευρώ με Δημόσια Δαπάνη 187 χιλ. ευρώ.

 Μέσω των Προγραμμάτων «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» και «Ψη-
φιακό Μέλλον», (που εντάσσονται στο Επιχειρησιακό Πρό-
γραμμα ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ) ενισχύθηκαν 19
επιχειρήσεις, για έργα προϋπολογισμού 3 εκ. ευρώ, με Δημόσια
Δαπάνη 1,4 εκ. ευρώ.
Από εδώ, τη Λαμία, το κέντρο της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας,

θέλω να υπογραμμίσω, με τη μεγαλύτερη έμφαση, τη δέσμευση του
Υπουργείου Ανάπτυξης, για την ανάπτυξη της Περιφέρειας, για την
αξιοποίηση του αναπτυξιακού δυναμικού του συνόλου της χώρας.
Μέσα στα τρία αυτά χρόνια της Νέας Διακυβέρνησης δουλέψαμε εν-
τατικά για να μην χαθεί ούτε ένα ευρώ από τα κονδύλια της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης. Στο μικρό αυτό χρονικό διάστημα, υλοποιούμε έργα στις
Βιομηχανικές Περιοχές που για να γίνουν στο παρελθόν χρειάστηκαν
περισσότερα από 40 χρόνια. Την προσπάθεια αυτή θα τη συνεχί-
σουμε και θα την ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο με το Εθνικό Στρα-
τηγικό Πλαίσιο της νέας Προγραμματικής Περιόδου. 

Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια για τις εργασίες του έργου που
θεμελιώνουμε σήμερα και ό,τι καλύτερο στις Επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες σε αυτήν τη Βιομηχανική Περιοχή. 
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Η δημιουργία Δικτύου Προστασίας Καταναλωτή 
στα Δυτικά Βαλκάνια 

Αθήνα, 9 Μαΐου 2007

Υπεγράφη χθες (8 Μαΐου 2007) στο υπουργείο Ανάπτυξης το
Μνημόνιο Συνεργασίας για τη δημιουργία Δικτύου Προστασίας Κατα-
ναλωτών Δυτικών Βαλκανίων. 

Στην εκδήλωση παρευρίσκονταν και μίλησαν ο υπουργός Ανά-
πτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανάπτυξης Γιάννης Πα-
παθανασίου, o υπουργός Υγείας πρώην Γιουγκοσλαβικής
Δημοκρατίας της Μακεδονίας I. Selmani, ο υφυπουργός Εξωτερικού
Εμπορίου και Οικονομικών Σχέσεων της Βοσνίας Ερζεγοβίνης N.
Pandurevic, ο υφυπουργός Γεωργίας, Τροφίμων και Προστασίας Κα-
ταναλωτή της Δημοκρατίας της Αλβανίας N. Faslia, ο γενικός γραμ-
ματέας Καταναλωτή Γιάννης Οικονόμου και η γενική γραμματέας
του υπουργείου Εμπορίου, Τουρισμού και Υπηρεσιών της Δημοκρα-
τίας της Σερβίας G. Totic. 

Επίσης, παρευρίσκονταν ο γενικός γραμματέας Ενημέρωσης
Πάνος Λειβαδάς, ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος Βαγ-
γέλης Αντώναρος, ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Στερεάς Ελ-
λάδος, πρώην γενικός γραμματέας Καταναλωτή, Αθανάσιος
Σκορδάς, ο πρόεδρος του Συνηγόρου Καταναλωτή Γιάννης Αδαμό-
πουλος και ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ καθηγητής Γιάννης Βλέμμας.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας στην ομιλία του
στην εκδήλωση αυτή τόνισε τα εξής:

«Αισθανόμαστε ιδιαίτερη χαρά για μια σημαντική στιγμή για όλες
τις χώρες της γειτονιάς μας, με τη σημερινή υπογραφή του μνημονίου
συνεργασίας για τη συγκρότηση του Δικτύου Προστασίας Καταναλω-
τών Δυτικών Βαλκανίων.

Δράττομαι της ευκαιρίας να καλωσορίσω στην Ελλάδα τους συ-
ναδέλφους υπουργούς από την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία
της Μακεδονίας, από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και την Αλβανία και τη
γενική γραμματέα του ομολόγου υπουργείου από τη Σερβία. Και βε-
βαίως, να ευχαριστήσω το υπουργείο Εξωτερικών, την υπουργό
κυρία Μπακογιάννη και τον υφυπουργό κ. Στυλιανίδη για τη συνερ-
γασία που είχαμε μέχρι σήμερα, για να φτάσουμε στη σημερινή
ημέρα, πρώτα με το Θανάση Σκορδά, ως γενικό γραμματέα Κατα-
ναλωτή και στη συνέχεια με τον Γιάννη Οικονόμου και, βεβαίως, να
σημειώσω την παρουσία εδώ του Συνηγόρου του Καταναλωτή, του
Γιάννη Αδαμόπουλου και του προέδρου του ελληνικού φορέα για
την ασφάλεια των τροφίμων του ΕΦΕΤ, τον καθηγητή τον κ. Βλέμμα
και, βεβαίως, να ευχαριστήσω για την παρουσία του γενικού γραμμα-
τέα Ενημέρωσης, του Πάνου Λειβαδά και του αναπληρωτή κυβερ-
νητικού εκπροσώπου, του κ. Αντώναρου.
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Και εγώ και ο Γιάννης Παπαθανασίου με τέτοιες στιγμές και τέ-
τοιες πρωτοβουλίες αισθανόμαστε ιδιαίτερη ικανοποίηση γιατί, σε επί-
πεδο περιφερειακής συνεργασίας, μπαίνουν σταθερά βήματα μετά το
σημαντικό γεγονός για την περιοχή μας, την υπογραφή της συνθήκης
για την Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μεταξύ
των χωρών μας, αλλά και των άλλων γειτονικών χωρών που θα
προσδιορίσει για τις επόμενες δεκαετίες, την κοινή πορεία για συνερ-
γασία, ανάπτυξη και ειρήνη στην περιοχή και, βεβαίως, με τη σταθερή
μας απόφαση υποστήριξης της ευρωπαϊκής προοπτικής και των
άλλων κρατών μελών της περιοχής, ώστε η Νοτιοανατολική Ευρώπη
ολόκληρη, μετά τη Ρουμανία και τη Βουλγαρία, ν’ αποτελέσουν μέλη
της ευρωπαϊκής οικογένειας. 

Θέλω, επίσης, με την ίδια ευκαιρία να σημειώσω ότι το υπουργείο
Ανάπτυξης και οι προσπάθειες τις οποίες θα κάνουμε και στη συνέ-
χεια, όχι μόνο σ’ αυτό τον τομέα αλλά και σε άλλους τομείς, και θέλω
οι συνάδελφοι από τις γειτονικές χώρες να κρατήσουν καλή σημεί-
ωση, ότι μπορούμε να βρεθούμε δίπλα τους για θέματα τυποποίησης,
πιστοποίησης και μετρολογίας, όπου η χώρα μας διαθέτει υψηλής
ποιότητας υπηρεσίες σ’ αυτό τον τομέα και διεθνώς αναγνωρισμένους
οργανισμούς, ώστε να στήσουν ανάλογες υπηρεσίες και οργανισμούς
για τις δικές τους χώρες.

Και, βέβαια, να υπογραμμίσω ότι θα συνεχίσουμε αυτή τη στήριξη
ανυπόκριτα, με την πεποίθηση των ίδιων σκέψεων και ιδεών που σας
ανέφερα και στην αρχή. Έγνοια μας είναι ο πολίτης καταναλωτής. Και
εγώ και ο Γιάννης Παπαθανασίου, συνηθίζουμε πριν από τη λέξη
«καταναλωτής» ν’ αναδεικνύουμε τη λέξη «πολίτης - καταναλωτής».
Στις δημοκρατίες που ζούμε, το σημείο αναφοράς μας είναι ο πολίτης,
και στη συνέχεια οι άλλες ιδιότητές του.

Και, βεβαίως, να παίρνουμε όλα τα μέτρα που χρειάζονται για να
ενισχύσουμε τη θέση του να διαλέγει, να επιλέγει και να προτιμά, εμείς
όμως να έχουμε θωρακίσει τη δική του παρουσία και συμμετοχή, γιατί
χωρίς τη δική του συμμετοχή καμία πολιτεία, κανένα σύστημα, κανένα
θεσμικό πλαίσιο δε μπορεί να εξασφαλίσει και τ’ αυτονόητα που οφεί-
λει ο ίδιος ο πολίτης ως ενεργός πολίτης καταναλωτής να συμμετέχει
και να στηρίζει τις προσπάθειες τις οποίες κάνουν οι κυβερνήσεις και
οι πολίτες των κρατών μελών και από τις χώρες που σήμερα φιλοξε-
νούνται εδώ και ξεκινούμε αυτό το σημαντικό βήμα.

Και με την ιδιότητα του πρώην υπουργού Υγείας θέλω να υπο-
γραμμίσω τη σημασία της υγείας, ιδιαίτερα για τις νέες γενιές. Οι κα-
ταναλωτικές συνήθειες, οι διατροφικές συνήθειες, παίζουν πολύ
σημαντικό ρόλο για την ευρωστία ενός έθνους και, συνεπώς, αποτε-
λούν τη βάση κάθε προοπτικής και ανάπτυξης. Και στο βαθμό που
όλοι επιλέγουμε τις καλύτερες των πρακτικών, αλλά και εναρμονί-
ζουμε τις νομοθεσίες μας, με την κατάργηση των συνόρων που ου-
σιαστικά έχει πραγματοποιηθεί και τη διακίνηση των πληθυσμών, να
αισθάνονται σε όποια χώρα και να πηγαίνουν, ασφάλεια για τα τρό-
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φιμα που καταναλώνουν, για τα προϊόντα που αγοράζουν, αλλά και
τις υπηρεσίες που χρησιμοποιούν. 

Αυτό είναι το καθήκον, αυτή είναι η αποστολή μας, και σε συνερ-
γασία μαζί σας, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητή γενικέ γραμματέα,
το υπουργείο Ανάπτυξης αλλά και οι φορείς που εποπτεύονται από
το υπουργείο, όπως είναι ο ΕΦΕΤ ή η ανεξάρτητη Αρχή ο Συνήγορος
του Καταναλωτή, ένας πρωτοποριακός θεσμός για ολόκληρη την Ευ-
ρώπη και χαίρομαι που βλέπω εδώ και τον Πρόεδρο της Αρχής και
τον Αναπληρωτή του όπως και εκπροσώπους από καταναλωτικές
Οργανώσεις, από κοινού μπορούμε να τα καταφέρουμε καλύτερα και
να καταφέρουμε περισσότερα.

Και πάλι συγχαρητήρια για τη σημερινή ημέρα, σας καλωσορίζω
και πάλι στην Ελλάδα. Εύχομαι καλή διαμονή αλλά και καλή συνέχεια
τέτοιων πρωτοβουλιών και σε άλλα θέματα και σε άλλα επίπεδα.» 

801



Μεγάλη βελτίωση 
στην «Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα»

Αθήνα, 10 Μαΐου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά τη δημοσί-
ευση των στοιχείων για την κατάταξη της Ελλάδας στην Παγκό-
σμια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα: World
Competitiveness Yearbook 2007, του International Institute for
Management Development (IMD), έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που δημοσιεύθηκαν για την
Παγκόσμια Επετηρίδα για την Ανταγωνιστικότητα: World Competitive-
ness Yearbook 2007, του International Institute for Management De-
velopment (IMD), η Ελλάδα:
 Διατηρεί την περυσινή της θέση στη γενική κατάταξη (36η με-

ταξύ 55 χωρών),
 Βελτιώνει την απόλυτη βαθμολογία της κατά 6,06% (από

54.149 το 2006, σε 57.431 φέτος),
 Πετυχαίνει τη μεγαλύτερη βελτίωση, κατά 10 θέσεις, στον τομέα

«Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα» (από 40η το 2006, στην
30η το 2007),

 Ανεβαίνει 5 θέσεις στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελε-
σματικότητας» (από 40η το 2006, στην 35η το 2007).
Έτσι, η Ελλάδα φέτος ακολουθεί την περυσινή πορεία, όταν για

πρώτη φορά, μετά το 2001, βελτίωσε τη θέση της στη συνολική διεθνή
κατάταξη ανταγωνιστικότητας του IMD, και επιβεβαιώνει την ανα-
στροφή της πτωτικής πορείας, διατηρώντας την 36η θέση μεταξύ
55 χωρών.

Επιπλέον, η Ελλάδα βελτιώνει σημαντικά την απόλυτη βαθ-
μολογία της, η οποία υπολογίζεται με τη χρήση σειράς μακροοικο-
νομικών δεικτών, στατιστικών στοιχείων και ερωτηματολογίων
επιχειρηματιών και στελεχών επιχειρήσεων.

Η συγκεκριμένη βαθμολογία, αναλύεται σε τέσσερις συγκεκριμέ-
νους τομείς:
1. Κυβερνητική Αποτελεσματικότητα,
2. Επιχειρηματική Αποτελεσματικότητα,
3. Οικονομική Απόδοση, και
4. Υποδομές.

Στον τομέα της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας», ξεχω-
ρίζει η επίδοση της Χώρας στους επιμέρους δείκτες Κυβερνητικές
Επιχορηγήσεις προς επιχειρήσεις (4η θέση μεταξύ των 55 χωρών),
Σταθερότητα της συναλλαγματικής ισοτιμίας (2η θέση), Διαχείριση των
δημόσιων οικονομικών (10η θέση).

Επίσης, στον τομέα της «Επιχειρηματικής Αποτελεσματικότη-
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τας» ξεχωρίζει η θέση της Ελλάδας στην Παραγωγικότητα της ερ-
γασίας σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (20η θέση), στο γεγονός ότι
η Διαφυγή επιστημόνων στο εξωτερικό δεν αποτελεί εμπόδιο στην αν-
ταγωνιστικότητα της ελληνικής οικονομίας (22η θέση), στη Συνολική
παραγωγικότητα σε Μονάδες Αγοραστικής Δύναμης (23η θέση), στον
Επενδυτικό κίνδυνο (26η θέση), στο ότι Η κεφαλαιαγορά προσφέρει
επαρκή χρηματοδότηση στις επιχειρήσεις (27η θέση).

Μικρές απώλειες καταγράφει η θέση της Χώρας: 
1. στον τομέα της «Οικονομικής Απόδοσης», κατά τρεις θέσεις

(από την 43η το 2006, βρίσκεται πλέον στην 46η), και
2. στον τομέα των «Υποδομών», κατά πέντε θέσεις (από την 29η

του 2006 βρίσκεται στην 34η το 2007).

Παρά την υποχώρηση στους δύο αυτούς τομείς, η Έκθεση του
IMD επισημαίνει ορισμένα δυνατά σημεία της Ελλάδας σε επιμέρους
δείκτες τους, όπως:

Τομέας Οικονομικής Απόδοσης:
1. Έσοδα από τον τουρισμό ως % του ΑΕΠ (13η θέση),
2. Εξαγωγές εμπορικών υπηρεσιών ως % του ΑΕΠ (19η θέση),
3. Οι συναλλαγματικές ισοτιμίες βοηθούν την ανταγωνιστικότητα των

επιχειρήσεων (20η θέση),
4. ΑΕΠ κατά κεφαλή σε $ (21η θέση).

Τομέας Υποδομών:
5. Αναλογία μαθητών - καθηγητών στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

(1η θέση), 
6. Αναλογία μαθητών - δασκάλων στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

(6η θέση), 
7. Γλωσσικές δεξιότητες των εργαζομένων (11η θέση),
8. Το ενδιαφέρον των νέων για τις επιστήμες (12η θέση).

Σημειώνουμε επίσης ότι στη φετινή κατάταξη υποχωρούν σε
σχέση με πέρυσι 28 χώρες, βελτιώνουν την κατάταξή τους 18, ενώ 7
χώρες διατηρούν την ίδια θέση με πέρυσι. Μεταξύ των χωρών που
υποχωρούν περιλαμβάνονται: η Ιαπωνία (8 θέσεις), η Φινλανδία (7
θέσεις), η Νότια Αφρική (12 θέσεις), η Αυστραλία (6 θέσεις), και η
Τουρκία (5 θέσεις). 

Συνεπώς, και φέτος, η Έκθεση του IMD επιβεβαιώνει τη θε-
τική πορεία της ελληνικής οικονομίας και της ανταγωνιστικότη-
τάς της. Μετά από 5 χρόνια συνεχούς υποχώρησης, η Ελλάδα
κατάφερε για πρώτη φορά το 2006 να σταματήσει την έντονα πτωτική
πορεία και να αναβαθμίσει τη θέση της. Φέτος, διατηρεί την περυσινή
της κατάταξη και βελτιώνει σημαντικούς δείκτες της συγκεκριμένης
Έκθεσης, με σημαντικότερη τη βελτίωση κατά 10 θέσεις στον τομέα
της «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας». 
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Η θετική αποτίμηση της Κυβέρνησης και της προσπάθειας που
κάνει τα τελευταία τρία χρόνια να νοικοκυρέψει τα δημόσια οικονομικά
και να επιταχύνει την υγιή ανάπτυξη σε όλη τη Χώρα, καταγράφεται
και επιβραβεύεται από πολλούς Διεθνείς οργανισμούς και εν προκει-
μένω από το IMD.

Συνεχίζουμε τις μεταρρυθμίσεις που έχει ανάγκη ο τόπος, τις με-
ταρρυθμίσεις που περιμένουν οι πολίτες της Χώρας, με κοινωνική συ-
ναίνεση, με διαβούλευση, αλλά και με πλήρη γνώση του χαρακτήρα
του επείγοντος που έχουν ορισμένες από αυτές.

Στην εποχή της οικονομίας της γνώσης και της παγκοσμιότητας
των οικονομιών επιλέγουμε το δρόμο της ανάπτυξης, της ποιότητας
και της εξωστρέφειας.

Στόχος μας είναι η Ελλάδα της ποιότητας, της εξωστρέφειας, της
καινοτομίας. Μια Ελλάδα παραγωγική, με αυξημένη κοινωνική συ-
νοχή και ευημερία για όλους τους πολίτες.»
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Νέα Επιτροπή για τα 
«Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας» 

Αθήνα, 11 Μαΐου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ύστερα από εισή-
γηση του γενικού γραμματέα Βιομηχανίας, Σπύρου Παπαδόπουλου,
υπέγραψε την απόφαση για τη συγκρότηση της Επιτροπής Αξιολό-
γησης των προτάσεων των υποψηφίων για την πρωτοβουλία της Ε.Ε.
«Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας» έτους 2007.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης έχει ως εξής:
1. Θεόδωρος Παπαλεξόπουλος, πρώην πρόεδρος ΣΕΒ, ως πρό-

εδρος.
2. Πάτροκλος Γεωργιάδης, γενικός γραμματέας του υπουργείου

Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ως μέλος.
3. Σπύρος Παπαδόπουλος, γενικός γραμματέας Βιομηχανίας του

υπουργείου Ανάπτυξης, ως μέλος.
4. Κων/νος Μουτζούρης, πρύτανης Ε.Μ.Π., ως μέλος.
5. Ελευθέριος Σκανδάλης, διευθύνων σύμβουλος του ΕΟΜΜΕΧ,

ως μέλος.
6. Γεώργιος Κασιμάτης, πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμε-

λητηρίων Ελλάς, ως μέλος.
7. Σωτήριος Μαγόπουλος, πρόεδρος Β.Ε. Θεσσαλονίκης, ως

μέλος.

Υπογραμμίζεται η σημασία της πρωτοβουλίας αυτής για την ενί-
σχυση της επιχειρηματικότητας ως αποφασιστικού παράγοντα για τη
βελτίωση της Ανταγωνιστικότητας στη χώρα μας. Επισημαίνεται, επί-
σης, ότι η πρωτοβουλία υλοποιείται για δεύτερο συνεχόμενο έτος στο
πλαίσιο του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού για την επιβράβευση της
Αριστείας στην προώθηση της Επιχειρηματικότητας σε τοπικό και πε-
ριφερειακό επίπεδο. Στόχος του εθνικού διαγωνισμού είναι η ενίσχυση
του επιχειρηματικού πνεύματος ως στοιχείου της αυτοδιοικητικής δρά-
σης και οι προτάσεις που θα συγκεντρώσουν τη μεγαλύτερη βαθμο-
λογία, βάσει των προκαθορισμένων κριτηρίων, θα βραβευθούν σε
εθνικό επίπεδο και στη συνέχεια θα προωθηθούν στην Ευρωπαϊκή
Επιτροπή προκειμένου να συμμετάσχουν στον ευρωπαϊκό διαγωνι-
σμό μαζί με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
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θεμελίωση του νέου κέντρου εξυπηρέτησης 
των εγκατεστημένων επιχειρήσεων 

στη Βιομηχανική Περιοχή Καρδίτσας
Αθήνα, 12 Μαΐου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμ-
ματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος επισκέφθηκαν σήμερα
τη ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας, επιθεώρησαν τα έργα και ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης θεμελίωσε το νέο Κέντρο Εξυπηρέτησης των Εγκατεστημένων
στη ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας Επιχειρήσεων. 

Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης
και την ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Α.Ε., παρευρέθησαν ο υφυπουργός Παιδείας
Σπύρος Ταλιαδούρος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας
Τσιάρας, ο νομάρχης Καρδίτσας Φώτης Αλεξάκος, ο πρόεδρος της
Τοπικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Καρδίτσας Γιώργος Κω-
τσός, ο δήμαρχος Παλαμά Βασίλης Καραδήμος, δήμαρχοι και εκ-
πρόσωποι φορέων του Νομού, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου
Καρδίτσας Κώστας Ψημένος, οι πρόεδροι των Συνδέσμων Θεσσα-
λικών Βιομηχανιών Νίκος Ρώμνιος (Λαρίσης) και Απόστολος Πα-
παδούλης (Βόλος), ο πρόεδρος της ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ Παναγιώτης
Γιαννόπουλος, ο τέως γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Κεντρι-
κής Ελλάδας Κώστας Έξαρχος, ο πρόεδρος της Εταιρίας Παροχής
Αερίου Θεσσαλίας Τάσος Παππής και ο γενικός διευθυντής της Πε-
ριφέρειας Θεσσαλίας Κώστας Μέγας. Τα εγκαίνια ευλόγησε ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Θεσσαλιώτιδος και Φαναριοφερσάλων κ.κ.
Κύριλλος. 

Ακολουθεί η ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σι-
ούφα:

«Η Καρδίτσα είναι ο Τόπος μου. Είμαι πάντα ευτυχής να βρίσκο-
μαι εδώ. Σήμερα ακόμη πιο πολύ. Κι’ αυτό γιατί είμαστε όλοι εδώ,
μέλη της Κυβέρνησης, Βουλευτές, πολιτικοί, αυτοδιοικητικοί επιχειρη-
ματικοί και παράγοντες –όχι μόνο της Καρδίτσας, αλλά και από όλη
την Περιφέρεια Θεσσαλίας- για να θεμελιώσουμε ένα σημαντικό έργο
υποδομής. Ένα έργο που πρόκειται να υποστηρίξει τη λειτουργία των
ήδη εγκατεστημένων επιχειρήσεων στη ΒΙ.ΠΕ Καρδίτσας, αλλά και
να δράσει ως καταλύτης για την προσέλκυση και άλλων επιχειρή-
σεων. Η κατασκευή του Κέντρου Διοίκησης αποτελεί μέρος του προ-
γράμματος για την αναβάθμιση της Βιομηχανικής Περιοχής, που
φτάνει τις 500 χιλ. ευρώ και βρίσκεται σε ικανοποιητικό στάδιο υλο-
ποίησης. 

Το πρόγραμμα αυτό εντάσσεται σε ένα συνολικό έργο για την ανα-
βάθμιση των επιχειρηματικών και βιομηχανικών υποδομών. Κι αυτό,
με τη σειρά του, εντάσσεται σε μία συνολική και συγκροτημένη πολι-
τική για την ανάπτυξη της Επιχειρηματικότητας, τη βελτίωση της Αν-
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ταγωνιστικότητας και την προώθηση της εξωστρέφειας, της ελληνικής
οικονομίας. Κυρίως, όμως, για την ενδυνάμωση της περιφερειακής
ανάπτυξης και την άρση των περιφερειακών ανισοτήτων. Είναι πρό-
γραμμα που υπηρετεί το στόχο μας για βιώσιμη ανάπτυξη σ’ ολό-
κληρη τη Χώρα. Ανάπτυξη η οποία στηρίζεται στο τρίπτυχο Ποιότητα
- Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα. Ανάπτυξη, που έχει στο
επίκεντρό της τον άνθρωπο.

Ακολουθούμε συγκροτημένη πολιτική που αποκτά νέα δυναμική
μέσα από το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για τη νέα προ-
γραμματική περίοδο. Γνωρίζετε άλλωστε ότι το 82% των εθνικών και
κοινοτικών πόρων του νέου πλαισίου, που συνολικά ξεπερνούν τα 36
δις ευρώ, κατευθύνεται στην Περιφέρεια.

Βασικά εργαλεία της πολιτικής αυτής που εφαρμόζουμε στο
Υπουργείο Ανάπτυξης είναι, μεταξύ άλλων:
 Ο αναπτυξιακός νόμος με την έντονη περιφερειακή διάστασή του.
 Η ανάπτυξη περιφερειακών πόλων καινοτομίας.
 Η προώθηση των επενδύσεων σε ΑΠΕ και η διείσδυση του φυσι-

κού αερίου.
 Η στενή συνεργασία με τους κρατικούς και κοινωνικούς φορείς

της περιφέρειας.
Υπογραμμίζω ακόμη ότι η Νέα Βιομηχανική Πολιτική στηρίζεται

πρωτίστως:
 Στην ανάπτυξη υποδομών στήριξης της επιχειρηματικότητας.
 Στην απλοποίηση και την επιτάχυνση των διαδικασιών.
 Στην ενθάρρυνση επενδύσεων σε τομείς, που αξιοποιούν τη νέα

τεχνολογία και υλοποιούν καινοτόμες δράσεις.
 Στη στήριξη των επιχειρήσεων κλάδων της οικονομίας που αντι-

μετωπίζουν προβλήματα.
 Στην αναδιάρθρωση των κλάδων της μεταποίησης και την τό-

νωση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.
 Στην ενίσχυση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, με σειρά

μέτρων ανάμεσα στα οποία και η επίλυση των χρηματοοικονομι-
κών προβλημάτων τους.

 Στην απλοποίηση των προγραμμάτων του Κοινοτικού Πλαισίου
Στήριξης και τη διεύρυνσή τους για την κάλυψη των αναγκών ενός
μεγάλου αριθμού επιχειρήσεων της Χώρας.

 Στην ενίσχυση των πρωτοβουλιών που αναπτύσσονται για τη
βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων και υπη-
ρεσιών.
Γνωρίζετε ότι η Νέα Οικονομική και Αναπτυξιακή πολιτική που

εφαρμόζουμε παράγει ήδη σημαντικά και απτά αποτελέσματα.
 Βελτιώνονται τα μακροοικονομικά μεγέθη της χώρας.
 Βελτιώνεται το επιχειρηματικό και επενδυτικό κλίμα. 
 Δημιουργούνται σύγχρονες υποδομές σε όλη τη Χώρα.
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 Αναζωογονείται και αναπτύσσεται η Περιφέρεια, με γοργούς ρυθ-
μούς.

 Βελτιώνεται η ποιότητα ζωής και η καθημερινότητα των πολιτών. 
Συστατικό κομμάτι της Νέας Βιομηχανικής Πολιτικής αποτελεί, η

ενδυνάμωση των υποδομών για την υποδοχή επιχειρήσεων και η Ανά-
πτυξη των Βιομηχανικών Επιχειρηματικών Περιοχών (ΒΕΠΕ). Στο
πλαίσιο αυτό, από τις αρχές του 2004, σχεδιάσαμε και υλοποιούμε,
ένα μακρόπνοο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 32 υφισταμένων
Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και δημιουργίας 20 νέων
σε όλη την επικράτεια, ύψους 230 εκατ. ευρώ, καθώς και έργα δημι-
ουργίας Πυροσβεστικών Σταθμών σε 6 ΒΕΠΕ, συνολικού προϋπολο-
γισμού 21,5 εκατ. ευρώ. 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 χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Η πο-
ρεία του έργου εξελίσσεται με τον πιο ικανοποιητικό τρόπο. 

Επιτρέψτε μου όμως να δώσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία:
 Με καθυστέρηση 15 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις μία διετία

η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (Υπουργεία Ανάπτυ-
ξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.) για τις εγκρίσεις περιβαλλοντικών όρων για
όλες τις ΒΕΠΕ. Υπεγράφηκαν, επίσης, οι σχετικές συμβάσεις και
η υλοποίηση των έργων προχωρά σύμφωνα με το σχεδιασμό. 

 Μέχρι το τέλος του 2006 εκταμιεύτηκαν συνολικά 12,3 εκ. ευρώ
(6,2 εκ. ευρώ μέσω του ΕΠ.ΑΝ. και 6,1 εκ ευρώ μέσω των Περι-
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων).

 Παράλληλα, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης του ΕΠΑΝ για τη
μετεγκατάσταση επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ, έχουν ενταχθεί συνολικά
141 Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό
25,6 εκ. ευρώ. 
Ειδικότερα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, έχουμε θέσει σε εφαρ-

μογή ένα τεράστιο έργο ανάπτυξης των βιομηχανικών υποδομών, με
συνολικό προϋπολογισμό 11 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα αυτό πε-
ριλαμβάνει:
1ον Την αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Λάρισας, συνολικού προϋπολογι-

σμού 510 χιλ. ευρώ. Τα έργα προχωρούν με γοργούς ρυθμούς:
Έχουν, ήδη, εκπονηθεί η μελέτη για το Κτίριο Διοίκησης, η κατα-
σκευή του οποίου είναι σε δημοπράτηση. Έχουν ολοκληρωθεί τα
έργα ηλεκτροφωτισμού και διαμόρφωσης του περιβάλλοντος
χώρου. Ολοκληρώνονται σύντομα τα έργα ενίσχυσης του υπάρ-
χοντος δικτύου υδροδότησης. Έχουν εκπονηθεί η μελέτη των πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων και η υδραυλική μελέτη σύνδεσης
των γεωτρήσεων με το δίκτυο. 

2ον Την αναβάθμιση της ΒΙΠΕ Βόλου, συνολικού προϋπολογισμού
390 χιλ. ευρώ. Τα έργα για τα δίκτυα ηλεκτροφωτισμού έχουν και
σε αυτήν την περίπτωση υλοποιηθεί, όπως και τα έργα διαμόρ-
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φωσης του περιβάλλοντος χώρου. Εκπονήθηκε και η μελέτη πε-
ριβαλλοντικών επιπτώσεων.

3ον Την αναβάθμιση ΒΙΟΠΑ Βόλου, συνολικού προϋπολογισμού
698 χιλ. ευρώ. Έχουν ολοκληρωθεί τα έργα ηλεκτροφωτισμού,
ενώ δημοπρατήθηκαν και βαίνουν προς υλοποίηση και τα υπό-
λοιπα έργα υποδομής: (οδικά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης). 

4ον Την κατασκευή Πυροσβεστικού Σταθμού στη ΒΙΠΕ Λάρισας,
ύψους 1,9 εκατ. ευρώ. Οι εργασίες βρίσκονται σε εξέλιξη.

5ον Την ανάπτυξη του ΒΙΠΑ Φαρκαδόνας, συνολικού προϋπολο-
γισμού 7,6 εκατ. ευρώ. Πρόκειται μια νέα υποδομή που θα δώσει,
(μαζί με τη ΒΙΠΕ Καρδίτσας) νέα πνοή στην επιχιερηματικότητα,
σ’ ολόκληρη τη Δυτική Θεσσαλία. Τονίζω στο σημείο αυτό ότι,
(παρά τις όποιες καθυστερήσεις) παρακολουθούμε πολύ στενά
τις διεργασίες, και στηρίζουμε την υλοποίηση του έργου. Και

6ον Τα έργα αυτής εδώ της Βιομηχανικής Περιοχής, για την υλοποίηση
των οποίων έχουν, ήδη, εκταμιευθεί 86 χιλ. ευρώ. Έχουν ολοκλη-
ρωθεί τα έργα ηλεκτροφωτισμού και διαμόρφωσης του περιβάλ-
λοντος χώρου, ενώ προχωρούν και τα δίκτυα ύδρευσης και
αποχέτευσης. Τονίζω ότι μέχρι το τέλος του 2008 πρόκειται να
ολοκληρωθούν όλα τα έργα του Προγράμματος. 
Οφείλω σε αυτό το σημείο να εξάρω τη συνεργασία που έχουμε

για την υλοποίηση των έργων με την Ανώνυμο Εταιρεία ΕΤΒΑ-ΒΙΠΕ
(στην οποία το Ελληνικό Δημόσιο συμμετέχει κατά 35%) τον Πρόεδρο
της κ. Παναγιώτη Γιαννόπουλο, καθώς και τον Πρόεδρο του Ομίλου
της Τράπεζας Πειραιώς, κ. Μιχάλη Σάλλα. Θέλω, επίσης, να ευχαρι-
στήσω το Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας, κ. Σπύρο Παπαδόπουλο,
καθώς και τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, τον αρ-
μόδιο Διευθυντή κ. Ουέρκνεχ, που βρίσκεται εδώ και τα υπόλοιπα
στελέχη, για τις προσπάθειες που καταβάλλουν. 

Επιτρέψτε μου με την ευκαιρία αυτή να αναφερθώ και στο νέο Νο-
μοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, το οποίο προωθούμε άμεσα
προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Δίνουμε, έτσι, απαντή-
σεις σε σύγχρονα ζητήματα βιομηχανικής χωροθεσίας, υιοθετώντας
μια αντίληψη που αντιμετωπίζει το Επιχειρηματικό Πάρκο ως ευρύ-
τερη επιχειρηματική δομή δίνοντάς του τον χαρακτήρα ολοκληρωμέ-
νου επενδυτικού σχεδίου. Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
από την εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα σημαντικά:
 Διευρύνει τις δυνατότητες για την ανάπτυξη διαφόρων τύπων Επι-

χειρηματικών Πάρκων από πολλούς φορείς. 
 Απλοποιεί τις διαδικασίες εγκρίσεων και παρακολούθησης των

έργων, καθώς και τις διαδικασίες για εγκατάσταση των επιχειρή-
σεων εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου.

 Εισάγει την έννοια της αυτοδιαχείρισης του πάρκου, ικανοποιών-
τας ένα πάγιο αίτημα των επιχειρηματικών φορέων. Πάντοτε, βέ-
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βαια, σ’ ένα καθορισμένο πλαίσιο που έχει κυρίως να κάνει με την
προστασία του περιβάλλοντος.
Η ανάπτυξη και η αναζωογόνηση της Περιφέρειας αποτελεί, όπως

είπα, κεντρικό πυλώνα της πολιτικής μας. Στο πλαίσιο της πολιτικής
αυτής, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας πραγματοποιείται, σήμερα, μια
ολοκληρωμένη αναπτυξιακή προσπάθεια, μέσω των συγχρηματοδο-
τούμενων προγραμμάτων του Γ΄ ΚΠΣ, του Αναπτυξιακού Νόμου και
άλλων Εθνικών Πόρων. Ειδικότερα: 
1ον Μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου έχουν υποβληθεί, μέχρι σή-

μερα, στην Περιφέρεια Θεσσαλίας, στην Κεντρική Υπηρεσία του
Υπουργείου Οικονομίας και στο Υπουργείο Ανάπτυξης, 406
Επενδυτικά Σχέδια με συνολικό προϋπολογισμό 602 εκατ.
ευρώ. Από αυτά έχουν εγκριθεί 363 Επενδυτικά Σχέδια, συνο-
λικού προϋπολογισμού 400 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, η Περιφέρεια
Θεσσαλίας έχει εγκρίνει 323 σχέδια προϋπολογισμού 269 εκατ.
ευρώ, το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών έχει εγκρίνει 37
σχέδια προϋπολογισμού 119 εκατ. ευρώ, το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης ενέκρινε 3 σχέδια, συνολικού προϋπολογισμού 12,4 εκατ.
ευρώ.

2ον Στις δράσεις του ΕΠΑΝ, έχουν ενταχθεί συνολικά περισσότερα
από 1.900 έργα, συνολικού προϋπολογισμού 293,1 εκατ.
ευρώ.
Ειδικότερα στο Νομό Καρδίτσας, ενισχύθηκαν από τα Προ-

γράμματα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας 122 επιχειρή-
σεις για την υλοποίηση έργων συνολικού προϋπολογισμού 19,3
εκατ. ευρώ. 
 Σημειώνω ακόμη ότι 65 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν μέσω των Δρά-

σεων για τη Νεανική, τη Γυναικεία και την Επιχειρηματικότητα
ΑμΕΑ. (ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 6,3 εκατ. ευρώ)

 Επιπλέον 42 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν μέσω της Δράσης που
αφορά Επιχειρηματικά Σχέδια Πολύ Μικρών & Μικρομεσαίων
Επιχειρήσεις. (ο συνολικός προϋπολογισμός είναι 12,5 εκατ.
ευρώ).

 Άλλες 13 επιχειρήσεις ενισχύθηκαν μέσω της Δράσης για την Πι-
στοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης της Ποιότητας. (ο συνολικός
προϋπολογισμός είναι187 χιλ ευρώ).

 Μέσα από τον Αναπτυξιακό Νόμο, ενισχύθηκε 1 Ειδικό Επιχειρη-
ματικό Σχέδιο προϋπολογισμού 287,5 χιλ ευρώ. 
Υπογραμμίζω στο σημείο αυτό ότι δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην

υλοποίηση της νέας ενεργειακής πολιτικής. Στο πλαίσιο της προ-
σπάθειας αυτής, Επεκτείνεται το δίκτυο φυσικού αερίου σε Καρ-
δίτσα και Τρίκαλα, με συνολικό προϋπολογισμό 53 εκατ. ευρώ.
Παράλληλα, ο νόμος για τις ΑΠΕ και ο νόμος για τα Βιοκαύσιμα, σε
συνδυασμό με τον Εθνικό Χωροταξικό Σχεδιασμό για τις ΑΠΕ που
έχει καταρτίσει το ΥΠΕΧΩΔΕ, παρέχουν ένα ολοκληρωμένο θεσμικό
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πλαίσιο για την προσέλκυση επενδύσεων σε σύγχρονους, αποδοτι-
κούς τομείς. 

Νέα αναπτυξιακή πνοή αναμένεται να δώσει στην περιοχή ο Περι-
φερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας, προϋπολογισμού 5 εκατ.
ευρώ, η χρηματοδότηση του οποίου εγκρίθηκε. Η δημιουργία του έχει
σκοπό τη στήριξη της στρατηγικής για την ανάπτυξη της
Περιφέρειας.Στόχος είναι να αξιοποιηθεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της
περιοχής, η πρωτογενής παραγωγή, με πολλαπλασιαστικά οφέλη για
όλους τους Νομούς της.Υπογραμμίζω ότι το έργο αυτό αποτελεί το επι-
στέγασμα της συλλογικής προσπάθειας 46 τοπικών φορέων. Θέλω,
όμως, με αυτήν την ευκαιρία να τονίσω,για μια ακόμη φορά,τη σημασία
που αποδίδουμε στη στήριξη της καινοτομίας ως βάσης και αιχμής του
νέου αναπτυξιακού προτύπου. Κι αυτό αναδεικνύεται με την ίδρυση
του Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης Θεσσαλίας.

Θυμίζω ότι το Κέντρο περιλαμβάνει 4 Ινστιτούτα: 
- Το Ινστιτούτου Τεχνολογίας και Διαχείρισης Αγροοικοσυστη-

μάτων, που εδρεύει στην Καρδίτσα.
- Το Ινστιτούτο Μηχανοτρονικής, που εδρεύει στο Βόλο.
- Το Ινστιτούτο Βιοϊατρικής Έρευνας και Τεχνολογίας, που

εδρεύει στη Λάρισα. Και 
- Το Ινστιτούτου Σωματικής Απόδοσης και Αποκατάστασης,

που εδρεύει στα Τρίκαλα.
Υπογραμμίζω ακόμη, ότι η αντίληψη αυτή, που απεικονίζεται και

στην απόφασή μας να κηρύξουμετα έτη από το 2007 έως το 2010
Έτη Καινοτομίας, διαπερνά και το νέο νόμο, για την Έρευνα και Τε-
χνολογία.

Πάν’ απ’ όλα θέλω να τονίσω ότι συνεχίζουμε και εντατικοποιούμε
τις αναπτυξιακές προσπάθειες μας στο πλαίσιο της 4ης Προγραμμα-
τικής Περιόδου, προκειμένου να αναδειχθούν τα συγκριτικά πλεονε-
κτήματα της Περιφέρειας Θεσσαλίας και να αξιοποιηθεί στο έπακρο
το αναπτυξιακό δυναμικό της. Σ΄ αυτήν την κατεύθυνση συμβάλλουν: 
1ον Η γεωγραφική θέση της, στο κέντρο βασικών αναπτυξιακών και

μεταφορικών αξόνων της χώρας (ΠΑΘΕ, Σιδηρόδρομος). Η θέση
αυτή θα ενισχυθεί ακόμη περισσότερο με την κατασκευή νέων
οδικών αξόνων, εθνικής σημασίας, όπως το οδικό τμήμα Ράχες
Μαλλιακού - Κλειδί Ημαθίας και ο Ε65, αλλά και τοπικού ενδιαφέ-
ροντος (όπως η Σήραγγα των Τεμπών και η Σήραγγα Τυμπάνου).

2ον Η δημιουργία του Περιφερειακού Πόλου ΚαινοτομίαςΘεσσαλίας.
3ον Η ανάπτυξη που παρατηρείται σε ανερχόμενους κλάδους δρα-

στηριότητας με προοπτικές για περαιτέρω ενδυνάμωση και ποι-
οτική διαφοροποίηση, όπως οι κλάδοι τροφίμων και ποτών

4ον Το πολιτιστικό και τουριστικό κεφάλαιο της Περιφέρειας.
Με βάση τη φιλοσοφία και τους άξονες του νέου Περιφερειακού

αναπτυξιακού μοντέλου, όπως προβλέπεται στο Εθνικό Στρατηγικό
Πλαίσιο Αναφοράς, η βιώσιμη και αειφόρος ανάπτυξη της Θεσσαλίας
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μπορεί να περιλαμβάνει σημαντικές δραστηριότητες. Ιδίως μάλιστα:
 Νέες καινοτομικές επενδύσεις σε κλάδους νέων τεχνολογιών και

επιστημονικής γνώσης.
 Επιχειρηματική δραστηριότητα σε νέους τομείς, όπως βιοκαύ-

σιμα, βιοκαλλιέργεια, καθώς και προϊόντα υψηλών προδιαγρα-
φών. 

 Ανάπτυξη των νέων δυναμικών κλάδων των υπηρεσιών, των
υπηρεσιών πληροφορικής και επικοινωνιών, του διαμετακομιστι-
κού εμπορίου, των logistics, των συνδυασμένων μεταφορών, των
σύγχρονων υπηρεσιών υγείας κ.α.

 Ενεργειακές επενδύσεις σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
 Ανάπτυξη βιομηχανιών του αγροδιατροφικού και καταναλωτικού

τομέα, που βασίζονται σε τοπικές πρώτες ύλες (π.χ. προϊόντα
ξύλου, έπιπλα, κλωστοϋφαντουργικά και ένδυμα)

 Ενίσχυση της πρωτογενούς παραγωγής, που αποτελεί τη βάση
της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών, αλλά και της απασχόλησης
στον αγροτικό χώρο. Ιδίως, μάλιστα, με την προώθηση της ανα-
διάρθρωσης των καλλιεργειών, της αγροτικής επιχειρηματικότη-
τας, της αναβάθμισης της αγροτικής έρευνας και των υποδομών,
της ενίσχυσης της μεταποίησης αγροτικών προϊόντων.
Ο Νομός Καρδίτσας, με την πλούσια πολιτιστική του παράδοσή,

τις τουριστικές υποδομές του, και τις εναλλαγές του τοπίου που προ-
σφέρει, με τον αναπτυγμένο πρωτογενή τομέα αλλά και τη νέα επιχει-
ρηματική πνοή που δίνουν έργα σαν αυτό που θεμελιώνουμε σήμερα,
κατέχει ασφαλώς κεντρική θέση στην προσπάθεια αυτή και μπορεί να
στραφεί σε ανάλογες επενδυτικές και οικονομικές δραστηριότητες.

Όπως γνωρίζετε μπήκε, ήδη σε εφαρμογή το Πρόγραμμα για την
ανάπτυξη της Ορεινής Φθίνουσας Περιοχής, και συγκεκριμένα της
περιοχής Αργιθέας/Αγράφων Ν. Καρδίτσας, (με έμφαση στην Επιχει-
ρηματικότητα) το οποίο εκπονήσαμε σε συνεργασία με την ΑΓΡΟ-
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ Α.Ε. Στόχος του Προγράμματος, είναι η βιώσιμη και
αειφόρος ανάπτυξη και η άρση της απομόνωσης της περιοχής, με
δράσεις που εντάσσονται σε έξι βασικούς άξονες :
1ον Πρόσβαση στα Ορεινά Κέντρα και Εσωτερικό Δίκτυο / Διασύν-

δεση.
2ον Ορεινά Κέντρα Ανάπτυξης.
3ον Εμπλουτισμός και Λειτουργική Ολοκλήρωση Κοινωνικών Υπηρε-

σιών.
4ον Ανάπτυξη Εναλλακτικών Μορφών Τουρισμού.
5ον Μετασχηματισμός Αγροτικής Δραστηριότητας. Και 
6ον Στήριξη Επιχειρηματικότητας & Βιοτεχνίας Ειδικών Μορφών.

Σε υλοποίηση του Προγράμματος αυτού, εγκρίθηκαν, ήδη, έργα
υποδομών μέσω του Ολοκληρωμένου Προγράμματος Βιώσιμης Ανά-
πτυξης Πίνδου. Ο Νομός Καρδίτσας εντάχθηκε στο Πρόγραμμα, με
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οδικά και πολιτιστικά έργα συνολικού προϋπολογισμού 9 εκατ. ευρώ,
στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές. Παράλληλα, σε ολόκληρο το
Νομό Καρδίτσας και στο πλαίσιο του προγράμματος ΕΑΠΝΑ2, υλο-
ποιούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού 42 εκατ. ευρώ.

Στα τρία αυτά χρόνια της Νέας Διακυβέρνησης, εργαστήκαμε
σκληρά για να μη χαθεί ούτε ένα ευρώ κοινοτικής χρηματοδότησης
για την Περιφέρεια. Κατορθώσαμε να υλοποιήσουμε έργο που εκκρε-
μούσε για πολλά χρόνια. Συνεχίζουμε με εντεινόμενους ρυθμούς. Συ-
νεχίζουμε με σίγουρα και σταθερά βήματα. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία.
Θέλω από εδώ, σήμερα, να ανανεώσω τη δέσμευσή μας για ακόμη
πιο δυναμική συνέχεια. Εύχομαι καλή συνέχεια στις εργασίες για την
ανέγερση του Κέντρου Εξυπηρέτησης της ΒΙ.ΠΕ. Καρδίτσας. Προχω-
ρούμε μαζί. Είμαστε δίπλα σας. Όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε
πράξη τις προσδοκίες των συμπολιτών μας, τις προσδοκίες όλων των
πολιτών.»
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Μπροστά στο νέο Εθνικό Στρατηγικό 
Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 

Αθήνα, 18 Μαΐου 2007 

Χαιρετισμός του υπουργού Ανάπτυξης 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στη διημερίδα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος
για το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς 2007-2013 

και το νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
«Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», 

στη Θεσσαλονίκη

«Επιθυμώ καταρχάς να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο του Τεχνικού
Επιμελητηρίου Ελλάδος κ. Γιάννη Αλαβάνο για την πρόσκλησή του
να συμμετάσχω, ως ομιλητής στη σημερινή εκδήλωση, ωστόσο το
εξαιρετικά βεβαρημένο πρόγραμμα των υποχρεώσεών μου, δεν μου
επιτρέπει να βρεθώ, όπως θα ήθελα, κοντά σας.

Θέλω επίσης να συγχαρώ θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στο σχε-
διασμό και την πραγματοποίησή της διημερίδας και να ευχηθώ κάθε
επιτυχία στις εργασίες της. Πιστεύω ότι η σημερινή συνάντηση απο-
τελεί μία σημαντική ευκαιρία για την ανταλλαγή πολύτιμων απόψεων
και εμπειριών, χρήσιμων για την αναπτυξιακή πορεία της Κεντρικής
Μακεδονίας, ενόψει μάλιστα και της νέας Προγραμματικής Περιόδου
2007-2013.

Ο χρόνος διεξαγωγής της διημερίδας είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Και
αυτό γιατί βρισκόμαστε λίγο πριν την έναρξη εφαρμογής του νέου με-
γάλου αναπτυξιακού προγράμματος για τη Χώρα μας• του Εθνικού
Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς, γνωστού και ως ΕΣΠΑ.

Όπως γνωρίζετε το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) 2000-2006,
χρηματοδότησε έργα υποδομής και επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων
όλων των κλάδων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οι-
κονομίας.

Στο επίκεντρο του ΕΠΑΝ βρίσκεται η ενίσχυση της επιχειρηματι-
κότητας στους τομείς της μεταποίησης, της ενέργειας, του τουρισμού,
του εμπορίου και της παροχής υπηρεσιών. Επιπλέον, μέσω του Προ-
γράμματος, το Υπουργείο Ανάπτυξης δίνει έμφαση στην ενίσχυση της
έρευνας και της τεχνολογίας, την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυνα-
μικού και την προστασία του περιβάλλοντος.

Σημειώνω ότι, έως σήμερα, έχουν ενταχθεί σε Δράσεις του ΕΠΑΝ
29.394 επιχειρήσεις από όλη τη Χώρα. Επιπλέον, το ΕΠΑΝ χρημα-
τοδοτεί στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας περίπου 5.900 έργα,
συνολικού προϋπολογισμού 1,3 δισ. ευρώ.  
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Στο πλαίσιο της επόμενης Προγραμματικής Περιόδου 2007-2013,
το Υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω του νέου Επιχειρησιακού Προγράμ-
ματος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα», πρόκειται να συ-
νεχίσει την ενίσχυση καινοτόμων επιχειρηματικών σχεδίων και έργων
υποδομής εθνικής εμβέλειας.

Κεντρικός αναπτυξιακός στόχος του νέου Επιχειρησιακού Προ-
γράμματος είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέ-
φειας των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της
Χώρας, με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

Διαρθρώνεται σε τέσσερις Γενικούς Στόχους, οι οποίοι βρίσκονται
σε απόλυτη συνάφεια με το Εθνικό Πρόγραμμα Μεταρρυθμίσεων, τις
Προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Απασχόλησης, τις Στρα-
τηγικές Κατευθύνσεις για τη Συνοχή και την Αναθεωρημένη Στρατη-
γική της Λισσαβόνας. Οι στόχοι αυτοί είναι:
1. Η ενίσχυση της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας σε

όλους τους κλάδους, ως βασικού παράγοντα για την αναδιάρ-
θρωση της ελληνικής οικονομίας και τη μετάβαση στην οικονομία
της γνώσης.

2. Η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της εξωστρέφειας - Η ανα-
βάθμιση του παραγωγικού ιστού της Χώρας -  Η αύξηση των πα-
ραγωγικών επενδύσεων και των εισροών Ξένων Άμεσων
Επενδύσεων και η γενική ποιοτική αναβάθμιση των προσφερόμε-
νων προϊόντων και υπηρεσιών σε όλους τους τομείς και κλάδους
της ελληνικής οικονομίας που καλύπτονται από το Πρόγραμμα.

3. Η βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος και των υποστηρικτικών
δομών, υποδομών, μηχανισμών και εργαλείων για την ανάπτυξη
της επιχειρηματικότητας - Η ενδυνάμωση του ανταγωνισμού - Η
προστασία του καταναλωτή.

4. Η ολοκλήρωση του ενεργειακού συστήματος της Χώρας και η ενί-
σχυση της αειφορίας.
Σημειώνω ότι λόγω των νέων ειδικών διατάξεων που ισχύουν

στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο, για τις 5 Περιφέρειες "Μετα-
βατικής Στήριξης" (Αττική, Νότιο Αιγαίο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Μα-
κεδονία και Κεντρική Μακεδονία), το Πρόγραμμα καλύπτει μεν τις
Περιφέρεις αυτές σε στρατηγικό επίπεδο, αλλά όχι σε χρηματοδοτικό.

Για το λόγο αυτό το Υπουργείο Ανάπτυξης και συγκεκριμένα η Ει-
δική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα βρίσκεται σε στενή συ-
νεργασία και με τις 5 Γενικές Γραμματείες των συγκεκριμένων
Περιφερειών και φυσικά με αυτήν της Κεντρικής Μακεδονίας.

Χαρακτηριστικά αναφέρω ότι σε αυτό το πλαίσιο πρόκειται να
πραγματοποιηθεί, την επόμενη Τετάρτη, στη Θεσσαλονίκη, συνάν-
τηση μεταξύ των τριών Γενικών Γραμματέων των Περιφερειών της
Μακεδονίας και της Θράκης, του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου
Οικονομίας και Οικονομικών και του Ειδικού Γραμματέα για την Αν-
ταγωνιστικότητα.
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Ενόψει της υλοποίησης του ΕΣΠΑ, η Ελληνική Κυβέρνηση και το
Υπουργείο Ανάπτυξης προσβλέπουν στη στήριξη και συνεισφορά του
τεχνικού κόσμου και του φορέα εκπροσώπησής του, του ΤΕΕ. 

Οι 80.000 και πλέον μηχανικοί, όλων των ειδικοτήτων, που δρα-
στηριοποιούνται σήμερα στη Χώρα μας διαθέτουν ισχυρό θεωρητικό
υπόβαθρο σπουδών και εκτεταμένη εμπειρία στη διαχείριση κοινοτι-
κών προγραμμάτων και συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στοιχεία ιδι-
αίτερα σημαντικά για την υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Συνεπώς ο ρόλος των Ελλήνων μηχανικών είναι ιδιαίτερα κρίσι-
μος. Και αυτό γιατί το επίπεδο της αρτιότητάς τους συνδέεται άμεσα
με την ποιότητα των υποδομών της Χώρας, των παραγόμενων προ-
ϊόντων και των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η Ελλάδα χρειάζεται την ευρηματικότητα και το θετικό τρόπο σκέ-
ψης των μηχανικών της και στηρίζει πολλά σε αυτούς. Δεν είναι δυ-
νατό να μιλάμε για τεχνολογική πρόοδο και για καινοτομία, χωρίς να
αναγνωρίζουμε την τεράστια συμβολή τους.

Με αυτό το πνεύμα, δημιουργούμε τις κατάλληλες συνθήκες, τόσο
σε μικροοικονομικό όσο και σε μακροοικονομικό επίπεδο, για την εμ-
πέδωση κλίματος εμπιστοσύνης μεταξύ των επιχειρηματιών και του
κράτους, για την ενθάρρυνση των επενδύσεων, τόσο από τους Έλ-
ληνες όσο και από τους ξένους επιχειρηματίες. 

Η είσοδος της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση προσφέρει στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας χερσαία
σύνδεση με τις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. και της δίνει τη δυνατότητα
άμεσης πρόσβασης στις αγορές των κρατών-μελών της. Παράλληλα,
η ολοκλήρωση της Εγνατίας Οδού συμβάλλει αποφασιστικά στη μεί-
ωση των αποστάσεων εντός Ελλάδος, αλλά και στη σύνδεση των
Νομών της Βορείου Ελλάδος με τις συνορεύουσες με αυτή χώρες, με
τη βοήθεια εννέα κάθετων οδικών αξόνων. Προσφέρονται έτσι νέες
δυνατότητες εμπορικής επικοινωνίας και οικονομικής ανάπτυξης, προς
όφελος των χωρών της περιοχής και συνολικά όλων των Βαλκανίων.

Σε αυτό το νέο οικονομικό περιβάλλον, δεν αρκεί να στηριχθούμε
στους παραδοσιακούς κλάδους της οικονομίας μας. Είναι αναγκαίο
να ενισχύσουμε νέες μορφές επιχειρηματικής δραστηριότητας. Να
εστιάσουμε την προσοχή μας σε κλάδους οικονομικής δραστηριότη-
τας που παράγουν προϊόντα και παρέχουν υπηρεσίες με υψηλή προ-
στιθέμενη αξία και ανταποκρίνονται στις ανάγκες και τις απαιτήσεις
των σύγχρονων συνθηκών διαβίωσης, αξιοποιώντας την καινοτομία
και τη δημιουργικότητα.

Σε αυτό το πνεύμα πρόκειται να κινηθούν οι πολιτικές μας για την
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο της επόμενης Προ-
γραμματικής Περιόδου 2007-2013.

Με αυτές τις λίγες σκέψεις, χαιρετίζω την έναρξη της διημερίδας
σας και εύχομαι κάθε επιτυχία στις εργασίες της.»
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Το πρόγραμμα εγκατάστασης φυσικού αερίου 
σε σχολεία και δημοτικά κτίρια 
σε θεσσαλία και θεσσαλονίκη 

Αθήνα, 22 Μαΐου 2007

Υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα
και με τη συμμετοχή του υφυπουργού Τάσου Νεράντζη, του υφυ-
πουργού Εσωτερικών, Δημοσίας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Θα-
νάση Νάκου, του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης
Νίκου Στεφάνου, του ειδικού γραμματέα για την Ανταγωνιστικότητα
Σπύρου Ευσταθόπουλου, του προέδρου της «Αέριο Αττικής» Α.Ε.
Θόδωρου Μπεχράκη, του γενικού διευθυντή της «Αέριο Αττικής
Α.Ε.» Γεράσιμου Κοντομίχαλου του προέδρου της «Αέριο Θεσσα-
λίας Α.Ε.» Τάσου Παππή και στελεχών των δύο υπουργείων, πραγ-
ματοποιήθηκε σύσκεψη, στην οποία εξετάστηκε η πορεία υλοποίησης
του έργου σύνδεσης των σχολικών και άλλων δημοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων με το δίκτυο φυσικού αερίου στην Αττική, τη Θεσσα-
λία και τη Θεσσαλονίκη.

Επισημαίνεται ότι:
1) Στον Νομό Αττικής έχουν συνδεθεί ήδη στο δίκτυο φυσικού αερίου

524 σχολικά κτίρια σε 45 δήμους, από τα οποία αυτή τη στιγμή
χρησιμοποιούν φυσικό αέριο τα 253 και ακολουθεί η ενεργοποί-
ηση της σύνδεσης των υπολοίπων 271.

2) Στους Νομούς Λάρισας και Μαγνησίας έχουν συνδεθεί και λει-
τουργούν ως σήμερα 161 σχολικά και δημοτικά κτίρια και εγκατα-
στάσεις σε 5 δήμους και, 

3) Στο Νομό Θεσσαλονίκης 206 κτίρια σε 11 δήμους.
Μέχρι την έναρξη του νέου σχολικού έτους θα λειτουργούν με φυ-

σικό αέριο συνολικά 891 σχολικά και δημοτικά κτίρια. 
Στη δεύτερη φάση του έργου, που θα ξεκινήσει το Σεπτέμβριο,

πρόκειται να προστεθούν άλλα 441 σχολικά και άλλα δημοτικά κτίρια
και εγκαταστάσεις (271 στο Νομό Αττικής, 27 στους Νομούς Λάρισας
και Μαγνησίας και 143 στο Νομό Θεσσαλονίκης). 

Από τη σύνδεση των προαναφερθέντων κτιρίων, και των δύο φά-
σεων, αναμένεται η υποκατάσταση με φυσικό αέριο περίπου 16 εκα-
τομμυρίων λίτρων πετρελαίου ετησίως και αντίστοιχη εξοικονόμηση
ενεργειακού κόστους, λόγω χαμηλότερου κόστους του φυσικού αερίου
(κατά 20%), 1,8 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως. Επίσης, αποφεύγεται
η εκπομπή περίπου 11.000 τόνων διοξειδίου του άνθρακα το χρόνο. 

Το έργο χρηματοδοτείται μέσα στο πλαίσιο της κυβερνητικής πο-
λιτικής για επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου από το Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης με Δη-
μόσια Δαπάνη περίπου 10 εκατομμυρίων ευρώ και υλοποιείται από το
υπουργείο Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. 
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Και νέες παρεμβάσεις για τη θωράκιση 
της προστασίας του καταναλωτή 

Αθήνα, 30 Μαΐου 2007

Νέο θεσμικό πλαίσιο για την προστασία του Καταναλωτή

Ο Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας, ο Υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης κ. Γιάννης Παπαθανασίου και ο Γενικός Γραμμα-
τέας Καταναλωτή κ. Γιάννης Οικονόμου παρουσίασαν το τελικό
σχέδιο για την “τροποποίηση και συμπλήρωση του νόμου
2251/1994, όπως ισχύει, για τη προστασία των καταναλωτών”.

Παρουσιάζοντας το τελικό σχέδιο νόμου δήλωσαν: 
Υπουργός κ. Δημήτρης Σιούφας: «Σήμερα είναι μια σημαντική

μέρα για το Υπουργείο, αλλά πιστεύω ευρύτερα και για την κοινωνία και
για τους πολίτες καταναλωτές. Και ο ίδιος και ο συνάδελφός μου ο Γιάννης
Παπαθανασίου, αλλά και ο Γενικός Γραμματέας Καταναλωτή, ο Γιάννης
Οικονόμου, είμαστε στην ευχάριστη θέση να δώσουμε στη δημοσιότητα το
νομοσχέδιο για την προστασία του καταναλωτή, το οποίο κατατίθεται σή-
μερα στην Εθνική Αντιπροσωπεία και τις επόμενες μέρες θα γίνει με τις κοι-
νοβουλευτικές διαδικασίες νόμος του κράτους. 

Όπως γνωρίζετε, το πρώτο κείμενο δόθηκε στη δημοσιότητα αρχές
Οκτωβρίου, αν δεν κάνω λάθος, για δημόσια διαβούλευση και πιστεύω, ότι
το κείμενο το οποίο θα σας δώσουμε στη συνέχεια είναι ένα κείμενο που
καλύπτει πλήρως τις σημερινές και τις αυριανές ανάγκες στο χώρο του κα-
ταναλωτή, ενσωματώνοντας επίσης και σχετικές Κοινοτικές Οδηγίες με την
πεποίθηση, ότι η ελληνική νομοθεσία εξοπλίζεται με ένα σύγχρονο νομο-
θέτημα, αλλά πάντοτε βεβαίως ο πολίτης καταναλωτής με τη συνδρομή του
είναι το πιο δημιουργικό στοιχείο για την ομαλή λειτουργία της αγοράς.

Επιδίωξή μας είναι και μ’ αυτό το νομοθέτημα να υπηρετήσουμε με τον
καλύτερο τρόπο το δημόσιο συμφέρον, που ταυτίζεται με την προστασία
του καταναλωτή. Και βεβαίως να διασφαλίσουμε συνθήκες υγιούς ανταγω-
νισμού με τη διασφάλιση σε προέχοντα ρόλο της ποιότητας. 

Ο ανταγωνισμός προς όφελος του καταναλωτή είναι μόνη μας έννοια,
σε σταθερό και ασφαλές νομοθετικό πλαίσιο, οι σταθεροί κανόνες, οι κανό-
νες διαφάνειας, οι έλεγχοι στην αγορά, οι ρυθμίσεις στην αγορά και η σύγ-
χρονη νομοθεσία αποτελούν τους πυλώνες πάνω στους οποίους κινείται όλη
η πολιτική μας αυτούς τους 38 μήνες στο Υπουργείο Ανάπτυξης, όλη της
πολιτικής ηγεσίας και οι παρεμβάσεις μας με τις αλλαγές και τις μεταρρυθ-
μίσεις που κάνουμε είναι να δίνουν τη δυνατότητα στους πολίτες να προ-
στατεύονται με τον καλύτερο τρόπο. 

Και κύρια αυτό το οποίο θέλω να κρατήσετε είναι, ότι στο κέντρο της
παρέμβασής μας κι αυτής, είναι ο πολίτης καταναλωτής και οι όποιες αλλα-
γές γίνονται στο νομοθετικό πλαίσιο, γίνονται προς όφελός του.

Όπως σας έχω πει και άλλες φορές, το εμπόριο έχει τρεις πόλους: Τους
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παραγωγούς, τους εμπόρους και τους καταναλωτές. Χωρίς καταναλωτές δεν
υπάρχει εμπόριο, αλλά και χωρίς κατανάλωση δεν υπάρχει παραγωγή. Η
προσαρμογή πλέον στις διευρυμένες ανάγκες των καταναλωτών είναι και ο
χρυσός κανόνας στις σύγχρονες αγορές. 

Το νομοθέτημα έρχεται να τροποποιήσει και να συμπληρώσει και όχι
να καταργήσει το πλαίσιο αυτό, το οποίο ισχύει από το 1994, το οποίο λει-
τούργησε κατά ικανοποιητικό τρόπο σχεδόν επί 13 χρόνια, οφείλει όμως να
προσαρμοστεί στις σύγχρονες εξελίξεις της αγοράς, να εξοπλίσει τους κα-
ταναλωτές με νέα θεσμικά μέσα και διαδικασίες που με την εγγύηση του
κράτους διευρύνουν την προστασία του και ταυτόχρονα διασφαλίζουν όρους
εύρυθμης και ανταγωνιστικής λειτουργίας της αγοράς.»

Υφυπουργός κ. Γιάννης Παπαθανασίου: «Εγώ απλώς θα ήθελα
να συμπληρώσω, ότι το συγκεκριμένο νομοσχέδιο μετά την εξαντλητική
διαβούλευση έχει συγκεντρώσει τα θετικά σχόλια της συντριπτικής πλει-
οψηφίας όσων ασχολούνται με τα θέματα καταναλωτών απόδειξη δε και οι
σχετικές δηλώσεις από τον εκπρόσωπο των καταναλωτών και στην τελευ-
ταία συζήτηση στη Βουλή με αφορμή το σχέδιο νόμου που είχε καταθέσει
η αξιωματική αντιπολίτευση. Το προτεινόμενο σχέδιο νόμου καταδεικνύει
τη σταθερή βούληση και προσπάθεια της νέας διακυβέρνησης να ανταπο-
κριθεί στο σπουδαίο κοινωνικό αίτημα της προστασίας του έλληνα κατανα-
λωτή, εξοπλίζοντας τον με ένα σύγχρονο και αποτελεσματικό νομοθετικό
οπλοστάσιο. Το παρόν σχέδιο νόμου είναι απότοκο ενός έντονου, εξαντλη-
τικού και παρατεταμένου κοινωνικού διαλόγου, στον οποίο έλαβαν μέρος
όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς που συνθέτουν και εκπροσωπούν
όλο το φάσμα των συλλογικών συμφερόντων αυτής. Με αυτό παρέχονται
στο καταναλωτικό κίνημα τα αναγκαία θεσμικά μέσα που απαιτεί και επι-
τάσσει η εποχή μας, ώστε να διαχειρισθεί το ίδιο, αποτελεσματικά, τόσο τα
συμφέροντα του, όσο και την κοινωνική ευθύνη που του αναλογεί. Η Ελ-
λάδα κάνει ένα βήμα μπροστά στα θέματα προστασίας του καταναλωτή»

Γενικός Γραμματέας κ. Γιάννης Οικονόμου: «Θα ήθελα να επι-
σημάνω ότι είχαμε μια εκτεταμένη διαβούλευση, πρώτη φορά δόθηκε σε
διαβούλευση 2 Οκτωβρίου και δεύτερη φορά 12 Μαρτίου. Αυτό που ήταν
εντυπωσιακό από τη διαβούλευση είναι ότι συναντήσαμε πολλές προτάσεις
και μεγάλη απήχηση, γεγονός που επιβεβαιώνει και την αναγκαιότητα ανα-
προσαρμογής του νόμου αλλά και το μεγάλο ενδιαφέρον όλης της αγοράς
για να έχουμε ένα σύγχρονο και λειτουργικό θεσμικό πλαίσιο. Το δεύτερο
που θέλω να πω είναι ότι ο νόμος αυτός στην ουσία προσεγγίζει από μια νέα
οπτική τις σχέσεις καταναλωτή - προμηθευτή στην αγορά, σε μια αγορά που
είναι ελεύθερη και ανοιχτή και πολύ διαφοροποιημένη απ’ αυτά που ξέραμε
στο παρελθόν. Το τρίτο είναι ότι με τον τρόπο αυτό όχι μόνο διευρύνουμε
το πλαίσιο προστασίας του καταναλωτή, αλλά παράλληλα ενισχύουμε και
μια κεντρική πολιτική προτεραιότητα του Υπουργείου Ανάπτυξης, του κ. Σι-
ούφα, του κ. Παπαθανασίου αλλά και της κυβέρνησης συνολικά, μια πολι-
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τική προτεραιότητα που θέλει ανάπτυξη με συνοχή, αλλά και με κανόνες
και ευκαιρίες για όλους. Και ο νόμος αυτός, πέρα από την προστασία του
καταναλωτή, υπηρετεί και αυτή τη βασική αρχή.»

Τα κυριότερα σημεία του προτεινόμενου σχεδίου νόμου είναι: 

Α. Δικαιολογητικός λόγος και στόχοι του προτεινόμενου σχε-
δίου νόμου

 Το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο του ν. 2251/1994, που λει-
τούργησε ικανοποιητικά για τα δικαιώματα και τα οικονομικά
συμφέροντα των καταναλωτών για δεκατρία (13) χρόνια, με
τη συμπλήρωση και την προσαρμογή του στις τρέχουσες
εξελίξεις της αγοράς, θα εξοπλίσει τους καταναλωτές με νέα
θεσμικά μέσα και διαδικασίες, που (με την εγγύηση του Κρά-
τους) θα διευρύνουν την προστασία τους και, ταυτόχρονα,
θα διασφαλίσουν τους όρους της εύρυθμης και ανταγωνιστι-
κής λειτουργίας της αγοράς.
Το βασικό θεσμικό πλαίσιο για την προστασία των καταναλωτών,
ορίζεται από το ν. 2251/94 και συγκροτείται, κατά βάση, από δια-
τάξεις του Κοινοτικού Δικαίου. Η δυναμική της εξέλιξης των πραγ-
μάτων στους τομείς της οικονομίας της αγοράς και του
ανταγωνισμού έφεραν τους καταναλωτές αντιμέτωπους σε νέες
μορφές συναλλαγών, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες τεχνολο-
γικές εξελίξεις. Η νέα συναλλακτική πραγματικότητα προκάλεσε
το ενδιαφέρον του κοινοτικού νομοθέτη, ο οποίος ρύθμισε επιμέ-
ρους εξειδικευμένους τομείς της. Είναι, λοιπόν, επιτακτική ανάγκη,
προσαρμογής του ισχύοντος πλαισίου στις νέες μορφές και συν-
θήκες συναλλαγών, αλλά και εναρμόνισής του με τις νέες ευρω-
παϊκές ρυθμίσεις. Οι λόγοι αυτοί, η καλύτερη προστασία του
καταναλωτή και η υποχρέωση ενσωμάτωσης της οδηγίας
2005/29 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου περί
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, υπαγόρευσαν την αναληφθείσα
νομοθετική πρωτοβουλία. 

Στόχοι είναι…
- Η αποτελεσματική προστασία των καταναλωτών στο πεδίο των

συναλλαγών καταναλωτικών προϊόντων και υπηρεσιών ιδίως ενό-
ψει, των νέων μορφών συναλλαγών και της επίδρασης που ασκεί
σ’ αυτές, η τεχνολογία. 

- Η συμπλήρωση του ν. 2251/1994, με σκοπό την κάλυψη των υφι-
στάμενων νομορυθμιστικών κενών, και την προσαρμογή του σε επι-
μέρους συναφείς ρυθμίσεις της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας.

- Η ενσωμάτωση, στον κορμό του ν. 2251/1994, της οδηγίας
2005/29 του Ε.Κ. περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. 

- Η υπαγωγή των δικαιωμάτων και των οικονομικών συμφερόντων
των καταναλωτών στην προστασία του Κράτους, η οποία δεν
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αποτελεί προγραμματική, απλώς, διακήρυξη, αλλά μετουσιώνεται
σε παρεμβάσεις και μέτρα εφαρμοσμένης πολιτικής.

Β. Καινοτομίες και συγκριτικά πλεονεκτήματα

 Ενημερωμένος, συνειδητοποιημένος καταναλωτής σημαίνει
ισχυρός καταναλωτής, ενεργός πολίτης.

• Θεσμοθετείται η υποχρέωση της Πολιτείας για την πληροφόρηση
και την επιμόρφωση των καταναλωτών, ιδιαίτερα των ευπρόσβλη-
των και ευαίσθητων ομάδων, σε θέματα που αφορούν στην
αγορά, στον ανταγωνισμό, στον καταναλωτή, στην προστασία του
φυσικού περιβάλλοντος και στην προαγωγή της βιώσιμης κατα-
νάλωσης. Βιώσιμη κατανάλωση σημαίνει υπεύθυνη κατανάλωση,
με σεβασμό στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους και στην
αειφόρο ανάπτυξη. Ο πολίτης σωστά ενημερωμένος, αποκτά κα-
ταναλωτική συνείδηση και ένα επίπεδο πολιτιστικής συμπεριφο-
ράς που θα συμβάλλουν στην ανάπτυξη μιας υγιούς, ασφαλούς
και ανταγωνιστικής αγοράς.

• Παρέχεται αυξημένη προστασία στους καταναλωτές, με τη διεύ-
ρυνση της έννοιας του όρου «καταναλωτής», ο οποίος, συμπε-
ριλαμβάνει, όχι μόνο τα φυσικά, αλλά, και τα νομικά
πρόσωπα, καθώς, επίσης, και τις ενώσεις προσώπων χωρίς
νομική προσωπικότητα για τα οποία προορίζονται τα προ-
ϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά, εφό-
σον τα χρησιμοποιούν οι ίδιοι, ως τελικοί αποδέκτες.

 Αυστηρότεροι έλεγχοι, σαφέστεροι όροι συναλλαγών χωρίς
ψιλά γράμματα.

• Ελέγχονται, αυστηρότερα, οι γενικοί όροι των συναλλαγών και,
για πρώτη φορά, ρυθμίζονται οι απροσδόκητοι όροι των συναλ-
λαγών (αιφνιδιαστική ρήτρα). 

• Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δικαιώ-
ματος υπαναχώρησης σε συμβάσεις εκτός εμπορικού καταστή-
ματος, επεκτείνεται σε δέκα τέσσερις (14) ημερολογιακές ημέρες
η προθεσμία άσκησης του δικαιώματος αυτού και οι σχετικές δια-
δικασίες απλουστεύονται και καθίστανται ασφαλέστερες με τη
χρήση των σύγχρονων μέσων επικοινωνίας. 

• Για την καταχώριση των προμηθευτών στο ειδικό μητρώο συνε-
κτιμώνται (στο πρόσωπο του ιδίου, προκειμένου για φυσικό πρό-
σωπο, και στο πρόσωπο των νομικών εκπροσώπων του,
προκειμένου για νομικό πρόσωπο), η συμπεριφορά του, όπως
υπαγορεύεται, από το νόμο έναντι των καταναλωτών και οι διοι-
κητικές κυρώσεις που έχουν τυχόν επιβληθεί.

 Το Υπουργείο Ανάπτυξης φέρνει ποιότητα παντού και εννο-
ούμε ποιότητα και ασφάλεια στις εμπορικές συναλλαγές.
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Όσο καλύτερες γίνονται οι υπηρεσίες προς τους καταναλω-
τές, τόσο μεγαλύτερο είναι το όφελος για όλους.

• Προβλέπεται η ενημέρωση του καταναλωτή για την πιθανή διάρ-
κεια της ζωής του προϊόντος και το δικαίωμά του να ζητήσει την
αντικατάσταση του προϊόντος με νέο ή να υπαναχωρήσει
από τη σύμβαση, εφόσον το προϊόν εμφανίσει ελάττωμα
κατά το χρόνο ισχύος της εγγύησης, καθώς και να ζητήσει την
προσωρινή αντικατάσταση του ελαττωματικού προϊόντος, στην
περίπτωση της επισκευής του, εφόσον ο χρόνος της υπερβαίνει
τις δέκα (10) ημέρες. 

• Προβλέπεται δικαίωμα αποζημίωσης του καταναλωτή σε πε-
ρίπτωση που προσβληθεί το δικαίωμα χρήσης περιβαλλοντικών
αγαθών που, από τη φύση τους, προορίζονταν και πράγματι χρη-
σιμοποιήθηκαν από αυτόν, εφόσον η σχετική ζημία υπερβαίνει το
ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ. 

• Προβλέπεται χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης ή
ψυχικής οδύνης και για παράβαση του νόμου περί προστασίας
καταναλωτών. 

• Διευρύνεται ο κύκλος των προσώπων που ευθύνονται έναντι των
καταναλωτών, στον οποίο εμπίπτουν όλα τα πρόσωπα που απο-
τελούν τους κρίκους της αλυσίδας του εφοδιασμού της αγοράς,
από τον προμηθευτή μέχρι το διανομέα των προϊόντων. Εισάγεται
η έννοια του προϊόντος. Καθορίζονται τα στοιχεία αναφοράς των
προτύπων για την τήρηση της γενικής επιταγής ασφάλειας των
προϊόντων, χάριν της προστασίας των καταναλωτών. Θεσπίζεται
υποχρέωση πληροφόρησης των καταναλωτών, στην ελληνική
γλώσσα, για τους εγγενείς κινδύνους που παρουσιάζουν τα προ-
ϊόντα και προβλέπονται τα κατάλληλα μέτρα για την πρόληψη των
κινδύνων αυτών.

 Τα παιδιά μεγαλώνουν μέσα σε περιβάλλον καταναλωτικών
προκλήσεων. Από μικρή ηλικία εξοικειώνονται με την κατα-
νάλωση. Αυτό υπαγορεύει μεγαλύτερη επαγρύπνηση για την
προστασία τους.

• Εισάγεται ειδική ρύθμιση για την προστασία τη ψυχικής υγείας
των ανήλικων από την κυκλοφορία στην αγορά προϊόντων
που απευθύνονται σε αυτούς. Προβλέπεται σχετική ρυθμι-
στική παρέμβαση του υπουργού Ανάπτυξης, μετά από γνω-
μοδότηση της συνιστώμενης Επιτροπής Προστασίας Ανηλίκων
και θεσπίζεται υποχρέωση ταξινόμησης και επισήμανσης των
ανωτέρω προϊόντων με βάση την ηλικία των παιδιών και τις ανάγ-
κες προστασίας τους. 

• Εναρμονίζεται με την οδηγία 2005/29 του Ε.Κ. και Συμβουλίου η
υφιστάμενη ρύθμιση σχετικά με τη διαφήμιση. 

• Ενισχύεται η προστασία των καταναλωτών με την ενσωμάτωση
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της κοινοτικής οδηγίας περί αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, τις
οποίες εφαρμόζουν οι προμηθευτές στον κύκλο των συναλλαγών
τους με τους καταναλωτές. 
Ειδικότερα: Εισάγονται οι ορισμοί των βασικών εννοιών. Καθορί-
ζεται το πεδίο εφαρμογής των σχετικών διατάξεων. Ρυθμίζονται
οι επιμέρους μορφές των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών. Προ-
βλέπεται πλήρες σύστημα διοικητικών κυρώσεων, εναρμονισμένο
με αυτό του ν. 2251/1994, καθώς και η δυνατότητα του υπουργού
Ανάπτυξης να διατάσσει, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, την
άμεση παύση αθέμιτης εμπορικής πρακτικής. Οι διατάξεις περί
αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, που διαλαμβάνουν στον πυρήνα
τους, σπουδαίας σημασίας έννοιες, όπως αυτές της ουσιώδους
στρέβλωσης της οικονομικής συμπεριφοράς των καταναλω-
τών από τη χρήση εμπορικών πρακτικών εκ μέρους των προμη-
θευτών, του κώδικα ορθής συμπεριφοράς των προμηθευτών,
ως συμφωνίας ή συνόλου κανόνων αυτορρύθμισης και αυτοδέ-
σμευσης των προμηθευτών σχετικά με εμπορικές πρακτικές, της
επαγγελματικής ευσυνειδησίας, της κατάχρησης επιρροής ή
εκμετάλλευσης της θέσης ισχύος των προμηθευτών έναντι των
καταναλωτών, διαμορφώνουν ένα επιπλέον, ευρύτατο φάσμα
νομοθετικής και διοικητικής προστασίας των καταναλωτών. Πα-
ραπλανητικές πράξεις και παραλείψεις των προμηθευτών, που
επιχειρούν να διαμορφώσουν ή να υποκλέψουν, υπέρ των συμ-
φερόντων τους, τη συναλλακτική βούληση των καταναλωτών
(όπως, μεταξύ της ευρύτατης περιπτωσιολογίας, η παραπλανη-
τική εμπορική πρακτική του δολώματος και της μεταστροφής ή
της κεκαλυμμένης διαφήμισης) και επιθετικές εμπορικές πρακτι-
κές (όπως, παρενοχλήσεις, καταναγκασμοί, κατάχρηση επιρροής
των προμηθευτών), αντιμετωπίζονται πλέον αποτελεσματικά, στο
πεδίο της πρόληψης και της καταστολής.

• Αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο οργάνωσης και
λειτουργίας των ενώσεων καταναλωτών, προβλέπεται η πιστο-
ποίησή τους, ενισχύεται η κρατική εποπτεία και ο έλεγχος των
δράσεών τους κατά το νόμο και το καταστατικό τους.

• Παρέχεται η δυνατότητα στις ενώσεις καταναλωτών να ασκούν
συλλογική αγωγή πέραν των ήδη προβλεπομένων και για ανα-
γνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης της ζημίας που υφί-
στανται οι καταναλωτές από παράνομη συμπεριφορά των
προμηθευτών. 

• Παρέχεται η δυνατότητα στο μεμονωμένο καταναλωτή να επιδιώ-
κει, σε ατομικό επίπεδο, χωρίς χρονοβόρες δικαστικές διαδικασίες
και έξοδα, την ικανοποίηση δεδομένης απαίτησής του εξαιτίας των
ζημιογόνων αποτελεσμάτων που συνεπάγεται, σε βάρος του, πα-
ράνομη συναλλακτική συμπεριφορά προμηθευτών, αξιοποιώντας
σχετική αμετάκλητη δικαστική απόφαση που έχει εκδοθεί επί συλ-
λογικής αγωγής. 

823



• Παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να ρυθμίζει,
με αποφάσεις του, τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρμο-
γής της συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο αμε-
τάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλωτών ή
ενώσεων καταναλωτών, εφόσον από το δεδικασμένο προκύ-
πτουν συνέπειες ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος που επη-
ρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

• Καθιερώνεται υποχρέωση των προμηθευτών να απαντούν, εντός
συγκεκριμένης προθεσμίας, στις καταγγελίες των καταναλωτών
που τους διαβιβάζει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, με την
απειλή επιβολής διοικητικών κυρώσεων. 

• Βελτιώνεται το πλαίσιο λειτουργίας των Επιτροπών φιλικού δια-
κανονισμού και εναρμονίζεται με τις σχετικές διατάξεις του ν.
3297/2004 περί Συνηγόρου του Καταναλωτή. 

• Το Συμβούλιο των Καταναλωτών μετονομάζεται σε Εθνικό Συμ-
βούλιο Αγοράς και Καταναλωτή, στο οποίο πλέον περιλαμβάνον-
ται όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς, τόσο από πλευράς
προμηθευτών, όσο και από πλευράς καταναλωτών και αναβαθ-
μίζεται ο ρόλος του. 

• Αναμορφώνεται και εκσυγχρονίζεται το πλαίσιο των διοικητικών
κυρώσεων χάριν, ιδίως, της πρόληψης, αλλά και της αποτελεσμα-
τικής καταστολής των παραβάσεων και παρέχεται στον υπουργό
Ανάπτυξης το δικαίωμα να δημοσιοποιεί παραβάσεις και τις επι-
βαλλόμενες γι’ αυτές κυρώσεις που ενέχουν ιδιαίτερη σημασία για
το ευρύ καταναλωτικό κοινό. 

• Προβλέπεται, ότι οι κυρώσεις για παραβάσεις διατάξεων του
νόμου περί προστασίας καταναλωτών, που διαπράττονται από
πιστωτικά ιδρύματα ή επιχειρήσεις και οργανισμούς που
εποπτεύονται από την Τράπεζα Ελλάδας ή από εταιρείες πα-
ροχής επενδυτικών υπηρεσιών, που εποπτεύονται από την
Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, επιβάλλονται κατόπιν γνώμης των εν
λόγω εποπτευουσών αρχών. 

• Προβλέπεται η σύσταση ειδικών κλιμακίων ελέγχου της συναλλα-
κτικής συμπεριφοράς των προμηθευτών, στο πλαίσιο εφαρμογής
του νόμου περί προστασίας καταναλωτών. 

• Παρέχεται η αναγκαία νομοθετική εξουσιοδότηση για τη ρύθμιση,
με αποφάσεις του υπουργού Ανάπτυξης, των ζητημάτων που
ανακύπτουν κατά τη σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων μεταξύ κα-
ταναλωτών και επιχειρήσεων αδυνατίσματος και γυμναστηρίων,
στις οποίες ο καταναλωτής συνήθως είναι το μέρος που αναδέ-
χεται καταπλεονεκτικές ρήτρες. 

• Απαγορεύεται η επιβολή κατάσχεσης επί ακινήτου που απο-
τελεί, αποδεδειγμένα, τη μοναδική κατοικία οφειλέτη Τραπε-
ζών για ικανοποίηση απαιτήσεών τους από καταναλωτικά
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δάνεια και πιστωτικές κάρτες έως συνολικού ποσού δέκα
(10) χιλιάδων ευρώ. Η εισαγόμενη ρύθμιση συνιστά εκπλή-
ρωση χρέους στοιχειώδους κοινωνικής αλληλεγγύης και
αναγκαίο μέτρο κοινωνικής ευαισθησίας. 

• Προβλέπεται η κωδικοποίηση, σε ενιαίο κείμενο, όλων των βασι-
κών νομοθετημάτων που ρυθμίζουν θέματα προστασίας των κα-
ταναλωτών, γεγονός που θα συμβάλει, σημαντικά, τόσο στην
ασφάλεια του Δικαίου και την ομαλή εξέλιξη των σχετικών συναλ-
λαγών, όσο και στην αναβάθμιση του επιπέδου προστασίας των
Καταναλωτών.

Περισσότερα στη σελίδα 1411, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Η λειτουργία του Πόλου Καινοτομίας 
της Κεντρικής Μακεδονίας 

Αθήνα, 11 Ιουνίου 2007

Με τη συμμετοχή του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, του
γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή Γιάννη Τσου-
καλά, και του γενικού γραμματέα περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας
καθηγητή Γιώργου Τσιότρα ξεκίνησε σήμερα επίσημα η λειτουργία
του Πόλου Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι ο πρώτος
Πόλος από τους πέντε Πόλους Καινοτομίας που εγκρίθηκαν να λειτουρ-
γήσουν σε πέντε Περιφέρειες της χώρας. Πρόκειται για ένα σημαντικό
αναπτυξιακό εγχείρημα συνεργασίας πανεπιστημιακής, ερευνητικής
και επιχειρηματικής κοινότητας, το οποίο γίνεται για πρώτη φορά
στην Ελλάδα. Ανάλογα εγχειρήματα στο εξωτερικό ξεκίνησαν στις
αρχές της δεκαετίας του 1980. Παρότι ξεκινήσαμε αργά θα καλύψουμε
το χαμένο χρόνο. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν, επίσης, οι τέσσερις
βουλευτές του Νομού Αδάμ Ρεγκούζας, Σταύρος Καλαφάτης, Ευγέ-
νιος Χαϊτίδης, Γιώργος Βαγιωνάς και πολλοί πρυτάνεις και καθηγη-
τές πανεπιστημίου, επιχειρηματίες και ερευνητές.

Ομιλία υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα:
«Η καινοτομία, παρά τις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί

μέσω διεθνών συνεργασιών, εξακολουθεί σε μεγάλο βαθμό να ανα-
πτύσσεται σε τοπικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας επιχειρήσεων
και ερευνητικών κέντρων.

Οι αναγκαίες παρεμβάσεις που γίνονται στην Ελληνική Περιφέ-
ρεια έχουν ως στόχο τη μείωση της διαφοράς της καινοτομικής επί-
δοσης των περιφερειών της χώρας από τον κοινοτικό μέσο όρο.

Μια από τις παρεμβάσεις του υπουργείου Ανάπτυξης μέσω της
γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας είναι η δημιουργία των
Περιφερειακών Πόλων Καινοτομίας, οι οποίοι αποτελούν ισχυρούς
άξονες τεχνολογικής πολιτικής και μοχλό για την ενίσχυση της αντα-
γωνιστικότητάς της.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε πυρήνες καινοτομίας στην
Ελληνική Περιφέρεια, οι οποίοι θα συνδέονται στενά με τις ανάγκες
της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας και οι οποίοι θα αποκτήσουν εμ-
βέλεια και προβολή σε διεθνές επίπεδο.

Φιλοδοξούμε, οι Περιφερειακοί Πόλοι Καινοτομίας να συμβάλλουν
στην τόνωση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας, στη δημιουργία
θέσεων απασχόλησης, στη δικτύωση των φορέων της Περιφέρειας
σε Ελλάδα και εξωτερικό, στην ανάπτυξη τεχνολογικών καινοτομιών
και στην προώθηση και αξιοποίησή τους.

Η γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας χρηματοδοτεί 5 Πε-
ριφερειακούς Πόλους Καινοτομίας: της Δυτικής Ελλάδας, της Θεσσα-
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λίας, της Κεντρικής Μακεδονίας, της Δυτικής Μακεδονίας και της Κρή-
της.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται σε 20,2 εκα-
τομμύρια ευρώ και η Δημόσια Δαπάνη σε 14,3 εκατομμύρια ευρώ για
την περίοδο 2007-2008. Έχει ήδη καταβληθεί το 40% της Δημόσιας
Δαπάνης στο σύνολο σχεδόν των φορέων.

Προγραμματίζουμε σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα να προ-
κηρύξουμε αντίστοιχη δράση για τις περιφέρειες που δεν έχουν πό-
λους καινοτομίας ώστε να ενισχυθούν οι τεχνολογικές και καινοτομικές
επενδύσεις και να αναδειχθούν οι ανταγωνιστικές ικανότητές τους και
η τεχνολογική και εμπορική ανάπτυξή τους.

Ο Πόλος Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας, με την επικέν-
τρωσή του στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινω-
νιών και με τη συμμετοχή 36 φορέων, έρχεται να συμπληρώσει τη
μεγάλη προσπάθεια που γίνεται στην Περιφέρεια σε συνδυασμό με
την «Αλεξάνδρεια» Ζώνη Καινοτομίας και τις άλλες δράσεις του 7ου

Προγράμματος Πλαισίου, με στόχο τη στήριξη μιας στρατηγικής ανά-
πτυξης της Περιφέρειας αξιοποιώντας το ανταγωνιστικό πλεονέκτημά
της.

Το υπουργείο Ανάπτυξης θα σταθεί δίπλα σας και στην προσπά-
θεια αυτή.

Σας εύχομαι καλή επιτυχία στην υλοποίηση του έργου σας.»

Ομιλία γενικού γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθη-
γητή Γιάννη Τσουκαλά:

«Η μείωση των ανισοτήτων των περιφερειών, αποτελεί βασικό
στόχο της περιφερειακής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το
2007 - 2013.

Στο πλαίσιο αυτό η γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
υποστηρίζει και ενισχύει καινοτόμες πολιτικές όπως οι Περιφερειακοί
Πόλοι Καινοτομίας. Η συνάφεια και η συνέργια της στρατηγικής των
πόλων καινοτομίας με τη γενικότερη πολιτική οικονομικής ανάπτυξης
των περιφερειών και η διασύνδεσή της με την πολιτική της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την περιφερειακή ανάπτυξη, την έρευνα και την και-
νοτομία αποτελεί βασικό στόχο της πολιτικής του υπουργείου
Ανάπτυξης μέσω της γενικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας.

Η δράση αυτή αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής δεξιό-
τητας και αριστείας σε σημαντικούς Περιφερειακούς τεχνολογικούς
κόμβους καθώς και στην ανάδειξη των ανταγωνιστικών ικανοτήτων
της κάθε περιφέρειας.

Η αναβάθμιση της περιφερειακής ανταγωνιστικότητας σε Eθνικό
και Διεθνές επίπεδο, μέσω της ενδυνάμωσης των ερευνητικών, τε-
χνολογικών, επιχειρηματικών και καινοτομικών δραστηριοτήτων των
φορέων της περιφέρειας αποτελεί βασικό στόχο.

Όπως φαίνεται από το έργο που καλείστε να υλοποιήσετε, ο
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Πόλος Καινοτομίας της Κεντρικής Μακεδονίας αποσκοπεί στην ενί-
σχυση του Περιφερειακού Συστήματος Καινοτομίας με νέους θεσμούς
και συνεργασίες, ώστε οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τε-
χνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών να αναπτύσσουν και να
εισάγουν νέα προϊόντα στην αγορά. Το έργο θα διαρκέσει 24 μήνες
και θα έχει προϋπολογισμό 4.062.910 ευρώ. 

Η ιδιωτική συμμετοχή του Περιφερειακού Πόλου Κεντρικής Μακε-
δονίας παρά τη συμμετοχή 24 επιχειρηματικών φορέων (στο σύνολο
των 36 φορέων του έργου) καλύπτει μόλις το 26,5 του Π/Υ (ποσοστό
λίγο μεγαλύτερο από το 25% - την ελάχιστη ιδιωτική συμμετοχή που
απαιτούσε η προκήρυξη). Το γεγονός αυτό δημιουργεί προβληματι-
σμούς για τη συμβολή των ιδιωτικών φορέων στο εγχείρημα.

Η γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υποστηρίζει
ενεργά την υλοποίηση και διαχείριση των έργων και προς τον σκοπό
αυτό:
 Μερίμνησε για την καταβολή ποσοστού προκαταβολής 40% της

Δημόσιας Δαπάνης, ώστε η υλοποίηση των επιμέρους ενεργειών
να γίνεται απρόσκοπτα.

 Συνέστησε Επιτροπή Καθοδήγησης με βασικό ρόλο την παρακο-
λούθηση της εξέλιξης των έργων και ειδικότερα την παροχή συμ-
βουλευτικών υπηρεσιών προς τους υπευθύνους υλοποίησης των
έργων.

 Προσάρμοσε τη διαδικασία παρακολούθησης και διαχείρισης και
τροποποίησε τον Οδηγό Εφαρμογής ώστε να είναι σαφής και να
περιλαμβάνει όλα τα στάδια μέχρι την παραλαβή των έργων δια-
σφαλίζοντας επαρκώς την διαδρομή ελέγχου.

 Μερίμνησε για τη δυνατότητα αποχώρησης από τον πόλο εταίρων
- για σοβαρούς λόγους - και αντικατάστασής τους με νέους.

 Απλοποίησε το νομικό πλαίσιο λειτουργίας των πόλων ώστε να
είναι ελκυστικό για τους συμμετέχοντες και εισήγαγε νέους ευέλι-
κτους τρόπους οργανωτικής δομής και διαχείρισης. Το Συμβούλιο
Διοίκησης, ο Συντονιστής Εταίρος και η Μονάδα Διαχείρισης, ο
εξωτερικός αξιολογητής καθώς και ο Κανονισμός Εσωτερικής Λει-
τουργίας του πόλου κινούνται προς την κατεύθυνση αυτή. 
Η συνεχής παρακολούθηση του έργου και των επιμέρους δρά-

σεων, η πιστή εφαρμογή των δεσμεύσεών σας μέσω των αρμόδιων
οργάνων, η συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς της Περιφέρειας
καθώς και η έγκαιρη ενημέρωση των συμμετεχόντων αποτελούν αυ-
τονόητες ενέργειες του Συντονιστή Εταίρου ο οποίος για τον Πόλο της
Κεντρικής Μακεδονίας είναι το ΑΠΘ.

Ο εξωτερικός αξιολογητής του Πόλου θα κληθεί να συμβάλει κα-
θοριστικά στην αξιολόγηση της πορείας του έργου, στην αξιολόγηση
της αποτελεσματικότητας των δραστηριοτήτων του και στην επίλυση
προβλημάτων και δυσκολιών σε επίπεδο υλοποίησης.

Με πραγματικό ενδιαφέρον αναμένουμε τα αποτελέσματα από:
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 τις 3 τεχνολογικές πλατφόρμες, 
 τις 14 κοινοπραξίες,
 το δίκτυο διάδοσης επιχειρηματικής και κλαδικής ευφυΐας,
 το δίκτυο διεθνούς τεχνολογικής συνεργασίας,
 το δίκτυο συνεργασίας μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτόμου

επιχειρηματικότητας. 
Αναμένουμε επίσης τη δημιουργία 5 spin-off επιχειρήσεων και τη

δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης.
Τέλος το Αναπτυξιακό Σχέδιο, πρέπει να αποτελέσει ένα χρήσιμο

εργαλείο (και όχι απλώς ακόμα μια μελέτη), για την περαιτέρω ανά-
πτυξη του Πόλου της Κεντρικής Μακεδονίας και την διεύρυνση αυτού
του πυρήνα στο μέλλον (μετά από αξιολόγηση του πόλου), με την εί-
σοδο νέων μελών αλλά και επέκτασή του σε άλλες θεματικές περιοχές
ανάλογα με τις περιφερειακές ανάγκες και δυνατότητες. 

Σας ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο που αναλάβατε να εκπο-
νήσετε. Η συνδρομή όλης της ομάδας διαχείρισης της δράσης της γε-
νικής γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας κι εγώ προσωπικά θα
είμαστε στο πλευρό σας.»
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Ο καθορισμός των υπηρεσιών κοινής ωφελείας 
για τους λογαριασμούς της ΔΕΗ 

Αθήνα, 13 Ιουνίου 2007

Ύστερα από εισήγηση του γενικού γραμματέα του υπουργείου
Νίκου Στεφάνου υπεγράφη η Υπουργική Απόφαση Καθορισμού
Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
28 παρ. 1 ν. 3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309), η οποία δημοσιεύεται στην Εφη-
μερίδα της Κυβερνήσεως και κοινοποιείται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Με την ευκαιρία αυτή ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας
έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τη σημερινή απόφαση Καθορισμού Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας καθορίζονται ως Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας:
Α. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας στους καταναλωτές των Μη δια-

συνδεδεμένων Νησιών και των Απομονωμένων Μικροδι-
κτύων, με τιμολογήσεις ίδιες, ανά κατηγορία καταναλωτή, με
αυτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος.

Β. Η παροχή ηλεκτρικής ενέργειας με ειδικό τιμολόγιο στους πολύ-
τεκνους καταναλωτές, όπως αυτοί προσδιορίζονται βάσει της
κείμενης Νομοθεσίας.
Η απόφαση αυτή είναι ιδιαίτερα σημαντική καθώς πλέον, ύστερα

από γνώμη της ΡΑΕ και απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης, θα
προσδιοριστεί η μεθοδολογία υπολογισμού των Υπηρεσιών Κοινής
Ωφέλειας.

Ύστερα από την ολοκλήρωση του λογιστικού διαχωρισμού των
δραστηριοτήτων της ΔΕΗ, σύμφωνα με τη μεθοδολογία που έχει κάνει
αποδεκτή η ΡΑΕ, το υπουργείο Ανάπτυξης προχωρεί σε μια πολύ με-
γάλης σημασίας παρέμβαση. 

Το κράτος αναλαμβάνει να καλύψει την υποχρέωσή του απέναντι
στη ΔΕΗ ΑΕ, κορμό του Σύστημα Παραγωγής, Μεταφοράς και Διανο-
μής ηλεκτρικής ενέργειας στη χώρα μας, η οποία επιτελεί και θα συ-
νεχίζει να επιτελεί τον αναπτυξιακό και κοινωνικό της ρόλο.
Παράλληλα, δημιουργούνται οι βάσεις για την εύρυθμη λειτουργία της
απελευθερωμένης αγοράς με κατοχύρωση των δικαιωμάτων των κα-
τόχων αδείας.

Το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεννόηση και με το υπουργείο
Οικονομίας και Οικονομικών, για μια ακόμη φορά στηρίζει έμπρακτα
τις αναπτυξιακές προοπτικές της ΔΕΗ ΑΕ που θα παραμείνει ο ισχυ-
ρός πόλος του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο νέο περι-
βάλλον, όπως αυτό θα διαμορφωθεί με την ολοκλήρωση της
απελευθέρωσης της αγοράς την 1 Ιουλίου 2007, όταν πλέον και οι οι-
κιακοί καταναλωτές θα μπορούν ελεύθερα να επιλέγουν τον προμη-
θευτή τους.» 

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 2 της Οδηγίας
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2003/54/ΕΚ προβλέπεται η υποχρέωση αναγνώρισης Υπηρεσιών
Κοινής Ωφέλειας στις επιχειρήσεις του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας
που αποβλέπουν σε θέματα ασφάλειας (συμπεριλαμβανομένης της
ασφάλειας του εφοδιασμού, τακτικής παροχής, ποιότητας και τιμών
παροχής), καθώς και προστασίας του περιβάλλοντος (συμπεριλαμ-
βανομένης της προστασίας του κλίματος και της ενεργειακής αποδο-
τικότητας).

Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, λαμβάνεται υπόψη το γε-
γονός ότι: 
 οι κάτοχοι άδειας που παρέχουν Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας πρέ-

πει να ανακτούν πλήρως τις σχετικές δαπάνες.
 για λόγους κοινωνικής συνοχής, είναι αναγκαία η παροχή ηλεκτρι-

κής ενέργειας όμοιων χαρακτηριστικών από άποψη ποιότητας και
τιμής σε καταναλωτές με τα ίδια χαρακτηριστικά κατανάλωσης.
Για το λόγο αυτό, οι καταναλωτές των μη διασυνδεμένων νησιών
δικαιούνται να απολαμβάνουν ηλεκτρική ενέργεια σε τιμή και ποι-
ότητα ανάλογη με αυτήν που παρέχεται στο διασυνδεμένο σύ-
στημα.

 υπάρχουν κοινωνικές ομάδες, οι οποίες, για αντικειμενικούς λό-
γους, έχουν αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, η δε κά-
λυψη του σχετικού κόστους δεν πρέπει να αποτελεί ανασταλτικό
παράγοντα για την ενίσχυση του βιοτικού τους επιπέδου. 
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Και νέες παρεμβάσεις 
για την καταπολέμηση της γραφειοκρατίας 

Αθήνα, 14 Ιουνίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υπουργός
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος υπέ-
γραψαν υπουργική αποφάση, σε εφαρμογή σχετικών διατάξεων του
Νόμου 3526/2007 «Παραγωγή και διάθεση προϊόντων αρτοποιίας και
συναφείς διατάξεις», η οποία καταρτίσθηκε με τη συνεργασία της
Ομοσπονδίας Αρτοποιών Ελλάδος. Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης
Δημήτρης Σιούφας, ο υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης
και Αποκέντρωσης Προκόπης Παυλόπουλος και ο υπουργός Υγείας
και Κοινωνικής Αλληλεγγύης Δημήτρης Αβραμόπουλος υπέγραψαν
άλλη απόφαση, σε εφαρμογή του Νόμου 3325/2005 «Ίδρυση και λει-
τουργία βιομηχανικών και βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο
της αειφόρου ανάπτυξης και άλλες διατάξεις». Αφορούν:

Α) Τη χορήγηση της σύμφωνης υγειονομικής γνώμης, προκειμέ-
νου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας σε μονάδες υγειονομικού εν-
διαφέροντος (αρτοποιεία, άλλες μεταποιητικές επιχειρήσεις τροφίμων,
στεγνοκαθαριστήρια κ.λ.π. ).

Β) Τον καθορισμό της διαδικασίας και των δικαιολογητικών για τη
χορήγηση της σύμφωνης υγειονομικής γνώμης καθώς και των αδειών
ίδρυσης και λειτουργίας πρατηρίων άρτου. 

Συγκεκριμένα, η πρώτη απόφαση έρχεται να ολοκληρώσει ση-
μαντικές σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις των ανωτέρω νόμων, με τις
οποίες καταργήθηκε η διπλή αδειοδότηση των ανωτέρω επιχειρή-
σεων και είναι σημαντική διότι προβλέπει:
1. Τον καθορισμό, για πρώτη φορά, της διαδικασίας και των δικαιο-

λογητικών, με την οποία η Διεύθυνση Υγείας της Νομαρχιακής Αυ-
τοδιοίκησης χορηγεί τη σύμφωνη γνώμη, από υγειονομική
άποψη, προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας, από τη
Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.
Κατ’ αυτό τον τρόπο βελτιώνεται η συνεργασία των ανωτέρω υπη-
ρεσιών και ενισχύεται η αποτελεσματικότητά τους, προς όφελος
του πολίτη.

2. Την ενοποίηση, επίσης για πρώτη φορά, των διαδικασιών χορή-
γησης της σύμφωνης υγειονομικής γνώμης, σε διαφορετικές κα-
τηγορίες επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο απλοποιούνται σημαντικά οι σχετικές δια-
δικασίες αδειοδότησης και ενισχύεται η ανταγωνιστικότητα των
επιχειρήσεων.
Η δεύτερη απόφαση, είναι επίσης σημαντική διότι καθορίζει, για

πρώτη φορά, τις διαδικασίες χορήγησης της σύμφωνης υγειονομικής
γνώμης, προκειμένου να χορηγηθεί στη συνέχεια η άδεια λειτουργίας
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στις επιχειρήσεις αυτές. Ακόμη, διότι καθορίζει τα δικαιολογητικά και
τις σχετικές διαδικασίες αδειοδότησης, σύμφωνα με τις απλοποιητικές
διατάξεις που πρόσφατα θέσπισε το ως άνω υπουργείο.

Με τις αποφάσεις αυτές καλύπτεται, με τρόπο απόλυτα ικανοποι-
ητικό, η εφαρμογή του πρόσφατου νόμου για την αρτοποιία και επι-
λύονται, με τον πλέον ενδεικνυόμενο τρόπο, σχετικά προβλήματα του
κλάδου της αρτοποιίας.
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Η λειτουργία του Πόλου Καινοτομίας 
της θεσσαλίας 

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2007 

Ομιλία Υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στην εκδήλωση του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας με θέμα
«Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσαλίας»

«Αισθάνομαι ιδιαίτερη χαρά, που βρίσκομαι σήμερα μαζί σας στην
πρώτη επίσημη συνάντηση όλων των φορέων της Περιφέρειας, με
σκοπό να ακούσουμε την πρόοδο που έχει γίνει στο έργο του Περι-
φερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας. Η σημερινή συνάντηση
είναι η δεύτερη που έχω αυτή την εβδομάδα μετά τη συνάντηση που
είχα στη Θεσσαλονίκη την περασμένη Δευτέρα για τον Πόλο Καινο-
τομίας της Κεντρικής Μακεδονίας. Η παρουσία όλων μας εδώ δείχνει
τη σημασία που δίνει το Υπουργείο Ανάπτυξης στην επιτυχία του
έργου και ιδιαίτερα στη δυνατότητά του να συμβάλλει στην εισαγωγή
της καινοτομίας. Να συμβάλλει στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας
και την ενδυνάμωση της ανάπτυξης σ’ ολόκληρη τη Θεσσαλία. 

Κάθε Περιφέρεια επιδιώκει αυτό το βασικό στόχο, στηριζόμενη
στα πλεονεκτήματά της. Αφενός, δηλαδή, στους κλάδους της Οικονο-
μίας, που η κάθε περιφέρεια εξειδικεύεται, και αφετέρου στους παρά-
γοντες που συμβάλλουν στην καινοτομία: Στα Πανεπιστήμια, δηλαδή,
και τα ΤΕΙ, στα Ερευνητικά κέντρα, στις επιχειρήσεις. Για την επίτευξη
των στόχων του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας συ-
νεργάζονται 31 επιχειρήσεις, 5 ακαδημαϊκοί και ερευνητικοί φορείς και
10 οργανισμοί μεταφοράς τεχνολογίας. Παράλληλα άλλες 44 επιχει-
ρήσεις συνεργάζονται ως χρήστες των αποτελεσμάτων του έργου. Με
τη συμμετοχή όλων επικεντρώσαμε τον Πόλο Καινοτομίας Θεσσαλίας
στους παραδοσιακούς κλάδους οικονομίας, οι οποίοι μπορούν να επι-
φέρουν μια ισόρροπη ανάπτυξη σ’ όλους τους νομούς της Θεσσαλίας.
Επικεντρώνουμε δηλαδή το έργο στους τομείς μεταποίησης τροφίμων
και ποτών, αγροϋλικών (κλωστοϋφαντουργία - έπιπλο) και στην πα-
ραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές (βιοκαύσιμα). Αξιοποι-
ούμε το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Περιφέρειας, την πρωτογενή
παραγωγή. 

Bασικός στόχος μας είναι να αυξήσουμε τους βασικούς δείκτες
καινοτομίας. Αυτό είναι το μετρήσιμο παραδοτέο που πρέπει να πα-
ράγουμε. Σε αντίθεση με τα μεμονωμένα ερευνητικά προγράμματα,
που υλοποιήθηκαν μέχρι σήμερα, ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτο-
μίας είναι μια σύνθετη πρωτοβουλία, που στόχο έχει να δημιουργήσει
ένα απτό αποτέλεσμα εμπλέκοντας στο στρατηγικό σχεδιασμό, μία
σειρά δράσεων, που θα έχουμε την ευκαιρία να ακούσουμε από τους
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ομιλητές. Δεδομένου ότι η γνώση είναι το κλειδί για την καινοτομία, το
έργο διαθέτει πάνω από το μισό προϋπολογισμό (δηλαδή περίπου
2.8 εκ ευρώ) σε υποδομές και σε 6 ερευνητικές κοινοπραξίες, που
έχουν επικεφαλής Καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και
ερευνητές στο Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και Ανάπτυξης Θεσσα-
λίας (ΚΕΤΕΑΘ). Στόχος είναι να παράγονται καινοτομικά προϊόντα.
Να επιτευχθεί η μεταφορά των αποτελεσμάτων στις επιχειρήσεις. 

Θέλω να σημειώσω ότι στηρίζουμε τη μεταφορά τεχνολογίας με
τη συμβολή του ΤΕΙ Λάρισας (του παραρτήματος Καρδίτσας). Η προ-
σπάθεια στόχο έχει να δικτυώσει όλες τις επιχειρήσεις ξύλου, έτσι
ώστε να εφαρμόσουν νέες τεχνολογίες στο σχεδιασμό του επίπλου.
Δημιουργούμε υποδομές στο Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά-
πτυξης και συμβάλλουμε στη δημιουργία υποδομών στο Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας.

Αναγνωρίζουμε ότι σήμερα η αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της
έρευνας γίνεται και από νέες επιχειρήσεις, που βασίζονται σε Ερευ-
νητικά αποτελέσματα, τα οποία προέρχονται από ΑΕΙ και Ερευνητικά
κέντρα αλλά και φυσικά πρόσωπα. Για το λόγο αυτό στηρίζουμε τη
δημιουργία 5 τεχνοβλαστών και αναμένουμε την πρόοδο της προ-
σπάθειας αυτής. Το έργο προβλέπει δραστηριότητες επιμόρφωσης
για τη μεταφορά των αποτελεσμάτων της έρευνας στις επιχειρήσεις. 

Τέλος, με τις οριζόντιες δράσεις και τις Τεχνολογικές Πλατφόρμες
στα Βιοκαύσιμα, στην Κλωστοϋφαντουργία, στα Τρόφιμα και τα Ποτά,
το έργο συμβάλλει στη διαμόρφωση στρατηγικής για τους κλάδους
αυτούς στη Θεσσαλία και όχι μόνο. Τα Πανεπιστήμια, τα ΤΕΙ, τα Ερευ-
νητικά κέντρα, και οι επιχειρήσεις έχουν σχεδιάσει από κοινού δράσεις
και καλούνται τώρα να τις υλοποιήσουν με ένα σύστημα διαχείρισης,
στο οποίο όλοι συμμετέχουν και όλοι είναι υπεύθυνοι. Ένα σύστημα
που σχεδίασαν τα στελέχη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε-
χνολογίας με τη δική σας συμβολή.

Το σύστημα διαχείρισης των Περιφερειακών Πόλων καινοτομίας
είναι η πρώτη σοβαρή προσπάθεια που κάνει η Χώρα για την απο-
κέντρωση της έρευνας στην Περιφέρεια. Στο συμβούλιο διοίκησης του
Πόλου Καινοτομίας Θεσσαλίας συμμετέχουν από κοινού η Περιφέρεια
Θεσσαλίας, Πανεπιστήμια, Ερευνητικά κέντρα, σύνδεσμοι επιχειρή-
σεων και επιχειρηματίες. Η πλειοψηφία των μελών του συμβουλίου
διοίκησης προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα. Και αυτό σηματοδοτεί
τη σημασία που δίνουμε στη συμβολή του ιδιωτικού τομέα. Θέλουμε
ο ιδιωτικός τομέας να συμμετέχει, όχι μόνο σε μεμονωμένες δράσεις,
αλλά να συμβάλλει στο σχεδιασμό και τη μελλοντική εξέλιξη του Πε-
ριφερειακού Πόλου Καινοτομίας.

Το Συμβούλιο διοίκησης του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας
Θεσσαλίας έχει τη στήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τε-
χνολογίας, έχει τη στήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας, έχει τη στήριξη
του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλίας, συντονιστή εταίρου. Έχει όλες
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τις προϋποθέσεις για να πετύχει το συντονισμό του έργου και την πε-
ραιτέρω ανάπτυξή του. Με τη στήριξη όλων, πιστεύω ότι ο Πόλος θα
προχωρήσει δημιουργικά. 

Κλείνοντας, θέλω, για μια ακόμη φορά, να συγχαρώ το γενικό
γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας καθηγητή κ. Γιάννη Τσουκαλά
και τους συνεργάτες τους, καθώς και το γενικό γραμματέα της Περι-
φέρειας κ. Φώτη Γκούπα, ο οποίος έδειξε αμέριστη συμπαράσταση
σε όλη τη διάρκεια της συνεργασίας μας. Με συλλογική προσπάθεια,
συνεργασία και κατανόηση προχωρούμε στο μέλλον.» 
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Νέο αδειοδοτικό πλαίσιο 
για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 
Αθήνα, 19 Ιουνίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, μετά από εισήγηση
του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου,
υπέγραψε την απόφαση για το νέο Κανονισμό έκδοσης Αδειών Εγ-
κατάστασης και Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.),
που εκδίδεται σε εφαρμογή της παραγράφου 10 του άρθρου 8 του ν.
3468/2006 για την «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώ-
σιμες Πηγές Ενέργειας και ΣΗΘΥΑ».

Με αφορμή την υπογραφή της απόφασης αυτής, ο υπουρ-
γός Ανάπτυξης έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η έκδοση του Κανονισμού έκδοσης Αδειών Εγκατάστασης
και Λειτουργίας σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με
χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, ύστερα από την πρόσφατη
έκδοση και του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέρ-
γειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, καθώς και των αποφάσεων με τις οποίες
καθορίστηκε ο τύπος και το περιεχόμενο των Συμβάσεων αγορα-
πωλησίας Ανανεώσιμης Ενέργειας στο Σύστημα και τα μη Διασυν-
δεδεμένα Νησιά, αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την
υλοποίηση της πολιτικής μας για τη διείσδυση των ΑΠΕ στο ενεργει-
ακό μας ισοζύγιο.

Με τις διατάξεις του Κανονισμού Αδειών Εγκατάστασης και Λει-
τουργίας, ολοκληρώνεται η συστηματοποίηση και οργάνωση του
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου για την έκδοση όλων των
Αδειών για σταθμούς με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
εισάγονται ρυθμίσεις που απλοποιούν και επιταχύνουν τη διαδι-
κασία σε σχέση με το ισχύον καθεστώς, σε συμμόρφωση με τις επι-
ταγές του ν. 3468/2006. 

Συνεχίζουμε την προώθηση, με συγκεκριμένα μέτρα, της διείσδυ-
σης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Χώρας, που με το νέο σύστημα αδειοδότησης, σε συνδυασμό με
τα αυξημένα οικονομικά κίνητρα και την προώθηση του ειδικού
χωροταξικού πλαισίου από το υπουργείο Περιβάλλοντος, Χω-
ροταξίας και Δημοσίων Έργων (ΥΠΕΧΩΔΕ), εκτιμάται ότι θα επι-
ταχύνουν την υλοποίηση μεγάλων επενδύσεων σε έργα ΑΠΕ, που ως
το 2010 θα ανέλθουν σε 2,5 δισ. ευρώ.» 

Συγκεκριμένα, με το νέο Κανονισμό έκδοσης Αδειών Εγκατάστα-
σης και Λειτουργίας καθορίζεται και οργανώνεται με λεπτομέρεια, με-
ταξύ άλλων, η διαδικασία υποβολής αίτησης για προσφορά σύνδεσης
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σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο, η διαδικασία υποβολής των αιτή-
σεων και έκδοσης των αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας, οι όροι
και η διαδικασία τροποποίησης των εν λόγω αδειών, η διαδικασία πα-
ρακολούθησης της υλοποίησης των έργων, καθώς και οι σχετικές
υποχρεώσεις των Αδειούχων. 

Οι ρυθμίσεις της Υπουργικής Απόφασης, που έγιναν σε συνερ-
γασία και με τη ΡΑΕ, εναρμονίζονται πλήρως με τις διατάξεις του
ν.3468/2006 και τις μεταβολές που εισάγονται με αυτόν ως προς την
αδειοδοτική διαδικασία των σταθμών Α.Π.Ε., με σκοπό την απλοποί-
ηση και επιτάχυνσή της, καθώς και με τις διατάξεις της κείμενης νο-
μοθεσίας σχετικά με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων
Α.Π.Ε. 

Με τις νέες ρυθμίσεις του Κανονισμού εισάγεται νέο καθεστώς
αδειοδοτικής διαδικασίας για τα έργα Α.Π.Ε. και ειδικότερα:
1. Η διαδικασία διατύπωσης προσφοράς σύνδεσης προηγείται

της κατάθεσης αίτησης για έκδοση άδειας εγκατάστασης.
Μετά τη διατύπωση της προσφοράς σύνδεσης ο κάτοχος της
Άδειας Παραγωγής αποτυπώνει σε τοπογραφικό διάγραμμα τον
προτεινόμενο από τον αρμόδιο Διαχειριστή τρόπο σύνδεσης του
σταθμού στο Σύστημα ή το Δίκτυο και στον οποίο το υποβάλλει
για θεώρηση. Σε περίπτωση που ο σταθμός συνδέεται μέσω νέου
υποσταθμού μέσης προς υψηλή τάση, ο ενδιαφερόμενος οφείλει
να προσκομίσει στον αρμόδιο Διαχειριστή, βεβαίωση καταλληλό-
τητας του γηπέδου εγκατάστασης του υποσταθμού, η οποία εκ-
δίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του Κυρίου του Συστήματος
και Δικτύου. Ο Διαχειριστής θεωρεί τα τοπογραφικά διαγράμματα
ως προς τη συμβατότητά τους με το περιεχόμενο της προσφοράς
σύνδεσης. Με τη ρύθμιση αυτή επιδιώκεται να εξασφαλιστεί ότι
το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων που
συντάσσεται από τον παραγωγό στη συνέχεια και η οποία θα
πρέπει να περιλαμβάνει και τα έργα σύνδεσης σύμφωνα με τις
απαιτήσεις της Κοινής Υπουργικής Απόφασης 104247/2006 δεν
θα υπόκειται σε περαιτέρω μεταβολές και θα έχει την έγκριση
του Διαχειριστή.

2. Στη συνέχεια προβλέπεται η υποβολή από τον ενδιαφερόμενο
προς την αρμόδια αρχή, φακέλου για την έκδοση Έγκρισης Περι-
βαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.), και για την έγκριση επέμβασης,
όπου απαιτείται, καθώς και των λοιπών δικαιολογητικών (συμπε-
ριλαμβανομένης της άδειας παραγωγής και της προσφοράς σύν-
δεσης). Η αδειοδοτούσα αρχή μετά τη διενέργεια
προκαταρκτικού ελέγχου για την ταύτιση των στοιχείων με
αυτά της άδειας παραγωγής διαβιβάζει τα στοιχεία στην αρ-
μόδια, για την έκδοση της Ε.Π.Ο. Τέλος, μετά την έκδοση της
Ε.Π.Ο. υποβάλλεται αίτηση στην ανωτέρω αρχή για την έκδοση
της άδειας εγκατάστασης. 

838



3. Για την έκδοση της άδειας λειτουργίας, υποβάλλεται, από τον
ενδιαφερόμενο, σχετικός φάκελος στην αρχή η οποία εξέ-
δωσε την άδεια εγκατάστασης. Στην Υπουργική Απόφαση πε-
ριγράφεται και η νέα διαδικασία που καθιερώνεται στο πλαίσιο της
έκδοσης άδειας λειτουργίας έργων Α.Π.Ε. με τις διατάξεις της πα-
ραγράφου 5 του άρθρου 8 του ν. 3468/2006, για τον έλεγχο των
λειτουργικών χαρακτηριστικών του εξοπλισμού του σταθμού από
το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε). 

4. Εκκρεμείς αιτήσεις που έχουν υποβληθεί με σκοπό τη χορή-
γηση άδειας εγκατάστασης, την έγκριση περιβαλλοντικών
όρων, τη χορήγηση έγκρισης επέμβασης, την έκδοση από-
φασης παραχώρησης δασικής έκτασης ή την έκδοση άδειας
λειτουργίας, μετά την έναρξη ισχύος του Ν. 3468/2006 και έως
και την ημερομηνία έναρξης ισχύος της παρούσας, καταλαμ-
βάνονται από τις ρυθμίσεις της απόφασης. Προϋπόθεση για
την εξέταση των εν λόγω αιτημάτων είναι η ύπαρξη θετικής γνω-
μοδότησης επί Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης Αξιο-
λόγησης (Π.Π.Ε.Α.), η οποία, στις περιπτώσεις που η άδεια
παραγωγής είχε εκδοθεί  πριν την έναρξη ισχύος του Ν.
3468/2006, εκδίδεται μετά από αίτημα του ενδιαφερομένου που
υποβάλλεται απευθείας στην αρμόδια για την περιβαλλοντική
αδειοδότηση υπηρεσία.

5. Η διατύπωση προσφοράς σύνδεσης διενεργείται μετά τη
λήψη θετικής γνωμοδότησης επί της  Π.Π.Ε.Α., έτσι ώστε να
μην δεσμεύεται ισχύς στο Σύστημα για έργα τα οποία δεν έχουν
κατάλληλο περιβαλλοντικό σχεδιασμό ώστε να εξασφαλίσουν την
Π.Π.Ε.Α.
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Συνεχίζεται η προσπάθεια 
για εξοικονόμηση ενέργειας 

στον Δημόσιο Τομέα 
Αθήνα, 20 Ιουνίου 2007

Ο υπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Προκόπης Παυλόπουλος και ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σι-
ούφας υπέγραψαν εγκύκλιο που αφορά την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας στο Δημόσιο τομέα κατά το διάστημα από 25 Ιουνίου 2007
έως το τέλος Αυγούστου 2007:

Με την ευκαιρία αυτή ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σι-
ούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μία από τις σημαντικότερες
παραμέτρους της ενεργειακής πολιτικής που εφαρμόζουμε τους τε-
λευταίους 39 μήνες. Άλλωστε κάθε χρόνο στη χώρα μας η αιχμή του
φορτίου αυξάνεται κατά 5-6%, όταν η συνολική κατανάλωση αυξάνεται
κατά μέσο όρο 4%. Είναι χαρακτηριστικό ότι στις 30 Ιουνίου και 21
Αυγούστου του 2006 που είχαμε τη μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρι-
κής ενέργειας, με την αιχμή του φορτίου να φτάνει τα 9961MW, η ζή-
τηση υπερέβη τα 9000 ΜW για 13 ώρες και συνολικά για όλο το 2006
μόνο για 40 ώρες. 

Οι ώρες αιχμής, παρότι είναι λίγες ετησίως, απαιτούν τη λειτουρ-
γία μιας νέας μονάδας 400ΜW κάθε χρόνο με κόστος περίπου 230-
250 εκατομμύρια ευρώ. Το κόστος κατασκευής και λειτουργίας των
μονάδων προκειμένου να καλύπτεται η ζήτηση αυτές τις ελάχιστες
ώρες ετησίως είναι υπερβολικό και επιβαρύνει υπέρμετρα τον Έλληνα
φορολογούμενο πολίτη. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνεργασία με το υπουργείο Εσω-
τερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, ήδη έχει κάνει πα-
ρεμβάσεις για την εξοικονόμηση ενέργειας που αποτελεί άλλωστε και
κυρίαρχο ενεργειακό στόχο και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: 
• Το μεγάλο πρόγραμμα αντιστάθμισης της αέργου ισχύος με

εγκατάσταση πυκνωτών στα κτίρια του δημόσιου τομέα που ξεκί-
νησε το Μάιο του 2005 και επεκτάθηκε σε όλη την επικράτεια το
Σεπτέμβριο του ιδίου έτους απέδωσε σημαντικά οφέλη τόσο μεί-
ωσης των απωλειών, αλλά και ισχυροποίησης του συστήματος
μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. 

• Το πρόγραμμα σύνδεσης των κτιρίων του δημοσίου τομέα με
φυσικό αέριο, όπου φυσικά υπάρχει δίκτυο φυσικού αερίου. 

• Οι αποφάσεις παροχής οικονομικών κινήτρων σε 6.850 μεγά-
λους βιομηχανικούς πελάτες για τον περιορισμό της ζήτησης
ισχύος τόσο κατά το θέρος του 2005 και του 2006 όσο και εφέ-
τος.
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• Τη θέσπιση, για πρώτη φορά, για τους οικιακούς καταναλωτές ση-
μαντικών οικονομικών κινήτρων με στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας, με την επιστροφή του 5% επί της συνολικής δαπάνης
τους για κατανάλωση ενέργειας και παγίου, όταν μειώσουν την
κατανάλωση ενέργειας εντός δωδεκαμήνου σε σχέση με την αν-
τίστοιχη προηγούμενη περίοδο κατά 4% (ετήσια κατανάλωση
μέχρι 6000kWh) ή 6% (από 6001 kWh-12000 kWh).

• Το πρόγραμμα αντικατάστασης όλων των φωτιστικών σω-
μάτων στα κτίρια του δημόσιου τομέα, όταν αποτελούνται από
λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού κλάσης ενεργειακής από-
δοσης κατώτερης της Β, με λαμπτήρες κλάσης ενεργειακής από-
δοσης Α ή Β, το οποίο και ολοκληρώνεται.

• Η εφαρμογή του μέτρου του περιορισμού της λειτουργίας των
αρδευτικών συστημάτων κατά τις ώρες της θερινής αιχμής με
στόχο όχι μόνο τη διασφάλιση της ευστάθειας του συστήματος και
την επάρκεια του ενεργειακού εφοδιασμού, αλλά και την ανα-
στροφή της υποβάθμισης του υδροφόρου ορίζοντα των γεωργι-
κών περιοχών, συμβάλλοντας έτσι στην εξοικονόμηση ενέργειας.

• Την πρόσφατη Κοινή Υπουργική Απόφαση που στοχεύει στην
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτο-
διοίκηση μέσω της τακτικής συντήρησης των κλιματιστικών
μονάδων.

• Tην εκστρατεία ενημέρωσης των καταναλωτών για τους τρόπους
εξοικονόμησης ενέργειας στην οικία, στο γραφείο και στη
χρήση του αυτοκινήτου που ξεκινήσαμε και συνεχίζουμε και
φέτος το υπουργείο Ανάπτυξης, η ΔΕΗ, η ΡΑΕ και ο ΔΕΣΜΗΕ.
Τα μέτρα μπορεί να αφορούν το διάστημα της θερινής αιχμής του

φορτίου όμως στόχος είναι η εξοικονόμηση ενέργειας να αποτε-
λέσει βασικό στοιχείο της καθημερινότητας του Έλληνα πολίτη
καταναλωτή. Ένα νέο εθνικό στόχο με οικονομικές και περιβαλ-
λοντικές προεκτάσεις. 

Η αρχή γίνεται από το δημόσιο τομέα, αφού οφείλει το δημόσιο
να δίνει το καλό παράδειγμα και ελπίζουμε ότι θα αποτελέσει ένα
βήμα που θα ενθαρρύνει τους πολίτες, τα νοικοκυριά αλλά και τον
ιδιωτικό τομέα να υιοθετήσουν την εξοικονόμηση στην καθημερινή
διαχείριση ενέργειας.

Άλλωστε, πέραν του σημαντικού οικονομικού οφέλους, η μείωση
της κατανάλωσης των ενεργειακών μας πόρων αποτελεί μια
προσπάθεια που οφείλουμε στις επόμενες γενιές.»

Τα μέτρα εξοικονόμησης αφορούν τα κτίρια του δημόσιου τομέα
(ιδιόκτητα ή μισθωμένα), της Αυτοδιοίκησης και των Εποπτευόμε-
νων Φορέων. Εξαιρούνται τα Νοσοκομεία και οι Υπηρεσίες και
οι Φορείς Περίθαλψης, Κοινωνικής Προστασίας και Ασφαλί-
σεως, συμπεριλαμβανομένων των Καταστημάτων των Ασφαλι-
στικών Οργανισμών. Περιλαμβάνουν:
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• Τη μείωση της λειτουργίας των κλιματιστικών μηχανημάτων, ώστε
να λειτουργούν με ελάχιστη ρύθμιση στους 25ο C, από την έναρξη
έως τη λήξη του ωραρίου και λαμβάνοντας υπόψη τις λειτουργικές
ανάγκες λόγω των αδειών του προσωπικού κλπ. 

• Τον περιορισμό του φωτισμού των κτιρίων στο αναγκαίο λειτουρ-
γικό επίπεδο με αποφυγή φωτισμού χώρων μη απαραίτητων για
τη λειτουργία των υπηρεσιών. 

• Την εντατικοποίηση της παρακολούθησης, συντήρησης και ελέγ-
χου των συστημάτων αυτόματης διακοπής της ηλεκτρικής τροφο-
δοσίας των γραμμών δημοτικού φωτισμού και φωτισμού λοιπών
κατηγοριών οδών ώστε να εξασφαλιστεί η αποκλειστική λειτουρ-
γία από τις 20:00 μ.μ. έως τις 6:00 π.μ.

Ο κεντρικός συντονισμός των παρεμβάσεων θα ασκείται από
το γενικό γραμματέα Δημόσιας Διοίκησης του υπουργείου Εσωτερι-
κών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης Βασίλη Ανδρονόπουλο
και τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου. 
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Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών 
για συμμετοχή στην εξοικονόμηση ενέργειας 

Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός
γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου μοίρα-
σαν στην πλατεία Συντάγματος ενημερωτικά έντυπα για την εξοι-
κονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας. Στην εκδήλωση παρευρέθησαν
ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου, ο
πρόεδρος του ΔΕΣΜΗΕ Ευάγγελος Λεκατσάς, ο πρόεδρος του
ΚΑΠΕ Ιωάννης Αγαπητίδης και ο διευθυντής του ελληνικού γρα-
φείου της Greenpeace Νίκος Χαραλαμπίδης.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Όπως όλοι γνωρίζετε από το 2005 το υπουργείο Ανάπτυξης έχει
ξεκινήσει μια συστηματική προσπάθεια που την έχει αναγάγει σε
εθνικό στόχο, την εξοικονόμηση ενέργειας. Η εξοικονόμηση ενέργειας
είναι στοιχείο που πρέπει να περάσει στη καθημερινότητα όλων μας,
γιατί πειθαρχώντας και καταπολεμώντας την σπατάλη στην ενέργεια,
πέρα από το ότι εξοικονομούμε οι ίδιοι χρήματα, τα νοικοκυριά, οι πο-
λίτες, έχει πολύ μεγάλη σημασία ότι βοηθούμε το περιβάλλον, βοη-
θούμε την οικονομία της χώρας. Αλλά το πιο σημαντικό είναι ότι
καταναλώνοντας λιγότερους ενεργειακούς πόρους σεβόμαστε τις
επόμενες γενιές. Και αυτό είναι το χρέος και το καθήκον. 

Το ότι συμπίπτει η εκστρατεία που κάνουμε σήμερα με τις υψη-
λότατες θερμοκρασίες, μαζί με την ΔΕΗ και με την παρουσία όλων
των φορέων που εμπλέκονται σε αυτή τη διαδικασία, ο Διαχειριστής
του Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο πρόεδρος του Κέντρου Ανα-
νεώσιμων Πηγών Ενέργειας έχει σκοπό να αναδείξει πιο έντονα το
θέμα. Το σημαντικό είναι ότι είναι μαζί μας η γνωστή και παγκόσμιας
δράσης οργάνωση, η Greenpeace, που σημαίνει σύνθεση δυνάμεων
και συνδυασμό δυνάμεων στον ίδιο σκοπό: Εξοικονόμηση ενέργειας,
καταπολέμηση της σπατάλης. Δεν χαλάει η ποιότητα της ζωής μας και
συνεπώς προστατεύουμε το περιβάλλον. 

Ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που, όχι μόνο η Ελλάδα, αλλά ολό-
κληρη η περιοχή ζει πρωτοφανή και ακραία φαινόμενα κλιματικής αλ-
λαγής, και πρωτόγνωρων θερμοκρασιών, απευθυνόμενος προς
τους πολίτες τους καλώ και εκείνοι να συμμετάσχουν σε αυτή
την προσπάθεια, γιατί χωρίς τη συνεργασία και τη συμμετοχή
των πολιτών, όσο και να προσπαθήσει η πολιτεία και οι φορείς
τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Καλώ τις νοικοκυρές να μην βάζουν τις
μεσημεριανές ώρες, από 11 μέχρι τις 3, όλες τις ηλεκτρικές συσκευές
μαζί. Μπορεί να γίνει νωρίτερα, μπορεί να γίνει αργότερα. Και το θέμα
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της ενέργειας δεν είναι μόνο στον ηλεκτρισμό. Είναι σε κάθε μορφής
ενέργεια που πρέπει να κάνουμε εξοικονόμηση. Εξοικονόμηση στη
χρήση του αυτοκινήτου χρησιμοποιώντας τα μέσα μαζικής μεταφο-
ράς, με την βενζίνη, παρακολουθώντας την πίεση των ελαστικών, τα
βάρη που υπάρχουν επάνω, καταναλώνουμε λιγότερη ενέργεια. Και
καταναλώνοντας λιγότερη ενέργεια, δηλαδή βενζίνη, καταναλώνουμε
λιγότερο πετρέλαιο, άρα έχουμε λιγότερη επιβάρυνση στο περιβάλ-
λον. Το ίδιο με τη χρήση των νερών. Σε κάθε μια πτυχή της ζωής μας,
μπορούμε να δώσουμε –χωρίς να χαλάμε καθόλου την ποιότητα της
ζωής μας- το στίγμα ότι νοιαζόμαστε κυρίως για τις επόμενες γε-
νιές. Νοιαζόμαστε για ένα περιβάλλον που να συνεχίσει να έχει ποι-
ότητα ζωής και να περιορίσουμε τις επιπτώσεις από τις φανερές, σε
όλο τον κόσμο, κλιματικές αλλαγές. Σε αυτή την κατεύθυνση θέλω
να ευχαριστήσω όλα τα μέσα ενημέρωσης που περνούν και
εκείνα αυτό το μήνυμα, γιατί ο εθνικός στόχος για εξοικονόμηση
ενέργειας είναι στοιχείο της ενεργειακής στρατηγικής, πρώτα
της χώρας, μετά της κυβέρνησης και τέλος είναι στα χέρια των
Ελλήνων πολιτών να συμμετάσχουν και να συνεργαστούν σε
αυτή την προσπάθεια.» 

Δημοσιογράφος: Ανησυχείτε κύριε υπουργέ αυτές τις ημέρες για
την ευστάθεια του δικτύου;

Δημήτρης Σιούφας: Θα επαναλάβω αυτό το οποίο σας έχω πει
όλο το προηγούμενο διάστημα και όλα τα προηγούμενα χρόνια. Ότι
έχουμε πάρει όλα τα μέτρα για να αποφύγουμε οποιοδήποτε δυσά-
ρεστο ενδεχόμενο. Και αυτό θα κάνουμε και τις επόμενες μέρες. Και
όλα τα μέτρα είναι σε κάθε κατεύθυνση.

Δημοσιογράφος: Κύριε υπουργέ, κάνετε εκκλήσεις και εσείς και
η ΔΕΗ καθημερινά για λελογισμένη χρήση των ηλεκτρικών συσκευών.
Οι πολίτες ανταποκρίνοται;

Δημήτρης Σιούφας: Ανταποκρίνονται και αυτό είναι πάρα πολύ
σημαντικό.

Δημοσιογράφος: Υπάρχει ενδεχόμενο ο ΔΕΣΜΗΕ να προχωρή-
σει σε περικοπές φορτίων, αν παραστεί ανάγκη, από επιχειρήσεις και
νοικοκυριά;

Δημήτρης Σιούφας: Όχι, θα κάνουμε λελογισμένη διαχείριση της
όλης κατάστασης, έχοντας έγνοια το σύνολο του ελληνικού λαού.

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στε-
φάνου δήλωσε τα εξής:

«Η αιχμή του φορτίου βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα της χρο-
νιάς, είναι πάνω 9.800 MW και είναι μόνο 11:10 το πρωί. Πηγαίνουμε
για πολύ μεγάλο ρεκόρ. Μπορούμε να διαχειριστούμε πολύ υψηλό-
τερα φορτία από αυτό το επίπεδο, να μην ανησυχεί κανείς. Χάρη στα
μέτρα που πήραμε οι τάσεις του συστήματος είναι πανίσχυρες, ακόμη
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και στο Κουμουνδούρου, που ήταν ο προβληματικός κρίκος της αλυ-
σίδας. Έγινε πολύ δουλειά υποδομής τα προηγούμενα τρία χρόνια,
και το τελευταίο δωδεκάμηνο, και η οποία αποδίδει. Παρόλα αυτά συν
Αθηνά και χείρα κίνει. Δεν έχει προγραμματιστεί καμία διακοπή, πλην
των ορυχείων της ΔΕΗ που ούτως ή άλλως δεν θα έπρεπε να λει-
τουργούν αυτή την ώρα, και αν χρειαστεί ως έσχατη ανάγκη στα αγρο-
τικά, τα οποία δεν θα έπρεπε επίσης να λειτουργούν από 11 μέχρι τις
3, βάσει του συμβολαίου που έχουν με τη ΔΕΗ. Καμία άλλη διακοπή,
το σύστημα είναι ισχυρότερο από ποτέ, και είμαι κατηγορηματικός σε
αυτό.» 

Δημοσιογράφος: Ποιο είναι το όριο αντοχής του συστήματος;
Νίκος Στεφάνου: Μετρημένο γύρω στις 11.000 MW. 

Ο αντιπρόεδρος της ΔΕΗ καθηγητής Νίκος Χατζηαργυρίου
δήλωσε τα εξής: 

«Όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει σήμερα εξαιρετικά υψηλές θερμο-
κρασίες και όλη η Ευρώπη αντιμετωπίζει διαφόρου τύπου προβλή-
ματα στα δίκτυά της, παρόλα αυτά η ΔΕΗ καταφέρνει να αντιπαρέλθει
αυτές τις δύσκολες συνθήκες με πολύ μεγάλη επιτυχία.»

Ο πρόεδρος του ΔΕΣΜΗΕ Ευάγγελος Λεκατσάς δήλωσε τα
εξής:

«Έχουμε λάβει σήμερα όλα τα μέτρα διαχείρισης του φορτίου, το
οποίο θα είναι εξαιρετικά υψηλό, θα είναι το υψηλότερο σε όλη την
ιστορία του ηλεκτρικού τομέα στη χώρα μας. Με την λελογισμένη δια-
χείριση και τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί πιστεύουμε ότι χωρίς να
κόψουμε καθόλου την άνεση θα διαχειριστούμε το φορτίο με τον σω-
στότερο δυνατό τρόπο.»

Ο πρόεδρος του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ιωάννης Αγαπητίδης δήλωσε τα εξής: 

«Κάποιοι αποκαλούν την εξοικονόμηση ενέργειας ως τη σπουδαι-
ότερη μορφή Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Και αυτό πραγματικά
ισχύει, δεδομένου ότι εξοικονομώντας ενέργεια δεν πάμε να περιορί-
σουμε την άνεση, αλλά πάμε να κερδίσουμε από τη σπατάλη. Είναι
στο χέρι όλων μας.»

Ο διευθυντής του ελληνικού γραφείου της Greenpeace Νίκος
Χαραλαμπίδης δήλωσε τα εξής:

«Η εξοικονόμηση ενέργειας πέρα από μια προσπάθεια ενημέρω-
σης, στοχεύει στο να καταφέρουμε να μειώσουμε την κατανάλωση
ενέργειας σε όλα τα νοικοκυριά. Μπορούμε με πολύ απλά βήματα να
μειώσουμε μέχρι και 50% την κατανάλωση ενέργειας στο σπίτι και το
γραφείο. Αυτό έχει να κάνει με την οικονομία, έχει να κάνει με το πε-
ριβάλλον, έχει να κάνει με την αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών.
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Δεν θα πρέπει να το δούμε, τουλάχιστον η Greenpeace δεν το βλέπει,
σαν κάτι το περιστασιακό, σαν κάτι που σχετίζεται με τα μεγάλα φορ-
τία αυτών των ημερών και τον καύσωνα. Είναι κάτι που πρέπει να
διαπεράσει τις ενεργειακές πολιτικές και τη συνήθειά μας για τα επό-
μενα χρόνια. Χαίρομαι να βλέπω από την πλευρά όλων των αρμό-
διων φορέων το ενδιαφέρον προς αυτή την κατεύθυνση και ελπίζω
ότι θα είναι συνεχές και μετά τον καύσωνα. Θα είμαστε αρωγοί σε
αυτή την προσπάθεια, θα είμαστε δίπλα και κριτικοί όπου χρειάζεται.»

Ακολουθούν τα ενημερωτικά φυλλάδια του Υπουργείου Ανάπτυξης
για τους Τρόπους Εξοικονόμησης Ενέργειας στην οικία, στο γρα-
φείο και στη χρήση του αυτοκινήτου. Εδώ δίδεται το περιεχόμενο των
οδηγιών προς τους πολίτες.

Εξοικονόμηση & Ορθολογική Χρήση Ενέργειας
Τα προβλήματα που δημιουργούνται από την παραγωγή και χρήση της

ενέργειας, όπως η ρύπανση του περιβάλλοντος, η  εξάρτηση από εισαγόμενα
καύσιμα, οι δαπάνες σε συνάλλαγμα κ.α., μπορούν να μετριασθούν σε με-
γάλο βαθμό με τη λήψη μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Τα αποτελέσματα ερευνών που εκπονούνται σε πολλές ευρωπαϊκές
χώρες τα τελευταία χρόνια ενισχύουν ολοένα και περισσότερο την άποψη
πως μια ουσιαστική μείωση της κατανάλωσης μπορεί να επιτευχθεί μέσα
από την αλλαγή της ανθρώπινης συμπεριφοράς και του τρόπου ζωής γενι-
κότερα.

Η ευαισθητοποίηση λοιπόν των πολιτών και η αλλαγή της συμπεριφο-
ράς, με στόχο την επίτευξη ενεργειακών και οικονομικών οφειλών, είναι
πολύ σημαντικοί παράγοντες για τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής, την
οικονομική ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Η εφαρμογή
των παρακάτω συμβουλών από τα ελληνικά νοικοκυριά μπορεί να συμβάλει
σημαντικά στη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Πρέπει να επισημαν-
θεί ότι καμία από τις συμβουλές αυτές κατά την εφαρμογή της δεν πρόκειται
να δυσχεράνει τη ζωή του καταναλωτή, όλες μαζί όμως θα τον βοηθήσουν
όχι μόνο να εξοικονομήσει ένα σημαντικό ποσοστό χρημάτων αλλά και να
συμβάλει στην προστασία του περιβάλλοντος. 

Θερμοσίφωνας
• Μη  ρυθμίζετε το θερμοστάτη στο θερμοσίφωνα πάνω από τους 60ο C.
• Ανάψτε το θερμοσίφωνά σας όσο χρειάζεστε, ανάλογα με τις ανάγκες

σας για ζεστό νερό και μην τον αφήνετε αναμμένο άσκοπα. 
• Προτιμάστε το ντους από το μπάνιο στη μπανιέρα. Έτσι θα ξοδέψετε 3

φορές λιγότερο ρεύμα και νερό.
• Μην αφήνετε τις βρύσες σας να στάζουν. 
• Μην αφήνετε το ζεστό νερό να τρέχει άσκοπα. 
• Προτιμήστε ηλιακό θερμοσίφωνα αντί για ηλεκτρικό για τη θέρμανση
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του νερού (ο ηλιακός θερμοσίφωνας μπορεί να καλύψει κατά 80% τις
ετήσιες ανάγκες σε ζεστό νερό χωρίς να χρειαστεί κατανάλωση ηλε-
κτρικού ρεύματος). 

Αυτοκίνητο
• Αν μπορείτε να πάτε κάπου με τα πόδια, προτιμήστε το. Θυμηθείτε ότι

κάθε μετακίνησή σας με το αυτοκίνητο επιβαρύνει το περιβάλλον με
περισσότερους ρύπους.

• Να προτιμάτε να οδηγείτε το αυτοκίνητό σας με ταχύτητες που δεν είναι
ενεργοβόρες. Αποφεύγετε τα μαρσαρίσματα και τα απότομα φρεναρί-
σματα. Η απότομη και νευρική οδήγηση αυξάνει την κατανάλωση καυ-
σίμου.

• Να ελέγχετε συχνά τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας. Όταν δεν είναι
καλά φουσκωμένα προκαλούν αύξηση της κατανάλωσης κατά 20%.

• Για κάθε 50 κιλά επιπλέον βάρους στο αυτοκίνητό σας, η κατανάλωση
αυξάνεται κατά 4%.

• Κάνετε τακτικά συντήρηση του αυτοκινήτου σας.

Θερμομόνωση
• Όσο καλύτερη είναι η θερμομόνωση στο σπίτι ή το διαμέρισμα που δια-

μένουμε, τόσο λιγότερη κατανάλωση  ενέργειας απαιτείται για θέρ-
μανση ή / και δροσιά. 

• Τα σημεία τα οποία πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα είναι οι επιφάνειες
που έρχονται σε επαφή με το εξωτερικό περιβάλλον (τοίχοι, ταράτσες,
σκεπές, κλπ.)

• Ελέγξτε τις πόρτες και τα παράθυρα. Εάν υπάρχουν χαραμάδες, κλείστε
τις με μονωτικό υλικό ή σιλικόνη.

• Συνιστάται τα βορινά παράθυρα να έχουν διπλά τζάμια.
• Τις κρύες νύχτες του χειμώνα κλείνετε τα εξώφυλλα (παντζούρια),

καθώς επίσης και τις κουρτίνες για να διατηρείται η ζέστη.

Ψυγεία - Καταψύκτες
• Το ψυγείο καταναλώνει αρκετή ενέργεια γιατί λειτουργεί όλο το 24ωρο.

Η ειδική ενεργειακή ετικέτα που διαθέτουν όλες οι ηλεκτρικές συσκευές
μας δίνει πληροφορίες για την ενεργειακή απόδοσή τους. Επιλέξτε μια
συσκευή με χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση.

• Τοποθετήστε το ψυγείο σας μακριά από την ηλεκτρική κουζίνα, το κα-
λοριφέρ και μέρη που τα βλέπει ο ήλιος γιατί έτσι μπορεί να αυξηθεί η
κατανάλωση του ρεύματος μέχρι και 30%.

• Αν το ψυγείο σας δεν έχει αυτόματα απόψυξη, φροντίστε να απόψυξη.
Ένα στρώμα πάγου πάχους 5 χιλιοστών αυξάνει κατά 30% την κατανά-
λωση ρεύματος. 

• Ρυθμίστε το θερμοστάτη του ψυγείου ώστε η θερμοκρασία στο θάλαμο
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συντήρησης να είναι στους 70ο C και του καταψύκτη στους 180ο C. Έτσι
εξοικονομείτε μέχρι και 15% στην κατανάλωση ρεύματος.

• Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του ψυγείου και μην την κρατάτε πολλή
ώρα ανοικτή.

• Μην καλύπτετε τα κενά εξαερισμού του ψυγείου, ξεσκονίζετε καλά τις
σωληνώσεις (πλέγμα) στην πίσω πλευρά του και αφήνετε τουλάχιστον
5 εκατοστά απόσταση από τον τοίχο.

• Φροντίστε το λάστιχο της πόρτας να είναι καθαρό και να εφαρμόζει
πολύ καλά. 

• Όταν απουσιάζετε από το σπίτι σας για μεγάλα χρονικά διαστήματα,
π.χ. σε διακοπές, βγάζετε το ψυγείο από την πρίζα, αδειάζετε το και αφή-
νετε την πόρτα του ανοικτή.

• Μη βάζετε ζεστά φαγητά μέσα στο ψυγείο. Καλύτερα να περιμένετε να
κρυώσουν πρώτα. Αυτό πέρα από την οικονομία ρεύματος συνιστάται
και για λόγους υγείας. 

Φωτισμός
• Φροντίστε να μην αφήνετε αναμμένα τα φώτα σε δωμάτια, όταν  δεν

είναι απαραίτητο.
• Προτιμήστε ένα χαμηλό γενικό φωτισμό και τοπικό φωτισμό στα σημεία

που το χρειάζεστε.
• Προτιμάτε τα ανοικτά χρώματα στους τοίχους του σπιτιού σας, καθώς

κάνουν το εσωτερικό περιβάλλον φωτεινότερο. 
• Να θυμάστε ότι μια κοινή λάμπα πυράκτωσης καταναλώνει έως και τέσ-

σερις φορές περισσότερη ενέργεια από ένα λαμπτήρα φθορισμού που
προσφέρει τον ίδιο φωτισμό. 

• Στην κουζίνα και σε χώρους εργασίας προτιμάτε τις λάμπες φθορισμού. 
• Οι λάμπες χαμηλής κατανάλωσης μπορεί να κοστίζουν περισσότερο από

τις κοινές λάμπες, αλλά έχουν οκταπλάσια διάρκεια ζωής και κατανα-
λώνουν τέσσερις φορές λιγότερο ρεύμα. 

• Να καθαρίζετε τακτικά, και βέβαια πολύ προσεκτικά, τα φωτιστικά σώ-
ματα και τους λαμπτήρες.

Ηλεκτρικές κουζίνες
• Φροντίστε οι κατσαρόλες και τα άλλα σας μαγειρικά σκεύη να εφαρ-

μόζουν σωστά στις εστίες κουζίνας. Σπαταλάτε τουλάχιστον 20-30%
θερμότητα και ρεύμα όταν η βάση του σκεύους είναι 1-2 εκατοστά μι-
κρότερη από την εστία.

• Χρησιμοποιώντας τη χύτρα ταχύτητας εξοικονομείτε 30-60% ρεύμα και
80% χρόνο.

• Όταν βράζετε νερό σκεπάζετε την κατσαρόλα με το καπάκι της. Θα βρά-
σει γρηγορότερα και με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

• Κλείνετε την εστία της κουζίνας ή το φούρνο λίγο πριν τελειώσει το
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βράσιμο ή το ψήσιμο του φαγητού καθώς η υπάρχουσα θερμοκρασία
είναι αρκετό για το τελείωμα. 

• Αποφεύγετε τις προθερμάνσεις του φούρνου.
• Αποφεύγετε το συχνό άνοιγμα-κλείσιμο του φούρνου. Κάθε φορά που ανοί-

γετε την πόρτα του φούρνου χάνεται το 20% της υπάρχουσας θερμότητας.
• Καθαρίζετε τακτικά τις εστίες και τον φούρνο.
• Για το ζέσταμα μικρών ποσοτήτων φαγητού προτιμήστε, εφόσον δια-

θέτετε, το φούρνο μικροκυμάτων γιατί εξοικονομεί ηλεκτρική ενέργεια
και χρόνο. 

Θέρμανση
• Τις ηλιόλουστες χειμωνιάτικες μέρες προτιμήστε να αφήνετε τον ήλιο

να μπαίνει στο σπίτι σας αντί να ανάβετε τα καλοριφέρ.
• Μην καλύπτετε τα θερμαντικά σώματα με κουρτίνες ή καλύμματα γιατί

έτσι μειώνεται σημαντικά η απόδοσή τους.
• Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη πάνω από τους 20ο C, αν έχετε αυτόνομη

θέρμανση. Για κάθε επιπλέον βαθμό καταναλώνετε μέχρι και 10% πε-
ρισσότερο ενέργεια.

• Φροντίστε για τη συντήρηση του καυστήρα από ειδικό τεχνίτη, τουλά-
χιστον μία φορά το χρόνο. 

• Σε περίπτωση υπερθέρμανσης του σπιτιού, ρυθμίστε το θερμοστάτη σε
χαμηλότερη θερμοκρασία αντί να ανοίξετε τα παράθυρα. 

Μικροσυσκευές
• Πριν αγοράσετε μια συσκευή ενημερωθείτε για την κατανάλωσή της σε

ρεύμα, δεδομένου ότι υπάρχουν διαφορές από συσκευή σε συσκευή
(ακόμη και στη λειτουργία αναμονής).

• Σε γενικές γραμμές οι μικρές συσκευές καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα
από τις μεγάλες, γι’ αυτό όποτε μπορείτε, προτιμήστε τις.

• Μη αφήνετε αναμμένη την τηλεόραση, την καφετιέρα, το σίδερο κ.λπ.,
όταν δεν τα χρειάζεστε.

• Κλείνετε την τηλεόραση, το βίντεο και το στερεοφωνικό από το διακό-
πτη της συσκευής και όχι από το τηλεκοντρόλ, γιατί έτσι οι συσκευές
αυτές μένουν σε λειτουργία αναμονής (stand-by) και συνεχίζουν να κα-
ταναλώνουν ρεύμα. 

Πλυντήριο Ρούχων
• Επιλέξτε το πλυντήριο με τη μικρότερη κατανάλωση νερού και ρεύμα-

τος. Υπάρχουν αρκετές διαφορές από συσκευή σε συσκευή.
• Είναι αποδεδειγμένο ότι τα ρούχα καθαρίζου εξίσου καλά στους 60ο C

όσο και στους 90ο C. Προτιμείστε λοιπόν τη λειτουργία σε χαμηλότερη
θερμοκρασία.

• Εφαρμόζετε τις οδηγίες του κατασκευαστή, προκειμένου να εξοικονο-
μείτε ηλεκτρική ενέργεια, νερό και απορρυπαντικό.

849



• Συνδέστε τον ηλιακό θερμοσίφωνα (εάν έχετε) με το πλυντήριο σας για
ζεστό νερό.

• Όταν απουσιάζετε, κλείνετε  την παροχή νερού του πλυντηρίου.

Ψύξη - Κλιματισμός χώρων
• Πριν αποφασίσετε να αγοράσετε κλιματιστικό, ενημερωθείτε για την

ενεργειακή του κατανάλωση, δεδομένου ότι μπορεί να αυξήσει το λο-
γαριασμό σας, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. 

• Εφαρμόζετε πιστά τις οδηγίες του κατασκευαστή για το κλιματιστικό
σας.

• Ρυθμίζετε το κλιματιστικό χρησιμοποιώντας ένα καλό θερμόμετρο τοί-
χου και μην επιδιώκετε θερμοκρασία χαμηλότερη από  26ο C το καλο-
καίρι και μεγαλύτερη από 26ο C το χειμώνα.

• Προτιμείστε ανεμιστήρα που καταναλώνει ελάχιστη ενέργεια σε σχέση
με το κλιματιστικό. Η καλύτερη θέση για να τοποθετήσετε τον ανεμι-
στήρα είναι το ταβάνι. Ο ανεμιστήρας οροφής μας δροσίζει, ενώ κατα-
ναλώνει ενέργεια όσο και ένας κοινός λαμπτήρας φωτισμού.

• Φροντίστε τα παράθυρα να είναι κλειστά όταν λειτουργεί το σύστημα
κλιματισμού για να μην χάνεται πολύτιμη ενέργεια. 

• Τοποθετήστε ανοιχτόχρωμες τέντες στα νότια και δυτικά παράθυρα. Με
τον τρόπο αυτό ηλιακή ακτινοβολία μειώνεται μέχρι και 75%.

• Βάφετε τους εξωτερικούς τοίχους με ανοικτά χρώματα. 
• Αερίζετε το σπίτι σας τα καλοκαιρινά βράδια. 

Παραινέσεις του Υπουργείου Ανάπτυξης προς τους πολίτες

Η ενέργεια είναι ο κινητήριος μοχλός της καθημερινής μας ζωής.
Όμως οι βασικές πρώτες ύλες που χρησιμοποιούμε δεν είναι ανεξάντ-

λητες και πολλές φορές ζημιώνουν το περιβάλλον. 
Πρέπει λοιπόν όλοι μας να αγκαλιάσουμε τις εναλλακτικές μορφές ενέρ-

γειας και να σεβαστούμε τις ήδη υπάρχουσες, για να μπορούμε να απολαμ-
βάνουμε της ζωής μας και να εξασφαλίσουμε τη ζωή των παιδιών μας. 

Το ΥΠΑΝ, έχοντας γνώση των προτερημάτων που προσφέρουν οι ανανε-
ώσιμες πηγές ενέργειας, στρέφεται ενεργό προς αυτή την κατεύθυνση, δημι-
ουργώντας τις βάσεις και τις συνθήκες που απαιτούνται για ένα καλύτερο αύριο.

Σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλοι μαζί! 
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Οι πολιτικές για την Ορθή Χρήση 
και την Εξοικονόμηση Ενέργειας 

την περίοδο 2004-2007 
Αθήνα, 25 Ιουνίου 2007

1. Το 2005 και όλα τα επόμενα χρόνια, μέχρι το 2010, ανακηρύχθη-
καν ως «Έτη Εξοικονόμησης Ενέργειας» και αναλήφθηκαν
πρωτοβουλίες για την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση
της κοινής γνώμης στη σημασία της ορθής χρήσης και εξοικο-
νόμησης 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. Η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής, με τη συμμε-
τοχή εκπροσώπων του ΥΠΕΧΩΔΕ, της ΡΑΕ, του ΔΕΣΜΗΕ, του
ΚΑΠΕ, του ΤΕΕ και άλλων φορέων, για την κατάρτιση σχεδίου
νόμου για την Ενεργειακή Αποδοτικότητα των Κτιρίων, που
ολοκλήρωσε το έργο της. Στο σχέδιο νόμου, μεταξύ άλλων:
 Θεσπίζεται μεθοδολογία υπολογισμού για τις θερμικές και

ψυκτικές απαιτήσεις χώρων, τις ενεργειακές ανάγκες για ζεστό
νερό χρήσης, την ενεργειακή απόδοση σε εγκαταστάσεις θέρ-
μανσης και ψύξης, το δυναμικό φυσικού φωτισμού και τη συγ-
κέντρωση φωτιστικής ισχύος εγκαταστάσεων φωτισμού.

 Τίθενται ελάχιστες απαιτήσεις για τη θερμική συμπεριφορά
των δομικών στοιχείων του κτιριακού κελύφους, την ενεργει-
ακή απόδοση των εγκαταστάσεων που χρησιμοποιούνται για
θέρμανση, ψύξη και ζεστό νερό χρήσης καθώς επίσης 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.

3. Ο καθορισμός ως μηδενικής όχλησης της μικρής συμπαραγω-
γής και των φωτοβολταϊκών, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ,
ώστε να μπορούν να εγκαθίστανται νόμιμα στον αστικό ιστό.

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

5. Η θέσπιση, για πρώτη φορά, από το 2006 που συνεχίζουν να
ισχύουν και το 2007, σημαντικών οικονομικών κινήτρων για
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τους οικιακούς καταναλωτές με στόχο την εξοικονόμηση ενέρ-
γειας.

6. Η εισαγωγή στην ενεργειακή πολιτική μας της έννοιας της Δια-
χείρισης Ζήτησης και Φορτίου. Για πρώτη φορά εφαρμόστηκε
ειδική τιμολογιακή πολιτική για την περικοπή της αιχμής ισχύος
στους μεγάλους βιομηχανικούς πελάτες κατά τη θερινή πε-
ρίοδο.

7. Η έκδοση Κοινής Υπουργικής Απόφασης για την αντικατάσταση
όλων των φωτιστικών σωμάτων στα κτίρια του δημόσιου
τομέα, όταν αποτελούνται από λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθο-
ρισμού κλάσης ενεργειακής απόδοσης κατώτερης της Β, με λαμ-
πτήρες κλάσης ενεργειακής απόδοσης Α ή Β, καθώς και
συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας.

8. Η συγκρότηση νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής για την κατάρ-
τιση σχεδίου νόμου για την προώθηση της Συμπαραγωγής
Θερμότητας - Ηλεκτρισμού, που ολοκλήρωσε το έργο της. Στο
σχέδιο νόμου, 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,

 παρέχεται έγκριση τύπου μονάδας συμπαραγωγής για τυ-
ποποιημένες μονάδες συμπαραγωγής τύπου μικρής κλίμα-
κας, με την οποία απαλλάσσεται ο ιδιοκτήτης από την
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, εγκατάστασης και λει-
τουργίας.

9. Η προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και της χρήσης ηλια-
κής ενέργειας και φυσικού αερίου στα κτίρια. Με υπουργική
απόφαση που εκδόθηκε τον Απρίλιο του 2006 προωθήθηκε η
σύνδεση όλων των δημόσιων κτιρίων με το δίκτυο του φυσικού
αερίου, εφόσον αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

10. Η Κοινή Υπουργική Απόφαση που στοχεύει στην εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δημόσιο τομέα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση μέσω
της τακτικής συντήρησης των κλιματιστικών μονάδων.
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Παρεμβάσεις για ενίσχυση 
του νέου Αναπτυξιακού Νόμου 

Αθήνα, 6 Ιουλίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

Στη συνέχεια της χθεσινής συνυπογραφής από τον υπουργό Οι-
κονομίας και Οικονομικών Γιώργο Αλογοσκούφη, τον υπουργό Ανά-
πτυξης Δημήτρη Σιούφα και τον υφυπουργό Οικονομίας και
Οικονομικών Χρήστο Φώλια των κανονιστικών υπουργικών αποφά-
σεων, ολοκληρώνεται η εισαγωγή των ιδιαίτερα σημαντικών αλ-
λαγών και διαφοροποιήσεων που εισήχθησαν στο Νόμο
3299/2004 με το Νόμο 3522/2006. Οι υπουργικές αυτές αποφάσεις
έχουν καθοριστικό ρόλο για τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Νόμου
και για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων. Οι
σημαντικότερες από τις αλλαγές και τις διαφοροποιήσεις αυτές είναι
οι ακόλουθες:

Βασικές Μεταβολές:
1. Απλοποιούνται οι κατηγορίες ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων από

5 σε 2. Τα Ε/Σ των παλαιών κατηγοριών 3,4 και 5 (ειδικά επενδυ-
τικά σχεδία) εντάσσονται στην νέα ομογενοποιημένη κατηγόρια 1,
λαμβάνοντας εξ’ ορισμού 5% πρόσθετη επιδότηση σε σχέση με
τα «παραδοσιακά» Ε/Σ που ομαδοποιούνται στην κατηγορία 1. Για
όλα τα επενδυτικά σχέδια που εκτελούνται από ΜΜΕ, το επιπλέον
ποσοστό επιχορήγησης δύναται να ανέρχεται για τις μεσαίες επι-
χειρήσεις μέχρι και στο 10% και για τις μικρές και πολύ μικρές επι-
χειρήσεις μέχρι και στο 20%. Ειδικότερα για τις παραμεθόριες
περιοχές όπως η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, προβλέπονται
ενισχύσεις για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις ποσοστό επιχορήγη-
σης 60% και για τις μεσαίες επιχειρήσεις 50%. Για την περιοχή της
κεντρικής Ελλάδος όπως η Θεσσαλία προβλέπεται για τους νο-
μούς Τρικάλων και Καρδίτσας για τις μικρές και μεσαίες επιχειρή-
σεις ποσοστό ενίσχυσης από 40% έως και 50% και για τους
νομούς Λάρισας και Μαγνησίας το ποσοστό αυτό κυμαίνεται από
37% έως 44%. Ανάλογα με το ΑΕΠ το ποσοστό ανεργίας και την
γεωγραφικής θέση κάθε Περιφέρειας και νομού καθορίζονται τα
ποσοστά ενίσχυσης για κάθε νομό της χώρας. 

2. Με την υιοθέτηση του νέου χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων, η
υπάρχουσα διαίρεση της χώρας σε τέσσερις ζώνες αντικαθίσταται
από την νέα απλούστερη διαίρεση σε τρεις περιοχές. Ως αποτέ-
λεσμα, τα ποσοστά ενίσχυσης μπορούν να φθάσουν από 40%
για τις επενδύσεις των μεγάλων επιχειρήσεων έως και 60% για
τις μικρές επιχειρήσεις (από το 55% που ήταν η προηγούμενη δυ-
νατότητα.) 
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3. Διευρύνεται το πεδίο εφαρμογής του κινήτρου της φορολογικής
απαλλαγής για όλες τις επιχειρήσεις και τα Ε/Σ. Επιχειρήσεις που
δραστηριοποιούνται σε πάνω από το 90% της χώρας δύναται να
λαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές που ανέρχονται στο 100%
της επένδυσης.

4. Λαμβάνεται ειδική μέριμνα για τις επιχειρήσεις που δραστηριο-
ποιούνται ή επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν εντός οργανωμέ-
νων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών. 

5. Θεσπίζονται σαφείς κανόνες και στόχοι για το περιεχόμενο των
επενδυτικών σχεδίων. Τα Ε/Σ θα πρέπει να αφορούν :
1. Την δημιουργία νέας μονάδας.
2. Την επέκταση υπάρχουσας μονάδας.
3. Την διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας προς νέα,

πρόσθετα προϊόντα.
4. Την θεμελιώδη αλλαγή στη συνολική παραγωγική διαδικασία

υπάρχουσας μονάδας.
6. Παρέχεται μεγαλύτερη ευελιξία στις επιχειρήσεις για την εκτέλεση

και ολοκλήρωση των Ε/Σ και συγκεκριμένα : 
1. Παρότι η έναρξη της υλοποίησης των Ε/Σ γίνεται πλέον μετά

την δημοσίευση της απόφασης υπαγωγής, η έναρξη πραγ-
ματοποίησης του Ε/Σ μπορεί να αρχίσει με ευθύνη του επεν-
δύτη εφόσον του χορηγηθεί επιβεβαίωση επιλεξιμότητας για
έναρξη πραγματοποίησης επενδυτικού σχεδίου η οποία πρέ-
πει να δίδεται εντός 5 εργάσιμων ημερών από την υποβολή
του Ε/Σ.

2. Επιταχύνεται και ενισχύεται ακόμα περισσότερο η καταβολή
των προβλεπόμενων ενισχύσεων στους δικαιούχους με την
θέσπιση της δυνατότητας προκαταβολής ίσης με το 50% του
εγκεκριμένου ύψους της επένδυσης αντί για 30% του
Ν.3299/04.

3. Προβλέπεται η ηλεκτρονική υποβολή, αξιολόγηση και παρα-
κολούθηση των προτάσεων με αυτόματο πληροφοριακό σύ-
στημα.

4. Επιτρέπεται η αγορά παγίων στοιχείων ενεργητικού που συν-
δέονται άμεσα με μια παραγωγική μονάδα και υπό την προ-
ϋπόθεση ότι: 
- Η μονάδα αυτή έχει παύσει τη λειτουργία της.
- Αποκτάται από ανεξάρτητο επενδυτή.
- Η σχετική συναλλαγή πραγματοποιείται από τους συνή-

θεις όρους της αγοράς.

Βελτιώσεις υπέρ των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων 
και των Ειδικών Επενδυτικών Στοιχείων του ΥΠΑΝ

Ιδιαίτερα σημαντικές είναι οι διαφοροποιήσεις που εισάγονται με
σκοπό την ειδική μέριμνα για τις ΜΜΕ και τα ειδικά επενδυτικά σχέδια
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που υποβάλλονται στο Υπουργείο Ανάπτυξης. Συγκεκριμένα: 
1. Για τις μικρές και πολύ μικρές μεταποιητικές και μεταλλευτικές επι-

χειρήσεις ενισχύονται για πρώτη φορά ολοκληρωμένα πολυετή
επιχειρηματικά σχέδια (2-5 ετών) για τις οποίες έχει παρέλθει τριε-
τία αντί για πενταετία από την σύσταση τους και με ελάχιστο συ-
νολικό κόστος της επένδυσης να ανέρχεται στα 1.500.000 ευρώ
αντί για τα 3.000.000 €. 

2. Ύστερα από προηγούμενη έγκριση της Ε.Ε. με προβλεπόμενη
ΚΥΑ των Υπουργείων Οικονομικών και Ανάπτυξης προβλέπεται
για πρώτη φορά, η ενίσχυση της ίδρυσης πολύ μικρών ή μικρών
επιχειρήσεων καθώς και η ενίσχυση υλοποίησης λειτουργικών δα-
πανών των επιχειρήσεων αυτών που έχουν ιδρυθεί κατά την τε-
λευταία πενταετία. 

3. Ειδικά για μικρές επιχειρήσεις επιτρέπεται η αγορά γηπέδων έως
10% της ενισχυόμενης δαπάνης της επένδυσης. 

4. Ενισχύονται δαπάνες για αμοιβές μελετών συμβουλών για ΜΜΕ
σε ποσοστό που ανέρχεται πλέον στο 10% αντί για 8% που ήταν
μέχρι τώρα του κόστους του επενδυτικού σχεδίου.

5. Για τα ολοκληρωμένα πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια, το σύνολο
των κτιριακών δαπανών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 40% του
συνολικού προϋπολογισμού αντί για 35% που ήταν μέχρι τώρα. 

6. Για όλα τα επενδυτικά σχέδια αρμοδιότητας ΥΠΑΝ (Ειδικές επεν-
δύσεις και ολοκληρωμένα πολυετή επιχειρηματικά σχέδια) το επι-
πλέον ποσοστό επιχορήγησης για τις Μεσαίες Επιχειρήσεις είναι
10% και για τις Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις 20%. 
Ο κ. Δ. Σιούφας κάνει ειδικότερη αναφορά στις 11 κανονιστικές

Υπουργικές αποφάσεις εκ των οποίων οι 7 αφορούν το σύνολο των
Επενδυτικών Σχεδίων του νόμου και οι 4 ρυθμίζουν εξειδικευμένα θέ-
ματα επενδύσεων που υποβάλλονται στη Γενική Γραμματεία του
Υπουργείου Ανάπτυξης. Αναλυτικότερα, οι αποφάσεις αυτές περιλαμ-
βάνουν τα εξής:
1) Καθορισμός επιπρόσθετων ποσοστών για τις Μικρομεσαίες Επι-

χειρήσεις. 
2) Καθορισμός των δικαιολογητικών και των τεχνο-οικονομικών στοι-

χείων για την ενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων. 
3) Καθορισμός ενισχυόμενων δαπανών. 
4) Τροποποίηση της απόφασης για τα στοιχεία αξιολόγησης, λει-

τουργίας, βαθμολόγησης, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής των
κριτηρίων εφαρμογής.

5) Καθορισμός των επενδυτικών σχεδίων που αφορούν της παρα-
γωγή, μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων.

6) Καθορισμός προδιαγραφών, όρων και προϋποθέσεων για εξει-
δίκευση των επενδυτικών σχεδίων παροχής υπηρεσιών εφοδια-
στικής αλυσίδας.
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7) Καθορισμός του ποσού των επιχορηγήσεων για τα επενδυτικά
σχέδια του έτους 2007. 

8) Καθορισμοί προδιαγραφών όρων και προϋποθέσεων για εξειδί-
κευση των επενδυτικών σχεδίων που υποβάλλονται στη Γενική
Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

9) Στοιχεία αξιολόγησης, λειτουργίας, βαθμολόγησης και τρόπος
εφαρμογής των κριτηρίων για τα επενδυτικά σχέδια που υποβάλ-
λονται στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανά-
πτυξης.

10) Καθορισμοί ενισχυόμενων δαπανών που υποβάλλονται στη Γε-
νική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

11) Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την καταβολή της
επιχορήγησης για τα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται
στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.
Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι οι αποφάσεις αυτές αποτελούν προ-

ϊόν σκληρής δουλειάς, καλής συνεργασίας του Υπουργείου Οικονο-
μίας και Οικονομικών με το Υπουργείο Ανάπτυξης, αξιοποίησης της
αποκτηθείσας εμπειρίας και της προσεκτικής επεξεργασίας των προ-
τάσεων όλων των κοινωνικών και οικονομικών εταίρων.

Έτσι ολοκληρώνεται όλο το θεσμικό πλαίσιο που είναι απαραίτητο
για την λειτουργία ενός σύγχρονου Αναπτυξιακού Συστήματος, συνε-
χώς προσαρμοζόμενου στις συνθήκες και ανάγκες της Ελληνικής οι-
κονομίας, της Ελληνικής Περιφέρειας και των Ελληνικών
επιχειρήσεων, το οποίο καλούνται οι επενδυτές να αξιοποιήσουν. 
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Το θερινό σχολείο του Δημοκρίτου 
για ενημέρωση πτυχιούχων 

και τελειοφοίτων ΑΕΙ και ΤΕΙ 
Αθήνα, 9 Ιουλίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας παρευρέθη στην
έναρξη των εργασιών του Θερινού Σχολείου που διοργανώνει και
φέτος το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

Το Θερινό Σχολείο απευθύνεται σε πτυχιούχους ή τελειόφοιτους
ΑΕΙ και ΤΕΙ, οι οποίοι μέσω σειράς διαλέξεων ενημερώνονται τόσο
για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας και τεχνολογίας, όσο και για
τις προοπτικές απασχόλησης και ερευνητικής σταδιοδρομίας στις διά-
φορες επιστημονικές και τεχνολογικές κατευθύνσεις.

Ακολουθούν κύρια σημεία του χαιρετισμού του υπουργού
Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα:
• Το Θερινό Σχολείο είναι ένας θεσμός που καθιερώθηκε από το

Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών “Δημόκριτος”. Ένας
θεσμός που έχει ως σκοπό τον προσανατολισμό και την ενημέ-
ρωση πτυχιούχων ή τελειοφοίτων των ΑΕΙ και ΤΕΙ στις τελευταίες
εξελίξεις της έρευνας και της τεχνολογίας. Ένας θεσμός που εν-
τάσσεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες που πλαισιώνουν τον
κύριο κορμό των δραστηριοτήτων του ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος”. Δρα-
στηριότητες που αφορούν…
 την παραγωγή νέας γνώσης, 
 τη διεύρυνση της ερευνητικής προσπάθειας στη Χώρα μας, 
 την αντιμετώπιση πολύπλοκων προβλημάτων που απαιτούν

τεχνογνωσία υψηλής εξειδίκευσης.
Στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου Πραγματοποιούνται…
 Πρώτον: Διαλέξεις ενταγμένες σε ένα γενικό κύκλο, όπου πα-

ρουσιάζονται γενικά τα γνωστικά πεδία δραστηριότητας του
“Δημόκριτος”. 

 Και δεύτερον, διαλέξεις σε παράλληλους ειδικούς κύκλους,
όπου παρουσιάζονται πιο εξειδικευμένα θέματα. 

• Στις διαλέξεις του Θερινού Σχολείου συμμετέχουν διακεκριμένοι
επιστήμονες από Ερευνητικά Κέντρα ή Πανεπιστήμια της
Ελλάδας ή του εξωτερικού (ΗΠΑ, Μ. Βρετανία, Γαλλία, Κανα-
δάς,) και μέλη της επιστημονικής κοινότητας του ΕΚΕΦΕ “Δημό-
κριτος”. Συνεχίζοντας την επιτυχημένη διοργάνωση των
προηγούμενων χρόνων, το Θερινό Σχολείο 2007 έτυχε ευρείας
αποδοχής από τη φοιτητική κοινότητα, γεγονός που πιστοποιείται
από το μεγάλο αριθμό των αιτήσεων (περισσότερες από 350 αι-
τήσεις συμμετοχής) και από το μεγάλο αριθμό των συμμετεχόν-
των κατά την έναρξη.
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• Το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος», βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέ-
ροντος του Υπουργείου Ανάπτυξης. Είναι, μάλιστα απόφασή μας
να στηρίξουμε την περαιτέρω ανάπτυξή του, στο πλαίσιο της
Εθνικής Στρατηγικής για την Έρευνα που θα καθορίζεται από το
νέο νομοθετικό πλαίσιο. Τα Ερευνητικά Κέντρα της ευθύνης του
Υπουργείου Ανάπτυξης βασισμένα σε απλές αρχές όπως… 
 η αριστεία, 
 η ανταγωνιστική έρευνα,
 η επίτευξη ικανοποιητικού βαθμού ερευνητικής, οικονομικής

και λειτουργικής βιωσιμότητας και 
 η εξυπηρέτηση των ερευνητικών αναγκών του κράτους, προ-

σφέρουν πολλά στη σύγχρονη Ελλάδα,
 η στενή συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης και μεταξύ

τους.
• Στα 49 χρόνια της λειτουργίας του, το ΕΚΕΦΕ “Δημόκριτος” έχει

να επιδείξει στον τομέα της εκπαίδευσης…
 πάνω από 1.500 εκπονήσεις διδακτορικών διατριβών, 
 πάνω από 50 ειδικεύσεις φυσικών νοσοκομείου, 
 περίπου 500 μετεκπαιδεύσεις καθηγητών Μέσης Εκπαίδευ-

σης, 
 γύρω στις 230 καταρτίσεις σε τεχνολογίες αιχμής αποφοίτων

ΤΕΙ και τεχνικών σχολών, 
 περίπου 120 ειδικεύσεις επιστημόνων σε τεχνικές ραδιοϊσο-

τόπων, 
 2.500 διαλέξεις σε μαθητές Λυκείου. 
 Υπογραμμίζω ακόμη ότι το Κέντρο δέχεται πάνω από 5.000

επισκέπτες, το χρόνο, για ενημέρωση και ξενάγηση στο χώρο
και τις εργαστηριακές εγκαταστάσεις του.

Είναι βέβαιο ότι μέσα από το θεσμό αυτό το Κέντρο ενισχύει την
παρουσία του στην Εκπαιδευτική Κοινότητα και καθιερώνεται στη συ-
νείδηση των φοιτητών, με πολλαπλά οφέλη για το μέλλον.
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Καινοτόμες παρεμβάσεις στο Νόμο 
για τις Ανώνυμες Εταιρείες 

Αθήνα, 10 Ιουλίου 2007 

30 σημεία καινοτόμων παρεμβάσεων
στον κν/2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών -

Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2006/68/ΕΚ και 2003/58/ΕΚ

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου έδωσαν σήμερα στη δη-
μοσιότητα και ενημέρωσαν τα Επιμελητήρια και τους
επιχειρηματικούς συνδέσμους της Χώρας το κείμενο του νέου
νόμου 3604/2007 (ΦΕΚ Α 189/08.08.07), «Αναμόρφωση και τρο-
ποποίηση του κωδικοποιημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύ-
μων εταιριών και άλλες διατάξεις».

Ι. Δικαιολογητικός λόγος και στόχοι του σχεδίου νόμου
Η ψήφιση του αναμορφωμένου και τροποποιημένου νόμου περί

ανωνύμων εταιριών εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρύθ-
μισης που βρίσκεται σε εξέλιξη και έρχεται να συμβάλλει στην αντιμε-
τώπιση μιας σειράς από διαρθρωτικά προβλήματα που υπάρχουν και
αφορούν στην «εταιρική καθημερινότητα», όπως είναι η διοικητική κη-
δεμονία και εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, ο απόμακρος χαρακτή-
ρας του κ.ν. 2190/1920 προς τους μετόχους και τη μειοψηφία και το
ξεπερασμένο πλέον καθεστώς ευθύνης του Διοικητικού Συμβουλίου
της εταιρίας. 

Επιπλέον, η δυναμική της εξέλιξης στους τομείς των εταιριών, της
οικονομίας της αγοράς και του ανταγωνισμού επέβαλαν την προσαρ-
μογή του ισχύοντος πλαισίου στα νέα δεδομένα λειτουργίας των αγο-
ρών και στο διεθνή ανταγωνισμό, για τους ακόλουθους, κυρίως,
λόγους:

Πρώτον είχε καταστεί επιτακτική η ανάγκη εναρμόνισης διατάξεων
του κ.ν. 2190/1920 α) με το κοινοτικό δίκαιο γενικότερα και ειδικότερα
με την Οδηγία 2006/68/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση της ανωνύμου εται-
ρίας και τη διατήρηση και τις μεταβολές του κεφαλαίου της και εν μέρει
με την Οδηγία 2003/58/ΕΚ σχετικά με απαιτήσεις δημοσιότητας και
β) με την πρόσφατη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας και
των λοιπών διοικητικών δικαστηρίων επί διαφόρων θεμάτων, μεταξύ
των οποίων και η μορφή του καταστατικού ανωνύμου εταιρίας.

Δεύτερον, το ίδιο επιτακτικά προέβαλε και η ανάγκη συμπλήρωσης
των διατάξεων με εισαγωγή νέων θεσμών, όπως για παράδειγμα η δυ-
νατότητα τηλεδιάσκεψης στις συνεδριάσεις του διοικητικού συμβουλίου
και της γενικής συνέλευσης που διευρύνουν τις εταιρικές δυνατότητες,
εκσυγχρονίζουν και διευκολύνουν τη λειτουργία ανωνύμων εταιριών.
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Τέλος, επελέγη η διατήρηση του αρχικού νόμου (ν. 2190/1920) με
τροποποιήσεις πάνω στο γνωστό κείμενο, προκειμένου να καταστεί
ευχερέστερη η χρήση του, λόγω της διατήρησης των γνώριμων δια-
τάξεων, αλλά και της αρίθμησής τους.

ΙΙ. Καινοτομίες και συγκριτικά πλεονεκτήματα

Η αναμόρφωση που επιχειρείται με το προτεινόμενο σχέδιο
νόμου κινείται στους εξής γενικούς άξονες: 

Πρώτον, μειώνεται δραστικά η διοικητική παρέμβαση στη σύ-
σταση και τη λειτουργία της ανώνυμης εταιρίας. Η Ελλάδα είναι από
τις ελάχιστες χώρες στον ευρωπαϊκό χώρο, που διατηρεί τη διοικητική
κηδεμονία και εποπτεία της ανώνυμης εταιρίας, η οποία με το σχέδιο
αυτό περιορίζεται. Άρα μειώνονται δραστικά τα γραφειοκρατικά εμπό-
δια και οι καθυστερήσεις.

Δεύτερον, καταβάλλεται μέριμνα για την ενίσχυση της θέσης των
μετόχων. Η ενίσχυση της θέσης των μετόχων αποτελεί κίνητρο επεν-
δύσεων και δημιουργεί κλίμα εμπιστοσύνης στην αγορά. Η ενίσχυση
όμως δεν είναι απότομη και έντονη, διότι διαφορετικά θα ελλόχευε ο
κίνδυνος ανατροπής ισορροπιών και προσδοκιών στις επιχειρήσεις,
με δυσμενή αποτελέσματα. Αντιθέτως, είναι απόλυτα σταθμισμένη με
βάση τη μέχρι σήμερα εμπειρία.

Τρίτον, διευρύνονται τα περιθώρια καταστατικών διαμορφώσεων.
Τούτο σημαίνει ότι δίνεται η δυνατότητα στους μετόχους να διαμορ-
φώνουν ελεύθερα κάποια επιμέρους θέματα στο καταστατικό ή να
προβλέπουν διαφορετικές ρυθμίσεις στο καταστατικό από ορισμένα
αναφερόμενα στον νόμο. 

Τέταρτον, εισάγονται ρυθμίσεις που διευκολύνουν τις επιχειρημα-
τικές επιλογές των ενδιαφερομένων ή απλοποιούν τη σύσταση και τη
λειτουργία της εταιρίας, όπως για παράδειγμα η δυνατότητα ίδρυσης
μονοπρόσωπης ανώνυμης εταιρίας, η αύξηση των δυνατοτήτων έκ-
δοσης προνομιούχων μετοχών και η αναμόρφωση της διαδικασίας
μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου.

Πέμπτον, αναθεωρούνται ορισμένα μείζονος σημασίας ζητήματα
του δικαίου των ανωνύμων εταιριών και ρυθμίζονται επιμέρους ζητή-
ματα. Τέτοια ζητήματα, για παράδειγμα, αποτελούν το καθεστώς ευ-
θύνης του διοικητικού συμβουλίου, καθώς και το καθεστώς
ακυρότητας ή ακυρωσίας των αποφάσεων της γενικής συνέλευσης,
τα οποία αναθεωρούνται, διευκρινίζονται και εκσυγχρονίζονται.

Τέλος, προβλέπονται μεταβατικές διατάξεις για την ομαλή μετά-
βαση στις νέες ρυθμίσεις. 

Με βάση τους παραπάνω άξονες, το σχέδιο του νέου κωδικοποι-
ημένου νόμου 2190/1920 περί ανωνύμων εταιριών περιλαμβάνει μία
σειρά σημαντικών καινοτομιών, κυριότερες από τις οποίες είναι οι
ακόλουθες: 
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1. Δεν απαιτείται έλεγχος της Διοίκησης για τη σύσταση ή την τρο-
ποποίηση του καταστατικού εταιριών με κεφάλαιο μέχρι 3 εκ.
ευρώ, δηλαδή του μεγαλύτερου αριθμού ανωνύμων εταιριών και
άρα επιταχύνονται σε σημαντικό βαθμό οι σχετικές εγκρίσεις,
όπως για παράδειγμα η έγκριση αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. 

2. Επιτρέπεται πλέον η ίδρυση ανώνυμης εταιρίας μόνο από ένα μέ-
τοχο, δυνατότητα που υπήρχε ήδη σε δίκαια άλλων κρατών
μελών.

3. Το καταστατικό της ανώνυμης εταιρίας μπορεί να έχει πλέον
μορφή απλούστερη εκείνης που είχε μέχρι σήμερα, όπου γινόταν
επανάληψη των διατάξεων του νόμου, όπως ορίζουν, άλλωστε,
και οι νεώτερες αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

4. Με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν στη νομοθεσία ευρωπαϊκών
και μη χωρών, αυξάνονται οι δυνατότητες έκδοσης προνομιούχων
μετοχών (με ή χωρίς ψήφο) και διευκρινίζονται ζητήματα μετατρο-
πής τους σε κοινές, με δήλωση του μετόχου ή με απόφαση της
γενικής συνέλευσης των μετόχων. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ει-
σαγωγή προνομιούχων μετοχών με προτεραιότητα συμμετοχής
σε κέρδη «από ορισμένη εταιρική δραστηριότητα» (tracking
shares).

5. Αλλάζει η διαδικασία μείωσης του κεφαλαίου, καθώς δεν χρειάζε-
ται πλέον η έκθεση ορκωτού ελεγκτή, κάτι που εξισορροπείται
στην πράξη με τη ρητή πρόβλεψη αυστηρότερων και ευκρινέστε-
ρων προϋποθέσεων ως προς τη διαδικασία της μείωσης. 

6. Η εκτίμηση των εταιρικών εισφορών σε είδος θα μπορεί να γίνεται
και από ορκωτούς ελεγκτές ή μέλη του Σώματος Ορκωτών Εκτι-
μητών και όχι μόνο από την επιτροπή του άρθρου 9. 

7. Επίσης, λόγω της ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2006/68/ΕΚ, προ-
βλέπονται πλέον εξαιρέσεις στην ανάγκη εκτίμησης των εισφορών
σε είδος, όταν τα εισφερόμενα (π.χ. εισηγμένες μετοχές) έχουν αγο-
ραία αξία που μπορεί να εκτιμηθεί με συγκεκριμένους κανόνες.

8. Επιτρέπεται να εξουσιοδοτεί η γενική συνέλευση, που αποφασίζει
αύξηση κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο να προσδιορίσει αυτό
την τιμή έκδοσης των νέων μετοχών, πράγμα που διευκολύνει τη
διαδικασία του βιβλίου προσφορών (book building).

9. Σε περιπτώσεις αύξησης κεφαλαίου εν μέρει σε μετρητά και εν
μέρει με εισφορές σε είδος, μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να ορισθεί
ότι ο καταβάλλων είδος (όπως, για παράδειγμα, ακίνητα) δεν έχει
δικαίωμα προτιμήσεως στο τμήμα που καταβάλλεται σε μετρητά.

10. Αναμορφώνεται, σε σημαντικό βαθμό, η σχετική ρύθμιση για το
δικαίωμα προαίρεσης απόκτησης μετοχών που μπορεί να χορη-
γηθεί σε εργαζομένους με στόχο την ενδυνάμωση της δυνατότη-
τας των εργαζομένων να αποκτούν μετοχές στην εταιρία και την
ευκρινέστερη αποτύπωση των σχετικών όρων απόκτησης μετο-
χών από τους εργαζόμενους.
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11. Προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα έκδοσης «εξαγορά-
σιμων» από την εταιρία μετοχών (“redeemable shares”).

12. Αναμορφώνεται σε σημαντικό βαθμό το άρθρο για τις ίδιες μετο-
χές. Πρώτον, χορηγείται γενική δυνατότητα (υπό όρους) απόκτη-
σης μέχρι του 1/10 του κεφαλαίου, όπως προβλέπεται από την
«δεύτερη» οδηγία, που δεν είχε εισαχθεί στο σημείο αυτό στο ελ-
ληνικό δίκαιο. Δεύτερον, καταργείται η ειδική περίπτωση απόκτη-
σης μετοχών για στήριξη της χρηματιστηριακής αξίας, που μπορεί
να συνιστά χειραγώγηση της αγοράς και ταυτόχρονα εισάγονται
οι επιτρεπόμενες από την ενσωματούμενη Οδηγία 2006/68/ΕΚ
δυνατότητες παροχής δανείων, πιστώσεων και εγγυήσεων.

13. Προβλέπεται, για πρώτη φορά, ότι το καταστατικό μπορεί να πα-
ρεκκλίνει από τις διατάξεις για τη σύγκληση του διοικητικού συμ-
βουλίου. 

14. Επιτρέπεται η εκλογή του διοικητικού συμβουλίου μέσω διαδικα-
σίας ψηφοδελτίου, ώστε να μπορεί να εκπροσωπηθεί και η μει-
οψηφία. 

15. Επιτρέπεται να εκλέγονται αναπληρωματικά μέλη του διοικητικού
συμβουλίου, αν το προβλέπει το καταστατικό. 

16. Εισάγεται η δυνατότητα τηλεδιάσκεψης τόσο για το διοικητικό
συμβούλιο, όσο και για τη γενική συνέλευση και διευκολύνεται η
σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου με αλλοδαπούς συμβού-
λους.

17. Επιτρέπεται οι μέτοχοι να συμμετέχουν στη γενική συνέλευση και
να ψηφίζουν «εξ αποστάσεως», αίτημα επίσης της εποχής μας.

18. Εισάγεται η δυνατότητα πρακτικών «δια περιφοράς» τόσο για το
διοικητικό συμβούλιο, όσο και για τη γενική συνέλευση (για εισηγ-
μένες).

19. Αναμορφώνεται το απηρχαιωμένο καθεστώς ευθύνης του διοικη-
τικού συμβουλίου, καθώς αντικαθίσταται το κριτήριο του «συνετού
οικογενειάρχη» με εκείνο του «συνετού επιχειρηματία», αντικαθί-
σταται η ειδική ευθύνη του διευθύνοντος συμβούλου με διαβάθ-
μιση της ευθύνης ανάλογα με «τη θέση του κάθε μέλους και τα
καθήκοντα που του έχουν ανατεθεί» (τούτο αποσαφηνίζει και την
ευθύνη των τυχόν «μη εκτελεστικών» μελών), και εισάγεται ο κα-
νόνας της επιχειρηματικής κρίσης («business judgment rule»).
Ορίζεται επίσης ότι τις ίδιες ευθύνες φέρουν και τα μη μέλη του
διοικητικού συμβουλίου στα οποία έχουν παραχωρηθεί εξουσίες
(π.χ. γενικοί διευθυντές).

20. Ρυθμίζονται, με ελαστικότερο τρόπο, τα ζητήματα που αφορούν
στον τόπο συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης. Για μη εισηγμέ-
νες εταιρίες επιτρέπεται να προβλέπεται από το καταστατικό
τόπος συνεδρίασης της γενικής συνέλευσης οπουδήποτε στην
ημεδαπή ή την αλλοδαπή, καθιστώντας πιο ανταγωνιστική την
ελληνική ανώνυμη εταιρία.
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21. Επιτρέπεται στην πρόσκληση της γενικής συνέλευσης να καθο-
ρίζεται απευθείας ο τόπος και ο χρόνος της πρώτης επαναληπτι-
κής, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας (αντίστοιχα και για
την δεύτερη, επί εκτάκτων γενικών συνελεύσεων). Έτσι αποφεύ-
γονται νεότερες δημοσιεύσεις και έξοδα για τις εταιρίες. 

22. Επανακαθορίζεται ο τρόπος απόδειξης της μετοχικής ιδιότητας
και διευκρινίζεται ο τρόπος έκδοσης των μετοχικών τίτλων και με-
ταβίβασης αυτών.

23. Αναμορφώνεται το καθεστώς της ακυρότητας ή ακυρωσίας των
αποφάσεων της γενικής συνέλευσης. Εισάγονται νέες διατάξεις,
που έχουν ληφθεί ιδίως από το ιταλικό δίκαιο (νόμος του 2003).
Η ακυρωσία επιφυλάσσεται στις αποφάσεις που έχουν ληφθεί
κατά τρόπο αντίθετο στο νόμο ή το καταστατικό ή από συνέλευση
που δεν είχε νόμιμα συγκληθεί ή συγκροτηθεί. Η ακυρότητα όμως
πλήττει ειδικά και την περίπτωση που η γενική συνέλευση έλαβε
αποφάσεις χωρίς να έχει υπάρξει καθόλου πρόσκληση. Με την
ευκαιρία διευκρινίζεται νομοθετικά το ζήτημα της ανυπόστατης γε-
νικής συνέλευσης, ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει σημαντικές
δυσκολίες στην πράξη.

24. Αναμορφώνεται το σύστημα επιτρεπτού των συμβάσεων της εται-
ρίας με μέλη του διοικητικού συμβουλίου κλπ με τις ακόλουθες,
ιδίως, καινοτομίες: Πρώτον, τα δάνεια, πιστώσεις και εγγυήσεις
επιτρέπονται πλέον σε συγκεκριμένες περιπτώσεις για την εξυ-
πηρέτηση ορισμένων συναλλαγών με αυστηρές προϋποθέσεις.
Δεύτερον, οι λοιπές συμβάσεις με μέλη διοικητικού συμβουλίου
κ.λπ. μπορούν να εγκριθούν και εκ των υστέρων και όχι μόνο εκ
των προτέρων, όπως ίσχυε μέχρι σήμερα, αλλά με δυνατότητα
μικρής μειοψηφίας να αντιταχθεί. Τρίτον, το καταστατικό μπορεί
να επεκτείνει τις απαγορεύσεις και σε άλλα πρόσωπα.

25. Αναμορφώνονται τα δικαιώματα της μειοψηφίας με την προσθήκη
του δικαιώματος της μειοψηφίας να προσθέσει θέμα στην ημερή-
σια διάταξη ήδη συγκληθείσας γενικής συνέλευσης (δικαίωμα
όμως που γινόταν ήδη ερμηνευτικά δεκτό).

26. Μειώνονται για ορισμένα θέματα τα ποσοστά για την άσκηση των
δικαιωμάτων μειοψηφίας ή για ενέργειες, όπως ακύρωση απόφα-
σης γενικής συνέλευσης και προβλέπεται, περαιτέρω, ότι το δι-
καίωμα πληροφοριών σε σχέση με την εκτίμηση των θεμάτων της
ημερήσιας διάταξης που ανήκε στο 1/20 του κεφαλαίου, θα είναι
πλέον ατομικό για κάθε μέτοχο, διάταξη πράγματι πρωτοποριακή
για τα ελληνικά δεδομένα.

27. Τροποποιούνται ριζικά οι τρόποι λύσης της ανώνυμης εταιρίας.
Καταργείται το σύστημα της ανάκλησης της άδειας σύστασης από
τη Διοίκηση και εισάγεται ο θεσμός της δικαστικής λύσης, που
μπορεί να γίνει είτε για λόγους που κυρίως αφορούν την μη κατα-
βολή ή την απώλεια του κεφαλαίου εάν η συνέχιση της εταιρίας
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αποβαίνει αδύνατη για τον αιτούντα, που αφορά μόνο τις μη ει-
σηγμένες. Στην περίπτωση αυτή όμως μπορεί να παρέμβουν
άλλοι μέτοχοι και να ζητήσουν την εξαγορά των μετοχών του αι-
τούντος. 

28. Προβλέπεται, για πρώτη φορά, η δυνατότητα εξαγοράς των με-
τοχών της μειοψηφίας για διάφορους λόγους και δίδεται δυνατό-
τητα διεύρυνσης στο καταστατικό των λόγων εξαγοράς των
μετοχών της μειοψηφίας από την εταιρία, μετά από αίτηση της
πρώτης, σε μια προσπάθεια να δοθούν λύσεις σε επιχειρηματικά
αδιέξοδα. Μπορεί έτσι να ζητηθεί η εξαγορά μετοχών, εάν η γενική
συνέλευση έλαβε ορισμένες βλαπτικές για τη μειοψηφία αποφά-
σεις, ή για άλλους λόγους που ορίζονται στο καταστατικό (μη ει-
σηγμένες εταιρίες) ή από τον κατά 95% πλειοψηφούντα μέτοχο
(“sell-out”). Δίδεται επίσης η δυνατότητα του κατά 95% πλειοψη-
φούντος μετόχου να ζητήσει την εξαγορά των μετοχών της μει-
οψηφίας (“squeeze-out”). 

29. Αναμορφώνονται οι διατάξεις για τον τακτικό έλεγχο της εταιρίας
από ελεγκτές και δίδεται η δυνατότητα στις «μικρές» ανώνυμες
εταιρίες να μην υπόκεινται στον έλεγχο αυτό εκτός εάν προβλε-
φθεί διαφορετικά στο καταστατικό τους ή αποφασισθεί από γενική
συνέλευση.

30. Αναμορφώνεται σε ένα βαθμό το δίκαιο των εταιρικών μετασχη-
ματισμών (μετατροπών και συγχωνεύσεων) το οποίο όμως πρό-
κειται να αναμορφωθεί συνολικά, με αφορμή την ενσωμάτωση
της πρόσφατης οδηγίας για τις διασυνοριακές συγχωνεύσεις. 
α) Θεσπίζεται ρυθμιστικό πλαίσιο για τη μετατροπή ανώνυμης

εταιρίας σε ομόρρυθμη ή ετερόρρυθμη εταιρία, ώστε να μην
υπάρχουν σχετικά αμφισβητήσεις, 

β) επιταχύνεται η διαδικασία συγχώνευσης, καθώς δεν απαιτείται
πλέον να περάσει δίμηνο από τη δημοσίευση του σχεδίου
σύμβασης συγχώνευσης μέχρι την ημερομηνία της γενικής
συνέλευσης, 

γ) το μη δίκαιο της σχέσης ανταλλαγής στη συγχώνευση ή τη
διάσπαση δεν θεωρείται πλέον λόγος για ακύρωση της όλης
συγχώνευσης κλπ., αλλά ως πρόβλημα διαχωρίζεται και απο-
τελεί αντικείμενο αξίωσης αποζημίωσης του μετόχου, ενώ η
συγχώνευση προχωρεί και 

δ) προβλέπεται η μεταβίβαση των διοικητικών αδειών.

Περισσότερα στη σελίδα 1473, όπου και ο Νόμος που ψηφίστηκε
στη Βουλή των Ελλήνων.
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Η θεμελίωση της Τεχνόπολης θεσσαλονίκης
Το πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας 

Αθήνα, 12 Ιουλίου 2007 

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ 

στα εγκαίνια του Πάρκου Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας 
“Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης”

«Με μεγάλη μου χαρά θεμελιώνω σήμερα την Τεχνόπολη Θεσ-
σαλονίκης, το πρώτο “Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας”
στην Ελλάδα. Η Θεσσαλονίκη και η ευρύτερη περιοχή αλλάζουν πρό-
σωπο. Οι νέες υποδομές σε ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα κα-
θιστούν την πόλη σημείο αναφοράς και δικαιωματικά τής δίνουν το
προβάδισμα στο χώρο της υψηλής τεχνολογίας στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη.

Με συντονισμένες ιδιωτικές και δημόσιες παρεμβάσεις, δημιουρ-
γούνται στο Βορειοελλαδικό χώρο ερευνητικές και τεχνολογικές υπο-
δομές, που θα συγκεντρώσουν ό,τι καλύτερο έχει να επιδείξει η
Ελλάδα σε επιστημονικό προσωπικό, σε εύρωστες και ανταγωνιστι-
κές Επιχειρήσεις, που αξιοποιούν τη συσσωρεμένη γνώση, προσδί-
δοντας στα παραγόμενα προϊόντα και υπηρεσίες υψηλή
προστιθέμενη αξία. Ένα μεγάλο τμήμα αυτής της προσπάθειας είναι
και η δημιουργία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης.

Η “Τεχνόπολη” της Θεσσαλονίκης, αναμένεται να είναι καταλύτης
για την ανάπτυξη της καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη. Πρόκειται να
αποτελέσει ένα πλέγμα σύγχρονων υποδομών και επενδυτικών ευ-
καιριών. Το κατασκευαστικό μέρος της ιδιωτικής αυτής πρωτοβουλίας
που χρηματοδοτείται και από δημόσιους πόρους έχει ήδη αρχίσει.
Μέσα στο 2008 πρόκειται να αρχίσει και η ανέγερση των εγκαταστά-
σεων των πρώτων επιχειρήσεων.

Τη σημαντική αυτή προσπάθεια επικροτεί και επικουρεί οικονο-
μικά η Πολιτεία, αναγνωρίζοντας τη σημαντική συμβολή της στην οι-
κονομία και στην κοινωνία. Η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω
της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας είναι βασικός στόχος
μας. Εργαζόμαστε συστηματικά στην κατεύθυνση αυτή ποικιλοτρό-
πως:
• Εφαρμόζουμε εθνική πολιτική για την προώθηση της Έρευνας,

της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας.
• Αναθεωρούμε το θεσμικό πλαίσιο για την έρευνα και την τεχνο-

λογία με γνώμονα την αξιοκρατία, τη σύνδεση έρευνας και παρα-
γωγής, την εξωστρέφεια της Χώρας. 

• Αυξάνουμε τις εθνικές δαπάνες για έρευνα και τεχνολογία, σύμ-
φωνα με τις ευρωπαϊκές τάσεις. Συγκεκριμένα, μέχρι το 2013 οι
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δαπάνες αναμένεται να φθάσουν το 1,5% του ΑΕΠ, με ιδιωτική
συμμετοχή στο 40%.

• Χρηματοδοτήσαμε και εγκαινιάσαμε τον Ιανουάριο του 2007 τον
πρώτο στην Ελλάδα Τεχνολογικό-Συνεργατικό Σχηματισμό (Clus-
ter), για την υποστήριξη ελληνικών μικρομεσαίων επιχειρήσεων
υπερυψηλής τεχνολογίας.

• Δημιουργούμε υποδομές στρατηγικής σημασίας για την πε-
ριοχή, όπως η ίδρυση του Διεθνούς Πανεπιστημίου στη Θεσσα-
λονίκη, που αρχίζει τη λειτουργία του, το 2008. Αλλά και η
μεταφορά στη Θεσσαλονίκη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
του Interreg.

• Δημιουργούμε κόμβους που θα διαδραματίσουν κεντρικό ρόλο
στην ανάπτυξη της έρευνας και της καινοτομίας.
Ένας τέτοιος κόμβος πρόκειται να είναι και η “Αλεξάνδρεια Ζώνη

Καινοτομίας Θεσσαλονίκης”, με την οποία φιλοδοξούμε να καταστή-
σουμε την πόλη κέντρο έρευνας, τεχνολογίας και καινοτομίας όχι μόνο
για την Κεντρική Μακεδονία, αλλά και για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.
Ο στόχος αυτός είναι εφικτός δεδομένου ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρ-
χουν όχι μόνο σημαντικοί φορείς δημιουργίας γνώσης, όπως πανε-
πιστήμια, ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα, αλλά και φορείς δημιουργίας
καινοτομίας, όπως η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης, το τεχνολογικό
πάρκο, θερμοκοιτίδες και νέες επιχειρήσεις.

Στόχος είναι να συμβάλουμε στη βελτίωση της ανταγωνιστικότη-
τας των επιχειρήσεων της Βόρειας Ελλάδας, αλλά και στη δημιουργία
συνθηκών για προσέλκυση νέων επενδύσεων (ελληνικών και ξένων),
που βασίζονται ιδίως στις τεχνολογίες. Η δυναμική ανάπτυξη και η
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, είναι το βέβαιο αποτέλεσμα.

Πριν από 6 χρόνια, το 2001, ιδρύθηκε η εταιρεία “Τεχνόπολη Θεσ-
σαλονίκης Α.Ε.”. Ήταν μια πρωτοβουλία του Συνδέσμου Πληροφορι-
κής Βορείου Ελλάδας, την οποία υποστήριξαν αμέσως 77
επιχειρήσεις και φορείς της πόλης (ΣΕΒΕ - ΔΕΘ - Πανεπιστήμιο Μα-
κεδονία - Νομαρχία Θεσσαλονίκης Δήμος Πυλαίας, ΟΤΕ, ΕΚΕΤΑ).

Τον Ιούνιο του 2003 επελέγη το οικόπεδο 100 στρεμμάτων από
την Αμερικανική Γεωργική Σχολή. Το Σεπτέμβριο του ίδιου χρόνου κα-
τατέθηκε ο φάκελος για έγκριση στη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Το Φεβρουάριο του 2004 εκδόθηκε κοινή υπουργική απόφαση
περί καθορισμού του φορέα, της θέσης και της έκτασης, καθώς και της
μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Το 2005 κατατέθηκε ο φάκελος
πολεοδομικής μελέτης και ανατέθηκαν οι μελέτες για έργα υποδομών.
Τον ίδιο χρόνο εγκρίθηκε η χρηματοδότηση της επένδυσης από το
ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας. Το 2006 εγκρίθηκαν η πολεοδομική με-
λέτη και η πράξη εφαρμογής, ενώ ολοκληρώθηκε και η μελέτη των
έργων υποδομών. Τον Ιούνιο του 2007 άρχισαν να κατασκευάζονται
τα έργα με χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης τον Οκτώβριο του 2008.
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Αυτό είναι το ιστορικό μιας σημαντικής προσπάθειας που κατα-
βάλλεται από την κυβέρνηση, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, με
σκοπό να δημιουργήσουμε ένα άριστο επιστημονικό και επιχειρημα-
τικό περιβάλλον, όπου πρωταγωνιστές θα είναι η Γνώση και η Επι-
χειρηματικότητα. 

Το έργο αυτό θα εξυπηρετήσει δύο καθοριστικής σημασίας στό-
χους:
1ον Την κάλυψη των στεγαστικών αναγκών των επιχειρήσεων

πληροφορικής και τεχνολογίας της πόλης της Θεσσαλονίκης
με υποδομές υψηλής ποιότητας, και

2ον την ανάπτυξη ενός πόλου τεχνολογίας στην περιοχή και ενός
πλέγματος σύγχρονων υποδομών και επενδυτικών ευκαιριών,
που θα βοηθήσει στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων και θα
αποτελέσει πνεύμονα ανάπτυξης, τόσο για τη Θεσσαλονίκη και
τη Βόρεια Ελλάδα, όσο και για τη Χώρα γενικότερα.
Το μεγαλόπνοο αυτό έργο, σε πλήρη ανάπτυξη θα αποτελείται

από δύο διακριτά, αλλά ταυτόχρονα συμπληρωματικά έργα: 
1ον Την “Τεχνόπολη”, δηλαδή το χώρο για την εγκατάσταση των επι-

χειρήσεων υψηλής τεχνολογίας της Βορείου Ελλάδος. Και 
2ον Τη δημιουργία Θερμοκοιτίδας σε χώρο της “Τεχνόπολης” για τις

μικρές και δυναμικές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου Επιχειρή-
σεων Πληροφορικής Βορείου Ελλάδος, αλλά και για νέες επιχει-
ρήσεις υψηλής τεχνολογίας στη Θεσσαλονίκη.
Η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης που σχεδιάστηκε για να υποδεχθεί

πάνω από 100 εταιρίες και περισσότερους από 2.000 εργαζόμενους,
είναι ένα κομβικής σημασίας έργο και αποτελεί βασικό κομμάτι της
Εθνικής Στρατηγικής για την Καινοτομική Έρευνα στη Βόρεια Ελλάδα
για τη διάχυση της καινοτομίας, της έρευνας και της τεχνολογίας στις
επιχειρήσεις.

Η στρατηγική αυτή γίνεται σταδιακά πράξη με την έως τώρα έγ-
κριση 5 πόλων καινοτομίας στην Κεντρική και τη Δυτική Μακεδονία.
τη Δυτική Ελλάδα, τη Θεσσαλία και την Κρήτη. Ήδη έχει γίνει
έναρξη λειτουργίας των Πόλων της Κεντρικής Μακεδονίας και της
Θεσσαλίας και επιταχύνονται οι διαδικασίες για την ενεργοποίηση και
των άλλων τριών. Με τη δράση αυτή επιδιώκονται συνεργασίες σε
επίπεδο Περιφέρειας ανάμεσα σε παραγωγικούς φορείς και φορείς
παραγωγής γνώσης, καθώς και άλλους φορείς, όπως σύνδεσμοι επι-
χειρήσεων και φορείς παροχής υπηρεσιών. 

Η στρατηγική αυτή μετουσιώνεται σταθερά σε έργα, όπως η
πρώτη Ζώνη Καινοτομίας της Χώρας που δημιουργείται στη
Θεσσαλονίκη, με σκοπό την έρευνα και τη χρήση της καινοτομίας
ως μέσο για την προώθηση της ανάπτυξης της ευρύτερης περιοχής.
Πρόκειται για ένα ανοικτό σύστημα καινοτομίας, όπου θα συναθροί-
ζονται ποικίλες δραστηριότητες από όλους τους κλάδους της Οικονο-
μίας. Μετά την αρχική θεσμοθέτηση της Ζώνης Καινοτομίας,
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ορίστηκαν και τα μέλη του Δ.Σ., τα οποία έχουν όλη την στήριξη του
Υπουργείου Ανάπτυξης και των εμπλεκομένων φορέων, ώστε να
δοθεί μια μεγάλη αρχική ώθηση στην όλη προσπάθεια. Θα το πω, για
μια ακόμη φορά, όσο πιο καθαρά μπορώ: Πρέπει και μπορούμε να
επενδύσουμε στην καινοτομία.
• Γι’ αυτό αποφασίσαμε να κηρύξουμε όλα τα χρόνια από το 2007

και μετά, ως Έτη Καινοτομίας. 
• Γι’ αυτό προχωρήσαμε στην κατάρτιση ενός νέου θεσμικού πλαι-

σίου για την Έρευνα και την Τεχνολογία.
• Γι’ αυτό προχωρήσαμε στην αναδιοργάνωση και την ενίσχυση του

Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, και 
• Γι’ αυτό επιβραβεύουμε έμπρακτα την καινοτομία και την αριστεία. 

Ταυτόχρονα θα επαναλάβω, ότι η ποιότητα πρέπει να αποτελεί
το βασικό στοιχείο της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων στην
παγκοσμιοποιημένη οικονομία. Για το σκοπό αυτό αναβαθμίσαμε το
σύστημα υποδομών ποιότητας και ενισχύουμε επενδύσεις, που στόχο
έχουν τη βελτίωση της ποιότητας. Το Εθνικό Ίδρυμα Μετρολογίας,
που εδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη, συνεχώς αναβαθμίζεται.
Όπως και η παρουσία του ΕΛΟΤ. Μαζί με τις υφιστάμενες τεχνολο-
γικές υποδομές της Θεσσαλονίκης…
• το ΕΚΕΤΑ, 
• το Τεχνικό Μουσείο Θεσσαλονίκης (NOESIS), 
• την Υπηρεσία Ευρωπαϊκής Ένωσης (CEDEFOP), 
• την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή, 
η δημιουργία των νέων πρωτοποριακών υποδομών θα δώσει νέα
ώθηση στη συνεργασία επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ώστε να
επενδύσουν στη Έρευνα και την Τεχνολογία. Όλα αυτά ανοίγουν
νέους δρόμους σε αποφοίτους των Πανεπιστημίων μας, ενώ παράλ-
ληλα καθιστούν τη Χώρα μας υπολογίσιμο εταίρο στην Ευρώπη.

Με παρεμβάσεις όπως η Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης στοχεύουμε
στη διασύνδεση πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, κράτους και ιδιω-
τικού τομέα, έρευνας και παραγωγής με σκοπό την αξιοποίηση της
πανεπιστημιακής έρευνας, προς όφελος της Ανάπτυξης, της Οικονο-
μίας, του κοινωνικού συνόλου. 

Τμήμα μίας ευρύτερης προσπάθειας, η Τεχνόπολη, θα είναι ένας
πνεύμονας ανάπτυξης για τη Θεσσαλονίκη, ένα περιβάλλον όπου
πρωταγωνιστές θα είναι η γνώση και η Επιχειρηματικότητα. Πρωτο-
βουλίες όπως η Τεχνόπολη αντιπροσωπεύουν την πρόοδο που κάνει
η Χώρα μας προς την κοινωνία της γνώσης: 
- Μετατρέπουν τη γνώση σε καινοτομία, 
- Συμβάλλουν στην ανάπτυξη. 
- Συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης.

Έχοντας παρακολουθήσει από πολύ κοντά αυτή την προσπάθεια,
θέλω να δηλώσω την αμέριστη υποστήριξή μας στο σημαντικό αυτό
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εγχείρημα. Θέλουμε, και αυτό δεν είναι υπερβολή, να δημιουργή-
σουμε μια νέα Σίλικον Βάλεϋ στην καρδιά της Μακεδονίας. Με τη συ-
νεργασία όλων σας είμαι βέβαιος πως μπορούμε να πετύχουμε
εκπληκτικά αποτελέσματα. 

Είμαστε σίγουροι ότι το Δ.Σ. της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας
θα αποτελέσει τον καταλύτη για την αποτελεσματικότερη λειτουργία
των φορέων, τη δημιουργία γνώσης και καινοτομίας στην περιοχή.
Είμαστε βέβαιοι ότι η κοινωνία της Θεσσαλονίκης, οι δημόσιοι και οι
ιδιωτικοί φορείς θα συνδράμουν στο σκοπό αυτό.»
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Συνεργασία Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης 
με το Γαλλικό Οργανισμό Τυποποίησης 

Αθήνα, 13 Ιουλίου 2007

Από το υπουργείο Ανάπτυξης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:

Άρχισε η εφαρμογή της συμφωνίας στρατηγικής συνεργασίας του
Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), φορέα εποπτευόμενου
από το υπουργείο Ανάπτυξης, με το Γαλλικό Οργανισμό Τυποποίησης
(AFNOR). 

Πρόκειται για την πρώτη συμφωνία που συνάπτει η Ελληνική Τυ-
ποποίηση για τη μαζική πώληση Προτύπων στο εξωτερικό, γεγονός
που καταδεικνύει την έμπρακτη εμπιστοσύνη του γαλλικού οργανι-
σμού προς την αξιοπιστία του ΕΛΟΤ, αλλά και την αναβάθμιση διε-
θνώς του κύρους του ελληνικού οργανισμού.

Η συμφωνία υπεγράφη, μετά από πολύμηνες διαπραγματεύσεις,
από το διευθύνοντα σύμβουλο του ΕΛΟΤ Νικόλαο Συμφέρη και το
διευθύνοντα σύμβουλο της AFNOR Olivier Peyrat και αφορά στη συ-
νεργασία για τα Πρότυπα του ηλεκτροτεχνικού τομέα. Ειδικότερα,
προβλέπεται η πώληση από τον ΕΛΟΤ στην AFNOR μιας συλλογής
που περιλαμβάνει περισσότερα από 4200 Πρότυπα.

Με τη συμφωνία αυτή ο ΕΛΟΤ καταξιώνεται στο χώρο των Ευ-
ρωπαϊκών Οργανισμών Τυποποίησης, ενώ ταυτόχρονα ανοίγονται
περαιτέρω προοπτικές συνεργασιών με το γαλλικό οργανισμό. Επι-
πλέον, δημιουργούνται σημαντικές δυνατότητες προώθησης των
συμφερόντων των παραγωγικών δραστηριοτήτων των δύο κρατών
μέσα από κοινές δράσεις στην τυποποίηση.
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Τα εγκαίνια της κατασκευής του νέου έργου 
διασύνδεσης της Καρδίτσας και των Τρικάλων 

με το δίκτυο φυσικού αερίου 
Αθήνα, 14 Ιουλίου 2007 

Σημεία ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στα εγκαίνια της κατασκευής του νέου έργου
διασύνδεσης με φυσικό αέριο

των Νομών Καρδίτσας και Τρικάλων, στη Λάρισα

«Είμαστε σήμερα όλοι εδώ, μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές, εκ-
πρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κό-
σμου (απ’ όλη την Περιφέρεια της Θεσσαλίας) για να θεμελιώσουμε ένα
σημαντικό έργο υποδομής. Ένα έργο που δημιουργεί στην Περιφέρειά
μας νέα αγορά (αυτή του φυσικού αερίου), με προοπτική επενδύσεων
δεκάδων εκατομμυρίων από τη ΔΕΠΑ Α.Ε. και την ΕΠΑ Θεσσαλίας. Ένα
έργο που δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, σε εξειδικευμένους τομείς,
νέες ευκαιρίες για νέους επαγγελματίες. Είναι ο Αγωγός Υψηλής Πίεσης
Φυσικού Αερίου Καρδίτσας - Τρικάλων, με τον οποίο επεκτείνεται το
Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου στη Δυτική Θεσσαλία. Η
σπουδαιότητα του έργου είναι προφανής, αφού θα δώσει τη δυνατότητα
διείσδυσης του φυσικού αερίου στον οικιακό, τον εμπορικό και βιομη-
χανικό τομέα στα Φάρσαλα της Λαρίσης και τους Νομούς Καρδίτσας και
Τρικάλων. Ένα ακόμη αίτημα της Νότιας Λάρισας και της Δυτικής
Θεσσαλίας γίνεται και αυτό πραγματικότητα.

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη για τη διακυ-
βέρνηση του Τόπου εφαρμόζουμε νέα επιθετική και εξωστρεφή
Ενεργειακή Πολιτική που αναπτύσσεται σε τέσσερις βασικούς άξο-
νες.

Πρώτον: Την προώθηση διεθνών διασυνδέσεων πετρελαίου, φυ-
σικού αερίου και ηλεκτρισμού, γεγονός που καθιστά τη Χώρα μας διε-
θνή ενεργειακό δίαυλο. Δίνει στην Ελλάδα γεωπολιτικό πλεονέκτημα
και αναβαθμίζει το κύρος της. Η υπογραφή της Διακρατικής Συμφω-
νίας, το Μάρτιο του 2007 στην Αθήνα, με την παρουσία του προέδρου
της Ρωσίας Βλάντιμιρ Πούτιν, του πρωθυπουργού Κώστα Καρα-
μανλή και του πρωθυπουργού της Βουλγαρίας Σεργκέι Σανίσεφ, για
την κατασκευή του αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς - Αλεξανδρού-
πολη. είναι ιστορικής σημασίας εθνική επιτυχία. Ιδιαίτερα σημαντική
είναι βέβαια και η κατασκευή του ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού
αερίου που ολοκληρώνεται σύντομα. Όπως επίσης και η συμφωνία
με την Ιταλία για την κατασκευή του ελληνοϊταλικού αγωγού. 

Δεύτερον: Την απελευθέρωση των αγορών φυσικού αερίου και
ηλεκτρισμού. 
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Τρίτον: Την προώθηση φιλικών προς το περιβάλλον πηγών ενέρ-
γειας. Όπως οι ΑΠΕ και τα βιοκαύσιμα. Αλλά και η διεύρυνση της χρή-
σης φυσικού αερίου. 

Τέταρτον: Την εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό της
πετρελαϊκής εξάρτησης της Χώρας.

Η Ελλάδα ακολουθεί δυναμική πολιτική για την αντιμετώπιση της
διπλής ενεργειακής και περιβαλλοντικής πρόκλησης που αντιμετωπί-
ζει ολόκληρη η Ευρώπη.
 Για το σκοπό αυτό, ανάμεσα στ’ άλλα…

- Δημιουργήσαμε νέο θεσμικό πλαίσιο που ενθαρρύνει την πα-
ραγωγή βιοενέργειας από βιοκαλλιέργειες.

- Θεσπίσαμε νέο πλαίσιο και στηρίζουμε την αξιοποίηση των
ΑΠΕ.

- Εφαρμόζουμε πλέγμα παρεμβάσεων για την εξοικονόμηση
ενέργειας.

- Προωθούμε την επέκταση της χρήσης φυσικού αερίου, μια
φθηνή και καθαρή μορφή ενέργειας.

Το φυσικό αέριο είναι το καύσιμο του παρόντος και του μέλλοντος.
Η επιλογή του ως κύριας ενεργειακής πηγής αποτελεί παγκόσμια
στρατηγική. Η ένταξή του στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας έχει ιδι-
αίτερη σημασία για την ελληνική οικονομία και αποτελεί βασικό στοι-
χείο της εθνικής ενεργειακής πολιτικής. Το φυσικό αέριο θεωρείται
σήμερα το καύσιμο του 21ου αιώνα, διότι… 
- αναβαθμίζει συνολικά την ποιότητα της καθημερινής ζωής, 
- προσφέρει οικονομία και λειτουργικότητα, 
- στηρίζει ουσιαστικά την επιχειρηματική προσπάθεια, 
- εγγυάται υψηλή απόδοση 
- συμβάλλει στην περιβαλλοντική προστασία.

Το Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου αποτελεί ένα από τα πιο
σπουδαία έργα υποδομής της σύγχρονης Ελλάδας. Ένα ενεργειακό
έργο που μπορεί να συγκριθεί, σε μέγεθος, μόνο με τον εξηλεκτρισμό
της Χώρας. Ο στόχος μας είναι ξεκάθαρος: Κάθε Έλληνας να μπορεί
να αξιοποιήσει τα μεγάλα πλεονεκτήματα του φυσικού αερίου στις
επαγγελματικές δραστηριότητες και την καθημερινή ζωή του.

Το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσικού Αερίου αποτελείται από
512 χλμ. κεντρικού αγωγού, ο οποίος διασχίζει την Ελλάδα από τα
ελληνοβουλγαρικά σύνορα μέχρι την Αττική, και από 450 χλμ. κλάδων
μεταφοράς, οι οποίοι συνδέουν διάφορες περιοχές της Χώρας με τον
κεντρικό αγωγό. Οι κλάδοι μεταφοράς μέχρι το φθινόπωρο του 2007,
με την ολοκλήρωση των έργων προς Κόρινθο - Ελληνοτουρκικά σύ-
νορα και Μαυρονέρι Βοιωτίας, θα φτάσουν τα 600 χλμ.

Για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου, η ΔΕΠΑ προ-
γραμματίζει, για την περίοδο έως το 2010, επενδύσεις 1,5 δισ. ευρώ,
χωρίς να περιλαμβάνεται στο ποσό αυτό το κόστος των διεθνών δια-
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συνδέσεων (με Τουρκία και Ιταλία). Στο ποσό αυτό περιλαμβάνον-
ται…
- οι δαπάνες της ΔΕΠΑ για την επέκταση του δικτύου του Φυσικού

Αερίου σε άλλες 13 περιοχές της Χώρας. 
- οι δαπάνες για (3) τρεις νέες Εταιρίες Παροχής Αερίου (ΕΠΑ) που

θα δημιουργηθούν στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, την
Κεντρική Μακεδονία και τη Στερεά Ελλάδα. 

- οι δαπάνες για τη σύνδεση των νοικοκυριών με τα δίκτυα Φυσικού
Αερίου. 
Η αγορά του φυσικού αερίου στην Ελλάδα αναπτύσσεται, ήδη, με

γρήγορους ρυθμούς. Σήμερα, το Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Φυσι-
κού Αερίου επεκτείνεται στα Φάρσαλα και τη Δυτική Θεσσαλία, καλύ-
πτοντας τις ανάγκες της ευρύτερης περιοχής Φαρσάλων, Καρδίτσας
και Τρικάλων. Τα επόμενα χρόνια, η ΔΕΠΑ πρόκειται να σκάβει από
τη Μεγαλόπολη και την Κόρινθο ως τον Έβρο και τη Θεσπρωτία. Δη-
μιουργούνται, έτσι, χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, και αναπτύσσονται
νέα επαγγέλματα. Οι καταναλώσεις φυσικού αερίου αναμένεται να δι-
πλασιαστούν και να ξεπεράσουν, το 2010, τα 6,3 δισεκατομμύρια κυ-
βικά μέτρα. Μεγάλες ποσότητες φυσικού αερίου αναμένεται να
απορροφηθούν και από τις νέες μονάδες ηλεκτροπαραγωγής, που
θα κατασκευαστούν. Στόχος μας είναι ο τριπλασιασμός των νοικοκυ-
ριών που χρησιμοποιούν Φυσικό Αέριο (από 300.000 σε 1.000.000),
καθώς και ο διπλασιασμός των μεγάλων βιομηχανιών (από 250 σε
500). Σε ό,τι αφορά τη Θεσσαλία, όταν αναλάβαμε την ευθύνη του
Υπουργείου Ανάπτυξης θέσαμε δύο προτεραιότητες σχετικά με το φυ-
σικό αέριο:
• Την τροφοδοσία της Βιομηχανικής Περιοχής της Λάρισας και
• Την επέκταση του δικτύου στα Φάρσαλα και τη Δυτική Θεσσαλία. 

Χρειάστηκε πολλή και συστηματική δουλειά για να υλοποιηθεί ο
σχεδιασμός μας. Η Βιομηχανική Περιοχή της Λάρισας πήρε φυσικό
αέριο σε διάστημα έξι μηνών. Η ιδέα για την κατασκευή του συγκε-
κριμένου έργου ξεκίνησε από τους πρώτους μήνες της νέας διακυ-
βέρνησης της Χώρας. Η επέκταση, όμως, του δικτύου προς τα
Φάρσαλα, την Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, ήταν φυσικό να χρειάζεται
περισσότερο χρόνο, αφού έπρεπε να γίνει πρώτα η έρευνα αγοράς,
να καταρτιστεί η μελέτη σκοπιμότητας και να αναπτυχθούν οι ανα-
γκαίες υποδομές. Το έργο επέκτασης περιλαμβάνει τη μελέτη και κα-
τασκευή αγωγού μεταφοράς υψηλής πίεσης συνολικού μήκους 71,8
χλμ., που ξεκινά από την Αμπελιά του Νομού Λαρίσης, διέρχεται από
την ευρύτερη περιοχή της πόλης της Καρδίτσας και τερματίζει στην
ευρύτερη περιοχή της πόλης των Τρικάλων. Έχει διάμετρο 10 ιντσών,
πίεση σχεδιασμού 70 bar και πάχος 5,2 χιλιοστών έως 5,6 χιλιοστών
ανάλογα με την περίπτωση. Περιλαμβάνει, επίσης, την εγκατάσταση
δύο σταθμών Μέτρησης/Ρύθμισης σε Καρδίτσα και Τρίκαλα, 2 ξε-
στροπαγίδες, 2 βανοστάσια (πλήν εκείνων της Καρδίτσας και των Τρι-
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κάλων), καθώς και άλλες υπέργειες εγκαταστάσεις που συνδιαμορ-
φώνουν το σύστημα μεταφοράς. 

Το έργο, με απόφαση που ελήφθη το 2005 σχεδιάστηκε και υλο-
ποιείται από το Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. Αποτελεί μια πολύ σημαντική επένδυση για την ευρύ-
τερη περιοχή ύψους 28 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτείται από το Γ΄
ΚΠΣ, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα»
του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

Με την ευκαιρία αυτή επισημαίνω ότι στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ) στην Περιφέ-
ρεια Θεσσαλίας εγκρίθηκαν 1.901 επενδυτικά σχέδια,
προϋπολογισμού 300,1 εκατ. ευρώ. Από αυτά, τα 703, προϋπολογι-
σμού 115,9 εκατ. ευρώ, αφορούν το Νομό Λάρισας, τα 290, προϋπο-
λογισμού 35,3 εκατ. ευρώ, το Νομό Τρικάλων, τα 254,
προϋπολογισμού 56,8 εκατ. ευρώ, το Νομό Καρδίτσας, και τα 651,
προϋπολογισμού 84,5 εκατ. ευρώ, το Νομό Μαγνησίας.

Ακόμα, στο πλαίσιο του Αναπτυξιακού Νόμου υποβλήθηκαν στο
Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και στο Υπουργείο Ανάπτυξης
για την Περιφέρεια Θεσσαλίας 334 επενδυτικά σχέδια, προϋπολογι-
σμού 316,6 εκατ. ευρώ, από τα οποία εγκρίθηκαν 323, προϋπολογι-
σμού 268,7 εκατ. ευρώ και δημόσιας δαπάνης 98,5 εκατ. ευρώ.

Επίσης, η ΕΠΑ Θεσσαλίας επενδύει 25 εκατ. ευρώ από ίδια κε-
φάλαια για τη δημιουργία των υποδομών, που θα μεταφέρουν φυσικό
αέριο σε κάθε κτίριο της Καρδίτσας και των Τρικάλων. Παράλληλα, η
ΕΠΑ Θεσσαλίας ξεκινά και τη λειτουργία γραφείων στην Καρδίτσα και
αργότερα στα Τρίκαλα, για την εξυπηρέτηση του κοινού.

Ο Αγωγός Φυσικού Αερίου Υψηλής Πίεσης Αμπελιά - Καρδίτσα -
Τρίκαλα θα συνδέσει τον Κεντρικό Αγωγό Φυσικού Αερίου Υψηλής
Πίεσης με τη Δυτική Θεσσαλία και κυρίως τις πόλεις της Καρδίτσας
και των Τρικάλων.

Από τα ενδιάμεσα βανοστάσια - αναμονές θα γίνει τροφοδότηση
της πόλης των Φαρσάλων, της ΒΙ.ΠΕ Καρδίτσας και του ΒΙΟΠΑ Φαρ-
καδόνας.

Το έργο έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να παρακαμφθούν, όσο είναι
δυνατόν, τόσο οι αστικές περιοχές, όσο και οι περιοχές με ασταθές
υπέδαφος. Έχει ληφθεί ειδική μέριμνα για την προστασία του φυσικού
περιβάλλοντος, ενώ προβλέπεται η παρουσία ειδικού αρχαιολόγου
κατά τη διάρκεια εκσκαφών για να αποφευχθεί κάθε ενδεχόμενο κα-
ταστροφής αρχαιολογικών ευρημάτων.

Η ευθύνη και αρμοδιότητα του ΔΕΣΦΑ αφορά στο Δίκτυο Υψηλής
Πίεσης και σταματά στην έξοδο των δύο Μετρητικών / Ρυθμιστικών
Σταθμών (Καρδίτσας και Τρικάλων). Η ΕΠΑ Θεσσαλίας, έχει την ευ-
θύνη και την αρμοδιότητα να αναπτύξει τα δίκτυα διανομής (Μέσης
και Χαμηλής Πίεσης) στις πόλεις της Καρδίτσας και των Τρικάλων,
αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή των δύο Νομών.
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Η μελέτη για την κατασκευή του Έργου άρχισε τον Αύγουστο του
2005. Οι εργασίες κατασκευής ξεκίνησαν τον περασμένο Ιούνιο και
αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του 2008. Το φυσικό αέριο στη
Δυτική Θεσσαλία σημαίνει ανάπτυξη:
• Οι τοπικές βιομηχανικές μονάδες και επιχειρήσεις αναβαθμίζουν

τη λειτουργία τους και ενισχύουν την ανταγωνιστικότητά τους,
αφού θα έχουν μικρότερο λειτουργικό κόστος.

• Τροφοδοτούνται δημόσια κτίρια, όπως σχολεία, νοσοκομεία, ξε-
νοδοχεία και χώροι άθλησης, με αποτέλεσμα να επιτυγχάνονται
σημαντικά οικονομικά οφέλη.

• Η τοπική κοινωνία ενισχύεται με τη δημιουργία νέων θέσεων ερ-
γασίας και νέων ειδικοτήτων.

• Οι καταναλωτές μπορούν να απολαμβάνουν φθηνότερη θέρ-
μανση.

• Το περιβάλλον διατηρείται καθαρότερο και προστατεύεται η υγεία
και η ποιότητα ζωής των πολιτών, αφού μειώνονται οι εκπομπές
ρύπων στην ατμόσφαιρα.
Η χρησιμοποίηση του φυσικού αερίου στη Θεσσαλία είναι σημαν-

τική. Ήδη, στους Δήμους Λάρισας, Γιάννουλης, Βόλου, Νέας Ιωνίας,
Αγριάς κατασκευάστηκε δίκτυο 540 χιλιομέτρων και οι πωλήσεις αε-
ρίου ξεπέρασαν τα 105 εκατ. κυβικά μέτρα

Στοχεύουμε, όμως, ακόμη υψηλότερα.
Εντείνουμε τις προσπάθειές μας ακόμη περισσότερο, ώστε

οι περιοχές που ήδη εξυπηρετούνται, αλλά και αυτές που πρόκειται
να εξυπηρετηθούν, να γνωρίσουν τη μεγαλύτερη δυνατή διείσδυση
φυσικού αερίου.

Στόχος μας είναι να μπει το φυσικό αέριο σε κάθε νοικοκυριό, σε
κάθε επιχείρηση, για να απολαύσει το σύνολο των πολιτών τα οφέλη
από τη χρήση ενός φθηνού και καθαρού καυσίμου.

Στόχος μας είναι ο σεβασμός προς το περιβάλλον. Είναι η
διαρκής ενίσχυση της ανάπτυξης σ’ ολόκληρη την Ελλάδα. Στό-
χος μας είναι να υπάρχει ανάπτυξη παντού και ευημερία για
όλους.»

875



Ρυθμίσεις για τη διεύρυνση και ενίσχυση 
της προστασίας των καταναλωτών 

Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Γιάννης Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας Κα-
ταναλωτή Γιάννης Οικονόμου έκαναν την ακόλουθη ανακοίνωση:

«Με το νέο νόμο 3587/τεύχος Α΄ ΦΕΚ.152-10-7-2007, ο οποίος ψη-
φίστηκε στη Βουλή και με τον οποίο τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
ο νόμος 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών, εισάγονται
καινοτόμες ρυθμίσεις που διευρύνουν και ενισχύουν την προστασία
των καταναλωτών. Με τις κυριότερες από τις ρυθμίσεις αυτές:
• Αναβαθμίζεται, σε επίπεδο οργάνωσης και αρμοδιοτήτων,

το Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτών, το οποίο μετονομάζεται
σε Εθνικό Συμβούλιο Καταναλωτή και Αγοράς στο οποίο συμ-
μετέχουν, πλέον, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς της αγοράς, τόσο
και από την πλευρά των καταναλωτών, όσο και από την πλευρά
των προμηθευτών,.

• Παρέχεται πρόσθετη δυνατότητα στις ενώσεις των κατανα-
λωτών να ασκούν συλλογικές αγωγές με βάση τις οποίες μπο-
ρούν να ζητούν την αναγνώριση του δικαιώματος αποκατάστασης
της ζημίας που υφίστανται οι καταναλωτές από την εκδήλωση
μίας παράνομης συμπεριφοράς από κάποιον προμηθευτή.

• Παρέχεται η δυνατότητα στον μεμονωμένο καταναλωτή να
επιδιώξει, σε ατομικό επίπεδο, με σύντομες δικαστικές δια-
δικασίες την ικανοποίηση δεδομένης απαίτησής του για ζη-
μιογόνα αποτελέσματα που υφίσταται από αθέμιτη εμπορική
πρακτική, με βάση σχετική αμετάκλητη δικαστική απόφαση που
έχει εκδοθεί επί συλλογικής αγωγής.

• Εισάγεται, ως μέτρο κοινωνικής προστασίας, ρύθμιση σύμ-
φωνα με την οποία απαγορεύεται η κατάσχεση της πρώτης
κατοικίας δανειολήπτη για χρέος μέχρι δέκα χιλιάδων
(10.000) ευρώ από καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρ-
τες, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει αποδεδειγμένη αδυναμία
πληρωμής. Με τη ρύθμιση αυτή παρέχεται ασπίδα προστασίας
του καταναλωτή και δίδεται η προσήκουσα λύση σε ένα οξύτατο
κοινωνικό πρόβλημα στο οποίο η πολιτεία εκφράζει το σεβασμό
στην αξία του ανθρώπου και προσδίδει την πρέπουσα κοινωνική
διάσταση στο περιουσιακό δικαίωμα. 

• Ενισχύεται η ευθύνη των προμηθευτών από τον κατασκευα-
στή μέχρι το διανομέα. Ακολουθούνται οι αρχές και τα πρότυπα
που έχουν θεσπισθεί για την υγεία και την ασφάλεια των προσώ-
πων και διασφαλίζεται η τήρηση της γενικής επιταγής ασφάλειας
των προϊόντων και, για το σκοπό αυτό, προβλέπεται πλήρες σύ-
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στημα διοικητικού και εργαστηριακού ελέγχου, σε εναρμόνιση με
την αναθεωρημένη Οδηγία για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων
(οδηγία 2001/95/ΕΚ). Με βάση τα παραπάνω: 
ι) Διασαφηνίζεται πλήρως η έννοια του προμηθευτή, έτσι ώστε

να περιλαμβάνει όλους τους κρίκους της αλυσίδας εφοδια-
σμού της αγοράς με προϊόντα που διατίθενται από το παρα-
γωγό μέχρι τον τελικό διανομέα.

ιι) Διασαφηνίζεται ο ορισμός του «προϊόντος», ο οποίος δεν πε-
ριλαμβάνεται στον τροποποιούμενο νόμο. 

• Προστίθεται άρθρο για την ψυχική υγεία των ανηλίκων, σύμ-
φωνα με το οποίο, μεταξύ άλλων, δίνεται η δυνατότητα στον
υπουργό Ανάπτυξης να επιβάλει με σχετική απόφασή του, κατό-
πιν γνωμοδότησης ειδικής Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, περιο-
ριστικά και διορθωτικά μέτρα σε προϊόντα που κυκλοφορούν στην
αγορά και παρουσιάζουν κινδύνους για την ψυχική, διανοητική ή
ηθική ανάπτυξη των ανηλίκων. Επίσης, καθορίζονται οι προϋπο-
θέσεις σύμφωνα με τις οποίες οι προμηθευτές υποχρεούνται να
κατατάσσουν τα προϊόντα που απευθύνονται στα παιδιά με
βάση την ηλικία τους. 

• Ενισχύεται η προστασία του καταναλωτή με την ενσωμάτωση
της κοινοτικής οδηγίας που αφορά στις αθέμιτες εμπορικές
πρακτικές, τις οποίες αναπτύσσουν οι προμηθευτές σε βάρος
των καταναλωτών στις συναλλαγές. Με αυτόν τον τρόπο επέρ-
χεται εναρμόνιση της σύγχρονης ελληνικής πραγματικότητας με το
νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον και αξιοποιείται επαρκώς όλη η εμπει-
ρία που έχει συσωρρευθεί μέχρι σήμερα στα θέματα αυτά. 
Ειδικότερα: 
 Καθορίζεται η έννοια και το περιεχόμενο των αθέμιτων εμπο-

ρικών πρακτικών.
 Διασαφηνίζεται η έννοια των παραπλανητικών πράξεων και

παρατίθεται σχετική περιπτωσιολογία.
 Αποσαφηνίζεται η έννοια των παραπλανητικών παραλείψεων

και παρατίθεται σχετική περιπτωσιολογία.
 Οριοθετείται το περιεχόμενο των επιθετικών αυτών πρακτικών

και δίνεται σειρά αντίστοιχων περιπτώσεων. 
 Καθορίζονται οι κυρώσεις που θα επιβάλλονται σε κάθε περί-

πτωση που παρατηρούνται ανάλογα φαινόμενα στην αγορά. 
• Καθιερώνεται υποχρέωση των προμηθευτών να απαντούν,

εντός συγκεκριμένης προθεσμίας, στις καταγγελίες των κα-
ταναλωτών που τους διαβιβάζει η Γενική Γραμματεία Κατανα-
λωτή, με την απειλή υψηλού χρηματικού προστίμου σε
περίπτωση μη συμμόρφωσης ή και υποτροπής .

• Αναπροσαρμόζονται και επικαιροποιούνται τα επιβαλλόμενα
χρηματικά πρόστιμα, τα οποία έχουν αποτρεπτικό και, όπου
απαιτείται, κατασταλτικό χαρακτήρα.
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• Παρέχεται, με εξουσιοδότηση του νόμου, η δυνατότητα άμε-
σης και αποτελεσματικής αντιμετώπισης, με κανονιστικές
υπουργικές αποφάσεις, επιμέρους προβληματικών πεδίων
συναλλαγών με μεγάλο κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως είναι οι
περιπτώσεις των ινστιτούτων αδυνατίσματος και γυμναστη-
ρίων σχετικά με το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών,
τόσο από τις κύριες συμβάσεις, όσο και από τις συνδεδεμένες με
αυτές συμβάσεις πιστώσεων που χορηγούνται στους καταναλω-
τές από τρίτους (τράπεζες). 

• Ρυθμίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος άσκησης του δι-
καιώματος υπαναχώρησης σε συμβάσεις εκτός εμπορικού κα-
ταστήματος, διευρύνεται η σχετική προθεσμία στις δεκατέσσερις
(14) ημερολογιακές ημέρες, σε κάθε περίπτωση, και απλου-
στεύονται οι σχετικές διαδικασίες. 

• Θεσμοθετείται, ως βασική υποχρέωση της πολιτείας, η μέρι-
μνά της για την πληροφόρηση και την επιμόρφωση των κα-
ταναλωτών και ιδίως των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων για
βιώσιμη κατανάλωση, που σημαίνει υπεύθυνη κατανάλωση με
σεβασμό στο περιβάλλον, στους φυσικούς πόρους και στην αει-
φορία. Έτσι, ο πολίτης, σωστά ενημερωμένος, αποκτά κατανα-
λωτική συνείδηση, η οποία θα συμβάλει στην ανάπτυξη μίας
υγιούς, ασφαλούς και ανταγωνιστικής αγοράς. 

• Παρέχεται αυξημένη προστασία με τον διευρυμένο όρο του
«καταναλωτή», ο οποίος, συμπεριλαμβάνει, όχι μόνο τα φυσικά,
αλλά, και τα νομικά πρόσωπα, καθώς, επίσης, και τις ενώσεις προ-
σώπων χωρίς νομική προσωπικότητα, για τα οποία προορίζονται
τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρονται στην αγορά, εφό-
σον οι ίδιοι κάνουν χρήση αυτών, ως τελικοί αποδέκτες.

• Διασφαλίζονται τα συμφέροντα των καταναλωτών στις συμ-
βάσεις από απόσταση, που αφορούν αγαθά ή υπηρεσίες. 

• Διασφαλίζεται η ενημέρωση των καταναλωτών για την πι-
θανή διάρκεια ζωής των προϊόντων που αγοράζουν, με την
πρόβλεψη εγγύησης ευθύνης του προμηθευτή, καθώς και υπο-
χρέωσής του να εξασφαλίζει την προμήθεια ανταλλακτικών και
εκτός του χρόνου εγγύησης, στα όρια της πιθανής διάρκειας ζωής
του προϊόντος.

• Προβλέπεται το δικαίωμα του καταναλωτή να ζητεί την αντικα-
τάσταση ελαττωματικού προϊόντος με νέο ισοδύναμης ποιότη-
τας, εάν ο προμηθευτής αρνείται ή βραδύνει στην επισκευή του.

• Ενισχύεται η εποπτεία και αυστηροποιούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις λειτουργίας και πιστοποίησης των ενώσεων
καταναλωτών, ώστε να υπάρχει διαφάνεια στην εκπροσώπηση
των καταναλωτών από τις ενώσεις αυτές και να διασφαλίζεται η
υπεύθυνη λειτουργία τους χάριν των συμφερόντων και των δι-
καιωμάτων των καταναλωτών.
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• Παρέχεται η δυνατότητα στον υπουργό Ανάπτυξης να ρυθμίζει
με αποφάσεις του τους όρους και τις προϋποθέσεις προσαρ-
μογής της συμπεριφοράς των προμηθευτών στο δεδικασμένο
αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων επί αγωγών καταναλω-
τών ή ενώσεων καταναλωτών, εφόσον από το δεδικασμένο προ-
κύπτουν συνέπειες ευρύτερου δημόσιου ενδιαφέροντος που
επηρεάζουν την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς. 

Στο βιβλίο του καθηγητή της Πολιτικής Δικονομίας Νικόλαου Κλα-
μαρή, ο οποίος συνέπραξε με την πολύτιμη εμπειρία στην κατάρτιση
του Νόμου 3587/2007 αναφέρονται και τα πιο κάτω:

«Τη νομοθετική πρωτοβουλία για το σημαντικό και θεμελιώδη
αυτό νόμο είχε το Υπουργείο Ανάπτυξης και ο τότε υπουργός Δημή-
τριος Σιούφας, ενώ την ειδικότερη νομοπαρασκευαστική ευθύνη και
εποπτεία είχε ο τότε Νομικός Σύμβουλος του Κράτους Νικηφόρος
Κανιούρας.
1. «Αναγνωριστική αγωγή της ευθύνης του παραγωγού»

Νικόλαος Κλαμαρής
Εκδόσεις Σάκκουλα 2014

2. «Τα βασικά χαρακτηριστικά της δικονομικής προστασίας του κα-
ταναλωτού»

Διάλεξη στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών του
καθηγητή Νικολάου Κλαμαρή
1 Απριλίου 2008

3. «69ο Συνέδριο Γερμανών Νομικών»
Ομιλία καθηγητή Νικολάου Κλαμαρή
Μόναχο, Σεπτέμβριος 2012

4. Επιστημονική εκδήλωση στο Πανεπιστήμιο του Freiburg.
Ομιλία καθηγητή Νικολάου Κλαμαρή
Απρίλιος 2013
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Εγκαίνια της δεύτερης γραμμής 
ηλεκτρικής διασύνδεσης 

Ελλάδος - Σκοπίων 
Αθήνα, 16 Ιουλίου 2007

Από το υπουργείο Ανάπτυξης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:

Το Σάββατο 14 Ιουλίου 2007, στον Υποσταθμό Μοναστηρίου
(Bitola 2) της ΠΓΔΜ, έγινε η τελετή εγκαινίων της δεύτερης διασυνδε-
τικής γραμμής 400 kV Μοναστηρίου - Φλώρινας. Στην τελετή παρέ-
στησαν εκ μέρους της κυβέρνησης της ΠΓΔΜ ο αντιπρόεδρος σε
θέματα ενέργειας Zoran Stavrevski, ο αντιπρόεδρος σε θέματα εκ-
παίδευσης Zivko Jankulovski και οι υπουργοί Οικονομίας Vera
Rafailofska και Πληροφορικής Ivo Ivanovski.

Από Ελληνικής πλευράς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανά-
πτυξης εκπροσώπησε ο Πρόεδρος του ΔΕΣΜΗΕ Ευάγγελος Λεκα-
τσάς, συνοδευόμενος από τον Επιτετραμμένο στο Προξενικό Γραφείο
του Μοναστηρίου Δημήτριο Παπανδρέου.

Το ελληνικό τμήμα της γραμμής αυτής, μήκους 18,12 χιλιόμετρα
και συνολικής επένδυσης 5 εκατομμύρια ευρώ, κατασκευάστηκε από
τη ΔΕΗ στο διάστημα Οκτωβρίου 2006 - Μαΐου 2007. Το τμήμα της
γραμμής εντός του εδάφους της ΠΓΔΜ μήκους 18 χιλιόμετρα ολοκλη-
ρώθηκε στις 15 Ιουνίου 2007, ηλεκτρίσθηκε και βρίσκεται σε λειτουρ-
γία από την Κυριακή 24/6/2007.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η ολοκλήρωση και η λειτουργία της διασυνδετικής γραμμής 400
KV Μοναστηρίου - Φλώρινας, με δυνατότητα μεταφοράς αμοιβαίως
έως και 1000 MW αποτελεί σημαντικό γεγονός, όχι μόνο για την Ελ-
λάδα και την Π.Γ.Δ.Μ, αλλά και για την ευρύτερη περιοχή της Νοτιοα-
νατολικής Ευρώπης.

Παράλληλα, μέσα στο επόμενο διάστημα ολοκληρώνονται στην
ευρύτερη περιοχή δύο σημαντικά έργα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέρ-
γειας.
• Η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας -

Τουρκίας τον Ιανουάριο του 2008.
• Η διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Βουλγαρίας

- Π.Γ.Δ.Μ τον Ιούνιο του 2008.
Επισημαίνω ότι ύστερα από πρωτοβουλία μου έχουν ξεκινήσει οι

διαβουλεύσεις με τις Κυβερνήσεις της Ιταλίας και της Βουλγαρίας και
τους Διαχειριστές των συστημάτων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας
για την κατασκευή και δεύτερης διασυνδετικής γραμμής 400 KV του
συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας της χώρας μας με τις χώρες αυτές. 
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Με τις νέες διασυνδέσεις πολλαπλασιάζονται οι δυνατότητες δια-
συνοριακών ανταλλαγών ηλεκτρικής ενέργειας και διασφαλίζονται, σε
μεγάλο βαθμό, οι ολοένα και αυξανόμενες ανάγκες σε ηλεκτρική ενέρ-
γεια των χωρών της περιοχής της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Υπενθυμίζω ότι στο νέο περιβάλλον που δημιουργήθηκε με την
ίδρυση και λειτουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης οι επενδύσεις μόνο στους τομείς του ηλεκτρισμού και
φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή, εκτιμώνται ότι μέχρι το 2020
θα υπερβούν τα 30 δισεκατομμύρια δολάρια.» 
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Εγκρίθηκε από την Κυβερνητική Επιτροπή 
το Σχέδιο Νόμου 

για την Έρευνα και Τεχνολογία 
Αθήνα, 17 Ιουλίου 2007 

ΔΗΛΩΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 

ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ
ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΜΑΡΙΕΤΤΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΥ 
ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ: Εισηγηθήκαμε, με την κα Γιαννάκου,
την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, και τον συνάδελφό μου κ.
Γ. Παπαθανασίου, στον Πρωθυπουργό και την Κυβερνητική Επι-
τροπή το νέο θεσμικό πλαίσιο για την Έρευνα και την Τεχνολογία. 

Στόχος αυτού του νέου θεσμικού πλαισίου, που συνιστά και μια
από τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις της Νέας Διακυβέρνησης, είναι να
καταστεί η Ελλάδα ανταγωνιστική στην Οικονομία της Γνώσης. Να
μπορέσει, μέσα από το αναβαθμισμένο θεσμικό πλαίσιο, να έχει πολύ
καλύτερες επιδόσεις. Να παρακολουθήσει τις εξελίξεις, σε ευρωπαϊκό
και παγκόσμιο επίπεδο, στα θέματα Έρευνας και Τεχνολογίας. Να επι-
κεντρώσει την προσοχή της πανεπιστημιακής και της ερευνητικής κοι-
νότητας και των επιχειρήσεων σε θέματα Καινοτομίας. 

Πιστεύουμε ότι η συνεργασία των δύο Υπουργείων δίνει πραγμα-
τικά ένα σχέδιο νόμου, το οποίο θα συζητηθεί στην Εθνική Αντιπρο-
σωπεία, που θα μπορέσει, τα επόμενα 20 χρόνια, να αξιοποιήσει το
ανθρώπινο δυναμικό, το ανθρώπινο κεφάλαιο της πανεπιστημιακής
και της ερευνητικής κοινότητας - και αυτό που βρίσκεται στην Ελλάδα
και εκείνο που βρίσκεται στη διασπορά - με τον καλύτερο τρόπο. 

Με τη συνεργασία Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων, Τεχνολογικών
Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Κέντρων και, κυρίως, της
επιχειρηματικής κοινότητας, και την αξιοποίηση της συνεργασίας
αυτής, με τον καλύτερο τρόπο, μπορούμε να επενδύσουμε στη
γνώση, να επενδύσουμε στην έρευνα και, πραγματικά, να αξιοποι-
ήσουμε, με τον καλύτερο τρόπο, τις τρομακτικές δυνατότητες που
έχουν οι επιστήμονές μας στην Ελλάδα, αλλά και εκείνοι οι οποίοι
δραστηριοποιούνται στη διασπορά. Είναι η σημαντικότερη πλουτο-
παραγωγική πηγή που έχει η Πατρίδα μας. Η συνεργασία των τριών
φορέων είναι το κλειδί, με το οποίο πραγματικά μπορούμε να κερδί-
σουμε και το χαμένο χρόνο, αλλά και να βάλουμε στην άκρη τις όποιες
αδυναμίες είχε το όλο σύστημα μέχρι σήμερα. 

882



ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ: Πρό-
κειται για μια οριζόντια παρέμβαση που θα πολλαπλασιάσει τα κοι-
νωνικά αποτελέσματα. Με τον Υπουργό Ανάπτυξης, εδώ και δύο
χρόνια, έχουμε μέσα από τη δημόσια διαβούλευση στενότατη συνερ-
γασία. Το συγκεκριμένο σχέδιο ακολουθεί τις καλύτερες πρακτικές των
καλυτέρων συστημάτων που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αναβαθμίζει
το ρόλο των Πανεπιστημίων και του Υπουργείου Παιδείας. Φέρνει σε
πολύ στενή συνεργασία τα ερευνητικά κέντρα του Υπουργείου Ανά-
πτυξης και τις Πανεπιστημιακές δομές, ώστε ο συνδυασμός βασικής
έρευνας και εφαρμοσμένης να δώσει απτά κοινωνικά αποτελέσματα.
Και βέβαια δίνει ευκαιρίες να αξιοποιηθεί όλο το υπάρχον επιστημο-
νικό δυναμικό που είναι εξαιρετικό και εντός της Ελλάδος και εκτός
αυτής. 
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Δύο νέα Ερευνητικά Κέντρα 
στην Κοζάνη 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας o υφυπουργός Ανά-
πτυξης Τάσος Νεράντζης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου συναντήθηκαν σήμερα με το γενικό
γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Ανδρέα Λεούδη και
το νομάρχη Κοζάνης Γιώργο Δακή.

Στη συνέχεια, ο υπουργός Ανάπτυξης έκανε την ακόλουθη
δήλωση:

«Ανακοίνωσα, σήμερα, στο γενικό γραμματέα της Περιφέρειας
Δυτικής Μακεδονίας κ. Ανδρέα Λεούδη και το νομάρχη Κοζάνης κ.
Γιώργο Δακή την απόφαση της Κυβέρνησης και του υπουργείου
Ανάπτυξης για την ίδρυση του Ενεργειακού Ερευνητικού Κέντρου Δυ-
τικής Μακεδονίας (ΕΕΚΕΔΜ), με έδρα την Κοζάνη, στο οποίο προ-
βλέπεται να λειτουργήσουν αρχικά δύο ερευνητικά Ινστιτούτα:
1) Το Ινστιτούτο Καθαρών Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας

(ΙΚΤΕ) που σήμερα λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα ως Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) και ανήκει
στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης
(ΕΚΕΤΑ) και 

2) Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών (ΙΠΕΤ).
Ήδη, βρίσκεται σε προωθημένο στάδιο η κατάρτιση Προεδρικού

Διατάγματος για την ίδρυση του ΕΕΚΕΔΜ.
Η στελέχωση του ΕΕΚΕΔΜ θα γίνει από επιστημονικό και διοικη-

τικό προσωπικό, κατά βάση προερχόμενο από την Περιφέρεια Δυτι-
κής Μακεδονίας.

Επισημαίνω ότι το ζήτημα της ίδρυσης ερευνητικού κέντρου ήταν
αίτημα του γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,
καθώς και κοινωνικών φορέων της περιοχής, στην οποία είναι συγ-
κεντρωμένες οι λιγνιτικές μονάδες ηλεκτροπαραγωγής της ΔΕΗ, με
χρήση τοπικά εξορυσσόμενου λιγνίτη, από τις οποίες παράγεται πε-
ρίπου το 40% του συνόλου της ηλεκτρικής ενέργειας του διασυνδε-
δεμένου συστήματος της χώρας.

Η ίδρυση του Ενεργειακού Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Μακε-
δονίας αποτελεί μια σημαντική πρωτοβουλία της Κυβέρνησης για τη
δημιουργία ενός φορέα με καταλυτική παρέμβαση, για την υιοθέτηση
σύγχρονων και καθαρών μορφών τεχνολογίας λιγνίτη, την ενεργειακή
και περιβαλλοντική αναβάθμιση, την προώθηση ολοκληρωμένων
σχεδίων αποκατάστασης του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του
επιστημονικού δυναμικού, για μια νέα αναπτυξιακή προοπτική της
περιοχής της Δυτικής Μακεδονίας.
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Πρώτον: Αποσκοπεί στο να συγκεντρώσει σε έναν φορέα επο-
πτευόμενο από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας
(ΓΓΕΤ) του υπουργείου Ανάπτυξης όλες τις σχετικές δραστηριότητες,
που άμεσα ή έμμεσα συνδέονται με τη χρήση του λιγνίτη και των λοι-
πών στερεών καυσίμων τόσο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
και την αναζήτηση νέων χρήσεών του όσο και των προϊόντων καύ-
σεώς του.

Δεύτερον: Συνδυάζοντας έρευνα και ανάπτυξη καθαρότερων τε-
χνολογιών χρήσης του λιγνίτη, αλλά και προστασίας του περιβάλλον-
τος με συγκέντρωση του επιστημονικού δυναμικού του
Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, του ΤΕΙ Κοζάνης και του ΙΚΤΕ,
σε σύντομο χρονικό διάστημα το ΕΕΚΕΔΜ θα μπορέσει να αποτελέ-
σει κέντρο επιστημονικής αριστείας σε ολόκληρη την περιοχή της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης.

Για την υποστήριξη των δραστηριοτήτων του ΕΕΚΕΔΜ θα συστα-
θεί Εποπτικό - Επιστημονικό Συμβούλιο, στο οποίο θα συμμετέχουν
εκπρόσωποι της γενικής γραμματείας της Περιφέρειας Δυτικής Μα-
κεδονίας, του υπουργείου Μακεδονίας - Θράκης, της Νομαρχίας Κο-
ζάνης, της ΤΕΔΚ Νομού Κοζάνης, του Συμβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής (ΣΕΕΣ), της ΔΕΗ ΑΕ, του ΙΓΜΕ, του Πανε-
πιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του ΤΕΙ Κοζάνης.

Το ΙΚΤΕ θα έχει ως αντικείμενο τη διεξαγωγή βασικής, αλλά κυ-
ρίως εφαρμοσμένης έρευνας στα πεδία ανάπτυξης νέων τεχνολογιών
σε θέματα ορυκτών καυσίμων με έμφαση στο λιγνίτη και τις «καθα-
ρές» τεχνολογίες καύσεως γενικά των στερεών καυσίμων. Σχετική θα
είναι και η δραστηριότητά του στο θέμα της νέας τεχνολογίας δέσμευ-
σης και υπεδαφικής αποθήκευσης του διοξειδίου του άνθρακα για μεί-
ωση του φαινομένου του θερμοκηπίου, αλλά και σε άλλα θέματα,
όπως εκείνο της μικτής καύσης (στερεά καύσιμα και βιομάζα). 

Το ΙΠΕΤ θα καλύψει την επιτακτική ανάγκη εμβάθυνσης στην ανά-
πτυξη τεχνολογιών προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος από τη
βιομηχανική ανάπτυξη της περιοχής. Στους σκοπούς του ινστιτούτου
θα ενταχθεί ο ευρύτερος ολοκληρωμένος σχεδιασμός σταδιακής απο-
κατάστασης του περιβάλλοντος μέχρι τη μεταλιγνιτική εποχή με κα-
τάλληλη κατά φάσεις ανάπλαση των εδαφών και της μορφολογίας της
περιοχής, καθώς θα εξαντλούνται τα λιγνιτικά κοιτάσματα, και η από-
δοσή του για νέες χρήσεις στους φορείς και στους κατοίκους της πε-
ριοχής.

Τελικός στόχος θα είναι να καταστεί η ευρύτερη περιοχή μελλον-
τικά περισσότερο ελκυστική για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων
στους νομούς Κοζάνης και Φλώρινας.

Με την ίδρυση του ΕΕΚΕΔΜ, το υπουργείο Ανάπτυξης, σε συνερ-
γασία με τη νομαρχιακή και την τοπική αυτοδιοίκηση, τη ΔΕΗ και τους
κοινωνικούς φορείς της περιοχής, αναδεικνύει ως βασική συνιστώσα
της ενεργειακής πολιτικής της Κυβέρνησης, την αναβάθμιση της ποι-
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ότητας ζωής των κατοίκων στις λιγνιτικές περιοχές, την σταδιακή απο-
κατάσταση του περιβάλλοντος και την αξιοποίηση του τοπικού επι-
στημονικού δυναμικού.»

O υφυπουργός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης είπε τα εξής: 
«Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη μέτρο από το οποίο απο-

δεικνύεται πώς πορεύεται το υπουργείο Ανάπτυξης και ποια είναι η
άποψη της κυβερνήσεως γενικότερα. Στενή και αγαστή συνεργασία
με τις τοπικές κοινωνίες, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης,
την περιφέρεια. Έτσι, με το μέτρο που εξήγγειλε ευθύς προηγουμέ-
νως ο κ. Σιούφας αποδεικνύουμε με τρόπο ορθολογικότερο το πόσο
σεβόμαστε το περιβάλλον, πόσο σεβόμαστε τις τοπικές κοινωνίες και
πόσο πολύ ενδιαφερόμαστε ούτως ώστε η παραγωγή να εξασφαλί-
ζεται με τη λιγότερη επίπτωση προς το περιβάλλον. Αποτελεί ένα
ακόμη δείγμα τρανό, όμως, του πόσο ευαισθητοποιημένη είναι η κυ-
βέρνηση και η πολιτική ηγεσία του υπουργείου αυτού, απέναντι στα
σημαντικά αυτά θέματα, τα οποία αφορούν τις κατ’ εξοχήν εργογενείς
περιοχές της χώρας.»

Ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στε-
φάνου τόνισε: 

«Η ίδρυση του Ενεργειακού, Ερευνητικού Κέντρου Δυτικής Μα-
κεδονίας αποτελεί πράγματι μία ιστορική απόφαση. Η πολιτεία, η κυ-
βέρνηση, το υπουργείο Ανάπτυξης με τη σημαντική αυτή απόφαση
δίνουν μια άλλη διάσταση στο μεγάλο ζήτημα της ανάδειξης του
νομού Κοζάνης και γενικά της Δυτικής Μακεδονίας σε κέντρο για τη
Νοτιοανατολική Ευρώπη. Θα ήθελα να σταθώ σε δύο μόνο σημεία.
Αυτό το ενεργειακό, ερευνητικό κέντρο δίνει λύσεις τόσο όσο αφορά
στην απασχόληση επιστημονικού δυναμικού από την ευρύτερη πε-
ριοχή και το δεύτερο δίνει λύσεις σ’ ένα πολύ μεγάλο ζήτημα, αυτό
που αφορά το καθαρό περιβάλλον, τις σύγχρονες τεχνολογίες στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη, αλλά και σε νέες μεθό-
δους για την αποκατάσταση. Στόχος μας είναι, υπουργείο Ανάπτυξης,
ΔΕΗ, αιρετή, νομαρχιακή και τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά και τοπική
κοινωνία από κοινού να ρίξουμε το βάρος στην αποκατάσταση που
μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο περιβάλλον για το νομό Κοζάνης και
την ευρύτερη περιοχή.»

Ο γενικός γραμματέας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Αν-
δρέας Λεούδης επεσήμανε: 

«Θα ήθελα, επ’ ευκαιρία, να ευχαριστήσω τον υπουργό κ. Σιούφα
για αυτή την απόφαση και την ανακοίνωση γιατί αυτό που θα ιδρυθεί
είναι κάτι το οποίο η περιοχή το ζητούσε, δείχνει το έμπρακτο ενδια-
φέρον του για την περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας, η οποία πραγ-
ματικά αποτελεί την ενεργειακή καρδιά της χώρας. Θα ήθελα να
προσθέσω πως το Ερευνητικό, Ενεργειακό Κέντρο Δυτικής Μακεδο-
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νίας θα στεγαστεί στο νέο κτίριο του ΙΤΕΣΚ, του Ινστιτούτου Τεχνολο-
γικής Έρευνας Στερεών Καυσίμων στην Πτολεμαΐδα, σ’ ένα καινούριο
κτίριο το οποίο παραδίδεται για χρήση το Σεπτέμβριο, έχει χρηματο-
δοτηθεί από το Τρίτο Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Περιφερειακό Επι-
χειρησιακό Πρόγραμμα της Δυτικής Μακεδονίας και για την επέκταση
του κτιρίου η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας έχει ήδη δεσμεύσει πρό-
σθετους πόρους τεσσάρων εκατ. ευρώ για ένα σύγχρονο ερευνητικό
κέντρο. Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω πως όλες αυτές οι υποδομές
που χρειάζονται για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το ερευνητικό
κέντρο είναι ήδη έτοιμες στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, εφό-
σον ήδη λειτουργεί το Ινστιτούτο Τεχνολογικής Έρευνας Στερεών Καυ-
σίμων στην Πτολεμαΐδα. Θα ήθελα δε να πω, πως η προετοιμασία
του φακέλου, αλλά και της όλης διαδικασίας μέχρι τη σημερινή από-
φαση ήταν μία συνεργασία με φορείς της τοπικής κοινωνίας, η οποία
με τη σημερινή ανακοίνωση του υπουργού αποδίδει καρπούς και επι-
τέλους η Δυτική Μακεδονία αναδεικνύεται και με αυτόν τον τρόπο ως
η περιφέρεια της ενέργειας.»

Ο Νομάρχης Κοζάνης Γιώργος Δακής τόνισε:
«Ως νομάρχης Κοζάνης θέλω να χαιρετήσω την ιστορική αυτή

απόφαση της κυβέρνησης και να ευχαριστήσω και προσωπικά τον κ.
Σιούφα και τους συνεργάτες του, διότι πραγματικά αρχίζει να γίνεται
πράξη ένα όραμα δεκαετιών για το νομό μας. Πιστεύω ότι η ίδρυση
Ενεργειακού, Ερευνητικού Κέντρου της Δυτικής Μακεδονίας επισφρα-
γίζει τον κομβικό ρόλο του Νομού Κοζάνης στα ενεργειακά δρώμενα
της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και βέβαια παίζει πρωταγωνιστικό
ρόλο σε βάθος χρόνου δίνοντας διεξόδους και στα τοπικά προβλή-
ματα, τα οποία ταλανίζουν την τοπική κοινωνία, αλλά και στο στρατη-
γικό σχεδιασμό της χώρας και αυτό το θεωρούμε ιδιαίτερα σημαντικό.
Επίσης θέλω να χαιρετήσω όλες τις κυβερνητικές αποφάσεις, οι
οποίες με πολύπλοκο τρόπο στηρίζουν τα αιτήματα της περιοχής μας
σε σχέση με την αναβάθμιση των ενεργειακών δυνατοτήτων όχι μόνο
από τον παραδοσιακό τρόπο του λιγνίτη που έχουμε μέχρι σήμερα,
αλλά και μέσα από άλλες μορφές, όπως είναι το φυσικό αέριο, οι ανα-
νεώσιμες πηγές ενέργειας και θεωρούμε ότι μέσα από όλο αυτό το
πλέγμα των δράσεων η περιοχή μας θα διατηρήσει το στρατηγικό χα-
ρακτήρα ως ενεργειακό κέντρο και σε βάθος χρόνου.»
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Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας 
για το 2007 

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2007

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

«Υπό την Προεδρία του πρώην Προέδρου του ΣΕΒ κ. Θεόδωρου
Παπαλεξόπουλου, συνεδρίασε η Επιτροπή Αξιολόγησης της Πρωτο-
βουλίας «Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας», για το έτος 2007. 

Ο διαγωνισμός διοργανώθηκε από τη Γενική Γραμματεία Βιομη-
χανίας και συμμετείχαν με προτάσεις Περιφέρειες, Δήμοι και Επιμε-
λητήρια. Κατά τη συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 17
Ιουλίου 2007 εξετάσθηκαν, συνολικά επτά (7) προτάσεις που υπο-
βλήθηκαν από τους φορείς αυτούς.

Ο Εθνικός Διαγωνισμός για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρημα-
τικότητας πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του αντίστοιχου Πανευρω-
παϊκού Διαγωνισμού, που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή. Στόχος του διαγωνισμού ήταν η ενίσχυση του επιχειρημα-
τικού πολιτισμού στην Ελλάδα ως στοιχείου αυτοδιοικητικής δράσης
με την απόδοση της δέουσας σπουδαιότητας στο επιχειρείν και την
ανάπτυξη άμιλλας μεταξύ των φορέων σε τοπικό και περιφερειακό
επίπεδο για την ανάδειξη, προώθηση και την ευρύτερη εφαρμογή επι-
τυχημένων πρωτοβουλιών, που αποσκοπούν στη στήριξη και την
ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στη χώρα μας.

Στη συνεδρίαση αυτή ήταν παρόντα όλα τα μέλη της Επιτροπής,
η οποία αποτελείται από τους :
• Θεόδωρο Παπαλεξόπουλο, πρώην Πρόεδρο του Συνδέσμου

Ελληνικών Βιομηχανιών (Σ.Ε.Β)
• Πάτροκλο Γεωργιάδη, γενικό γραμματέα του Υπουργείου Εσω-

τερικών Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης
• Σπύρο Παπαδόπουλο, γενικό γραμματέα Βιομηχανίας του

Υπουργείου Ανάπτυξης 
• Κωνσταντίνο Μουτζούρη, πρύτανη Εθνικού Μετσόβιου Πολυ-

τεχνείου
• Ελευθέριο Σκανδάλη, διευθύνοντα σύμβουλο του Ελληνικού Ορ-

γανισμού Μικρών Μεσαίων Επιχειρήσεων & Χειροτεχνίας
(Ε.Ο.Μ.Μ.Ε.Χ)

• Γεώργιο Κασιμάτη, πρόεδρο Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων
Ελλάδος (Κ.Ε.Ε.Ε)

• Σωτήριο Μαγόπουλο, πρόεδρο Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Θεσ-
σαλονίκης
Κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης τα μέλη της Επιτροπής

εξέτασαν τον κατάλογο των προτάσεων που υπεβλήθησαν στη Διεύ-
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θυνση Διεθνών Βιομηχανικών Σχέσεων της Γενικής Γραμματείας Βιο-
μηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης, για τα «Ευρωπαϊκά Βραβεία
Επιχειρηματικότητας», με σκοπό την αξιολόγησή τους. 

Η Επιτροπή Αξιολόγησης, μετά την εξέταση των επιμέρους φα-
κέλων, την εξέταση των συμπληρωματικών στοιχείων που απέστειλαν
οι υποψήφιοι και μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή από-
ψεων για κάθε επιμέρους θέμα και τις διευκρινήσεις που δόθηκαν από
το διευθυντή της αρμόδιας Διεύθυνσης Διεθνών Βιομηχανικών Σχέ-
σεων Ιωάννη Πατίρη, ενέκρινε ομόφωνα τα κάτωθι:
 Να προωθηθούν για συμμετοχή στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, για

τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας για το έτος 2007 στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, οι παρακάτω υποψηφιότητες, που συνδυά-
ζουν στοιχεία πρωτοτυπίας και αποτελεσματικότητας και γενικά
ικανοποιούν σε σημαντικό βαθμό τα κριτήρια που τίθενται από το
εγχειρίδιο λειτουργίας σχετικά με την πρωτοβουλία της Ευρωπαϊ-
κής Επιτροπής για τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Επιχειρηματικότητας: 
1. ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΣΤΟ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΈΡΓΟ/ ΔΡΑΣΗ : «Ενθάρρυνση επιχειρηματικής δράσης, και-
νοτομικών  εφαρμογών και μαθημάτων επιλογής των φοιτη-
τών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας», που υποβλήθηκε από
το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. 

2. ΒΡΑΒΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ / ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΈΡΓΟ/ ΔΡΑΣΗ : «Λειτουργία Επιστημονικού & Τεχνολογικού
Πάρκου Ηπείρου». Έργο της Α.Ε. Επιστημονικό & Τεχνολο-
γικό Πάρκο Ηπείρου, στην οποία συμμετέχουν το Γραφείο
Διαμεσολάβησης του Πανεπιστημίου Ηπείρου, το Τ.Ε.Ι. Ηπεί-
ρου, το BIC Ηπείρου, κ.λπ.

Οι βραβευμένες προτάσεις και προτεινόμενες να συμμετάσχουν
στον Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό, θα προετοιμασθούν υπηρεσιακά, ώστε
εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (μέχρι 15-9-2007) να σταλούν
στην Ε.Ε.»

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής κος Θεόδωρος Παπαλεξόπου-
λος και τα μέλη την Επιτροπής εκφράζουν τα θερμά συγχαρητή-
ρια στους βραβευόμενους και εύχονται περαιτέρω διάκριση στις
2 πρώτες προτάσεις που θα συμμετάσχουν στον Ευρωπαϊκό
Διαγωνισμό.

Η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης συγχαίρει
τους διακριθέντες και τονίζει για μια ακόμη φορά την ιδιαίτερα
συμβολή που μπορεί να έχουν οι φορείς των τοπικών κοινωνιών
για την ανάπτυξη και εμπέδωση ενός νέου και θετικού επιχειρη-
ματικού και επενδυτικού περιβάλλοντος στη χώρα μας.

Επίσης, ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο κ. Παπαλεξόπουλο
και τα μέλη της Επιτροπής για το ιδιαίτερο ενδιαφέρον και την
επιμέλεια που επέδειξαν για την άρτια εκτέλεση του έργου τους.
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Πρωτόκολλο Ανταλλαγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 
μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας 

Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας συνοδευόμενος από
το γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου και
τον Έλληνα πρέσβυ στην Τουρκία Γιώργο Γεννηματά, συναντήθηκε
στην Άγκυρα με το υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Μεχμέτ
Χιλμί Γκιουλέρ της Δημοκρατίας της Τουρκίας και υπέγραψαν Πρω-
τόκολλο Ανταλλαγής Ηλεκτρικής Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών. 

Με το πρωτόκολλο ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας που τίθεται
άμεσα σε ισχύ γίνεται το πρώτο βήμα για συνεργασία των δύο χωρών
στον τομέα αυτό.

Επισημαίνεται ότι τον Ιανουάριο του 2008 ολοκληρώνονται τα
έργα διασύνδεσης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας -
Τουρκίας (γραμμή 400 KV Φίλιπποι - Μπαμπαέσκι).

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν θέματα διμερούς
ενεργειακής συνεργασίας των δύο χωρών με ιδιαίτερη έμφαση στην
ολοκλήρωση της κατασκευής του Ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού
αερίου, αλλά και την προετοιμασία της τριμερούς διακρατικής συμ-
φωνίας για την υλοποίηση του αγωγού φυσικού αερίου Τουρκίας - Ελ-
λάδας - Ιταλίας (Νότιος Ευρωπαϊκός Διάδρομος Φυσικού Αερίου).
Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οι δύο υπουργοί έκαναν τις
ακόλουθες δηλώσεις:

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας
Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ δήλωσε τα εξής: 

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Έλληνα υπουργό και συνάδελφό
μου κ. Σιούφα για την επίσκεψή του. Σήμερα ήρθαμε σε ένα διαφορε-
τικό σημείο και σε ένα νεότερο σημείο σε όλες αυτές τις επαφές και τη
συνεργασία που είχαμε οι δύο χώρες στον ενεργειακό τομέα. Έχουν
ολοκληρωθεί οι εργασίες όσον αφορά την ανταλλαγή ηλεκτρικού ρεύ-
ματος με την Ελλάδα, έχουν γίνει όλες οι προετοιμασίες και σήμερα
βρισκόμαστε εδώ για να ανακοινώσουμε αυτή τη συνεργασία μας.
Είναι 268 χιλιόμετρα και θα μεταφέρει ηλεκτρική ενέργεια 137 KV στην
Ελλάδα, από το τέλος Ιουλίου ή αρχές Αυγούστου. Στην ουσία η δυ-
νατότητα η δική μας σε ότι αφορά την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
στην Ελλάδα. Εμείς θα ενεργοποιήσουμε την ποσότητα των 130 KV.
Όπως γνωρίζετε, οι σχέσεις μας με την Ελλάδα είναι πολύ καλές και
συνεχώς υλοποιούνται νέα σχέδια. Επίσης, θα μας δοθεί η δυνατότητα
να πάρουμε και από εκείνους ηλεκτρικό ρεύμα. Έτσι με αυτόν τον
τρόπο, μετά το σκέλος του φυσικού αερίου, τώρα η Τουρκία με την Ελ-
λάδα συνεχίζουν αυτή τη συνεργασία και σε ένα σημαντικό τομέα,
όπως είναι το ηλεκτρικό ρεύμα. Όπως γνωρίζετε, φτάνουμε στο τέλος
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σε ότι αφορά τη διασύνδεση με φυσικό αέριο με την Ελλάδα και ελπί-
ζουμε ότι μεταξύ 16 και 26 Αυγούστου, στην περίπτωση που θα είναι
έτοιμες και οι δύο πλευρές, θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε τα
εγκαίνια του έργου αυτού παρουσία των πρωθυπουργών των δύο
χωρών. Με την ευκαιρία θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο Έλ-
ληνα υπουργό και όλη την ελληνική αντιπροσωπεία, όπως και τον
πρέσβη της Ελλάδας στην Τουρκία, για τη συμβολή και τη συνεργασία
που είχαμε. Πιστεύω ότι αυτού του είδους η συνεργασία θα αποδώσει
ακόμη καλύτερα, διότι με τα σχέδια που έχουμε ξεκινήσει οι δύο χώρες,
θα έχουμε τη δυνατότητα μελλοντικά να αναπτύξουμε καινούριες σκέ-
ψεις, καινούρια σχέδια και να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας και στο
απώτερο μέλλον. Αυτό που εύχομαι είναι, η σημερινή κοινή συμφωνία
να αποτελέσει παράδειγμα και για τις άλλες χώρες της περιοχής και
να είναι τυχερή για όλους και για σας σήμερα.»

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας δήλωσε τα εξής:
«Βρίσκομαι σε διάστημα τριών μηνών, μαζί με το γενικό γραμμα-

τέα του υπουργείου Ανάπτυξης της Ελλάδος, τον κ. Στεφάνου και
τους συνεργάτες μας, για δεύτερη φορά στην Άγκυρα. Και βρίσκεται,
επίσης, μαζί μας και ο Έλληνας πρέσβης στην Τουρκία, ο κ. Γεννη-
ματάς. Και ήρθαμε εδώ για να υπογράψουμε το πρωτόκολλό ανταλ-
λαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδος και Τουρκίας, που είναι
μια ακόμα σημαντική ενεργειακή συμφωνία μεταξύ των δύο χωρών.
Και θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου προς το συνάδελφό μου
Τούρκο υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, τον Μεχμέτ Χιλμί
Γκιουλέρ, που μαζί απόψε θα υπογράψουμε αυτό το πρωτόκολλο
γνωρίζοντας ότι βρίσκεται και ο ίδιος και το κόμμα του σε προεκλογική
περίοδο. Η υπογραφή αυτού του πρωτοκόλλου είναι ένα ακόμα ση-
μαντικό βήμα ενίσχυσης των σχέσεων των δύο χωρών. Όπως ήδη
είπε ο κ. Γκιουλέρ, το έργο που εγκαινίασαν την κατασκευή του οι
Πρωθυπουργοί Ερντογάν και Καραμανλής τον Ιούλιο του 2005 ολο-
κληρώνεται και μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε τα εγκαίνια της πα-
ροχέτευσης φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα. Ο αγωγός
αυτός είναι ένας αγωγός φιλίας, συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ
των δύο χωρών και των δύο λαών, αποτελεί όμως και την πρώτη
βάση για τη συνέχειά του με τον ελληνο-ιταλικό αγωγό φυσικού αερίου
που θα αποτελέσει τη βάση μεταφοράς φυσικού αερίου από τις χώρες
της Κασπίας και της Μέσης Ανατολής δια της Τουρκίας και της Ελλά-
δος στην Ιταλία και από εκεί στην Ευρώπη. Με αυτόν τον τρόπο οι
δύο χώρες, η Τουρκία και η Ελλάδα, μετατρέπονται σε γέφυρα μετα-
φοράς ενέργειας από την Ανατολή στη Δύση. Ελπίζω τις επόμενες
μέρες να έχουμε ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις για την υπο-
γραφή της τριμερούς διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας - Ελλά-
δας - Τουρκίας βάζοντας έτσι τη βάση για το νότιο ευρωπαϊκό
διάδρομο φυσικού αερίου. Το πρωτόκολλο που υπογράφουμε απόψε
αποτελεί τον πρώτο σταθμό για τη διασύνδεση των ηλεκτρικών δι-
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κτύων των δύο χωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε οριστικό και μό-
νιμο τρόπο τον Ιανουάριο του 2008, με γραμμές των 400 KV. Θα είναι
και αυτό ένα ακόμα σημαντικό βήμα στην περαιτέρω αναβάθμιση των
σχέσεων των δύο χωρών και περιμένουμε να καλωσορίσουμε την
Τουρκία το συντομότερο δυνατό στην Ενεργειακή Κοινότητα της Νο-
τιοανατολικής Ευρώπης.»
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Εγκαίνια νέας μονάδας 
Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-θερμότητας 

στον ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων 
Αθήνα, 19 Ιουλίου 2007 

Ομιλία του Υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα

στα εγκαίνια της νέας μονάδας Συμπαραγωγής
Ηλεκτρισμού-Θερμότητας στο ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων

Όλοι μαζί στέλνουμε, σήμερα, ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για την
προστασία του Περιβάλλοντος. Το έργο που εγκαινιάζουμε παράγει
ενέργεια (ηλεκτρισμό και θερμότητα) από τα απόβλητα. Συμβάλλει,
έτσι, με ένα διττό τρόπο στην Προστασία του Περιβάλλοντος: 
- Αφενός με μια οικολογική διαχείριση των αποβλήτων και
- αφετέρου με την παραγωγή ενέργειας με τρόπο που δεν επιβα-

ρύνει το περιβάλλον.
Και αυτό (η προστασία, δηλαδή, του περιβάλλοντος) όπως υπο-

γράμμισε, πολλές φορές ως τώρα, ο Πρωθυπουργός Κώστας Καρα-
μανλής, αποτελεί βασική προτεραιότητά μας. Η προστασία του
περιβάλλοντος είναι εθνική υπόθεση. Είναι (και το αποδεικνύουμε
στην πράξη) βασικός γνώμονας της Νέας Ενεργειακής Πολιτικής. Η
Ελλάδα, με την πολιτική που εφαρμόζουμε, τα τελευταία τρία χρόνια,
βγαίνει δυναμικά απέναντι στη διπλή ενεργειακή και περιβαλλον-
τική πρόκληση, που αντιμετωπίζει ολόκληρη η Ε.Ε. Θέλω, λοιπόν,
πρώτ’ απ’ όλα, να συγχαρώ όλους όσοι συνέπραξαν στο έργο αυτό:
τον Ενιαίο Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων Νομού Αττικής και την
εταιρία ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά για την
πρόσκληση να είμαι μαζί σας στην εκδήλωση αυτή. Και βέβαια θέλω
να σας διαβεβαιώσω ότι το υπουργείο Ανάπτυξης θεωρεί το έργο
αυτό παράδειγμα μίμησης και στηρίζει ανάλογες πρωτοβουλίες.

Το έργο που εγκαινιάζουμε, σήμερα, αφορά αφενός την επέκταση
του υφιστάμενου δικτύου συλλογής βιοαερίου του ΧΥΤΑ Άνω Λιοσίων
και αφετέρου την κατασκευή νέου σταθμού συμπαραγωγής ηλεκτρι-
σμού-θερμότητας και τη διασύνδεσή του με το δίκτυο.

Ο συνολικός προϋπολογισμός, του έργου (που έχει ενταχθεί στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα ξεπερνά τα 15,5 εκατ.
ευρώ και η δημόσια δαπάνη φτάνει τα 6,250 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα
το έργο περιλαμβάνει: 

Πρώτον: Την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ανάκτησης και
συλλογής βιοαερίου, με νέα κατακόρυφα φρεάτια, που συνδέονται με
τους υποσταθμούς συλλογής βιοαερίου. Το συλλεγόμενο βιοαέριο
οδηγείται στο σταθμό συμπαραγωγής για την παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας.
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Δεύτερον: Την κατασκευή νέου σταθμού συμπαραγωγής ηλε-
κτρικής και θερμικής ενέργειας ισχύος 9,7MW, ο οποίος αποτελείται
από 4 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη, κατάλληλα για καύση βιοαερίου. Η
καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εγκατάσταση, πρό-
κειται να φτάσει τα 72 χιλ. MWh το χρόνο. Σε ό,τι αφορά το περιβάλ-
λον αυτό σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα θα γλυτώνει, κάθε χρόνο, 61.200
τόνους διοξειδίου του άνθρακα.

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από την εγκατάσταση πω-
λείται στο ΔΕΣΜΗΕ, ενώ μέσω της απορριπτόμενης θερμότητας πα-
ράγεται ζεστό νερό, με το οποίο τροφοδοτείται η μονάδα
επεξεργασίας στραγγισμάτων του Ενιαίου Συνδέσμου Δήμων και Κοι-
νοτήτων Νομού Αττικής. Η παροχή θερμικής ενέργειας στη μονάδα
αυτή ισοδυναμεί με 2.500 τόνους πετρελαίου και σημαίνει εξοικονό-
μηση 1.750.000 ευρώ, το χρόνο. Θυμίζω ότι η δοκιμαστική λειτουργία
του έργου άρχισε τον Οκτώβριο του 2006 και η εμπορική λειτουργία
του τον περασμένο Ιούνιο.

Από το Μάρτιο του 2004 εφαρμόζουμε μια ολοκληρωμένη ενερ-
γειακή στρατηγική με δύο άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά ένα
ευρύ πλέγμα μεταρρυθμίσεων στην εσωτερική αγορά ενέργειας, με
βασικό (επαναλαμβάνω) γνώμονα την προστασία του Περιβάλλον-
τος. Στο πλαίσιο αυτό:
 - Απελευθερώσαμε τις αγορές ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού

αερίου. 
-  Εισαγάγαμε τα βιοκαύσιμα στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας

και διαμορφώσαμε ένα σύγχρονο ελκυστικό περιβάλλον για επεν-
δύσεις σε ΑΠΕ. Η προώθηση της παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από την αιολική και την ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερμία και
τη βιομάζα αποτελεί προτεραιότητα της πολιτικής μας.

 - Αναβαθμίσαμε το σύστημα παραγωγής, μεταφοράς και διανομής
ενέργειας και επεκτείνουμε συνεχώς τα δίκτυα φυσικού αερίου.
Σημειώνω ότι η κατανάλωση του φυσικού αερίου αυξήθηκε στη
Χώρα μας κατά 60%, την τελευταία τετραετία, και αναμένεται το
2010 να υπερβεί τα 6,3 δις κυβικά μέτρα. Πρόκειται για μια αύ-
ξηση 175% σε σχέση με το 2003.

- Υπογραμμίζω ότι, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αν-
ταγωνιστικότητα» έχουν, μέχρι σήμερα, εγκριθεί για χρηματοδό-
τηση, περίπου, 230 επενδυτικά σχέδια συνολικού
προϋπολογισμού 735 εκατ. ευρώ, μόνο στον τομέα των ΑΠΕ. Από
το ποσό αυτό περίπου 250 εκατ. ευρώ είναι δημόσια δαπάνη.

- Παράλληλα, μέσω του νέου ν.3468/2006 για τις Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας, δίνονται νέες υψηλότερες τιμές πώλησης ηλε-
κτρικής ενέργειας που παράγεται από βιομάζα που, στα Μη Δια-
συνδεδεμένα Νησιά, φθάνουν ως και τα 84,6 €/MWh.
Ο δεύτερος άξονας της νέας Ενεργειακής Πολιτικής αφορά στην

ανάπτυξη των διεθνών ενεργειακών διασυνδέσεων. Εφαρμόζουμε
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(και έχουμε, ήδη, σημαντικές εθνικές επιτυχίες) μια νέα, διεθνοποι-
ημένη, ενεργειακή στρατηγική. Ενδεικτικά αναφέρω:
- Την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας με τη Ρωσία και τη

Βουλγαρία για την κατασκευή του πετρελαιαγωγού Μπουργκάς -
Αλεξανδρούπολη.

- Την ολοκλήρωση της κατασκευής του Ελληνοτουρκικού αγωγού
φυσικού αερίου, έργου πρώτης προτεραιότητας για την Ελλάδα
και την Ευρώπη.

- Τη συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας για την κατασκευή του υποθα-
λάσσιου Ελληνοϊταλικού αγωγού φυσικού αερίου.

- Σημειώνω, ακόμη, ότι η Ελλάδα (όπως ανακοίνωσε πρόσφατα ο
Πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής) συνεργάζεται στενά με τη
Ρωσία, τη Βουλγαρία και την Ιταλία για τη δημιουργία ενός ακόμη
αγωγού, που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τη Ρωσία στην Ευ-
ρώπη.

Υπογραμμίζω, ακόμη,…
- Τον πρωταγωνιστικό ρόλο της Χώρας μας στην ίδρυση και τη λει-

τουργία της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώ-
πης, που θα αποτελέσει ένα πεδίο προσέλκυσης επενδύσεων 30
δισεκατομμυρίων δολαρίων, στα επόμενα 15 χρόνια. 

 - Τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας -
Π.Γ.Δ.Μ, που ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ημέρες 

- Τη διασύνδεση των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας Ελλάδας -
Τουρκίας, που ολοκληρώνεται τον Ιανουάριο του 2008. Χθες υπέ-
γραψα στην Άγκυρα με τον Υπουργό Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της Τουρκικής Δημοκρατίας κ. Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ,
πρωτόκολλο συνεργασίας, με το οποίο ξεκινά άμεσα πρόγραμμα
ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών.
Στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών που αναπτύσσουμε υπο-

γραμμίζω ακόμη…
- τις ενεργειακές συμφωνίες με την Αίγυπτο και την Αλβανία,
 - τις νέες διεθνείς συνεργασίες, που προωθούμε με το Μαυροβού-

νιο και τη Ρουμανία.
 - τις συμφωνίες που προωθούμε με το Καζακστάν και το Αζερμπαϊ-

τζάν, δύο από τις μεγαλύτερες παραγωγούς χώρες υδρογοναν-
θράκων.
Η Ελλάδα αναδεικνύεται σε διεθνή ενεργειακό δίαυλο. Μετεξελίσ-

σεται σε ένα σύγχρονο ενεργειακό κόμβο ανάμεσα στη Δύση και την
Ανατολή. Αναβαθμίζει τη θέση της στη διεθνή ενεργειακή σκηνή. Απο-
κτά ισχυρό γεωπολιτικό πλεονέκτημα. Αναδεικνύεται σε έγκυρο και
αξιόπιστο συνομιλητή στο τραπέζι των διεθνών διαπραγματεύσεων.
Η Ελλάδα, με τη νέα ενεργειακή πολιτική, Διαφοροποιεί το ενεργειακό
ισοζύγιό της, προστατεύει το Περιβάλλον, διασφαλίζει μία καλύτερη
ποιότητα ζωής, για όλους τους πολίτες.
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Σήμερα, ο τομέας της ενέργειας βρίσκεται στην αιχμή της αναπτυ-
ξιακής πολιτικής μας. Τα πρώτα αποτελέσματα είναι, ήδη, εμφανή και
θα είναι ακόμη πιο εμφανή στα επόμενα χρόνια. Κι αυτό γιατί (όπως
όλοι ξέρετε) οι ενεργειακές επενδύσεις απαιτούν μεγαλύτερο χρόνο
ωρίμανσης σε σχέση με άλλης μορφής επενδύσεις. Το βέβαιο είναι
ότι τα πράγματα άλλαξαν. Τα πράγματα αλλάζουν. Διασφαλίζουμε μια
νέα, καλύτερη προοπτική. Διεθνείς ενεργειακοί όμιλοι, είτε αυτόνομα
είτε σε συνεργασία με ελληνικές εταιρείες, εξαγγέλλουν και προωθούν
μεγάλης κλίμακας επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές φυσικό αέριο και ορυκτά καύσιμα. Τα στοι-
χεία που έχουμε οδηγούν, ήδη, στο ασφαλές συμπέρασμα ότι, μέχρι
το 2010, οι ιδιωτικές επενδύσεις στο χώρο του ηλεκτρισμού, οι επεν-
δύσεις για την επέκταση των δικτύων και την αναβάθμιση των υπο-
δομών φυσικού αερίου, οι επενδύσεις στα βιοκαύσιμα και οι διεθνείς
διασυνδέσεις στους τομείς πετρελαίου, φυσικού αερίου και ηλεκτρι-
σμού θα προσεγγίσουν τα 5 δις. ευρώ.

Κλείνοντας θέλω, άλλη μια φορά, να συγχαρώ τη διοίκηση και τα
στελέχη της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. για την υλοποίηση αυτής της
σημαντικής επένδυσης. Θέλω, ακόμη να σας διαβεβαιώνω ότι το
Υπουργείο Ανάπτυξης θα στηρίξει τις ιδιωτικές ενεργειακές επενδύ-
σεις και στο πλαίσιο του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αντα-
γωνιστικότητα-Επιχειρηματικότητα» της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου
2007 - 2013. Η Ελλάδα μπορεί να βγει στην πρωτοπορία της Ευρώ-
πης με τις πολιτικές της απέναντι στη διπλή ενεργειακή και περιβαλ-
λοντική πρόκληση. Η Ελλάδα θέτει ως πρώτη προτεραιότητα την
Προστασία του Περιβάλλοντος. Η Ελλάδα προσελκύει νέες μεγάλες
επενδύσεις και δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας. Η Ελλάδα με τις διε-
θνείς ενεργειακές επιτυχίες της (επιτυχίες όλων των Ελλήνων) αποκτά
ισχυρό γεωπολιτικό πλεονέκτημα και αναβαθμίζει το κύρος της. Στα
τρεισήμισι χρόνια που πέρασαν πετύχαμε πολλά. Όλοι μαζί μπο-
ρούμε ακόμη περισσότερα. Αισιοδοξούμε και φιλοδοξούμε για το μέλ-
λον της Πατρίδας μας.
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Προετοιμασίες για τη σύσταση Εταιρείας 
Κυριότητας του Δημοσίου 

με σκοπό την έρευνα και την εκμετάλλευση 
υδρογονανθράκων 

Αθήνα, 20 Ιουλίου 2007 

Μετά την ολοκλήρωση της απόκτησης εκ νέου των δικαιωμάτων
του Δημοσίου για την έρευνα και την εκμετάλλευση υδρογονανθρά-
κων το θέρος του 2007, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για την σύσταση
εταιρείας κυριότητας του Δημοσίου για την έρευνα και την εκμετάλ-
λευση υδρογονανθράκων στην Χώρα.

Η πραγματοποίηση αυτού του σχεδίου έγινε πολλά χρόνια αργό-
τερα.
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Οι δραστηριότητες 
του Εθνικού Συστήματος Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) 

το 2006 
Αθήνα, 23 Ιουλίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υφυπουρ-
γός Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης έκαναν την ακόλουθη ανακοί-
νωση: 

Το 2006 το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης Α.Ε. (Ε.ΣΥ.Δ. Α.Ε.), φο-
ρέας που εποπτεύεται από το υπουργείο Ανάπτυξης, ανέπτυξε ση-
μαντική δραστηριότητα. 

Στα πλαίσια των κατευθύνσεων και της πολιτικής που ασκείται
από το ΥΠΑΝ για την προώθηση της ποιότητας και της διαπίστευσης
στην ελληνική οικονομία, το Διοικητικό Συμβούλιο υπό τον πρόεδρο
Κωνσταντίνο Καγκαράκη και τον διευθύνοντα σύμβουλο Ιωάννη
Μάτσα, το προσωπικό και οι συνεργάτες του Ε.ΣΥ.Δ. κατάφεραν κατά
το προηγούμενο έτος να υλοποιήσουν τους περισσότερους από τους
στόχους, που είχαν θέσει πριν από έναν χρόνο. 

ΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΣΥΔ
Το Ε.ΣΥ.Δ. είναι ανώνυμη εταιρεία που λειτουργεί προς χάριν του

δημοσίου συμφέροντος, με σκοπό την υλοποίηση, εφαρμογή και δια-
χείριση του συστήματος διαπίστευσης της Χώρας. Είναι ο επίσημος
τεχνικός σύμβουλος της Πολιτείας σε θέματα διαπίστευσης και εκπρο-
σωπεί την Χώρα σε σχετικούς ευρωπαϊκούς και διεθνείς οργανισμούς.

Είναι αρμόδιο για να χορηγεί πιστοποιητικά διαπίστευσης σε:
- Φορείς πιστοποίησης προϊόντων και υπηρεσιών.
- Φορείς πιστοποίησης συστημάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης.
- Φορείς πιστοποίησης συστημάτων διαχείρισης της ποιότητας.
- Φορείς πιστοποίησης προσώπων.
- Φορείς ελέγχου προϊόντων, διεργασιών ή εγκαταστάσεων. 
- Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ).
- Φορείς επαλήθευσης εκπομπών αερίων θερμοκηπίου.
- Εργαστήρια δοκιμών.
- Εργαστήρια διακριβώσεων.
- Κλινικά εργαστήρια.
- Διοργανωτές διεργαστηριακών συγκριτικών δοκιμών ικανότητας.

Κατά το έτος 2006 ενισχύθηκαν σημαντικά οι υποδομές του
Ε.ΣΥ.Δ., με την αξιοποίηση πόρων του Επιχειρησιακού Προγράμμα-
τος «Ανταγωνιστικότητα» του υπουργείου Ανάπτυξης και τη διεύ-
ρυνση της επιτυχούς διεθνούς παρουσίας της ελληνικής
διαπίστευσης, κυρίως στην Κύπρο και τις βαλκανικές χώρες. 
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Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, αποκτήθηκαν νέες μοντέρνες κτι-
ριακές εγκαταστάσεις, (τα εγκαίνια πραγματοποίησε της 29 Νοεμ-
βρίου 2006 ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας), ξεκίνησε η
υλοποίηση του ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του
Ε.ΣΥ.Δ. και η προβολή του, ανανεώθηκαν τα ηλεκτρονικά εργαλεία
του, υπεγράφη σύμβαση με τον ΕΛΟΤ Α.Ε. για τον εμπλουτισμό της
βιβλιοθήκης του Ε.ΣΥ.Δ. με πρότυπα και τυποποιημένα κείμενα.

Ειδικότερα, κατά το έτος 2006 ο Ε.ΣΥ.Δ υλοποίησε, μεταξύ άλλων,
τα εξής:

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 
- Διαπιστεύτηκαν 34 εργαστήρια. 
- Υποβλήθηκε σημαντικός αριθμός νέων αιτήσεων διαπίστευσης

από εργαστήρια μηχανικών και λοιπών δοκιμών, χημικών, βιολο-
γικών και συναφών δοκιμών, από εργαστήρια διακριβώσεων και
από διοργανωτή διεργαστηριακών δοκιμών ικανότητας.

- Ολοκληρώθηκε η διαδικασία επέκτασης της τεχνικής επάρκειας
του Ε.ΣΥ.Δ. για τη διαπίστευση Διοργανωτών Διεργαστηριακών
Συγκριτικών Δοκιμών ικανότητας και για τη Διαπίστευση Κλινικών
Εργαστηρίων κατά το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 15189 και εκδόθη-
καν οι σχετικές κατευθυντήριες οδηγίες.

- Εκδόθηκε Κατευθυντήρια Οδηγία για τη διαπίστευση δραστηριο-
τήτων σχετικά με τη Δειγματοληψία, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ EN
ISO/IEC 17025:2005.

- To Ε.ΣΥ.Δ. προχώρησε σε διαδικασίες διαπίστευσης εργαστηρίων
με αντικείμενο τη μέτρηση της ταχύτητας και της διεύθυνσης του
ανέμου.

- Εφαρμόστηκε χρονοδιάγραμμα μετάβασης των διαπιστευμένων
εργαστηρίων στο νέο πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO/IEC 17025:2005
από 1/1/2006 με στόχο ολοκλήρωσης την 15/3/2007. Μέχρι το
τέλος του 2006 πραγματοποιήθηκε η μετάβαση διαπιστευμένων
εργαστηρίων στο νέο πρότυπο κατά 61%.

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ / ΕΛΕΓΧΟΥ 
- Το Ε.ΣΥ.Δ. κατά το 2006 προέβη στη διαπίστευση συνολικά 38

φορέων πιστοποίησης και ελέγχου.
- Συνολικά για το προηγούμενο έτος υπεβλήθησαν 120 αιτήσεις

διαπίστευσης ή επέκτασης του πεδίου διαπίστευσης από φορείς
πιστοποίησης και ελέγχου.

- Προχώρησε σε διαπίστευση φορέων στο πλαίσιο της νομοθεσίας,
όπου καθίσταται υποχρεωτική η διαπίστευση φορέων πιστοποί-
ησης και ελέγχου προϊόντων ως προϋπόθεση για τη δραστηριο-
ποίηση των φορέων αυτών στην Ελλάδα για ADR, ΚΤΕΟ,
καταδύσεις αναψυχής, περιοδικό έλεγχο, συντήρηση και αναγό-
μωση πυροσβεστήρων, ανυψωτικά μηχανήματα.
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- Εκδόθηκαν κατευθυντήριες οδηγίες για τη διαπίστευση Φορέων
Πιστοποίησης Συστημάτων Διαχείρισης της Ασφάλειας Τροφίμων
και για τη διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης Συστημάτων Δια-
χείρισης της Ασφάλειας Πληροφοριών.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
- Δημοσιεύτηκαν 6 προσκλήσεις για την επιλογή υποψηφίων αξιο-

λογητών σε διάφορα τεχνικά πεδία και επιλέχθηκαν από το
Ε.ΣΥ.Δ. 11 εμπειρογνώμονες φορέων πιστοποίησης και ελέγχου
σε διάφορα αντικείμενα και 7 νέοι εμπειρογνώμονες εργαστηρίων.

- Το Ε.ΣΥ.Δ ξεκίνησε συνεργασία με 3 αξιολογητές εργαστηρίων
πλήρους απασχόλησης.

- Πραγματοποιήθηκαν δύο εσωτερικές επιθεωρήσεις.
- Διενεργήθηκαν εκπαιδεύσεις και ενημερωτικές συναντήσεις για το

προσωπικό και τους συνεργάτες του Ε.ΣΥ.Δ.
Παράλληλα, κατά το 2006 το Ε.ΣΥ.Δ.: 
- Έγινε δεκτό στις Συμφωνίες Αμοιβαίας Αναγνώρισης του Διεθνούς

Φόρουμ Διαπίστευσης Φορέων (IAF). 
- Εκπροσωπήθηκε από τη διοίκησή του στη γενική συνέλευση της

Ευρωπαϊκής Συνεργασίας για τις Διαπιστεύσεις (ΕΑ) και συνερ-
γάτες του συμμετείχαν σε συνεδριάσεις των επιτροπών της ΕΑ,
για τη διαπίστευση Φορέων Πιστοποίησης, Φορέων Ελέγχου και
Έγκρισης Αμοιβαίων Αναγνωρίσεων.

- Δραστηριοποιήθηκε, κατόπιν αιτήσεων, σε Κύπρο και Ρουμανία,
για να διαπιστεύσει φορείς και εργαστήρια.

- Συνεργάτες - αξιολογητές του Ε.ΣΥ.Δ. συμμετείχαν στις αξιολογή-
σεις της ΕΑ, σε φορείς διαπίστευσης της Λιθουανίας, της Ισπανίας
και του Βελγίου.

- Ο διευθύνων σύμβουλος του Ε.ΣΥ.Δ. Ιωάννης Μάτσας συμμετείχε
ως μέλος της Τριμελούς Επιτροπής Οικονομικού Ελέγχου της Ευ-
ρωπαϊκής Συνεργασίας για τη Διαπίστευση (ΕΑ), ενώ εξελέγη και
ως μέλος της Ομάδας Διοίκησης της Επιτροπής Συμφωνιών Αμοι-
βαίας Αναγνώρισης του Διεθνούς Φόρουμ Διαπίστευσης Φορέων
(IAF MAC MG).

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΓΙΑ ΤΟ 2007
Η εντατική δραστηριότητα του ΕΣΥΔ συνεχίζεται και το 2007. Με-

ταξύ των στόχων που του έχουν τεθεί από την αρμόδια Γενική Γραμ-
ματεία Βιομηχανίας, περιλαμβάνεται η αύξηση των ελέγχων στις
διαπιστευθείσες επιχειρήσεις, η βελτίωση της οικονομικής κατάστα-
σής του, η αντιμετώπιση τυχόν θεσμικών στρεβλώσεων και η κατάρ-
τιση σχεδίου για την αναμόρφωση του νομικού και οργανωτικού
πλαισίου της λειτουργίας του ΕΣΥΔ.
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Νέο θεσμικό πλαίσιο 
για την Έρευνα και Τεχνολογία 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και η υπουργός
Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων Μαριέττα Γιαννάκου, μετά την
κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου για το νέο «Θεσμικό πλαίσιο
Έρευνας και Τεχνολογίας» έκαναν την παρακάτω κοινή δήλωση:

«Με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο, επιχειρείται τόσο η συγκρότηση
οριζοντίων οργάνων διοίκησης της Έρευνας, όπως το Εθνικό Συμ-
βούλιο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ), ο Εθνικός Οργανισμός
Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ), η Διϋπουργική Επιτροπή Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΔΕΕΤ), όσο και η εισαγωγή σκοπών και κινήτρων
για την ενίσχυση της βασικής, της εφαρμοσμένης και της τεχνολογικής
έρευνας της Χώρας μας, καθώς και η κωδικοποίηση της υφιστάμενης
νομοθεσίας για τα ερευνητικά κέντρα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Αποτελούν πρωταρχική μέριμνα του νομοσχεδίου η συνεργασία
των εμπλεκομένων στην έρευνα φορέων (ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητικά κέντρα,
ιδιωτικοί φορείς), καθώς και η συνεργασία των οργάνων εποπτείας
τους (υπουργείο Παιδείας, υπουργείο Ανάπτυξης και άλλα συναφή
και συναρμόδια υπουργεία), ώστε να επιτευχθεί αφενός μεν η δημι-
ουργία της απαραίτητης κρίσιμης μάζας στις ερευνητικές ομάδες, αφε-
τέρου δε η εύρυθμη διοικητική τους λειτουργία.

Για πρώτη φορά θεσμοθετείται η συμμετοχή του Υπουργείου Παι-
δείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΕΠΘ) στη χάραξη εθνικής πολιτικής και
στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας μαζί με το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης (ΥΠΑΝ) και τα κατά περίπτωση συναρμόδια Υπουργεία. Έτσι :
 Το ΥΠΕΠΘ είναι συναρμόδιο στη συγκρότηση του Εθνικού

Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας μαζί με το ΥΠΑΝ.
 Το ΥΠΕΠΘ είναι συναρμόδιο για τη συγκρότηση και διοίκηση

του Εθνικού Οργανισμού Έρευνας και Τεχνολογίας.
 Το ΥΠΕΠΘ είναι συναρμόδιο για τη συγκρότηση των επιτρο-

πών για την εκπροσώπηση της Χώρας σε διεθνή ερευνητικά,
επιστημονικά και άλλα συναφή όργανα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.

 Το ΥΠΕΠΘ είναι συναρμόδιο για την κατάρτιση επιτροπών
εμπειρογνωμόνων για Έρευνα και Τεχνολογία, σε εθνικό επί-
πεδο.

 Το ΥΠΕΠΘ είναι συναρμόδιο για τη χάραξη πολιτικής και
στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας, καθώς και για τη χρη-
ματοδότησή της.
Στο νομοσχέδιο αναγνωρίζεται ότι, προϋπόθεση για το στρατηγικό

σχεδιασμό της Έρευνας, είναι η πρόβλεψη δαπανών για την Έρευνα
από τον κρατικό προϋπολογισμό, με βάση τις παρακάτω αρχές:
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 Την ενίσχυση της βασικής Έρευνας, με κύριο κριτήριο την
αριστεία σε επιστήμη και τεχνολογία και την αναβάθμιση της
ελληνικής παιδείας.

 Τη σύνδεση ερευνητικών προγραμμάτων κοινοπραξιών
ερευνητικών κέντρων, Α.Ε.Ι., με επιχειρήσεις, που γίνεται
μόνο όπου χρειάζεται.

 Την ενίσχυση της εφαρμοσμένης και τεχνολογικής Έρευνας,
κυρίως μέσα από μεγάλα προγράμματα τετραετούς διάρ-
κειας σε τομείς εθνικής προτεραιότητας και κατά προτίμηση
σε συνεργασία με διεθνείς ερευνητικούς οργανισμούς.

 Την ενίσχυση των υποδομών των ερευνητικών κέντρων, η
οποία να συνδέεται με τους στόχους της εθνικής και περιφε-
ρειακής πολιτικής.

 Τη χρηματοδότηση ερευνητικών κέντρων βασιζόμενη σε
αξιολόγηση με απλούς δείκτες, ευκόλως επαληθεύσιμους.

Στόχος της αποτελεσματικότερης διαχείρισης της Έρευνας είναι
να αυξηθεί η απόδοση της οικονομικής δαπάνης και να αξιοποιηθούν
τα επιστημονικά και τεχνολογικά αποτελέσματα για την οικονομική και
κοινωνική πρόοδο. Τα αποτελέσματα αυτά μπορεί να επιτευχθούν
εφόσον περιορισθούν τα εκτεταμένα φαινόμενα πολυδιασποράς σε
ερευνητικές ομάδες του ιδίου ή διαφορετικών ινστιτούτων και να στα-
ματήσουν οι πολλαπλές επικαλύψεις στο σύνολο του ερευνητικού συ-
στήματος της Χώρας, αλλά και στα ίδια τα ερευνητικά κέντρα.
Ειδικότεροι στόχοι της διοικητικής αναδιάρθρωσης των κέντρων είναι:
 Να εξασφαλισθούν οικονομίες κλίμακος, με την αξιοποίηση

των υποδομών των κέντρων, τόσο για ερευνητικούς όσο και
εκπαιδευτικούς σκοπούς.

 Να προωθηθεί η δημιουργία συνεργειών μεταξύ συμπληρω-
ματικών ερευνητικών ομάδων σε ερευνητικά κέντρα και ΑΕΙ.

 Να ενισχυθεί η ένταξη ενός μεγάλου μέρους του ερευνητικού
δυναμικού της Χώρας σε διεθνείς ερευνητικές δραστηριότητες.

 Να ενταχθούν τα ερευνητικά κέντρα στο πεδίο της ανάπτυξης
της Εθνικής Οικονομίας της Χώρας, τόσο σε εθνικό όσο και
περιφερειακό επίπεδο.

Το ελληνικό σύστημα διαχείρισης της Έρευνας, Τεχνολογίας και
Καινοτομίας σήμερα στη Χώρα μας ακολουθεί ένα συγκεντρωτικό
μοντέλο, καθώς οι προτεραιότητες καθορίζονται σε μεγάλο βαθμό
από πάνω προς τα κάτω, κυρίως μέσω των προγραμμάτων των δια-
φόρων επιχειρησιακών προγραμμάτων. Τα ερευνητικά κέντρα χρη-
ματοδοτούνται σε ετήσια βάση μέσω του τακτικού προϋπολογισμού
και υπάρχει διοικητική και οικονομική εποπτεία από τη Γενική Γραμ-
ματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), ωστόσο υπάρχει και η δυ-
νατότητα συμμετοχής σε ανταγωνιστικά προγράμματα του
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Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα”. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της ΓΓΕΤ, έχει την αρμοδιότητα για
τη χάραξη και εφαρμογή της πολιτικής για την Έρευνα, Τεχνολογία και
Καινοτομία. Υπάρχουν γνωμοδοτικά όργανα, όπως το Εθνικό Συμβούλιο
Έρευνας και Τεχνολογίας και η Ειδική Επιτροπή Αποτίμησης Τεχνολογίας
της Βουλής, τα οποία όμως δεν έχουν ιδιαίτερα αποφασιστικό ρόλο. 

Η χρηματοδότηση της Έρευνας γίνεται κατά 46% στα Α.Ε.Ι., κατά
22% στα ερευνητικά κέντρα και κατά 32% στις επιχειρήσεις. Οι δα-
πάνες για την έρευνα σήμερα ανέρχονται σε 0,6% του ΑΕΠ, στο οποίο
οι επιχειρήσεις συμμετέχουν με 32%. Οι μέσοι όροι για την Ε.Ε. είναι
1,9% και 50% αντίστοιχα. Ένα άλλο χαρακτηριστικό του σημερινού
συστήματος είναι οι μηδαμινές δαπάνες για τη βασική έρευνα από κα-
θαρά εθνικούς πόρους. 

Το συνολικό ερευνητικό δυναμικό της Χώρας ανέρχεται σε 14.748
ερευνητές. Στα 22 Πανεπιστήμια, 17 Τ.Ε.Ι. και 22 ερευνητικά Πανεπι-
στημιακά Ινστιτούτα απασχολούνται 10.471 (71% του συνόλου) ερευ-
νητές, στα 13 ερευνητικά κέντρα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) 2.000 ερευνητικό προσωπικό (14% του συ-
νόλου), και τέλος στον ιδιωτικό τομέα 2.235 ερευνητές (15% του συ-
νόλου). Υπό την εποπτεία της Γ.Γ.Ε.Τ. είναι υπό ίδρυση άλλα δύο
ερευνητικά κέντρα στη Δυτική Ελλάδα και την Ήπειρο, ενώ σχεδιάζε-
ται η δημιουργία ενός ακόμη στην Ανατολική Μακεδονία-Θράκη. 

Στόχοι του νέου νομοθετικού πλαισίου
για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία

Στόχος του νέου νομικού πλαισίου είναι να καταστεί η Ελλάδα αν-
ταγωνιστική και δυναμική οικονομία της γνώσης σε παγκόσμιο επί-
πεδο, μέσω της δημιουργίας ευκαιριών για έρευνα αιχμής και της
υποστήριξης της διεθνούς ερευνητικής συνεργασίας με τη συνομολό-
γηση διεθνών συμφωνιών. Απώτερος σκοπός είναι να αξιοποιήσει η
Ελλάδα στο σύνολό τους τα πλεονεκτήματα της διεθνοποίησης της
έρευνας και της τεχνολογίας και να συμβάλει στην παραγωγή ερευ-
νητικού έργου, βελτιώνοντας τη θέση της στην παγκόσμια ερευνητική
κοινότητα. Επίσης, κυρίαρχος στόχος του νέου σχεδίου νόμου είναι η
εγκαθίδρυση της αρχής της αριστείας στην έρευνα αιχμής. 

Η διάθεση των απαιτούμενων πόρων για την εφαρμογή του νέου
νομοθετικού πλαισίου αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την επιτυ-
χία. Ο στόχος της Χώρας μας να διαθέσει το 1,5% του Α.Ε.Π. για
Έρευνας και Τεχνολογία μέχρι το 2013, πρέπει να συμπληρωθεί με
τη διάθεση εθνικών πόρων για τη βασική έρευνα. Αυτό θα δώσει μία
ώθηση στη Χώρα προς τα εμπρός, δεδομένου ότι η έρευνα οδηγεί σε
νέα γνώση, η οποία μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της καινο-
τομίας και συνεπώς στην οικονομική ανάπτυξη. 

Για την πρόταση του νέου νομικού πλαισίου συγκροτήθηκε με
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Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και Εθνικής
Παιδείας και Θρησκευμάτων τον Οκτώβριο του 2005 διϋπουργική νο-
μοπαρασκευαστική επιτροπή, στο πλαίσιο των εργασιών της οποίας
έγινε αντικείμενο εντατικής επεξεργασίας η νομοθεσία περί Έρευνας
και Τεχνολογίας 8 κρατών, μεταξύ των οποίων κράτη με εξαίρετη επί-
δοση στην αποτελεσματική διαχείριση της έρευνας, τεχνολογίας και
καινοτομίας όπως, η Φινλανδία, η Ιρλανδία, η Ολλανδία, οι Η.Π.Α. κ.α.
Η επιτροπή αξιοποίησε τα ερεθίσματα από τις παραπάνω νομικές
ρυθμίσεις, ιδιαίτερα δε του συστήματος της Φινλανδίας, συνεκτιμών-
τας όμως και τις ιδιαίτερες ανάγκες της Χώρας, κατέληξε στο προτει-
νόμενο νομοσχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη:
 το υφιστάμενο νομικό καθεστώς, 
 τις προβλέψεις της στρατηγικής της Λισσαβόνας (όπως απο-

τυπώνονται στις οδηγίες, τις αποφάσεις των Κοινοτικών Ορ-
γάνων, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου
Ανταγωνιστικότητας του περασμένου Απριλίου και του Εγ-
χειριδίου του Oslo), 

 καθώς και τις ανάγκες που υπάρχουν για τη χάραξη Εθνικής
Στρατηγικής Έρευνας και Τεχνολογίας.

Οι διατάξεις του νομοσχεδίου:
 καθορίζουν το πλαίσιο εντός του οποίου θα δραστηριοποι-

ηθούν τα επόμενα χρόνια οι φορείς της Έρευνας και της Τε-
χνολογίας, 

 οριοθετούν τον τρόπο συγκρότησης των αρμόδιων οργάνων
διοίκησης της Έρευνας, 

 συγκεκριμενοποιούν τον τρόπο προσδιορισμού επιλογών
και κατευθύνσεων, 

 ορίζουν (με σαφήνεια που εγγυάται απόλυτη διαφάνεια, αν-
τικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα) τον τρόπο χρημα-
τοδότησης των επιστημονικών και ερευνητικών
προσπαθειών και

 καθορίζουν, για τον ίδιο σκοπό (για τη διαφάνεια και την
αξιοκρατία), τις μεθόδους αξιολόγησης τους. 

Στόχος του είναι να ρυθμιστούν:
 θέματα διοίκησης των ερευνητικών κέντρων, 
 η κατάσταση και η εξέλιξη του προσωπικού τους,
 η συνεργασία τους με τα ΑΕΙ και ΤΕΙ, στη βάση της επιστη-

μονικής αριστείας και ισοτιμίας.

Το Νομοσχέδιο λαμβάνει υπόψη την ανάγκη προσαρμογής του
ερευνητικού συστήματος στις ανάγκες της ελληνικής οικονομίας, της
αειφόρου ανάπτυξης, της επιχειρηματικότητας, της αξιοποίησης του
ανθρώπινου δυναμικού της Χώρας. Παράλληλα δίνει ιδιαίτερη έμ-
φαση:
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 Στην αντιμετώπιση των δυσκολιών που συναντά η καινοτο-
μική έρευνα.

 Στην ανάγκη στενότερης συνεργασίας μεταξύ επιστήμης και
βιομηχανίας, για την επίτευξη απτών αξιοποιήσιμων και με-
τρήσιμων αποτελεσμάτων, προϊόντων και υπηρεσιών.

Επιδιώκει:
 Τη δημιουργία ισχυρής και ευκίνητης επιστημονικής βάσης,

και βέβαια
 τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας υποστήριξης της Έρευνας

και Τεχνολογίας.
 Τη δημιουργία ενός νέου οργανωτικού προτύπου σχεδια-

σμού και υλοποίησης ερευνητικής πολιτικής.
 Τρόπους στενότερης συνεργασίας μεταξύ ερευνητικών φο-

ρέων και ΑΕΙ.
 Τρόπους ανοίγματος του ελληνικού συστήματος Έρευνας

και Τεχνολογίας στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, με
ενεργό συμμετοχή σε διεθνή δίκτυα και κοινοπραξίες.

 Τη βελτίωση της διοίκησης και λειτουργίας των ερευνητικών
φορέων, με τις τροποποιήσεις του υφιστάμενου νομικού
πλαισίου.

Το νέο νομικό πλαίσιο αποσκοπεί στη συνολική ρύθμιση των ζη-
τημάτων Έρευνας και Τεχνολογίας, εκκινώντας από την πρόβλεψη
του Εθνικού Προγράμματος Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Π.Ε.Τ.). Ει-
δικότερα, κυρίαρχος στόχος του Ε.Π.Ε.Τ. είναι να ενισχύσει τη μέχρι
σήμερα υποβαθμισμένη βασική έρευνα και να την υποστηρίξει με
εθνική χρηματοδότηση, προκειμένου να καταστεί βασικό όχημα με-
τάβασης στην κοινωνία της γνώσης. Η προώθηση της βασικής έρευ-
νας επιβάλλεται να γίνει με κύριο κριτήριο την αριστεία σε επιστήμη
και τεχνολογία και την αναβάθμιση της ελληνικής παιδείας. Παράλ-
ληλα, το νομοσχέδιο μεριμνά και για την καθιέρωση νέας βάσης σχε-
διασμού όσον αφορά στη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα, την
τεχνολογία και καινοτομία, λαμβάνοντας υπόψη τις πραγματικές και
σύγχρονες ανάγκες της Χώρας. 

Η εκτέλεση των ερευνητικών έργων, η εκπόνηση μελετών και η
εφαρμογή προγραμμάτων και δράσεων για την προώθηση της Έρευ-
νας, Τεχνολογίας και Καινοτομίας στα πλαίσια του Ε.Π.Ε.Τ. μπορούν να
πραγματοποιούνται από δημόσιες υπηρεσίες, νομικά πρόσωπα ιδιωτι-
κού και δημόσιου τομέα, ενώσεις προσώπων, φυσικά πρόσωπα της
ημεδαπής και αλλοδαπής, καθώς και νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής. 

Ο σχεδιασμός, η εφαρμογή, η διαχείριση και ο έλεγχος του
Ε.Π.Ε.Τ. πραγματοποιείται από τα όργανα της ερευνητικής πολιτικής,
δηλαδή τη Διϋπουργική Επιτροπή για την Έρευνα και την Τεχνολογία
(Δ.Ε.Ε.Τ.), το υπουργείο Ανάπτυξης (ΥΠ.ΑΝ.) δια της Γενικής Γραμ-
ματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (Γ.Γ.Ε.Τ.), το Υπουργείο Εθνικής
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Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας και Τε-
χνολογίας (Ε.Σ.Ε.Τ.), και τον Εθνικό Οργανισμό Έρευνας και Τεχνο-
λογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.). 

Η Δ.Ε.Ε.Τ. συγκροτείται από τον Πρωθυπουργό, ως Πρόεδρο,
ενώ ως μέλη αυτής είναι οι υπουργοί α) Εσωτερικών, Δημόσιας Διοί-
κησης και Αποκέντρωσης, β) Οικονομίας και Οικονομικών, γ) Εθνικής
Άμυνας, δ) Ανάπτυξης, ε) Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων
Έργων, στ) Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων, ζ) Απασχόλησης &
Κοινωνικής Προστασίας, η) Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, θ)
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, ι) Δικαιοσύνης, ια) Πολιτισμού, ιβ)
Μεταφορών και Επικοινωνιών, και ιγ) Δημόσιας Τάξης. Στις συνεδριά-
σεις προσκαλείται και παρίσταται και ο πρόεδρος του Ε.Σ.Ε.Τ. Η
Δ.Ε.Ε.Τ. σχεδιάζει τη μακροπρόθεσμη στρατηγική για την Έρευνα,
την Τεχνολογία και την Καινοτομία, θέτει σαφείς στόχους και χρονο-
διαγράμματα και προτείνει τρόπους και πηγές χρηματοδότησης. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης, μέσω της Γ.Γ.Ε.Τ., 
- συνδράμει στο έργο της Δ.Ε.Ε.Τ., 
- αναλαμβάνει τη διοικητική και τεχνική υποστήριξη των εθνικών

οργάνων σχεδιασμού και εφαρμογής της ερευνητικής πολιτικής, 
- συνεποπτεύει με το υπουργείο Παιδείας τον Ε.Ο.Ε.Τ., 
- έχει την εποπτεία των ερευνητικών φορέων αρμοδιότητάς της, 
- συνδράμει στην αξιοποίηση των επιστημονικών και τεχνολογικών

πληροφοριών, 
- ενημερώνει το κοινό σε θέματα έρευνας και τεχνολογίας, 
- συνδράμει στη συνεργασία του Ελληνικού Δημοσίου, στο πλαίσιο

των αρμοδιοτήτων του, με διεθνείς οργανισμούς σε θέματα έρευ-
νας και τεχνολογίας, 

- αναλαμβάνει την ανάπτυξη και παρακολούθηση διακρατικών σχέ-
σεων στα θέματα αυτά και

- προάγει την έρευνα και την επιστημονική ενημέρωση μέσω συ-
νεδρίων, διεθνών συναντήσεων και διαλέξεων. 

Το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων σε θέματα
εθνικής ερευνητικής πολιτικής, συνδράμει στο έργο της τη Δ.Ε.Ε.Τ.,
συνεποπτεύει με το υπουργείο Ανάπτυξης τον Ε.Ο.Ε.Τ, έχει την επο-
πτεία των Α.Ε.Ι. και Πανεπιστημιακών Ερευνητικών Ινστιτούτων της
αρμοδιότητάς του και συνδράμει την Γ.Γ.Ε.Τ. στην εκπροσώπηση της
Χώρας σε διεθνείς οργανισμούς. 

Η σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Τεχνολογίας
(Ε.Σ.Ε.Τ.) γίνεται με απόλυτα διαφανείς διαδικασίες. Το Ε.Σ.Ε.Τ. συγ-
κροτείται από δεκαπέντε μέλη: τον πρόεδρο του Ε.Ο.Ε.Τ., οκτώ δια-
κεκριμένους επιστήμονες του ακαδημαϊκού και ερευνητικού χώρου,
πέντε μέλη εκπροσώπους του επιχειρηματικού τομέα και ένα εκπρό-
σωπο του δημοσίου. Οι αρμοδιότητες του Ε.Σ.Ε.Τ. είναι οι ακόλουθες:
εισηγείται για θέματα που αφορούν στην πολιτική της έρευνας, τεχνο-
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λογίας, και καινοτομίας, περιλαμβανομένης της κατανομής των σχε-
τικών κονδυλίων και γνωμοδοτεί για τα ζητήματα έρευνας σε διάφορα
επίπεδα από το σχεδιασμό μέχρι και την αξιολόγηση των ερευνητικών
έργων. Στο έργο του το Ε.Σ.Ε.Τ. συνεπικουρείται από κάθε φορέα,
ιδίως τα υπουργεία, τον Ε.Ο.Ε.Τ., τα Τομεακά Επιστημονικά Συμβού-
λια, τη σύνοδο των διευθυντών των ερευνητικών κέντρων, άλλους δη-
μόσιους και ιδιωτικούς φορείς. 

Ο Εθνικός Οργανισμός Έρευνας και Τεχνολογίας (Ε.Ο.Ε.Τ.) είναι
νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, το οποίο επιδιώκει δημόσιο και
κοινωφελή σκοπό, συνεποπτεύεται από τα υπουργεία Ανάπτυξης και
Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, και είναι μία από τις μεγάλες
καινοτομίες του νέου νόμου. Ο Ε.Ο.Ε.Τ. είναι αρμόδιος να εισηγείται
προς το Ε.Σ.Ε.Τ. για το Εθνικό Πρόγραμμα Έρευνας και Τεχνολογίας,
και έχει ως κύρια αποστολή την εφαρμογή και διαχείριση δράσεων
της βασικής, εφαρμοσμένης-τεχνολογικής έρευνας και καινοτομίας και
τη, μέσω αυτών, προαγωγή εν γένει της βασικής και εφαρμοσμένης
έρευνας στην Ελλάδα. Με διαφανείς και αξιοκρατικές διαδικασίες επι-
λέγεται πενταμελές Δ.Σ., με ένα μέλος προερχόμενο από τον ιδιωτικό
τομέα. Με Προεδρικό Διάταγμα θα ρυθμίζονται θέματα του Ε.Ο.Ε.Τ.,
όπως το αναγκαίο επιστημονικό τεχνικό και διοικητικό προσωπικό, η
διοικητική οργάνωση, ο τρόπος διαχείρισης των πόρων που διατίθεν-
ται από τη Δ.Ε.Ε.Τ. για τη βασική, εφαρμοσμένη έρευνα και την και-
νοτομία και το σύστημα αξιολόγησης των προτάσεων για ερευνητικά
έργα και προγράμματα από κριτές. 

Η οργανωτική δομή του Ε.Ο.Ε.Τ. προβλέπει την υποδιαίρεση του
σε τμήματα βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας. Στην πλήρη λειτουρ-
γία του θα απασχολεί 120 άτομα με συνολικές δαπάνες λειτουργίας
κατ’ εκτίμηση 6 εκατ. ευρώ. Από αυτό το ποσό περίπου το 50% θα
εξοικονομηθεί από τον περιορισμό των δραστηριοτήτων της Γ.Γ.Ε.Τ.,
η οποία στο μέλλον θα έχει κυρίως επιτελικό ρόλο. Για την επιτυχία
της αποστολής του Ε.Ο.Ε.Τ. πρέπει να προβλεφθούν οι αναγκαίοι
εθνικοί πόροι, ιδίως για την υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων
βασικής έρευνας. Η Διϋπουργική Επιτροπή έκρινε ότι για την υλοποί-
ηση του προγράμματος βασικής έρευνας θα απαιτηθούν 45, 90 και
140 εκατ. ευρώ αντίστοιχα για το πρώτο, το δεύτερο και το τρίτο έτος
της λειτουργίας του. Τα προγράμματα εφαρμοσμένης έρευνας και και-
νοτομίας προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν από τους προβλεπόμε-
νους πόρους στο Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς για την
περίοδο 2007-2013. 

Το νομοσχέδιο ρυθμίζει την οργάνωση, τη λειτουργία και τη διοί-
κηση ερευνητικών φορέων εν γένει, όπως των ερευνητικών κέντρων,
ινστιτούτων των ερευνητικών κέντρων, αυτοτελών ερευνητικών ινστι-
τούτων και των ειδικών ερευνητικών κέντρων και ινστιτούτων. Ρυθμίζει
επίσης τη στελέχωσή τους, και τη ρύθμιση των σχέσεών τους με τα
Πανεπιστήμια και Τ.Ε.Ι. Ειδικότερα, προβλέπεται η δυνατότητα σύστα-
σης κοινοπραξιών μεταξύ Πανεπιστημίων ή/και Τ.Ε.Ι. και ερευνητικών
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κέντρων με σκοπό την εκπαίδευση στελεχών δημόσιων και ιδιωτικών
φορέων σε σύγχρονα επιστημονικά πεδία. Στόχος, είναι ο εκσυγχρο-
νισμός των υποδομών των ερευνητικών φορέων και Α.Ε.Ι., διαμέσου
της δημιουργίας ψηφιακών βιβλιοθηκών, της επάνδρωσής τους με τον
απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλισμό και της δημιουργίας δικτύων συ-
νεργασίας μεταξύ ερευνητικών κέντρων σε διεθνές επίπεδο. 

Επιπλέον, θεωρήθηκε απαραίτητο να συνδεθεί η χρηματοδότηση
των ερευνητικών κέντρων με την αποδοτικότητά τους, βάσει της διαρ-
κώς διενεργούμενης αξιολόγησής τους. Εισάγεται σύστημα αντικειμε-
νικής και υποχρεωτικής εσωτερικής αξιολόγησης για τα ερευνητικά
κέντρα και τα ινστιτούτα τους, καθώς και για τα αυτοτελή ερευνητικά
ινστιτούτα της Γ.Γ.Ε.Τ. με κριτήρια που ορίζονται από το Ε.Σ.Ε.Τ. Πα-
ράλληλα, καθιερώνεται και σύστημα εξωτερικής αξιολόγησης από επι-
τροπές εµπειρογνωµόνων διεθνούς κύρους, οι οποίες συγκροτούνται
από το εποπτεύον υπουργείο μετά από εισήγηση του Ε.Σ.Ε.Τ. Τα
αποτελέσματα της αξιολόγησης λαμβάνονται υπόψη κατά την κατάρ-
τιση του προϋπολογισμού. 

Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος του νέου σχεδίου νόμου βρίσκε-
ται και το θέμα της συνεργασίας των ερευνητικών φορέων και ερευ-
νητών με βαλκανικούς, ευρωπαϊκούς και διεθνείς διακυβερνητικούς
ερευνητικούς οργανισμούς (όπως το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πυρηνικών
Ερευνών (CERN), το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Επιστήμης (European Sci-
ence Foundation), τη Διεθνή Ένωση Αστρονομίας, τον Ευρωπαϊκό
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Οργανισμό Διαστήματος και το πρόγραμμα ΕΥΡΗΚΑ) που θα συντε-
λέσει στην ενίσχυση της παρουσίας της Χώρας στο διεθνή ερευνητικό
στίβο και θα την καταστήσει μέτοχο και ενεργό χώρο των σύγχρονων
εξελίξεων στους διάφορους ερευνητικούς τομείς. 

Τέλος, λόγω της παρόδου μακρού χρόνου από την θέσπιση του
ν.1514/1985, αλλά και εξαιτίας των πολλαπλών τροποποιήσεων που
κατά το διαμεσολαβήσαν διάστημα έχει υποστεί, κρίθηκε σκόπιμη η
κωδικοποίηση των διατάξεών του στο κείμενο του νομοσχεδίου.

Το νομοσχέδιο αυτό έγινε Νόμος του Κράτους τον Μάρτιο του
2008. Ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων και δημοσιεύτηκε
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ΦΕΚ Α΄/αριθ. 49, 21.3.2008.

Σήμερα Σεπτέμβριος του 2014 και ο νόμος αυτός τελεί εν ανα-
στολή εφαρμογής. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται το επόμενο
διάστημα, να έλθει νέος νόμος στη Βουλή.

Δυστυχώς, άλλη μία θλιβερή πλευρά της ελληνικής πραγματικό-
τητας.

Το κατατεθέν και ψηφισθέν Ν/Σ στη Διαρκή Επιτροπή τον Αύγου-
στο του 2007, στη σελίδα 1651.
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Υπογράφεται στη Ρώμη 
η τριμερής Διακρατική Συμφωνία 

Ελλάδος - Τουρκίας - Ιταλίας 
για τον αγωγό φυσικού αερίου 

Αθήνα, 26 Ιουλίου 2007 

Υπεγράφη στη Ρώμη η τριμερής Διακρατική Συμφωνία για την κα-
τασκευή του Ευρωπαϊκού Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου Τουρ-
κίας - Ελλάδας - Ιταλίας, ο οποίος θα μεταφέρει φυσικό αέριο από τις
χώρες της Ασίας και της Μέσης Ανατολής στην Ιταλία και την Ευρώπη.
Τη Διακρατική Συμφωνία υπέγραψαν ο υπουργός Ανάπτυξης Δημή-
τρης Σιούφας, ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δη-
μοκρατίας Πιερλουΐτζι Μπερσάνι και ο υπουργός Ενέργειας και
Φυσικών Πόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιου-
λέρ. Στην τελετή υπογραφής παρευρέθησαν ο γενικός γραμματέας
του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, υπηρεσιακοί παράγον-
τες, ο πρόεδρος της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ) Μιχάλης
Καραμανής, ο πρόεδρος του Διαχειριστή Εθνικού Συστήματος Φυ-
σικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Νικόλαος Μαυρομμάτης, ο διευθύνων σύμ-
βουλος του ΔΕΣΦΑ Γιώργος Στεργίου και ο πρόεδρος και διευθύνων
σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Παροχής Αερίου (ΔΕΠΑ) Αση-
μάκης Παπαγεωργίου.

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας κατά την ομιλία
του στην τελετή υπογραφής ανέφερε τα εξής:

«Σήμερα είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για την Ιταλία, την Τουρ-
κία και την Ελλάδα.

Είναι μια πολύ σημαντική ημέρα για τους συναδέλφους μου, τον
υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας Πιερλουΐτζι
Μπερσάνι και τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Δημο-
κρατίας της Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ, και για εμένα προσωπικά.

Είναι όμως και μια σημαντική ημέρα για τις χώρες της Κασπίας
και της Μέσης Ανατολής, και φυσικά για την Ευρώπη.

Με την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας διασφαλίζεται η
υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου Τουρ-
κίας - Ελλάδας - Ιταλίας, μέσω του οποίου θα μεταφέρεται φυσικό
αέριο από την Ανατολή στη Δύση.

Με το έργο αυτό συνδέεται για πρώτη φορά η Ασία με την Ευ-
ρώπη και αυτό είναι ένα γεγονός με πανευρωπαϊκή και παγκόσμια
διάσταση.

Υπενθυμίζω ότι, τον Ιούλιο του 2005, με βάση διακρατική συμφω-
νία Ελλάδας - Τουρκίας, ξεκίνησε η κατασκευή του ελληνοτουρκικού
αγωγού φυσικού αερίου, ο οποίος ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες
ημέρες, και τα εγκαίνια λειτουργίας του θα γίνουν προς το τέλος Αυ-
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γούστου από τους Πρωθυπουργούς των δύο χωρών, τον Κώστα Κα-
ραμανλή και τον Ταγίπ Ερντογάν.

Παράλληλα, με διακρατική συμφωνία των κυβερνήσεων της Ελ-
λάδας και της Ιταλίας, που υπογράφηκε στις 4 Νοεμβρίου του 2005
στο Λέτσε της Ιταλίας, αλλά και το πρωτόκολλο που υπογράψαμε με
το συνάδελφο υπουργό Πιερλουΐτζι Μπερσάνι, στην Αθήνα στις 31
Ιανουαρίου 2007, διασφαλίσαμε την υλοποίηση, τόσο του χερσαίου
τμήματος του ελληνοϊταλικού αγωγού που θα κατασκευάσει ο ΔΕΣΦΑ,
όσο και του υποθαλάσσιου αγωγού φυσικού αερίου Ελλάδας - Ιταλίας
που θα υλοποιήσουν από κοινού η ΔΕΠΑ και η EDISON.

Σήμερα, με την υπογραφή της Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας:
Πρώτον: Οι κυβερνήσεις των τριών χωρών αποσαφηνίζουν, με

τον πλέον επίσημο τρόπο, ότι στηρίζουν την κατασκευή και τη λει-
τουργία του Ευρωπαϊκού Νότιου Διαδρόμου Φυσικού Αερίου Τουρκίας
- Ελλάδας - Ιταλίας, ως ενός ενιαίου έργου.

Δεύτερον: Ρυθμίζονται όλα τα ζητήματα που αφορούν όλο το
πλαίσιο της λειτουργίας του έργου, συμπεριλαμβανομένης της μετα-
φοράς φυσικού αερίου από τις περιοχές της Κασπίας και της Μέσης
Ανατολής, δια της Τουρκίας και της Ελλάδας, προς την Ιταλία και την
Ευρώπη.

Παράλληλα, διασφαλίζονται σημαντικές ποσότητες φυσικού αε-
ρίου για την ενεργειακή ασφάλεια των εμπλεκομένων χωρών και την
κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών της τουρκικής, της ελ-
ληνικής και της ιταλικής αγοράς.

Είναι, δηλαδή, μια συμφωνία με μεγάλα και σημαντικά οφέλη για
όλους μας.

Επισημαίνω ότι, η ελληνική κυβέρνηση ήδη έχει προτείνει σχέδιο
διακρατικής συμφωνίας στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν για τη με-
ταφορά φυσικού αερίου, ενώ, όπως συζητήσαμε και με τους συνα-
δέλφους, τον κ. Μπερσάνι και τον κ. Γκιουλέρ, είμαστε έτοιμοι και
για την υπογραφή τετραμερούς διακρατικής συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν
- Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας.

Τέλος, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους κ.κ. Μπερ-
σάνι και Γκιουλέρ για το υψηλό επίπεδο συνεργασίας που είχαμε κατά
τους τελευταίους μήνες για την υπογραφή της Τριμερούς Συμφωνίας
Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας, αλλά και γενικότερα για το υψηλό επίπεδο
της συνεργασίας μας σε ενεργειακά και αναπτυξιακά ζητήματα.

Παράλληλα, με την ευκαιρία αυτή, συγχαίρω δημόσια τους επικε-
φαλής των τριών αντιπροσωπειών, τον αναπληρωτή γενικό διευθυντή
του υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής Δημοκρατίας
Ζιλμπέρτο Ντιαλούτσε, τον υφυπουργό Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της Δημοκρατίας της Τουρκίας Σάμι Ντεμιρμπιλέκ και το γε-
νικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου, που συ-
νεργάστηκαν στενά και εποικοδομητικά για να φθάσουμε σε αυτή την
ιστορική συμφωνία.
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Και φυσικά, να συγχαρώ τις διοικήσεις και τα στελέχη της BOTAS,
της ΔΕΠΑ, του ΔΕΣΦΑ και της EDISON, για το υψηλό επίπεδο της
μεταξύ τους συνεργασίας, επισημαίνοντας ότι τώρα πρέπει να επιτα-
χύνουν ακόμη περισσότερο το βηματισμό για την υλοποίηση αυτού
του σημαντικού έργου.

Κλείνοντας θα επαναλάβω για μια ακόμη φορά ότι για την
Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία αποτελούν στρατηγικούς ενερ-
γειακούς εταίρους.

Η σημερινή ημέρα, αυτό το έργο, αποτελούν μια νέα αφετη-
ρία για την περαιτέρω ενίσχυση των στενών οικονομικών και
ενεργειακών μας σχέσεων». 

Δηλώσεις υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα

στους δημοσιογράφους
μετά την υπογραφή της Διακρατικής Συμφωνίας

Μετά την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας ο υπουργός
Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας απαντώντας σε ερωτήσεις δημο-
σιογράφων δήλωσε τα εξής:

«Αυτό που πρέπει να σας πω είναι ότι η υπογραφή σήμερα εδώ
στη Ρώμη της τριμερούς διακρατικής συμφωνίας μεταξύ Ιταλίας, Ελ-
λάδος και Τουρκίας αποτελεί σταθμό στις ενεργειακές, οικονομικές και
αναπτυξιακές σχέσεις μεταξύ των τριών χωρών. Η Ιταλία και η Τουρ-
κία αποτελούν για την Ελλάδα στρατηγικούς ενεργειακούς εταίρους.
Σήμερα βάλαμε τις βάσεις, για την υπογραφή το επόμενο διάστημα
τετραμερούς διακρατικής συμφωνίας με το Αζερμπαϊτζάν και συνεπώς
τη μεταφορά ενέργειας από τις χώρες της Ανατολής δια της Τουρκίας
και της Ελλάδας στην Ιταλία και την Ευρώπη. Το γεγονός όμως αυτό,
έχει ιδιαίτερα σημαντικό χαρακτήρα και για την ίδια την Ευρωπαϊκή
Ένωση, εκπρόσωπος της οποίας παρευρέθη στην υπογραφή αυτής
της συμφωνίας».

Δημοσιογράφος: Υπογράψατε νωρίτερα με τον κ. Μπερσάνι
και ένα μνημόνιο συνεργασίας. Τι ακριβώς αφορά;

Δημήτρης Σιούφας: «Σήμερα με τον Ιταλό συνάδελφό μου Πιερ-
λουίτζι Μπερσάνι υπογράψαμε μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ των
δύο χωρών για θέματα βιομηχανίας και ΜμΕ, ώστε οι δύο χώρες, οι
δύο κυβερνήσεις και οι αντίστοιχοι οργανισμοί που υλοποιούν σχέδια
και πολιτικές για τη βιομηχανία και τις ΜμΕ, να ανταλλάξουν εμπειρίες,
τεχνογνωσία και καλές πρακτικές. Και στις δύο χώρες οι ΜμΕ αποτε-
λούν το μεγαλύτερο μέρος, το πιο σημαντικό κομμάτι, τον πιο σημαν-
τικό κορμό της οικονομίας τους και της επιχειρηματικής κοινότητας.
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Και αυτό πιστεύω είναι ακόμη μια απόδειξη για το πόσο διευρύνονται
και αναπτύσσονται οι οικονομικές, οι εμπορικές, οι αναπτυξιακές και
οι ενεργειακές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών».

Ιστορικό της υπογραφής της Διακρατικής Συμφωνίας
Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας

1.   Εισαγωγή

Η τριμερής διακρατική συμφωνία Ελλάδας - Ιταλίας - Τουρκίας
αποτελεί συνέχεια των Διακρατικών Συμφωνιών Ελλάδας - Τουρκίας
και Ελλάδας Ιταλίας. Στόχος της προτεινόμενης Τριμερούς Διακρατι-
κής Συμφωνίας είναι αφ’ ενός η δέσμευση των Κυβερνήσεων Τουρ-
κίας Ελλάδας και Ιταλίας, για την υλοποίηση που θα συνδέει τα δίκτυα
φυσικού αερίου των τριών Κρατών, αφετέρου την από κοινού διαχεί-
ριση του έργου ως μιας ενότητας. Το έργο αυτό, γνωστό ως Νότιος
Ευρωπαϊκός Διάδρομος Φυσικού Αερίου έχει χαρακτηριστεί ως πρώ-
της προτεραιότητας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έργο αυτό θα
αποτελέσει την πρώτη σημαντική ενεργειακή υποδομή στην ευρύτερη
περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Σχήμα 1).

Ουσιαστικά, αποτελεί το τελικό βήμα για την υλοποίηση και λει-
τουργία του έργου. Οι δύο Διακρατικές Συμφωνίες (Ελλάδας - Τουρ-
κίας και Ελλάδας - Ιταλίας) που είχε υπογράψει έως σήμερα η
Ελληνική Κυβέρνηση, ναι μεν προώθησαν σε μεγάλο βαθμό την υλο-
ποίηση του έργου, αλλά δεν εξασφάλιζαν την απρόσκοπτη ροή του
αερίου σε όλο το μήκος της όδευσής του.

Η προτεινόμενη Τριμερής Διακρατική Συμφωνία αποτελεί το
πρώτο επίσημο νομικό κείμενο που υιοθετεί τον ορισμό ΤουρκοΕλλη-
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νοΙταλικός αγωγός (Interconnection Turkey Greece Italy - ITGI). Με
τον τρόπο αυτό, το έργο αποτελεί πλέον μία ενιαία ενότητα και η στρα-
τηγική του σημασία πολλαπλασιάζεται.

2.   Ιστορικό της Συμφωνίας

Στις 20 Απριλίου 2007, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιού-
φας, σε επίσημη επίσκεψή του στην Άγκυρα συνοδευόμενος από το
γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Νίκο Στεφάνου, τη
διπλωματική σύμβουλο του υπουργού Αργυρώ Παπούλια και υπηρε-
σιακούς παράγοντες, πρότεινε στον Τούρκο ομόλογό του, υπουργό
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ, την υπογραφή
Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας.

Ύστερα από συνεννόηση με τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυ-
ξης της Ιταλίας Πιερλουίτζι Μπερσάνι ξεκίνησαν αμέσως οι διαπραγ-
ματεύσεις μεταξύ των κυβερνήσεων των τριών χωρών.

Το πρώτο σχέδιο της Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας, ετοιμά-
στηκε από την Ελληνική αντιπροσωπεία και εστάλη δια της διπλωμα-
τικής οδού στο υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιταλικής
Δημοκρατίας και στο υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της
Δημοκρατίας της Τουρκίας.

Η πρώτη συνάντηση μεταξύ αντιπροσωπειών των τριών Μερών
πραγματοποιήθηκε στις 22 Μαΐου 2007 στην Άγκυρα και η δεύτερη
στις 31 Μαΐου στην Αθήνα οπότε και οριστικοποιήθηκαν πολλά από
τα άρθρα της Συμφωνίας.

Στη συνέχεια, ακολούθησε επίπονη διαπραγμάτευση με επαφές
και αλληλογραφία μεταξύ του γενικού γραμματέα του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου, του αναπληρωτή γενικού διευθυντή του
Ιταλικού υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης Gilberto Dialuce και
του υφυπουργού του Τουρκικού υπουργείου Ενέργειας και Φυσικών
πόρων Sami Demirbilek. Στόχος της διαπραγμάτευσης αυτής ήταν
η επίλυση των διαφωνιών που υπήρχαν και η εξεύρεση συμβιβασμού
αμοιβαία επωφελούς και για τα τρία μέρη. 

Η τελική συμφωνία και οι τελευταίες διευθετήσεις επιτεύχθηκε στη
συνάντηση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα στην Άγκυρα
στις 18 Ιουλίου 2007, συνοδευόμενου από το γενικό γραμματέα του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκου Στεφάνου με τον Τούρκο υπουργό
Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ και τον υφυπουργό Sami Demirbilek.

3.   Βασικά σημεία της Τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας

Τα βασικά σημεία της τριμερούς Διακρατικής Συμφωνίας συνδέ-
ονται:

Πρώτον: Με τη διασφάλιση της διέλευσης μέσω Τουρκίας, των
ποσοτήτων του αερίου που θα διαμετακομιστούν στην Ιταλία, μέσω
του Ελληνικού δικτύου και του υποθαλάσσιου αγωγού “ΠΟΣΕΙΔΩ-
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ΝΑΣ”. Όπως είναι ήδη γνωστό, η ΔΕΠΑ έχει κατά 50% συμμετοχή
στον αγωγό “ΠΟΣΕΙΔΩΝΑ”, και επομένως για να υλοποιηθεί το έργο
αυτό έπρεπε να διασφαλιστούν οι ποσότητες για τις ανάγκες της Ελ-
λάδας.

Δεύτερον: Με την εξασφάλιση της τροφοδότησης της Ελληνικής
αγοράς φυσικού αερίου με ποσότητες μέσω Τουρκίας. Ο αγωγός
Τουρκίας - Ελλάδας, που θα τεθεί σε εμπορική λειτουργία εντός του
Αυγούστου του τρέχοντος έτους, έχει ετήσια δυναμικότητα 11,5 δισ.
κυβικών μέτρων. Από αυτά τα 8,8 δισ. κυβικά μέτρα ανά έτος θα δια-
μετακομιστούν στην Ιταλία, ενώ 0,75 δισ. κυβικά μέτρα ανά έτος,
έχουν ήδη συμβολαιοποιηθεί από τη ΔΕΠΑ. 

Με την παρούσα Τριμερή Διακρατική Συμφωνία, εξασφαλίζονται
για την Ελληνική αγορά τα υπόλοιπα 2 δισ. κυβικά μέτρα ανά έτος.
Την ποσότητα αυτή μπορεί να εμπορευτεί οποιαδήποτε εμπορική
εταιρία δραστηριοποιείται στην Ελληνική αγορά φυσικού αερίου συμ-
περιλαμβανομένης και της ΔΕΠΑ.

Τρίτον: Τη δυνατότητα σε κάθε εταιρία που θα θελήσει να προ-
μηθευτεί αέριο από τις χώρες παραγωγούς ανατολικά της Τουρκίας,
να έχει πρόσβαση στο Τουρκικό δίκτυο για να μεταφέρει τις ποσότητες
στην Ελλάδα πληρώνοντας φυσικά το ανάλογο τέλος μεταφοράς. 

Παράλληλα:
Πρώτον: Καθορίζονται με σαφήνεια οι υποχρεώσεις που έχουν

και τα τρία μέρη προκειμένου να ενισχύσουν τις δραστηριοποιούμενες
εταιρίες στην υλοποίηση του ΤουρκοΕλληνοΙταλικού (Interconnector
Turkey Greece Italy) αγωγού. Η πρόβλεψη αυτή της Τριμερούς Δια-
κρατικής, ιδίως όσον αφορά τις χρονοβόρες γραφειοκρατικές διαδικα-
σίες αδειοδότησης στην Τουρκία, είναι πάρα πολύ σημαντική και θα
λύσει μία σειρά προβλημάτων που θα παρουσιαστούν στο μέλλον.

Δεύτερον: Για πρώτη φορά ονοματίζεται σε Διακρατική Συμφωνία
ο νεοσύστατος Διαχειριστής του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου
(ΔΕΣΦΑ Α.Ε.). Αυτό είναι πολύ σημαντικό καθώς έτσι οριοθετούνται
τα δικαιώματα της νέας εταιρίας αλλά και οι υποχρεώσεις της.

Στη διαπραγμάτευση αυτή η Ελληνική πλευρά απέδειξε για άλλη
μία φορά την προσήλωσή της στην Ευρωπαϊκή Ενεργειακή Πολιτική.
Δηλαδή, συνεχή προσπάθεια για την εξασφάλιση νέων πηγών προ-
μήθειας που ενισχύουν την ασφάλεια τροφοδοσίας της Ευρώπης σε
φυσικό αέριο, αλλά και την εφαρμογή ξεκάθαρων κανόνων για μια
πραγματικά απελευθερωμένη ενεργειακή αγορά.

Η συμφωνία αυτή κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον
Φεβρουάριο του 2008 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως στις 7.2.2008, ΦΕΚ Α΄ 14.

Περισσότερα για την κύρωση της συμφωνίας, στη σελίδα 1860.
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Υπογράφεται Μνημόνιο Ενεργειακής Συνεργασίας 
Ελλάδος - Αζερμπαϊτζάν 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, συνοδευόμενος
από τον γενικό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στε-
φάνου, τον πρέσβη της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν Θεμιστοκλή
Δημίδη και υπηρεσιακούς παράγοντες του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Αζερμπαϊτζάν. Ο κ.
Δ. Σιούφας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας του
Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ και τον υπουργό Οικονομικής Ανά-
πτυξης του Αζερμπαϊτζάν Χεϊντάρ Μπαμπάγιεφ, με τον οποίο
υπέγραψε Μνημόνιο συνεργασίας Ελλάδας και Αζερμπαϊτζάν
στους τομείς του φυσικού αερίου και πετρελαίου. 

Δήλωση του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα μετά την
υπογραφή του Μνημονίου:

«Η σημερινή υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας στον τομέα της
ενέργειας μεταξύ των κυβερνήσεων της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊ-
τζάν και της Ελλάδας αποτελεί σταθμό στην προώθηση των πολιτι-
κών, οικονομικών και εμπορικών σχέσεων των δύο χωρών.

Πριν φτάσουμε στη σημερινή ιστορική μέρα για τις δύο χώρες,
είχε προηγηθεί η συναντησή μου στην Αθήνα, στις 6 Ιουλίου 2007,
με τον συνάδελφό υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης του Αζερμπαϊ-
τζάν Χεϊντάρ Μπαμπάγιεφ, στην οποία τέθηκαν οι βάσεις για την ση-
μερινή συμφωνία. 

Στο διάστημα που μεσολάβησε, οι δύο κυβερνήσεις, τα δύο
υπουργεία συνεργάστηκαν στενά επιβεβαιώνοντας τη κοινή μας βού-
ληση να ανοιξουμε μια νέα σελίδα στις οικονομικές και ενεργειακές
σχέσεις των δύο χωρών.

Το Αζερμπαϊτζάν αποτελεί παραγωγό υδρογοανθράκων, πετρε-
λαίου και φυσικού αερίου, με σημαντικά βεβαιωμένα αποθέματα, ικανά
να τροφοδοτήσουν και να καλύψουν μέρος των ολοένα και αυξανόμε-
νων αναγκών σε φυσικό αέριο των μεγάλων ευρωπαϊκών αγορών.

Η Ελλάδα, από τα παλαιότερα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
μπορεί να αποτελέσει δίαυλο μεταφοράς φυσικού αερίου από την πε-
ριοχή της Κασπίας προς την Ιταλία και γενικότερα προς τις ευρωπαϊ-
κές αγορες.

Με το Μνημόνιο Συνεργασίας που υπογράψαμε με τον κ. Μπαμ-
πάγιεφ δημιουργούνται οι προϋποθέσεις:
1ον για την τροφοδοσία της ελληνικής αγοράς με φυσικό αέριο και γε-

νικότερα με υδρογονάνθρακες από το Αζερμπαϊτζάν και
2ον για την μεταφορά φυσικού αερίου από το Αζερμπαϊτζάν δια της

Τουρκίας και της Ελλάδας στην Ιταλία και τις ευρωπαϊκές αγορές,
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Πριν από λίγες ημέρες, στις 26 Ιουλίου 2007 στη Ρώμη μαζί με
τους συναδέλφους μου, τον υπουργό Οικονομικής Ανάπτυξης της Ιτα-
λίας Πιερλουίτζι Μπερσάνι και τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ, υπογράψαμε ιστορική
Διακρατική Συμφωνία, μέσω της οποίας ρυθμίζεται το πλαίσιο υλο-
ποίησης και λειτουργίας του Νότιου Ευρωπαϊκού Διαδρόμου Φυσικού
Αερίου Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας. Ο Νότιος Ευρωπαϊκός Διάδρο-
μος Φυσικού Αερίου είναι έργο σημαντικό όχι μόνο για τις τρεις χώρες
και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και για την περιοχή της Κασπίας
και ιδιαίτερα για το Αζερμπαϊτζάν.

Με τη σημερινή υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, επιβε-
βαιώνεται η βούληση της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν και της Ελ-
λάδας, ώστε αζέρικο φυσικό αέριο να μεταφερθεί εντός του 2012
μέσω της Τουρκίας και της Ελλάδας και διά του υποθαλάσιου τμήμα-
τος του ελληνο-ιταλικού αγωγού φυσικού αερίου στις ευρωπαϊκές αγο-
ρές. Με τη συνεργασία μας και το έργο αυτό, συνδέουμε την Κασπία
και την Ασία με την Ευρώπη. Η Ελλάδα γίνεται γέφυρα μεταξύ Ασίας
και Ευρώπης. Γέφυρα ενέργειας, γέφυρα συνεργασίας, γέφυρα ανά-
πτυξης, γέφυρα ειρήνης. 

Σημειώνω ότι στις 26 Ιουλίου στη Ρώμη, πρότεινα και έγινε απο-
δεκτό από τον κ. Μπερσάνι και τον κ. Γκιουλέρ την υπογραφή τε-
τραμερούς Διακρατικής Συμφωνίας Αζερμπαϊτζάν - Τουρκίας -
Ελλάδας - Ιταλίας με την οποία θα ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες
μεταφοράς φυσικού αερίου από την Κασπία στην Ευρώπη. Η πρό-
ταση αυτή έγινε αποδεκτή και από τον κ. Μπαμπάγιεφ και στις επό-
μενες ημέρες η ελληνική πλευρά θα αποστείλει στις κυβερνήσεις της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν, της Τουρκίας και της Ιταλίας, το
πρώτο σχέδιο για να ξεκινήσουν άμεσα οι διαβουλεύσεις για την υπο-
γραφή αυτής της συμφωνίας. 

Κλείνοντας θέλω να εκφράσω και τα προσωπικά μου αισθήματα
και την χαρά, αλλά και του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης Νίκου Στεφάνου και του πρέσβη της Ελλάδας στο Αζερμπαϊτζάν
Θεμιστοκλή Δημίδη, τις ευχαριστίες μας για την φιλοξενεία στην
όμορφη χώρα σας. Να σημειώσω ότι στον λίγο χρόνο που βρίσκομαι
εδώ βλέπω μεγάλη οικονομική ανάπτυξη και τις μεγάλες επιδόσεις που
πραγματοποιούνται στο Αζερμπαϊτζάν. Και χαίρομαι για αυτό, ευχόμε-
νος συνέχεια της ανάπτυξης και της προόδου για το καλό του λαού του
Αζερμπαϊτζάν. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τον συνάδελφό μου κ.
Μπαμπάγιεφ, αλλά και τους συναδέλφους μου υπουργούς με τους
οποίους συναντήθηκα, τον κ. Σαρίφοφ και τον κ. Αλίγεφ και βεβαίως
αισθάνομαι ιδιαίτερη τιμή που θα συναντηθώ σε λίγο με τον Πρόεδρο
της Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν Ιλχάμ Αλίγεφ προς τον οποίο με-
ταφέρω τους χαιρετισμούς του Προέδρου της Ελληνική Δημοκρατίας
Κάρολου Παπούλια και του Πρωθυπουργού της χώρας Κώστα Κα-
ραμανλή, με την πεποίθηση όλων μας ότι ξεκινάει μια νέα εποχή στις
σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών και των δύο κυβερνήσεων.»
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Ο υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης του Αζερμπαϊτζάν Χεϊν-
τάρ Μπαμπάγιεφ δήλωσε μεταξύ άλλων: (ανεπίσημη μετάφραση)

«Θα ήθελα να εκφράσω τη χαρά μου για την υπογραφή του Μνη-
μονίου. Θέλω επίσης να εκφράσω την ευχή αυτό το Μνημόνιο να μην
είναι το μοναδικό μνημόνιο στον τομέα της ενέργειας, και ότι θα ακο-
λουθήσουν αντίστοιχες συμφωνίες. Θέλω να υπογραμμίσω ότι η Ελ-
λάδα, η οποία είναι το παλαιότερο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής
Ένωσης στην πριοχή, ήταν η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα που εκδήλωσε
την επιθυμία της να συνεργαστεί με το Αζερμπαϊτζάν στον τομέα της
ενέργειας, επιθυμία που κατέληξε στην υπογραφή του σημερινού
Μνημονίου. Το Μνημόνιο αυτό δείχνει ξεκαθάρα ότι οι ενεργειακοί
πόροι από το Αζερμπαϊτζάν θα φτάνουν όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά
και τις ευρωπαϊκές αγορές. Θέλω επίσης να εκφράσω τις ευχαριστίες
μου και την ευγνωμοσύνη μου προς τον κ. Σιούφα για την επιθυμία
του να υπογραφεί τετραμερής Διακρατική Συμφωνία μεταξύ Αζερμ-
παϊτζάν - Τουρκίας - Ελλάδας - Ιταλίας και πολύ σύντομα σχεδιο της
συμφωνίας αυτής θα βρίσκεται στα χέρια μας και έπειτα θα τοποθε-
τηθούμε επί του σχεδίου αυτού. Θέλω για μια ακόμη φορά να εκ-
φράσω τη χαρά μου για την υπογραφή του σημερινού Μνημονίου το
οποίο θα συμβάλλει στην ενεργειακή σταθερότητα της Ευρώπης.»

Η συμφωνία αυτή κυρώθηκε από τη Βουλή των Ελλήνων τον
Φεβρουάριο του 2008 και δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως στις 7.2.2008, ΦΕΚ Α΄ 15 Ν. 3638/2008.

Περισσότερα για την κύρωση της συμφωνίας, στη σελίδα 1868.
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Ολοκλήρωση του έργου 
διασύνδεσης φυσικού αερίου Ελλάδος - Τουρκίας
την ώρα εξόδου του αγωγού κάτω από τον Έβρο 

Αθήνα, 3 Αυγούστου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο υπουργός
Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ
παρέστησαν στην ένωση των δικτύων φυσικού αερίου Ελλάδας και
Τουρκίας. Στην εκδήλωση, επίσης, παρευρέθησαν ο υφυπουργός
Ανάπτυξης Τάσος Νεράντζης, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου
Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης Μιχάλης Αγγελόπουλος, ο Νομάρ-
χης Έβρου Νίκος Ζαμπουνίδης, ο δήμαρχος Φερρών Γεώργιος Ού-
στογλου, ο πρόεδρος του ΔΕΣΦΑ Νικόλαος Μαυρομμάτης και ο
διευθύνων σύμβουλος του ΔΕΣΦΑ Γιώργος Στεργίου. Παρευρέθη-
σαν ακόμα, οι βουλευτές Αλέκος Δερμετζόπουλος και Σταύρος Κε-
λέτσης. 

Μετά την έξοδο του αγωγού του υποποτάμιου τμήματος που
συνδέει τα εθνικά συστήματα φυσικού αερίου Ελλάδας και Τουρ-
κίας, ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση: 

«Πριν από λίγο είδαμε όλοι την έλευση του σωλήνα μεταφοράς
φυσικού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα στο υποποτάμιο τμήμα
του ελληνοτουρκικού αγωγού. Χαίρομαι γιατί ο υπουργός Ενέργειας
και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ και οι συ-
νεργάτες του είναι εδώ. Θέλω να δώσω θερμά συγχαρητήρια τόσο
στην τουρκική εταιρία Botas όσο και στο Διαχειριστή του Συστήματος
Φυσικού Αερίου στην Ελλάδα, το ΔΕΣΦΑ, τις ηγεσίες τους και τους
συνεργάτες τους καθώς και στην κοινοπραξία που πραγματοποίησε
αυτό το σημαντικό τεχνολογκό και τεχνικό επίτευγμα. Καλωσορίζω
επίσης στην Ελλάδα τον φίλο μου υπουργό Ενέργειας και Φυσικών
Πόρων της Τουρκίας Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ, γιατί αυτό το έργο το
ξεκινήσαμε μαζί τον Ιούλιο του 2005 και οι πρωθυπουργοί Κώστας
Καραμανλής και Ταγίπ Ερντογάν έκαναν τα εγκαίνια έναρξης των
εργασιών στη γέφυρα των Κήπων, που την ονόμασαν γέφυρα ειρή-
νης, συνεργασίας και ανάπτυξης μεταξύ των δύο λαών, των δύο
χωρών και των δύο κυβερνήσεων. 

Με αυτό που είδαμε πριν από λίγο, τις επόμενες ημέρες τα δύο
συστήματα αγωγών φυσικού αερίου θα γίνουν ένα, ο ελληνοτουρκικός
αγωγός φυσικού αερίου, που θα μεταφέρει αέριο από την Ασία στην
Ευρώπη. Και αυτό είναι μια μεγάλη κατάκτηση και για τις δύο χώρες.
Για αυτή τη σημαντική, την ιστορική ημέρα εκφράζω και πάλι την
πλήρη ικανοποίηση για τη συνεργασία που είχαν τα δύο υπουργεία,
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το υπουργείο Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας και το
υπουργείο Ανάπτυξης της Ελλάδας, ο συνάδελφός μου Τάσος Νε-
ράντζης και ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος
Στεφάνου, οι οποίοι θα επωμιστούν τις επόμενες ημέρες την απο-
στολή για την πραγματοποίηση των εγκαινίων μεταφοράς του φυσι-
κού αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα, που θα κάνουν οι
πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Ταγίπ Ερντογάν. Και
πάλι καλωσορίσατε αγαπητέ συνάδελφε Χιλμί και εσύ και οι συνερ-
γάτες σου στην Ελλάδα για αυτή την ιστορική στιγμή για τις χώρες
μας και τους λαούς μας.»

Ο υπουργός Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της Τουρκίας
Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ δήλωσε τα εξής (ανεπίσημη μετάφραση):

«Είναι μια ευτυχισμένη ημέρα για εμάς καθώς το σχέδιο αυτό δεν
αφορά μόνο τον αγωγό φυσικού αερίου, αλλά είναι ένα σχέδιο ειρή-
νης, καθώς ενώνει δύο φιλικές χώρες. Πιστεύουμε ότι μέσω αυτού
του σχεδίου θα αναβαθμιστούν οι σχέσεις μας στο επιθυμητό επί-
πεδο. Επίσης θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν, που
είναι επίσης μια αδελφή χώρα και έτσι θα μεταφέρεται το αέριο από
εκεί όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και στην Ιταλία.

Την προηγούμενη εβδομάδα υπογράψαμε ένα πρωτόκολλο, η
Ελλάδα, η Ιταλία και η Τουρκία, ήταν μια επιτυχημένη απόφαση. Και
με την παρουσία του Αζερμπαϊτζάν θα υπογράψουμε άλλη μια συμ-
φωνία, η οποία θα καλύψει την ανάγκη για φυσικό αέριο όχι μόνο της
τουρκικής αγοράς, αλλά της ελληνικής και της ιταλικής. Είναι επίσης
ένα επιτυχημένο γεγονός από κατασκευαστικής πλευράς, ήταν μια
πραγματικά δύσκολη προσέγγιση, αλλά όπως είδατε είχαμε μια ικα-
νοποιητική κατάληξη. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και ιδιαιτέρως
τον φίλο μου τον κ. Σιούφα, με τον οποίο ξεπερνούμε την υπουργική
προσέγγιση καθώς διατηρούμε μια πάρα πολύ καλή σχέση, όπως άλ-
λωστε και οι δύο πρωθυπουργοί Κώστας Καραμανλής και Ταγίπ
Ερντογάν. Θα ακολουθήσουμε την ίδια πορεία για την ολοκλήρωση
και άλλων τέτοιων πετυχημένων σχεδίων. Στο προσεχές μέλλον θα
προχωρήσουμε περισσότερο και θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το δέ-
σιμο για άλλα σχέδια που θα αφορούν τον ηλεκτρισμό, το φυσικό
αέριο και πιθανότατα ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Και η Ελλάδα και
η Τουρκία είναι ηλιόλουστες χώρες και επίσης μπορούμε να εξετά-
σουμε τον τομέα της πράσινης ενέργειας. Έτσι πιστεύω ότι στο μέλ-
λον μπορούμε να πραγματοποιήσουμε πολλά σχέδια μαζί.»
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Ξεκίνησε η προσωρινή 
διασύνδεση ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Ελλάδος - Τουρκίας 
Αθήνα, 6 Αυγούστου 2007

Από το υπουργείο Ανάπτυξης εκδόθηκε η ακόλουθη ανακοί-
νωση:

Ξεκίνησε σήμερα το πρωί το πρόγραμμα προσωρινής διασύν-
δεσης και ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδος και
Τουρκίας σε συνέχεια του Πρωτόκολλου Ανταλλαγής Ηλεκτρικής
Ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών που υπογράφηκε στην Άγκυρα στις
19 Ιουλίου 2007 από τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα και
τον υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ
της Δημοκρατίας της Τουρκίας. 

Με το πρωτόκολλο ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας, που τέθηκε
πλέον σε ισχύ, γίνεται το πρώτο βήμα για συνεργασία των δύο χωρών
στον τομέα αυτό. Επισημαίνεται ότι τον Ιανουάριο του 2008 ολοκλη-
ρώνονται τα έργα διασύνδεσης των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
Ελλάδας - Τουρκίας.

Η έναρξη ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον εφικτή μετά
την ολοκλήρωση της γραμμής 150KV και μήκους 4,2 χιλιομέτρων Δι-
δυμοτείχου-Αμορίου από την ΔΕΗ ΑΕ. Με την ολοκλήρωση της γραμ-
μής ξεκίνησε το πρόγραμμα ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας με την
εισαγωγή ηλεκτρικού ρεύματος στην Ελλάδα έως και 180MW κατά τον
μήνα Αύγουστο, ενέργεια που θα εξάγεται αντίστοιχα από την Ελλάδα
στην Τουρκία κατά την περίοδο Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου 2008. 

Με αφορμή την έναρξη του προγράμματος ανταλλαγής ηλε-
κτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών, ο υπουργός Ανάπτυ-
ξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση: 

«Με την έναρξη του προγράμματος προσωρινής διασύνδεσης και
ανταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, σε
εφαρμογή του Πρωτόκολλου Ανταλλαγής Ηλεκτρικής Ενέργειας που
υπογράψαμε στις 19 Ιουλίου στην Άγκυρα, με τον Τούρκο συνάδελφο
υπουργό Ενέργειας και Φυσικών Πόρων κ. Μεχμέτ Χιλμί Γκιουλέρ,
γίνεται σήμερα ένα ακόμα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των οι-
κονομικών, εμπορικών και ενεργειακών σχέσεων των δύο χωρών. 

Έτσι με αυτόν τον τρόπο, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών
κατασκευής του υποποτάμιου τμήματος του ελληνοτουρκικού αγωγού
και την ολοκλήρωση εντός του Αυγούστου της παροχέτευσης φυσικού
αερίου από την Τουρκία στην Ελλάδα, με την οποία η χώρα μας απο-
κτά μια δεύτερη πύλη εισόδου φυσικού αερίου, πλεόν η Ελλάδα και η
Τουρκία διευρύνουν την ενεργειακή συνεργασία τους και στον τομέα
του ηλεκτρισμού. 
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Το γεγονός αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αφού η δυνατότητα αν-
ταλλαγής ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των δύο χωρών με αμοιβαι-
ότητα, δημιουργεί μία νέα αγορά με την οποία μπορούν να
καλύπτονται, κατά βάση, αιχμιακές ανάγκες σε ηλεκτρική ενέργεια των
δύο χωρών.

Η σημερινή έναρξη του προγράμματος ανταλλαγής ηλεκτρικής
ενέργειας αποτελεί τον πρώτο σταθμό για τη διασύνδεση των ηλε-
κτρικών δικτύων των δύο χωρών, που θα πραγματοποιηθεί σε ορι-
στικό και μόνιμο τρόπο, στις 20 Ιανουαρίου του 2008, με την
λειτουργία της γραμμής 400 KV Φίλιπποι - Μπαμπαέσκι.

Επισημαίνω, άλλωστε, ότι ένας από τους βασικούς στόχους της
Ενεργειακής Κοινότητας των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
η Ιδρυτική Συνθήκη της οποίας υπογράφηκε στην Αθήνα τον Οκτώ-
βριο του 2005 και τέθηκε σε λειτουργία την 1η Ιουλίου 2006, είναι η
ενίσχυση των διεθνών διασυνδέσεων των χωρών της Ν.Α. Ευρώπης
για την κάλυψη των ολοένα αυξανόμενων αναγκών τους σε ηλεκτρική
ενέργεια.»
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Παραδίδεται στον Πρωθυπουργό 
η πρώτη έκθεση 

μετά από πολλά χρόνια 
για μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό 

Αθήνα, 9 Αυγούστου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας συναντήθηκε σή-
μερα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κώστα
Καραμανλή και του παρέδωσε την έκθεση για το «Μακροχρόνιο
Ενεργειακό Σχεδιασμό της Ελλάδας 2008-2020 - Μέρος Ι».

Επίσης, ο υπουργός Ανάπτυξης συναντήθηκε με την Πρό-
εδρο της Βουλής των Ελλήνων κυρία Άννα Μπενάκη-Ψαρούδα
και παρέδωσε και σε εκείνη την έκθεση.

Με αφορμή την παράδοση της έκθεσης ο Δημήτρης Σιούφας
έκανε τις ακόλουθες δηλώσεις:

«Στη συνάντηση που είχα με τον Πρωθυπουργό Κώστα Καρα-
μανλή του κατέθεσα την Έκθεση για το «Μακροχρόνιο Ενεργειακό
Σχεδιασμό της Ελλάδας 2008-2020 - Μέρος Ι», η οποία συντάχθηκε
ύστερα από συνεργασία του Υπουργείου Ανάπτυξης, του Προέδρου
του Συμβούλιου Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.) κ. Ρα-
φαήλ Μωυσή, της ΡΑΕ και του ΚΑΠΕ, σύμφωνα με όσα προβλέ-
πονται στο ν. 3438/2006 περί της «Σύστασης Συμβουλίου Εθνικής
Ενεργειακής Στρατηγικής». 

Η κατάρτιση Μακροχρόνιου Ενεργειακού Σχεδιασμού της Χώρας
αποσκοπεί:
 στην ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού,
 στην προστασία του περιβάλλοντος, στο πλαίσιο της Κυβερνητι-

κής πολιτικής και των διεθνών υποχρεώσεων της Χώρας, 
 στην αύξηση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας

της εθνικής οικονομίας και την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνι-
σμού, με στόχο την εξοικονόμηση και τη μείωση του κόστους
ενέργειας για το σύνολο των χρηστών και των καταναλωτών, και

 στην ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης.

Στο Πρώτο Μέρος της Έκθεσης:
Πρώτον: Καταγράφεται η σημερινή κατάσταση του τομέα της

ενέργειας στην Ελλάδα και του θεσμικού και νομοθετικού πλαισίου
που διέπει τις αγορές του ηλεκτρισμού, του φυσικού αερίου, του πε-
τρελαίου και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

Δεύτερον: Παρέχεται σύντομη επισκόπηση των διεθνών τά-
σεων του τομέα ενέργειας και γίνεται αναφορά στα μέτρα και στις
πολιτικές κατευθύνσεις και που υπαγορεύονται από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, βάσει των συμπερασμάτων της Εαρινής Συνόδου του
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Μαρτίου 2007 και του σχετικού «πακέτου» για την νέα ενεργειακή πο-
λιτική της Ευρώπης.

Τρίτον: Περιέχονται μια σειρά από Σενάρια σχετικώς με την πι-
θανή εξέλιξη του ενεργειακού ισοζυγίου της Χώρας, έως και το
2020.

Το Δεύτερο Μέρος θα περιλαμβάνει συγκεκριμένο Σχέδιο Δρά-
σης με μέτρα και πολιτικές για την επίτευξη των στόχων που έχουν
τεθεί από την πολιτεία για τον τομέα της ενέργειας, λαμβάνοντας
υπόψη τις εξελίξεις σε όλους τους τομείς της οικονομίας. 

Το δεύτερο μέρος της Έκθεσης θα τεθεί σε δημόσια διαβού-
λευση, ώστε να ληφθούν υπόψη οι θέσεις των συναρμόδιων
Υπουργείων, των πολιτικών παρατάξεων, των κοινωνικών και
παραγωγικών φορέων καθώς και των καταναλωτικών οργανώ-
σεων και θα υποβληθεί στον Πρωθυπουργό και στην Πρόεδρο της
Βουλής, μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2007.

Με την πρωτοβουλία του υπουργείου Ανάπτυξης και σε συνεργα-
σία με τον Πρόεδρο του Σ.Ε.Ε.Σ. κ. Ραφαήλ Μωυσή, τη ΡΑΕ και το
ΚΑΠΕ, η χώρα αποκτά μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό, που
εκτός του στόχου της διασφάλισης του συνεχούς και απρόσκοπτου
ενεργειακού εφοδιασμού με ορίζοντα έως το 2020, θα συμβάλλει στην
προώθηση νέων πολιτικών σε μια σειρά από τομείς της εγχώριας πα-
ραγωγικής δραστηριότητας.»

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον ν. 3438/2006, άρθρο 2,
παρ.1α, το Συμβούλιο Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής (Σ.Ε.Ε.Σ.),
υποβάλλει στον Υπουργό Ανάπτυξης, κάθε έτος, Έκθεση για το Μα-
κροχρόνιο Ενεργειακό Σχεδιασμό της Χώρας (ΦΕΚ 33Α΄/14.2.2006).

Στη συνέχεια, η Έκθεση υποβάλλεται από τον Υπουργό Ανάπτυ-
ξης στον Πρωθυπουργό και στον Πρόεδρο της Βουλής και συζητείται
σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας της Βουλής, σύμφωνα με τον
Κανονισμό της και, έπειτα, δημοσιεύεται σε ειδική έκδοση του Εθνικού
Τυπογραφείου.

Η πρώτη Έκθεση συντάχθηκε με τη συνεργασία του Υπουργείου
Ανάπτυξης, της ΡΑΕ και του ΚΑΠΕ δεδομένου ότι, δεν έχει ακόμα ολο-
κληρωθεί η διαδικασία στελέχωσης του Σ.Ε.Ε.Σ. με το αναγκαίο επι-
στημονικό δυναμικό.
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Προχωράει το έργο ενεργειακής επάρκειας 
για την Ρόδο 

Αθήνα, 16 Αυγούστου 2007

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη ανακοίνωση:

Ύστερα από γνωμοδότηση της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας,
ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Νίκος Στεφάνου υπέγραψε
την Άδεια Παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. για την κατασκευή μονάδας
ηλεκτροπαραγωγής 120MW που θα λειτουργεί σε πρώτη φάση με
μαζούτ χαμηλού θείου και πρόβλεψη για φυσικό αέριο στην περιοχή
Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή στο Δήμο Νότιας Ρόδου.

Με την κατασκευή της νέας μονάδας, που θα ολοκληρωθεί το αρ-
γότερο έως την 1η Ιουνίου του 2011, διασφαλίζεται η κάλυψη των
αναγκών ηλεκτροδότησης της Ρόδου και ιδίως των υψηλών αιχμια-
κών φορτίων της θερινής περιόδου. Επισημαίνεται ότι η φετινή αιχμή
της Ρόδου ανήλθε σε 193,5MW και καλύφθηκε με την ενίσχυση της
υπάρχουσας δομής στο νησί με ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη ισχύος
23MW που τοποθέτησε η ΔΕΗ μετά από γνωμοδότηση της ΡΑΕ και
έγκριση που χορηγήθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης.

Με την ευκαιρία αυτή ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σι-
ούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Με τη σημερινή χορήγηση άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας στη ΔΕΗ για μονάδα 120MW, με καύσιμο μαζούτ χαμηλού θείου
και εν συνεχεία φυσικό αέριο, όταν αυτό καταστεί δυνατόν, στην πε-
ριοχή Πίσω Κάμπος και Πλάκα Στενή της Ρόδου, διασφαλίζεται ο μα-
κροχρόνιος ενεργειακός σχεδιασμός για την κάλυψη των αναγκών
σε ηλεκτρική ενέργεια της νήσου έως και το 2020. 

Έτσι, μετά την Κρήτη και τη σημερινή απόφαση για τη Ρόδο, η
Κυβέρνηση προωθεί το σχεδιασμό για τη μακροχρόνια διασφάλιση
των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια των μεγάλων νήσων που
αποτελούν τους τουριστικούς πυλώνες της χώρας.

Επισημαίνεται ότι ήδη ολοκληρώθηκε η κατασκευή της δεύτερης
διασυνδετικής γραμμής των 150KV Ηγουμενίτσα-Κέρκυρα ενώ βρί-
σκεται στην τελική φάση του ο σχεδιασμός για τη Λέσβο και τη Σάμο.

Παράλληλα προωθείται από τη ΔΕΗ, σύμφωνα και με τη ΜΑΣΜ
2006-2010, ο διαγωνισμός για την υποβρύχια διασύνδεση των Κυ-
κλάδων με το Λαύριο, με την οποία θα λυθεί οριστικά ο ενεργειακός
εφοδιασμός των Κυκλάδων, αφού θα αποτελούν μέρος του Διασυν-
δεδεμένου Συστήματος της χώρας.

Επισημαίνω ότι στο προηγούμενο διάστημα, το υπουργείο Ανά-
πτυξης και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεργάστηκαν στενά με
τη διοίκηση της ΔΕΗ με γνώμονα την κάλυψη των ολοένα και αυξα-
νόμενων ενεργειακών αναγκών των μεγάλων νήσων της χώρας σε
μεσοπρόθεσμη βάση.»
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Εγκαίνια του νέου 
Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος 

στην Κοζάνη 
Αθήνα, 17 Αυγούστου 2007 

Ομιλία του υπουργού Ανάπτυξης
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στα εγκαίνια του Πόλου Καινοτομίας Δυτικής Ελλάδος, 
στην Κοζάνη

Αισθάνομαι ιδιαίτερη ικανοποίηση, χαρά και τιμή που βρίσκομαι
στην Κοζάνη, το μεγάλο ενεργειακό κέντρο της χώρας και την καρδιά
του συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για να εγκαινιάσω
τον Πόλο Καινοτομίας Δυτικής Μακεδονίας. 

Έρχομαι με αίσθηση χρέους απέναντι στους πολίτες που ζουν
στην περιοχή που φιλοξενεί το μεγάλο ενεργειακό κέντρο της χώρας.

Η Ελληνική Περιφέρεια παρουσιάζει ιδιαιτερότητες, ανομοιογέ-
νειες, ανισότητες. Η αντίληψη της «μίας» και της «άλλης» Ελλάδας
ήταν βαθειά ριζωμένη στα χρόνια που πέρασαν. Από την πρώτη
στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη της Διακυβέρνησης χαράξαμε και
εφαρμόζουμε Εθνική Στρατηγική Περιφερειακής Ανάπτυξης. Τώρα αρ-
χίζει μια νέα περίοδος. Δίνουμε νέα διάσταση στην περιφερειακή ανά-
πτυξη. Το 80% των εθνικών και κοινοτικών πόρων του Εθνικού
Στρατηγικού Σχεδίου Αναφοράς, (του ΕΣΠΑ 2007-2013) κατευθύνεται
στοχευμένα στην Περιφέρεια. 

Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί ολοκληρωμένη στρατηγική για
την παραγωγή και την διάθεση προϊόντων υψηλής προστιθέμενης
αξίας. Δίνουμε έμφαση στην ποιότητα και την καινοτομία.

Προωθούμε στοχευμένες παρεμβάσεις, για τη διαρκή βελτίωση
της καινοτομικής επίδοσης των περιφερειών της Χώρας. Στην κατεύ-
θυνση αυτή, μία από τις βασικές παρεμβάσεις είναι η δημιουργία πε-
ριφερειακών Πόλων Καινοτομίας. Είναι οι ισχυροί άξονες της
τεχνολογικής πολιτικής μας. Είναι ο μοχλός που στόχο έχει την ενί-
σχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας. Γι’ αυτό ακριβώς οι πυρήνες
αυτοί της καινοτομίας δεν μπορεί παρά να συνδέονται στενά με τις
ανάγκες, τις ιδιαιτερότητες και τις ξεχωριστές δυνατότητες της τοπικής
οικονομίας, της τοπικής κοινωνίας. Στόχος μας είναι να δώσουν νέα
πνοή στη δημιουργικότητα του Έλληνα. Να στηρίξουν την αναπτυ-
ξιακή δυναμική κάθε Περιφέρειας. Να αποκτήσουν εμβέλεια και προ-
βολή σε διεθνές επίπεδο. Και αυτό δεν αποτελεί μια απώτερη
φιλοδοξία. Είναι στόχος που γίνεται σταδιακά πραγματικότητα.

Πέντε Πόλοι Καινοτομίας (της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Μακεδο-
νίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Δυτικής Μακεδονίας και της Κρήτης)
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χρηματοδοτούνται από τη γενική γραμματεία Έρευνας και Τεχνολο-
γίας. Ήδη ξεκίνησαν και λειτουργούν οι Πόλοι Καινοτομίας Κεντρικής
Μακεδονίας και Θεσσαλίας και σήμερα ξεκινάει ο Πόλος Δυτικής Μα-
κεδονίας. Έχουν συνολικό προϋπολογισμό 20,2 εκατομμύρια ευρώ,
ενώ η δημόσια δαπάνη φτάνει τα 14,3 εκατομμύρια ευρώ για την πε-
ρίοδο 2007-2008. Ήδη έχουν χρηματοδοτηθεί με ποσά που αντιστοι-
χούν στο 40% της δημόσιας δαπάνης των έργων. Και οι πέντε Πόλοι
έχουν αρχίσει να υλοποιούν το έργο που έχουν αναλάβει. 

Παράλληλα, χρηματοδοτούμε την ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου
ανάπτυξης της κάθε Περιφέρειας και προχωρούμε στη χρηματοδό-
τηση υποστηρικτικών μελετών για το διαρκή εμπλουτισμό, τη διαρκή
εξειδίκευση της στρατηγικής αυτής.

Στόχος είναι η περαιτέρω ενίσχυση των Πόλων Καινοτομίας ανά-
λογα με τα αποτελέσματά που θα έχουν από την πρώτη εφαρμογή.
Στόχος είναι και η δημιουργία νέων Πόλων σε όλες τις υπόλοιπες ελ-
ληνικές Περιφέρειες. 

Υπογραμμίζω, στη νέα προγραμματική περίοδο 2007-2013, μία
από τις κυριότερες νέες δράσεις που σχεδιάσαμε είναι η δημιουργία
Εθνικών Τομεακών Πόλων Ε&Α σε τομείς ιδιαίτερα σημαντικούς για
την οικονομία και την κοινωνία. Αναφέρω ενδεικτικά την Ενέργεια και
ειδικότερα τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, την Πληροφορική, τις
Τεχνολογίες Πολιτισμού, τη Βιοτεχνολογία, τη νανοτεχνολογία. Βασική
επιδίωξη, σε κάθε περίπτωση, είναι η ανάπτυξη συνεργασιών ανά-
μεσα στις επιχειρήσεις και τους ερευνητικούς φορείς, ώστε να αξιο-
ποιούνται άμεσα και δημιουργικά τα αποτελέσματα της έρευνας.

Το υπουργείο Ανάπτυξης στέκεται δίπλα στην προσπάθεια που
γίνεται από όλους τους φορείς, ώστε να αναδειχθεί η ανταγωνιστική
ικανότητα της περιφέρειας της Δυτικής Μακεδονίας και να προωθηθεί
η τεχνολογική και εμπορική ανάπτυξή της. Είμαστε και θα είμαστε
διαρκώς δίπλα σας.
 Στο προηγούμενο διάστημα το υπουργείο Ανάπτυξης πήρε δύο

σημαντικές πρωτοβουλίες:
Πρώτον: Τη νομοθετική πρωτοβουλία που πήραμε το Σεπτέμ-
βριο του 2005 με την έκδοση της νέας Υπουργικής Απόφασης κα-
τανομής του λιγνιτικού τέλους που, κατά γενική ομολογία, έβαλε
τάξη στον τρόπο διαχείρισης του πόρου. Επισημαίνω ότι την τε-
τραετία 2004-2007 στην Κοζάνη αναλογούν 48,7 εκατομμύρια
ευρώ. Μόνο το 2007, σύμφωνα με την πρόβλεψη, θα κατανεμη-
θούν 13,8 εκατομμύρια ευρώ, 30% περισσότερα από ό,τι το 2003. 
Δεύτερον: Την ίδρυση του Ενεργειακού Ερευνητικού Κέντρου Δυ-
τικής Μακεδονίας (ΕΕΚΕΔΜ), με έδρα το Νομό Κοζάνης, που
ανακοινώσαμε στις 18 Ιουλίου του 2007. Στο ΕΕΚΕΔΜ προβλέ-
πεται να λειτουργήσουν αρχικά δύο ερευνητικά ινστιτούτα:
 Το Ινστιτούτο Καθαρών Τεχνολογιών Παραγωγής Ενέργειας

(ΙΚΤΕ) που σήμερα λειτουργεί στην Πτολεμαΐδα ως Ινστιτούτο
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Τεχνολογίας και Εφαρμογών Στερεών Καυσίμων (ΙΤΕΣΚ) και
ανήκει στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυ-
ξης (ΕΚΕΤΑ) και 

 Το Ινστιτούτο Ενεργειακών Περιβαλλοντικών Τεχνολογιών
(ΙΠΕΤ). Ήδη, η ΓΓΕΤ προωθεί την προβλεπόμενη διαδικασία
για την κατάρτιση και, στη συνέχεια, υπογραφή του σχετικού
Προεδρικού Διατάγματος.

Παράλληλα, πρόσφατα πήραμε μια ακόμη νομοθετική πρωτοβου-
λία για την περαιτέρω οικονομική στήριξη των περιοχών όπου
δραστηριοποιείται η ΔΕΗ. Έτσι στο νομοσχέδιο για το «Θεσμικό
Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας» που βρίσκεται για ψήφιση
στην Ολομέλεια της Βουλής έχει περιληφθεί διάταξη σύμφωνα με
την οποία στο εξής θα μπορούν να χρηματοδοτούνται από το λο-
γαριασμό πετρελαιοειδών του υπουργείου Ανάπτυξης περιβαλ-
λοντικές δράσεις και έργα αποκατάστασης σε περιοχές όπου
εξορύσσεται λιγνίτης ή παράγεται ηλεκτρική ενέργεια με καύσιμο
λιγνίτη. Δηλαδή στους νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας.

 Η ΔΕΗ χρειάζεται την Κοζάνη και η Κοζάνη τη ΔΕΗ. Η σχέση αυτή,
που είναι συνυφασμένη με την πρόοδο και την ευημερία του
Νομού, αλλά και με την ιστορία, το παρελθόν, το παρόν και το
μέλλον της ΔΕΗ, θα πρέπει να προστατευτεί από όλους μας. Από
το υπουργείο Ανάπτυξης που εποπτεύει τη λειτουργία του συστή-
ματος ηλεκτρικής ενέργειας, από τους παραγωγικούς φορείς και
τις κοινωνικές δυνάμεις του Νομού Κοζάνης, αλλά και από τη Δι-
οίκηση και τα στελέχη της ΔΕΗ.

 Ήδη, η Διοίκηση της ΔΕΗ και ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβου-
λος έχουν δώσει τα διαπιστευτήριά τους. Ο κ. Αθανασόπουλος
βρίσκεται σήμερα για έκτη φορά στο Νομό Κοζάνης, ενώ τον Ιού-
νιο συνεδρίασε, για πρώτη φορά στην ιστορία της εταιρείας, το
Διοικητικό Συμβούλιο στην Πτολεμαΐδα. Παράλληλα, ο κ. Αθανα-
σόπουλος έχει δεσμευτεί ότι μέχρι τις αρχές Νοεμβρίου θα πα-
ρουσιάσει όλο το πρόγραμμα των μελλοντικών δραστηριοτήτων
της εταιρείας στο Νομό Κοζάνης, συμπεριλαμβανομένων ζητημά-
των όπως η μελλοντική χρήση των αποκατεστημένων περιοχών
που έχουν απαλλοτριωθεί για την εξόρυξη λιγνίτη, η μετεγκατά-
σταση Κοινοτήτων, αλλά και η γενικότερη παρουσία των υποδο-
μών της εταιρείας στο Νομό Κοζάνης.

 Και με αυτή την έννοια, θεωρώ σημαντική την ίδρυση και λειτουρ-
γία της συντονιστικής επιτροπής που λειτουργεί από το Μάιο του
2007, με απόφαση του Νομαρχιακού Συμβουλίου, υπό την Προ-
εδρία του Νομάρχη Κοζάνης και με τη συμμετοχή του Προέδρου
του Νομαρχιακού Συμβουλίου Κοζάνης, του Προέδρου της ΤΕΔΚ
του Νομού Κοζάνης, τους Δημάρχους των ΟΤΑ στους οποίους
δραστηριοποιείται η ΔΕΗ και εκπροσώπου των εργαζομένων της
ΔΕΗ.
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 Θεωρώ ότι το έργο της Συντονιστικής Επιτροπής θα είναι ιδιαίτερα
σημαντικό στην εμπέδωση μιας σχέσης συνεργασίας και εμπιστο-
σύνης τοπικής κοινωνίας και ΔΕΗ. Αυτή τη σχέση, η κυβέρνηση
και το υπουργείο Ανάπτυξης θα τη στηρίξουν με όλες τους τις δυ-
νάμεις.

 Άφησα τελευταίο το ζήτημα του περιβάλλοντος, να και έχει για
εμάς την πρώτιστη σημασία. Η περιβαλλοντική αναβάθμιση των
πληττομένων περιοχών από τις δραστηριότητες της ΔΕΗ, αποτε-
λεί για εμάς ζήτημα κατά βάση πολιτικό. Έχουν δοθεί οι σχετικές
κατευθύνσεις στη ΔΕΗ, και είναι δεδομένη η ευαισθησία της Διοί-
κησης της ΔΕΗ και ειδικότερα του προέδρου και διευθύνοντος
συμβούλου κ. Αθανασόπουλου. Άλλωστε, ένας από τους λόγους
ίδρυσης του ΕΕΚΕΔΜ αφορά και το ζήτημα της επεξεργασίας και
της υποβολής προτάσεων για την αναβάθμιση των πληττόμενων
περιοχών.

929



Εγκαίνια έναρξης εργασιών 
του Βιοτεχνικού Πάρκου 
Αγίου Νικολάου Κρήτης 

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμ-
ματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος εγκαινίασαν την έναρξη
των εργασιών κατασκευής του Βιοτεχνικού Πάρκου Αγίου Νικολάου
στο Νομό Λασιθίου Κρήτης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης,
ο βουλευτής του Νομού Λασιθίου Ιωάννης Πλακιωτάκης, ο γενικός
γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας, ο Νομάρχης Λα-
σιθίου Αντώνιος Στρατάκης, ο Δήμαρχος Αγ. Νικολάου Δημήτριος
Κουνενάκης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λασιθίου Νικόλαος
Τζαννόπουλος, ο Πρόεδρος ΒΙΟ.ΠΑ. Αγ. Νικολάου Μιχαήλ Μαρής,
ο Πρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας Ιωάννης Λεμ-
πιδάκης, εκπρόσωποι φορέων και κάτοικοι της περιοχής. Τα εγκαίνια
ευλόγησε ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ.κ. Νεκτάριος.

Ακολουθούν σημεία ομιλίας του κ. Σιούφα:
«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για να θεμελιώσω ένα ση-

μαντικό έργο για την αναβάθμιση των επιχειρηματικών υποδομών της
περιοχής, το Βιοτεχνικό Πάρκο του Αγίου Νικολάου, μία έκταση πε-
ρίπου 250 στρεμμάτων, η οποία εντός του δεύτερου εξαμήνου του
2008 θα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί τις πρώτες επιχειρήσεις. Συνο-
λικά, στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
επιδιώκουμε, μέσω του εκσυγχρονισμού των επιχειρηματικών υποδο-
μών, την προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων επενδύσεων.

Τα πλεονεκτήματα από τη λειτουργία του νέου Βιοτεχνικού Πάρ-
κου, τα πλεονεκτήματα συνολικά από τη χωροθέτηση των επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων σε σύγχρονες και λειτουργικές βιομηχανικές
και επιχειρηματικές περιοχές είναι δεδομένα σε ότι αφορά τόσο στην
άμβλυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη συνακόλουθη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, όσο και στην αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων
λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας. 

Το ΒΙΟΠΑ Αγ. Νικολάου, οριοθετήθηκε το 2003 με την υπ’αριθμ.
14722/808 Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργών Ανάπτυξης και
ΠΕΧΩΔΕ ενώ με δική μου απόφαση, το Δεκέμβριο του 2005
(Αρ.31013/2378) εγκρίθηκε η χρηματοδότηση του επενδυτικού σχε-
δίου για τα έργα ίδρυσής του. Ο προϋπολογισμός του έργου, το οποίο
υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία
Βιομηχανίας, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης, και με την εξαι-
ρετική συνεργασία του Επιμελητηρίου Λασιθίου, φθάνει τα 5,2 εκατ.
€ με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα 2,1 εκατ. €.

Το Βιοτεχνικό Πάρκο θα προσφέρει στις επιχειρήσεις που θα εγ-
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κατασταθούν όλες τις σύγχρονες υποδομές που απαιτούνται:
• Δίκτυο οδοποιίας και πεζοδρόμους, προϋπολογισμού 1,1 εκατ. €
• Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων και βιολογικό καθα-

ρισμό, προϋπολογισμού 547.932 €
• Δίκτυο ύδρευσης, προϋπολογισμού 511.520 €
• Δίκτυα ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού, προϋπολογισμού

617.594 €
• Κατάλληλα διαμορφωμένο περιβάλλοντα χώρο και περίφραξη,

προϋπολογισμού 166.735 €
• Κτίριο Διοίκησης, προϋπολογισμού 660.308 €

Από τον πρόσφατο έλεγχο που διενήργησαν στελέχη της αρμό-
διας Διεύθυνσης Βιομηχανικής Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της
Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας, στις εγκαταστάσεις του ΒΙΟΠΑ,
προέκυψε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες των έργων υποδομής και
προχωρούν με καλό ρυθμό τα έργα για τα δίκτυα οδοποιίας και απο-
χέτευσης. Συνεπώς στοιχειοθετούνται οι προϋποθέσεις καταβολής
της Α΄ δόσης της επιχορήγησης του έργου.

Αυτή τη στιγμή βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στην Κρήτη τα εξής
έργα: 
1. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Ρεθύμνου, σε μία έκταση 285

στρεμμάτων περίπου, υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας με χρηματοδότηση επί-
σης από το ΠΕΠ Κρήτης, έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,3
εκατ. €. Η πορεία υλοποίησης είναι ικανοποιητική: έχουν ήδη ολο-
κληρωθεί οι μελέτες των δικτύων υποδομής, οδοποιίας, ύδρευ-
σης, ομβρίων και ακαθάρτων, τηλεπικοινωνιών και
ηλεκτροφωτισμού, καθώς και της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλή-
των. Εντός του 2008 θα ολοκληρωθεί το έργο με την κατασκευή
του κτιρίου εξυπηρετήσεων και τη διαμόρφωση του περιβάλλον-
τος χώρου, ενώ είναι ενθαρρυντικό για την εγκατάσταση επιχει-
ρήσεων ότι ήδη έχουν αγοραστεί τα 50 από τα 83 οικόπεδα του
ΒΙΟΠΑ.

2. ΒΙΠΕ Ηρακλείου: Η Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου λειτουρ-
γεί πλήρως, σε μία έκταση 1.750 στρεμμάτων περίπου, στην
οποία δραστηριοποιούνται πάνω από 200 βιομηχανικές και βιο-
τεχνικές μονάδες. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και βρίσκον-
ται σε δοκιμαστική λειτουργία έργα που εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝ με
την από 31-10-2003 Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. Τα έργα αυτά, που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης,
αφορούν στην επέκταση, βελτίωση και τροποποίηση της υφιστά-
μενης Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Θέλω να τονίσω τη ση-
μασία της ολοκλήρωσης των έργων αυτών, τα οποία θα
επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση της λάσπης που προκύπτει
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από το βιολογικό καθαρισμό με τη μορφή λιπάσματος, με σημαν-
τικές θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Ακόμη, ήδη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το Βιοτεχνικό Πάρκο

Ανώπολης Ηρακλείου, σε έκταση 71 στρεμμάτων περίπου, με την
υλοποίηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη χρηματοδότηση από
το ΠΕΠ Κρήτης, έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατ. €. Επί-
σης, στο Νομό Χανίων, λειτουργεί από παλαιά, το Βιοτεχνικό Πάρκο
Χανίων του ΕΟΜΜΕΧ, στην έκταση του οποίου είναι εγκατεστημένα
εργαστήρια χειροτεχνίας. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω τη σημασία της προ-
σπάθειας που γίνεται για έναν πιο ολοκληρωμένο και μακρόπνοο βιο-
μηχανικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό, με το Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, στο πλαίσιο της τελικής επεξεργασίας
του οποίου, και έπειτα από συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ζητήσει, με τις προτάσεις που
κατέθεσε, αύξηση των χώρων εγκατάστασης επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη το μακροσκοπικό χα-
ρακτήρα του προγραμματισμού αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες
των φορέων. 

Η αναβάθμιση των επιχειρηματικών υποδομών αποτελεί κεντρική
προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και εντάσσεται στη συνολική πολι-
τική που υλοποιούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας. Από τις αρχές του 2004, σχεδιάσαμε
και υλοποιούμε, ένα μακρόπνοο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 32
υφισταμένων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και δημι-
ουργίας 20 νέων σε όλη την επικράτεια, συνολικού αρχικού προ-
ϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία
περιλαμβάνονται και έργα δημιουργίας Πυροσβεστικών Σταθμών σε
6 ΒΕΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού 21,5 εκ. €. Συνολικά, δημιουρ-
γούνται ή αναβαθμίζονται υποδομές για την εγκατάσταση επιχειρή-
σεων σε περισσότερα από 20.000 στρέμματα, ενώ οι
ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν τις
10.000, σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Η πορεία αυτού του τιτάνιου
έργου εξελίσσεται με τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο. 

Επιτρέψατέ μου να δώσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία:
 Μετά από καθυστέρηση 15 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις

μία διετία η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουρ-
γών Ανάπτυξης και ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τις εγκρίσεις περιβαλλοντι-
κών όρων για όλες τις ΒΕΠΕ. Υπεγράφησαν επίσης οι συμβάσεις
με τους φορείς υλοποίησης των έργων, η υλοποίηση των οποίων
γίνεται σύμφωνα με το σχεδιασμό. 

 Με στοιχεία 31/12/2006, εκταμιεύτηκαν συνολικά 12,3 εκ. € εκ των
οποίων 6,2 εκ. € μέσω του ΕΠ.ΑΝ. και 6,1 εκ € μέσω των Περι-
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ποσά αυτά αντι-
στοιχούν σε ποσοστό απορρόφησης 14,3%, το οποίο εκτιμάται
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ότι στις 31/12/2007 θα έχει φτάσει περίπου το 55% και στις
31/12/2008 θα ξεπεράσει το 90 με 95%. 

 Στο πλαίσιο της δράσης του ΕΠΑΝ για τη μετεγκατάσταση επιχει-
ρήσεων σε ΒΕΠΕ, έχουν ενταχθεί συνολικά 141 Μικρομεσαίες
Επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 25,6 εκ. €. 
Εξάλλου στο Νομό Λασιθίου, μέσω το προγράμματος ΕΠΑΝ του

ΤΕΜΠΜΕ και του «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», έχουν ενισχυθεί 392
επιχειρήσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 93,4 εκατ. ευρώ,
ενώ αντιστοίχως σ’ ολόκληρη την περιφέρεια Κρήτης ενισχύθηκαν
3.279 επιχειρήσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 394,7 εκατ.
ευρώ

Δεν επαναπαυόμαστε όμως από τα θετικά αποτελέσματα, αλλά
έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο την ολοκληρω-
μένη αντιμετώπιση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνι-
κές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα οι μικρομεσαίες. 

Σε αυτό το πλαίσιο, προωθούμε άμεσα προς ψήφιση από το Ελ-
ληνικό Κοινοβούλιο το νέο Νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα
που θα δώσει απαντήσεις σε σύγχρονα ζητήματα βιομηχανικής χω-
ροθεσίας, υιοθετώντας μια ολιστική αντίληψη, σύμφωνα με την οποία
αντιμετωπίζεται το Επιχειρηματικό Πάρκο ως ευρύτερη επιχειρημα-
τική δομή με χαρακτήρα ολοκληρωμένου επενδυτικού σχεδίου. Τα
οφέλη που αναμένεται να προκύψουν από την εφαρμογή του είναι
ιδιαίτερα σημαντικά.

Το νομοσχέδιο αυτό συνοπτικά: 
 Διευρύνει τις δυνατότητες για ανάπτυξη διαφόρων τύπων Επιχει-

ρηματικών Πάρκων από πολλούς φορείς 
 Απλοποιεί τις διαδικασίες εγκρίσεων και παρακολούθησης των

έργων, διευκολύνοντας τον επενδυτή
 Απλοποιεί τις διαδικασίες για εγκατάσταση των επιχειρήσεων

εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου
 Εισάγει την έννοια της αυτοδιαχείρισης του πάρκου, εντός όμως

καθορισμένων πλαισίων που έχουν κυρίως να κάνουν με την
προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί πρωταρχικό μας μέ-
λημα

 Καθορίζει ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης για τις
άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις
Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια για τις εργασίες του έργου που

θεμελιώνουμε σήμερα και ό,τι καλύτερο στις Επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες στη Βιομηχανική Περιοχή. 
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Εγκαινιάστηκε η δεύτερη γραμμή 
διασύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα 

της Κέρκυρας 
Αθήνα, 19 Αυγούστου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμ-
ματέας του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου, εγκαινίασαν
στην Κέρκυρα τη δεύτερη Γραμμή διασύνδεσης με ηλεκτρικό ρεύμα
του νησιού με υποβρύχιο καλώδιο από τη Θεσπρωτία. Παρευρέθηκαν
οι βουλευτές Κέρκυρας Νίκος Γεωργιάδης και Νίκος Δένδιας, ο γε-
νικός γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων Σωτήρης Βόσδου,
ο Νομάρχης Κέρκυρας Στέφανος Πουλημένος, δήμαρχοι του νησιού,
εκπρόσωποι των παραγωγικών φορέων και κάτοικοι του νησιού.

Ακολουθούν σημεία της ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα:
 Σήμερα, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Ανάπτυξης, ο ίδιος, ο

υφυπουργός Τάσος Νεράντζης, ο γενικός γραμματέας του
υπουργείου Ανάπτυξης Νίκος Στεφάνου και η Διοίκηση της ΔΕΗ
νιώθουμε ιδιαίτερη υπερηφάνεια. Παραδίδουμε στις παραγωγικές
και κοινωνικές δυνάμεις του νησιού, σε λειτουργία, ένα από τα ση-
μαντικότερα, αν όχι το σημαντικότερο, αναπτυξιακά έργα για το
Νομό Κέρκυρας.

 Το έργο αυτό είναι μεγάλης σημασίας για τις αναπτυξιακές προ-
οπτικές της Κέρκυρας. Είναι ένα έργο, για την υλοποίηση του
οποίου συνεργαστήκαμε στενά, η πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Ανάπτυξης, ο γενικός γραμματέας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
Σωτήρης Βόσδου, ο Νομάρχης Κέρκυρας Στέφανος Πουλημέ-
νος, όλοι οι βουλευτές του Νομού και φυσικά η Διοίκηση της ΔΕΗ. 

 Ουσιαστικά, με τη νέα διασύνδεση των 150 κιλοβόλτ Σαγιάδας
Νομού Θεσπρωτίας - Αγίου Βασιλείου Κέρκυρας, διασφαλίζεται
η απρόσκοπτη και ασφαλής τροφοδοσία της Κέρκυρας ναυαρχί-
δας του Τουρισμού στην Ελλάδα, για τα επόμενα 50 χρόνια. Και
αυτό είναι σημαντικό γεγονός για τις χιλιάδες επιχειρήσεις και τα
νοικοκυριά του νησιού, και ιδιαίτερα για τις δεκάδες χιλιάδες των
Κερκυραίων που δραστηριοποιούνται στον τουριστικό τομέα. Σή-
μερα είμαστε εδώ μετά την ολοκλήρωση του μακροχρόνιου ενερ-
γειακού σχεδιασμού της Κρήτης και της Ρόδου, επίσης βασικών
πυλώνων του Τουρισμού μας.

 Το έργο αυτό αποτελεί μία από τις 100+1 δράσεις για την ενέρ-
γεια, που υλοποιήθηκαν στο διάστημα των τελευταίων 42 μηνών.
Η νέα διασύνδεση των 150 κιλοβόλτ Ηγουμενίτσας - Κέρκυρας,
έργο που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα για την
«Ανταγωνιστικότητα» (Ε.Π.ΑΝ.) του Γ΄ ΚΠΣ, έχει, μετά την ανα-
θεώρησή του, προϋπολογισμό 25,5 εκατομμυρίων ευρώ, εκ των
οποίων τα 12,75 εκατομμύρια ευρώ αποτελούν δημόσια δαπάνη.
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 Το έργο αυτό έγινε, στο σύνολό του, με τις πλέον σύγχρονες τε-
χνικές και περιβαλλοντικά ασφαλείς προδιαγραφές, και θα συμ-
βάλει, μαζί με τις υφιστάμενες γραμμές διασύνδεσης της
Κέρκυρας με το ηπειρωτικό σύστημα, στην πλήρη διασφάλιση της
τροφοδοσίας του νησιού σε ηλεκτρική ενέργεια. Συγχρόνως η Δι-
οίκηση της ΔΕΗ προγραμματίζει την μετεγκατάσταση και του υπο-
σταθμού στα Γαζάτικα, για να καλύψει τις αυξημένες ανάγκες του
Βόρειου τμήματος του Νησιού.

 Η πολιτική μας στον τομέα της ενέργειας είναι στενά συνδεδεμένη
με τη γενικότερη αναπτυξιακή πολιτική της κυβέρνησης. Ενέργεια
και ανάπτυξη, ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη, σήμερα συμ-
βαδίζουν όσο ποτέ άλλοτε. Με αιχμή τον τομέα της ενέργειας,
αλλά και τις δράσεις του Ε.Π.ΑΝ. στη μεταποίηση, στον τουρισμό,
στο εμπόριο, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, την έρευνα και την
τεχνολογία, ανοίγουμε νέες προοπτικές για την ανάπτυξη της πε-
ριφέρειας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και τη δημιουρ-
γία νέων θέσεων εργασίας.

 Στο σημείο αυτό μου δίνεται η ευκαιρία να αναφερθώ και σε ένα
ζήτημα που το θεωρώ κομβικό σημείο της νέας ενεργειακής πολι-
τικής, αλλά και της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας των ελληνι-
κών επιχειρήσεων. Στο σημερινό περιβάλλον, με τις υψηλές
διεθνείς τιμές των ενεργειακών πόρων, η εξοικονόμηση ενέργειας
αναδεικνύεται σε βασικό παράγοντα για την ενίσχυση της ανταγω-
νιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων, των προϊόντων και των
υπηρεσιών τους. Οι ελληνικές επιχειρήσεις, τόσο οι μεταποιητικές,
όσο και οι ξενοδοχειακές, χρειάζεται να υλοποιήσουν νέες επενδύ-
σεις εξοικονόμησης ενέργειας, που θα συμβάλουν στη μείωση του
κόστους της λειτουργίας τους και θα τις καταστήσουν περισσότερο
ανταγωνιστικές στο, περισσότερο σύγχρονο από ποτέ, διεθνές πε-
ριβάλλον. Τόσο στο Γ΄, όσο και στο Δ΄ ΚΠΣ, μέσω του Ε.Π.ΑΝ.,
εκτός από τις μεγάλες υποδομές, στηρίξαμε και θα στηρίξουμε ιδιω-
τικές επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας. Κάνω ιδιαίτερη ανα-
φορά στο Ε.Π.ΑΝ., το «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά» και το ΤΕΜΠΜΕ,
που στην Κέρκυρα χρηματοδότησαν 477 επιχειρήσεις με σχέδια
συνολικού προϋπολογισμού 71,2 εκ. ευρώ ενώ στα Ιόνια νησιά το
πρόγραμμα Ε.Π.ΑΝ. μόνο χρηματοδότησε 1327 επιχειρήσεις με
σχέδια συνολικού προϋπολογισμού 199,8 εκ. ευρώ.

 Τέλος, θα ήθελα από την Κέρκυρα, για μια ακόμη φορά, να στείλω
ένα μήνυμα. Οι επενδύσεις στην ενέργεια, και ειδικά αυτές που
αφορούν σε νέες υποδομές, απαιτούν συνεργασία μεταξύ πολι-
τείας, νομαρχιακής και τοπικής αυτοδιοίκησης και τοπικών κοινω-
νιών. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ανάπτυξης στήριξε και
στηρίζει την εμπέδωση μιας νέας σχέσης πολιτείας, παραγωγικών
και κοινωνικών δυνάμεων σε όλη την περιφέρεια, γιατί μόνο με
αυτόν τον τρόπο μπορούμε να διασφαλίσουμε τις αναγκαίες επεν-
δύσεις για την πρόοδο, την ευημερία και την κοινωνική συνοχή,
που είναι οι ακρογωνιαίοι λίθοι της πολιτικής μας.
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Εγκαίνια έναρξης εργασιών 
του νέου Βιοτεχνικού Πάρκου 

στο Ρέθυμνο 
Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας και ο γενικός γραμ-
ματέας Βιομηχανίας Σπύρος Παπαδόπουλος εγκαινίασαν την έναρξη
των εργασιών κατασκευής του Βιοτεχνικού Πάρκου Ρεθύμνου στο
Νομό Ρεθύμνης Κρήτης. Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν, επίσης, ο γε-
νικός γραμματέας Περιφέρειας Κρήτης Σεραφείμ Τσόκας, ο Νομάρχης
Ρεθύμνης Γεώργιος Παπαδάκης, ο Δήμαρχος Αρκαδίου Μανώλης
Μανωλακάκης, ο πρόεδρος της Παγκρήτιας Συνεταιριστικής Τράπεζας
Ιωάννης Λεμπιδάκης, ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Ρεθύμνης και
πρόεδρος του ΒΙΟ.ΠΑ. Ρεθύμνου Γιώργος Γιακουμάκης, εκπρόσω-
ποι φορέων και κάτοικοι της περιοχής. Τα εγκαίνια ευλόγησε ο Σεβα-
σμιότατος Μητροπολίτης Ρεθύμνης και Μυλοποτάμου κ. κ. Άνθιμος.

Ακολουθούν σημεία της ομιλίας του υπουργού Ανάπτυξης
Δημήτρη Σιούφα:

«Με μεγάλη μου χαρά βρίσκομαι εδώ για να θεμελιώσω ένα ση-
μαντικό έργο αναβάθμισης των επιχειρηματικών υποδομών του
Νομού, το Βιοτεχνικό Πάρκο του Ρεθύμνου, μία έκταση περίπου
285 στρεμμάτων, που σύντομα θα είναι έτοιμη για να υποδεχθεί τις
πρώτες επιχειρήσεις. 

Τα πλεονεκτήματα από τη λειτουργία του νέου Βιοτεχνικού Πάρ-
κου, τα πλεονεκτήματα συνολικά από τη χωροθέτηση των επιχειρη-
ματικών δραστηριοτήτων σε σύγχρονες και λειτουργικές βιομηχανικές
και επιχειρηματικές περιοχές είναι δεδομένα σε ότι αφορά τόσο στην
άμβλυνση της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης και τη συνακόλουθη
βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των κατοίκων, όσο και στην αύ-
ξηση της ανταγωνιστικότητας των εγκατεστημένων επιχειρήσεων
λόγω της επίτευξης οικονομιών κλίμακας. Όλες μας οι προσπάθειες,
στο Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας,
αποσκοπούν τελικά, μέσω του εκσυγχρονισμού των επιχειρηματικών
υποδομών, στην προσέλκυση περισσότερων και ποιοτικότερων επεν-
δύσεων. 

Το ΒΙΟΠΑ Ρεθύμνου οριοθετήθηκε το 2003 με την Κοινή Υπουρ-
γική Απόφαση 22002/1252 των υπουργών Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ,
ενώ με δική μου απόφαση τον Ιούλιο του 2005 (Αρ. 7796/733) εγκρί-
θηκε η ένταξη του έργου στο ΠΕΠ Κρήτης για τη χρηματοδότηση των
έργων αναβάθμισής του. Ο προϋπολογισμός του συγκεκριμένου
έργου, το οποίο υλοποιείται από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τη Γε-
νική Γραμματεία Βιομηχανίας, με χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρή-
της, φθάνει τα 5,3 εκατ. € με τη δημόσια δαπάνη να ανέρχεται στα
2,1 εκατ. €. Το Βιοτεχνικό Πάρκο θα προσφέρει στις επιχειρήσεις που
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θα εγκατασταθούν όλες τις σύγχρονες υποδομές που απαιτούνται:
• Δίκτυα ύδρευσης και αντλιοστάσιο, προϋπολογισμού 472.772 €
• Δίκτυα οδοποιίας, προϋπολογισμού 741.069 €
• Δίκτυα ομβρίων υδάτων, προϋπολογισμού 678.452 €
• Δίκτυα ακαθάρτων υδάτων, προϋπολογισμού 570.462 €
• Δίκτυα ηλεκτροφωτισμού και τηλεφωνίας, προϋπολογισμού

511.377 €
• Μονάδα καθαρισμού αποβλήτων, προϋπολογισμού 479.433 €
• Έργα πρασίνου, προϋπολογισμού 81.839 €
• Κτίριο Διοίκησης, προϋπολογισμού 814.200 €

Η πορεία υλοποίησης του έργου είναι ικανοποιητική: έχουν ήδη
ολοκληρωθεί οι μελέτες των δικτύων υποδομής, οδοποιίας, ύδρευ-
σης, ομβρίων και ακαθάρτων, τηλεπικοινωνιών και ηλεκτροφωτισμού,
καθώς και της Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Εντός του 2008 θα
ολοκληρωθεί το έργο με την κατασκευή του κτιρίου εξυπηρέτησης επι-
χειρήσεων και η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου, ενώ είναι
χαρακτηριστική η ιδιαίτερη δυναμική ανάπτυξης που παρουσιάζει το
ΒΙΟΠΑ, καθώς έχουν ήδη αγοραστεί τα 50 από τα 83 οικόπεδά του.

Παράλληλα, αυτή τη στιγμή βρίσκονται επίσης σε εξέλιξη στην
Κρήτη τα εξής έργα:
1. Στο Βιοτεχνικό Πάρκο (ΒΙΟΠΑ) Αγ. Νικολάου, σε μία έκταση

250 στρεμμάτων περίπου, υλοποιούνται από το Υπουργείο Ανά-
πτυξης και τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας, με χρηματοδότηση
από το ΠΕΠ Κρήτης, έργα συνολικού προϋπολογισμού 5,2 εκατ.
€. Τα έργα βρίσκονται σε καλό επίπεδο υλοποίησης και εντός του
δεύτερου εξαμήνου του 2008 το ΒΙΟΠΑ θα είναι έτοιμο για να
υποδεχθεί τις πρώτες επιχειρήσεις. Οι μελέτες των έργων υπο-
δομής έχουν ολοκληρωθεί και τα έργα για τα δίκτυα οδοποιίας και
αποχέτευσης προχωρούν, ενώ από την έκθεση ελέγχου που υπο-
βλήθηκε από τα στελέχη της αρμόδιας Διεύθυνσης Βιομηχανικής
Χωροθεσίας και Περιβάλλοντος της Γενικής Γραμματείας Βιομη-
χανίας, προκύπτει ότι στοιχειοθετούνται οι προϋποθέσεις κατα-
βολής της Α΄ δόσης της επιχορήγησης. 

2. ΒΙΠΕ Ηρακλείου: Η Βιομηχανική Περιοχή του Ηρακλείου λειτουρ-
γεί πλήρως, σε μία έκταση 1750 στρεμμάτων περίπου, στην
οποία δραστηριοποιούνται πάνω από 200 βιομηχανικές και βιο-
τεχνικές μονάδες. Μόλις πρόσφατα ολοκληρώθηκαν και βρίσκον-
ται σε δοκιμαστική λειτουργία έργα που εντάχθηκαν στο ΕΠΑΝ με
την από 31.10.2003 Σύμβαση μεταξύ της Γενικής Γραμματείας
Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και της
ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ ΑΕ. Τα έργα αυτά, που υλοποιήθηκαν σε συνεργασία
με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πολυτεχνείο Κρήτης,
αφορούν στην επέκταση, βελτίωση και τροποποίηση της υφιστά-
μενης Μονάδας Καθαρισμού Αποβλήτων. Θέλω να τονίσω τη ση-
μασία της ολοκλήρωσης των έργων αυτών, τα οποία θα
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επιτρέψουν την επαναχρησιμοποίηση της λάσπης που προκύπτει
από το βιολογικό καθαρισμό με τη μορφή λιπάσματος, με σημαν-
τικές θετικές επιπτώσεις για το περιβάλλον. 
Ακόμη, ήδη έχει ολοκληρωθεί και λειτουργεί το Βιοτεχνικό Πάρκο

Ανώπολης Ηρακλείου, σε έκταση 71 στρεμμάτων περίπου, με την
υλοποίηση από το ΥΠΑΝ, και τη χρηματοδότηση από το ΠΕΠ Κρήτης,
έργων συνολικού προϋπολογισμού 2,4 εκατ. €. 

Επίσης, στο Νομό Χανίων, λειτουργεί από παλαιά, το Βιοτεχνικό
Πάρκο Χανίων του ΕΟΜΜΕΧ, στην έκταση του οποίου είναι εγκατε-
στημένα εργαστήρια χειροτεχνίας. 

Πρέπει στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω τη σημασία της προ-
σπάθειας που γίνεται για έναν πιο ολοκληρωμένο και μακρόπνοο βιο-
μηχανικό και επιχειρηματικό σχεδιασμό, με το Ειδικό Χωροταξικό
Πλαίσιο για τη Βιομηχανία, στο πλαίσιο της τελικής επεξεργασίας
του οποίου, και έπειτα από συνεργασία με το Επιμελητήριο Ηρα-
κλείου, το Υπουργείο Ανάπτυξης έχει ζητήσει, με τις προτάσεις που
κατέθεσε, αύξηση των χώρων εγκατάστασης επιχειρηματικών δρα-
στηριοτήτων στην Κρήτη, λαμβάνοντας υπόψη το μακροσκοπικό χα-
ρακτήρα του προγραμματισμού, αλλά και τις αυξανόμενες ανάγκες
των φορέων. 

Η αναβάθμιση των επιχειρηματικών υποδομών αποτελεί κεντρική
προτεραιότητα για την κυβέρνηση και εντάσσεται στη συνολική πολι-
τική που υλοποιούμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης με στόχο την ανά-
πτυξη της επιχειρηματικότητας. Από τις αρχές του 2004, σχεδιάσαμε
και υλοποιούμε, ένα μακρόπνοο πρόγραμμα εκσυγχρονισμού των 32
υφισταμένων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και δημι-
ουργίας 20 νέων σε όλη την επικράτεια, συνολικού αρχικού προ-
ϋπολογισμού 230 εκατομμυρίων ευρώ, στα οποία
περιλαμβάνονται και έργα δημιουργίας Πυροσβεστικών Σταθμών σε
6 ΒΕΠΕ, συνολικού προϋπολογισμού 21,5 εκ. €. 

Συνολικά, δημιουργούνται ή αναβαθμίζονται υποδομές για την εγ-
κατάσταση επιχειρήσεων σε περισσότερα από 20.000 στρέμματα,
ενώ οι ωφελούμενες επιχειρήσεις εκτιμάται ότι θα ξεπεράσουν
τις 10.000, σε χρονικό ορίζοντα δεκαετίας. Η πορεία αυτού του τι-
τάνιου έργου εξελίσσεται με τον πλέον ικανοποιητικό τρόπο.

Επιτρέψατέ μου να δώσω κάποια πιο συγκεκριμένα στοιχεία:
 Με καθυστέρηση 15 ετών, ολοκληρώθηκε μέσα σε μόλις μία διετία

η έκδοση Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων των Υπουργών Ανά-
πτυξης 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. 

 Με στοιχεία 31/12/2006, εκταμιεύτηκαν συνολικά 12,3 εκ. € εκ των
οποίων 6,2 εκ. € μέσω του ΕΠ.ΑΝ. και 6,1 εκ € μέσω των Περι-
φερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων. Τα ποσά αυτά αντι-
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στοιχούν σε ποσοστό απορρόφησης 14,3%, το οποίο εκτιμάται
ότι στις 31.12.2007 θα έχει φτάσει περίπου το 55% και στις
31.12.2008 θα ξεπεράσει το 90-95%. 

 Στο πλαίσιο της δράσης 2.12.6 του ΕΠΑΝ για τη μετεγκατάσταση
επιχειρήσεων σε ΒΕΠΕ, έχουν ενταχθεί συνολικά 141 Μικρομε-
σαίες Επιχειρήσεις, με συνολικό προϋπολογισμό 25,6 εκ. €. 
Εξάλλου στο Νομό Ρεθύμνου, μέσω του Προγράμματος ΕΠΑΝ,

του ΤΕΜΠΜΕ και του «Επιχειρείτε Ηλεκτρονικά», έχουν ενισχυθεί 687
επιχειρήσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 77,9 εκατ. ευρώ,
ενώ, αντιστοίχως, σε ολόκληρη την Περιφέρεια Κρήτης, ενισχύθηκαν
3.279 επιχειρήσεις για έργα συνολικού προϋπολογισμού 394,7 εκατ.
ευρώ.

Δεν επαναπαυόμαστε όμως από τα θετικά αποτελέσματα, αλλά
έχουμε το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, με στόχο την ολοκληρω-
μένη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Σε αυτό το πλαίσιο, προ-
ωθούμε άμεσα προς ψήφιση από το Ελληνικό Κοινοβούλιο το νέο
Νομοσχέδιο για τα Επιχειρηματικά Πάρκα, που θα δώσει απαντήσεις
σε σύγχρονα ζητήματα βιομηχανικής χωροθεσίας, υιοθετώντας μια
ολιστική αντίληψη που αντιμετωπίζει το Επιχειρηματικό Πάρκο ως ευ-
ρύτερη επιχειρηματική δομή, δίνοντάς του τον χαρακτήρα ολοκληρω-
μένου επενδυτικού σχεδίου. Τα οφέλη που αναμένεται να προκύψουν
από την εφαρμογή του είναι ιδιαίτερα σημαντικά.

Ορισμένα από αυτά συνοπτικά:
 Διευρύνει τις δυνατότητες για ανάπτυξη διαφόρων τύπων Επιχει-

ρηματικών Πάρκων από πολλούς φορείς 
 Απλοποιεί τις διαδικασίες εγκρίσεων και παρακολούθησης των

έργων, διευκολύνοντας τον επενδυτή
 Απλοποιεί τις διαδικασίες για εγκατάσταση των επιχειρήσεων

εντός του Επιχειρηματικού Πάρκου
 Εισάγει την έννοια της αυτοδιαχείρισης του πάρκου, εντός όμως

καθορισμένων πλαισίων που έχουν κυρίως να κάνουν με την
προστασία του περιβάλλοντος, που αποτελεί πρωταρχικό μας μέ-
λημα

 Καθορίζει ειδική διαδικασία περιβαλλοντικής εξυγίανσης για τις
άτυπες βιομηχανικές συγκεντρώσεις
Θέλω να ευχηθώ καλή συνέχεια για τις εργασίες του έργου που

θεμελιώνουμε σήμερα και ό,τι καλύτερο στις Επιχειρήσεις που είναι
εγκατεστημένες σε αυτήν τη Βιομηχανική Περιοχή.
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Ολοκλήρωση της εγκατάστασης 
των συστημάτων αναβάθμισης 

του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου
στη Ρεβυθούσα

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2007 

Από τον υπουργό Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα, τον υφυ-
πουργό Ανάπτυξης Αναστάσιο Νεράντζη και τον γενικό γραμμα-
τέα του υπουργείου Ανάπτυξης Νίκο Στεφάνου, εκδόθηκε η
ακόλουθη ανακοίνωση:

Ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση όλων των μηχανημάτων και
συστημάτων αναβάθμισης του σταθμού Υγροποιημένου Φυσι-
κού Αερίου της Ρεβυθούσας, που ανήκει στο Διαχειριστή του Εθνι-
κού Συστήματος Φυσικού Αερίου (Δ.Ε.Σ.Φ.Α. Α.Ε.).

Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης της Ρεβυθούσας και με τις
επιπλέον δυνατότητες που αποκτά, καθίσταται πλέον σε μία από τις
σημαντικότερες και πλέον σύγχρονες εγκαταστάσεις αεριοποίησης
LNG στη Μεσόγειο και σε όλη την Ευρώπη.

Το έργο συνολικού προϋπολογισμού 47,8 εκατομμυρίων ευρώ,
συγχρηματοδοτήθηκε κατά 45%, δηλαδή 21,52 εκατομμύρια ευρώ, από
το Επιχειρηματικό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα (ΕΠ.ΑΝ) του Γ΄ ΚΠΣ.

Πιο συγκεκριμένα, η επένδυση αναβάθμισης της Ρεβυθούσας πε-
ριλαμβάνει:
• Έναν επιπρόσθετο βραχίονα εκφόρτωσης συνδεδεμένο με νέο

αγωγό εκφόρτωσης 20΄΄.
• Μία επιπρόσθετη αντλία χαμηλής πίεσης ανά δεξαμενή, με την

ίδια χωρητικότητα με τις υφιστάμενες.
• Ένα επιπρόσθετο συμπιεστή απαερίων δεξαμενών (Boil-of-gas)

της ίδιας χωρητικότητας με τον υφιστάμενο.
• Δύο επιπρόσθετες αντλίες υψηλής πίεσης, με χωρητικότητα έκα-

στη των 300 m3 / h.
• Έναν επιπρόσθετο εξατμιστή ανοιχτού εναλλάκτη (Open Rack

Vaporizer) χωρητικότητας 376,6 m3 / h.
• Δύο επιπρόσθετους εγκυβοτισμένους εξατμιστές καύσεως (Sub-

merged Combustion Vaportizers) με χωρητικότητα έκαστος των
186,6 m3 / h.

• Μετατροπές στα συστήματα: παροχής αερίου χαμηλής πίεσης,
θαλασσίου ύδατος και άλλων μονάδων υποστήριξης.
Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε τον Μάιο του 2005 με την εκπό-

νηση των μελετών και των ηλεκτρολογικών συστημάτων και ολοκλη-
ρώθηκε πριν από λίγες ημέρες με τη δοκιμή των νέων διατάξεων και
συστημάτων.

Παράλληλα, έχει εγκριθεί και ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο
ΕΠΑΝ του Γ΄ΚΠΣ και θα αποτελέσει έργο - γέφυρα με το Δ΄ ΚΠΣ, η
κατασκευή μίας μονάδας συμπαραγωγής ισχύος 15,5 MW, προϋπο-
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λογισμού περίπου 16,5 εκατ. ευρώ, με δημόσια δαπάνη 7,41 εκατ.
ευρώ για την κάλυψη των αναγκών της εγκατάστασης σε ηλεκτρική
και θερμική ενέργεια, με παράλληλα οφέλη για την ενίσχυση του συ-
στήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. 

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την ακό-
λουθη δήλωση:

«Η αναβάθμιση του σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου στη
Ρεβυθούσα, προϋπολογισμού 47,8 εκατ. ευρώ, αποτελεί μία από τις
σημαντικότερες ενεργειακές επενδύσεις των τελευταίων ετών.

Τα οφέλη από την αναβάθμιση του σταθμού στη Ρεβυθούσα είναι
πολλαπλά.

Πρώτον: Αυξάνεται ο μέγιστος ρυθμός παράδοσης αερίου από
τα 250 σε 1000 κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου
ωριαίως και ο αιχμιακός ρυθμός παράδοσης από 500 σε 1250 κυ-
βικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου ωριαίως.

Η αναβάθμιση θα αυξήσει την ωριαία δυνατότητα αεριοποίησης
LNG σε 590.000 κυβικά μέτρα φυσικού αερίου, από τα 160.000 κυ-
βικά μέτρα φυσικού αερίου που ήταν έως σήμερα. Αυτό σημαίνει ότι ο
ρυθμός έγχυσης στο Εθνικό Σύστημα Φυσικού Αερίου (ΕΣΦΑ) μπορεί
να υπερτριπλασιαστεί, καλύπτοντας έτσι τις αιχμιακές καταναλώσεις,
όταν αυτές δεν μπορούν να ικανοποιηθούν με το αέριο μέσω αγωγών
που εισάγεται από τα Ελληνοβουλγαρικά ή τα Ελληνοτουρκικά σύνορα.
Σε περίπτωση έκτακτων αναγκών η ωριαία δυνατότητα αεριοποίησης
LNG μπορεί να ανέλθει ακόμη σε 740.000 κυβικά μέτρα φυσικού αε-
ρίου, καλύπτοντας ακόμη και το σύνολο της αιχμιακής ζήτησης.

Επιπλέον, ο Τερματικός Σταθμός θα μπορεί, πλέον, να τροφοδοτεί-
ται με υγροποιημένο φυσικό αέριο χρησιμοποιώντας πλοία χωρητικό-
τητας έως και 75.000 κυβικά μέτρα, με ρυθμό εκφόρτωσης 7.250 από
2.133 κυβικά μέτρα υγροποιημένου φυσικού αερίου ωριαίως που ήταν
η δυνατότητα εκφόρτωσης πριν από την υλοποίηση της αναβάθμισης.

Δεύτερον: Ο σταθμός υγροποιημένου φυσικού αερίου στη Ρεβυ-
θούσα μετατρέπεται σε ένα από τους πλέον σύγχρονους σε όλη την
Ευρώπη, στηρίζοντας την πολιτική για την μετατροπή της χώρας σε
σημαντικό ενεργειακό κέντρο σε όλη τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Τρίτον: Ο αναβαθμισμένος σταθμός ΥΦΑ στη Ρεβυθούσα από
κοινού με την υφιστάμενη πύλη εισόδου φυσικού αερίου από τη Βουλ-
γαρία και την ολοκλήρωση του Ελληνοτουρκικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου, διασφαλίζουν την ομαλή τροφοδοσία της εγχώριας αγοράς
φυσικού αερίου για τις επόμενες δεκαετίες.

Το έργο αυτό θα συμβάλει σημαντικά στην περαιτέρω ενίσχυση
των εγχώριων ενεργειακών υποδομών αλλά και στην ικανοποίηση των
ολοένα και αυξανόμενων αναγκών, με αιχμή την ηλεκτροπαραγωγή,
τη βιομηχανική και την οικιακή χρήση, της αγοράς σε φυσικό αέριο.

Παράλληλα, θα ενισχύσει τη θέση της χώρας ως κέντρο διανο-
μής φυσικού αερίου στην ευρύτερη περιοχή της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης.»
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Εγκαίνια του νέου τηλεσκόπιου «Αρίσταρχος» 
Από τα πλέον σύγχρονα της Ευρώπης 

Αθήνα, 21 Αυγούστου 2007 

Ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας, ο υφυπουργός Ανά-
πτυξης Γιάννης Παπαθανασίου και ο γενικός γραμματέας Έρευνας
και Τεχνολογίας καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς εγκαινίασαν σήμερα
το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» του Αστεροσκοπείου Αθηνών στον
Χελμό του νομού Αχαΐας. 

Στα εγκαίνια παρευρέθησαν ο γενικός γραμματέας της Περιφέ-
ρειας Δυτικής Ελλάδας Σπύρος Σπυρίδων, ο δήμαρχος Καλαβρύτων
Θανάσης Παπαδόπουλος, ο πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου
Έρευνας και Τεχνολογίας ακαδημαϊκός Δημήτρης Νανόπουλος, ο
πρόεδρος του Αστεροσκοπείου Αθηνών Χρήστος Ζερεφός, ο διευ-
θυντής του Ινστιτούτου Αστρονομίας Χρήστος Γούδας, ερευνητές,
εκπρόσωποι της εταιρείας Zeiss και πλήθος κόσμου. Τα εγκαίνια ευ-
λόγησε ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
Αμβρόσιος. 

Στην ομιλία του ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σιούφας
τόνισε τα εξής:

«Βρισκόμαστε εδώ μαζί με τον υφυπουργό Ανάπτυξης Γιάννη
Παπαθανασίου και το γενικό γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας,
καθηγητή Γιάννη Τσουκαλά για δεύτερη φορά σε ένα χρόνο. Το 2006
ήμασταν εδώ για να δούμε την πορεία του έργου. Και τώρα για τα εγ-
καίνια λειτουργίας του τηλεσκοπίου «Αρίσταρχος». Του μεγαλύτερου
τηλεσκοπίου της Χώρας μας. Ενός από τα πλέον σύγχρονα της Ευ-
ρώπης. Με το νέο τηλεσκόπιο συνεχίζεται στον 21ο αιώνα η μακρά
παράδοση του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η παράδοση που
ξεκίνησε το 1846 με δωρεά του Βαρώνου Σίμωνος Σίνα. Δικαίως το
τηλεσκόπιο βαπτίστηκε «Αρίσταρχος» προς τιμήν του πρώτου αστρο-
νόμου που πρότεινε το ηλιοκεντρικό σύστημα πολλούς αιώνες πριν
από τον Κοπέρνικο. 

Από την πρώτη στιγμή που αναλάβαμε την ευθύνη για τη διακυ-
βέρνηση του Τόπου, η Ελληνική Πολιτεία αγκάλιασε τις προσπάθειες
των αστρονόμων για τη δημιουργία του Αστεροσκοπείου Χελμού
κοντά στην ιστορική και μαρτυρική πόλη των Καλαβρύτων. Και αυτό
γιατί η σύγχρονη αστρονομία δεν είναι μια εξώκοσμη επιστήμη για τη
μελέτη των μακρινών άστρων και των γαλαξιών. Είναι μια επιστήμη
που βρίσκεται στην αιχμή της τεχνολογίας. Και αυτό επισημαίνεται
στην πράξη από τις τεχνολογικές κατασκευές των αστρονόμων.
Όπως, επίσης, και από τη συμβολή τους στην επιστήμη των υπολο-
γιστών. Αλλά και από τη συμβολή τους στην κατασκευή προηγμένων
οπτικών και ηλεκτρονικών οργάνων, που είναι προϋποθέσεις απα-
ραίτητες για την αξιοποίηση του τηλεσκοπίου και την καταγραφή της
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πληροφορίας που μας έρχεται από το στερέωμα. Όλα αυτά είναι
μέρος της εφαρμοσμένης επιστήμης. Τα επιτεύγματά τους, αν και ξε-
κινούν από το χώρο της αστρονομίας, βρίσκουν άμεσες εφαρμογές
σε πολλούς τομείς των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, μεταξύ των
οποίων και στην ιατρική επιστήμη. Είναι άλλωστε γνωστή η πρωτο-
ποριακή συμβολή της αστρονομίας σε προηγμένες διαγνωστικές συ-
σκευές.

Το τηλεσκόπιο «Αρίσταρχος» είναι ένα από τα πιο σύγχρονα στον
Κόσμο και έγινε πραγματικότητα με τη χρηματοδοτική συμβολή και
της Ε.Ε.

Το πρόγραμμα αυτό ξεκίνησε το 1996. Το 1998 έγινε Διεθνής Δια-
γωνισμός και η κατακύρωσή του στην εταιρία Carl Zeiss Jena. Η αρ-
χική θέση εγκατάστασης στην πρόταση εκείνη ήταν το Κρυονέρι
Κορινθίας στις εγκαταστάσεις του οποίου λειτουργεί και άλλο μικρό-
τερο τηλεσκόπιο. Τελικά όμως, το 2001 για λόγους ποιότητας των πα-
ρατηρήσεων αποφασίστηκε να γίνει η εγκατάσταση στο Χελμό στη
θέση που βρίσκεται σήμερα. 

Η εταιρία Carl Zeiss από την κατακύρωση του διαγωνισμού ξεκί-
νησε την κατασκευή του τηλεσκοπίου, το οποίο είχε προγραμματιστεί
να τοποθετηθεί το 2001. Επειδή όμως οι εργασίες στα κτίρια υποδο-
χής δεν είχαν αποπερατωθεί, το τηλεσκόπιο εγκαταστάθηκε τελικά το
2004. 

Το Σεπτέμβριο του 2004 ξεκίνησαν οι πρώτοι έλεγχοι αξιοπιστίας
του τηλεσκοπίου, ενώ ταυτόχρονα η διοίκηση του Εθνικού Αστερο-
σκοπείου Αθηνών με σκληρές διαπραγματεύσεις με την εταιρία Zeiss
επέτυχε τη βελτίωση των χαρακτηριστικών του τηλεσκοπίου «Αρί-
σταρχος».

Ως υπουργός Ανάπτυξης αναγνώρισα από την πρώτη στιγμή τη
σημασία του έργου αυτού για την ελληνική επιστημονική κοινότητα
και προσπάθησα με όλες μου τις δυνάμεις να το στηρίξω ποικιλοτρό-
πως. Το έργο απαιτούσε στήριξη σε επίπεδο υποδομών, οι οποίες
έπρεπε να γίνουν με εθνικούς πόρους, αλλά και στήριξη του Ινστιτού-
του Αστρονομίας και Αστροφυσικής, στο οποίο θεσμικά ανήκει το τη-
λεσκόπιο. 

Το πρώτο αναγκαίο έργο ήταν η διάνοιξη του δρόμου από το Χιο-
νοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων μέχρι την κορυφή του Χελμού στην
οποία βρισκόμαστε τώρα. Όλοι άλλωστε θυμόμαστε ότι ο δρόμος
αυτός για πολλά χρόνια, ήταν σε τραγική κατάσταση.

Το δεύτερο σημαντικό βήμα, απόλυτα αναγκαίο για την εύρυθμη
λειτουργία του τηλεσκοπίου, ήταν η ηλεκτροδότηση του Αστεροσκο-
πείου από τη ΔΕΗ, την οποία και συγχαίρω. Και αυτό ήταν ένα έργο
ιδιαίτερα δαπανηρό λόγω της μορφολογίας του εδάφους. Η ηλεκτρο-
δότηση ολοκληρώθηκε μόλις πριν από λίγες ημέρες χάρις και στις
προσπάθειες των στελεχών της ΔΕΗ. 

Η τρίτη συμβολή μας ήταν η οικονομική στήριξη του Ινστιτούτου
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Αστρονομίας και Αστροφυσικής, ώστε να ανταποκριθεί στο δύσκολο
έργο της υποστήριξης του τηλεσκοπίου, και να μπορέσει να εκπλη-
ρώσει τα διεθνή ερευνητικά προγράμματα στα οποία είναι ενταγμένο
το τηλεσκόπιο. Η Ευρωπαϊκή Κοινότητα, η οποία χρηματοδότησε το
έργο, διέθεσε γύρω στα 5.000.000 ευρώ. Επιπλέον, στα τρεισήμισι
αυτά χρόνια, διαθέσαμε και περίπου 4.000.000 ευρώ από εθνικούς
πόρους.

Οφείλω στο σημείο αυτό να υπογραμμίσω και τη συμβολή των
τοπικών παραγόντων. Ιδίως, μάλιστα, τη συμβολή του Δημάρχου Κα-
λαβρύτων, Θανάση Παπαδόπουλου του οποίου το Αναπτυξιακό
όραμα τροφοδότησε τις εργώδεις προσπάθειες για την ολοκλήρωση
του έργου υποδομών, του Νομάρχη Αχαΐας Δημήτρη Κατσικόπου-
λου, του πρώην γενικού γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Παναγιώτη Καββαδά, και του σημερινού Σπύρου Σπυρίδωνα, του
πρώην Προέδρου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών Δημήτρη
Λάλα καθώς και του σημερινού Προέδρου, Ακαδημαϊκού και Καθη-
γητή Χρήστου Ζερεφού.

Καταλήγοντας, θέλω να υπογραμμίσω την έμφαση που δίνουμε
στην ανάπτυξη της Έρευνας, της Τεχνολογίας και της Καινοτομίας. Η
πολιτική αυτή ανταποκρίνεται με συνέπεια στη στρατηγική της Λισσα-
βόνας, η οποία θέτει τους στόχους του Ευρωπαϊκού οράματος. Του
οράματος που προσβλέπει σε μια παγκόσμια πρωτιά της Ε.Ε. στην
οικονομία της Γνώσης. Και το όραμα αυτό στηρίζεται και υποστηρίζε-
ται, από την πρωτιά των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων έρευνας (Πανεπι-
στήμια, ερευνητικά κέντρα, δημόσια και ιδιωτικά) με συμμετοχή του
ιδιωτικού τομέα. Θυμίζω ότι όλα τα κράτη μέλη της Ένωσης ανέλαβαν
την υποχρέωση να δαπανούν το 3% του ΑΕΠ σε έρευνα και τεχνολο-
γία. 

Η Ελλάδα έχει τάξει ως πρώτο στόχο να αυξήσει μέχρι το 2013
τις δαπάνες για Έρευνα και Τεχνολογία στο 1,5% του ΑΕΠ από το
0,60 % που είναι σήμερα. 

Το ΕΣΠΑ (2007-2013) έχει ορίσει συνολική δημόσια δαπάνη πε-
ρισσότερα από 1500 εκατ. ευρώ. Υπερδιπλάσια, δηλαδή, από τα 640
εκατ. ευρώ που διατέθηκαν στην προγραμματική περίοδο 2000-2006.

Ταυτόχρονα, προσαρμόζουμε και ανασυνθέτουμε το νομικό πλαί-
σιο για την έρευνα και την καινοτομία με κύριο κριτήριο την αριστεία,
που αναδεικνύεται με αξιολόγηση όλων των εμπλεκόμενων παραγόν-
των, φυσικών προσώπων και ιδρυμάτων. Εδώ στην Αχαΐα δώσαμε
νέα πνοή στο Τεχνολογικό Πάρκο Πατρών που άρχισε να αποδίδει
καρπούς. Για τη Δυτική Ελλάδα δημιουργήσαμε ερευνητικό και τεχνο-
λογικό κέντρο με έδρα την Πάτρα. Έχει έξι (6) Ερευνητικά Ινστιτούτα:
1. Ινστιτούτο Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων και Φαρμάκων

(ΙΝ.Ε.Τ.ΦΑ)
2. Ινστιτούτο Έρευνας και Τεχνολογίας στην Ιατρική (ΙΝ.Ε.Τ.Ι.)
3. Ινστιτούτο Δομών και Προηγμένων Υλικών (ΙΝ.ΔΟ.Π.Υ.)
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4. Ινστιτούτο Αειφόρου Ανάπτυξης (ΙΝ.ΑΦ.ΑΝ.)
5. Ινστιτούτο Τουριστικού Σχεδιασμού και Περιφερειακής Ανάπτυξης

(ΙΝ.ΤΟ.Σ.Π.Α.)
6. Κεντρική Διεύθυνση (Κ.Δ.),
τα οποία θα λειτουργήσουν δύο (2) στην Πάτρα, δύο (2) στην Ηλεία
και δύο (2) στην Αιτωλοακαρνανία. Η κατανομή θα γίνει με απόφαση
της Διοίκησης του Κέντρου. Τα Προεδρικά Διατάγματα βρίσκονται στο
Συμβούλιο Επικρατείας.

Πιστεύουμε ακράδαντα ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας μπορεί να
διακριθεί στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα.

Πιστεύουμε ότι οι Ελληνίδες και οι Έλληνες μπορούν αποτελε-
σματικά να διεξαγάγουν έναν πνευματικό πρωταθλητισμό σε ένα πε-
ριβάλλον αξιοκρατικό και απροκατάληπτο, απαλλαγμένοι από τα
εμπόδια που θέτουν οι διακρίσεις, οι προτιμήσεις και η αδιαφάνεια. 

Στο σχέδιό μας είναι το Ερευνητικό Κέντρο του Αστεροσκοπείου
Αθηνών να δημιουργήσει εδώ έναν χώρο έρευνας και εκπαίδευσης
επιστημόνων που να γίνει πρωτοποριακός για ολόκληρη την Ευ-
ρώπη. Με αυτές τις σκέψεις εγκαινιάζουμε σήμερα το τηλεσκόπιο
«Αρίσταρχος», ευχόμενος επιστημονικές επιτυχίες και την προσέλ-
κυση ανταγωνιστικών προγραμμάτων.»
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Το φυσικό αέριο στο Ενεργειακό Κέντρο 
της Κρήτης 

Αθήνα, 3 Σεπτεμβρίου 2007 

Υπό την προεδρία του υπουργού Ανάπτυξης Δημήτρη Σιούφα
και με τη συμμετοχή του γενικού γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυ-
ξης Νίκου Στεφάνου, του Πρόεδρου της ΡΑΕ καθηγητή Μιχάλη Κα-
ραμανή, του Διοικητή της ΔΕΗ ΑΕ Παναγιώτη Αθανασόπουλου,
του Α΄ Αντιπροέδρου της ΡΑΕ Θεόδωρου Πανάγου, του Πρόεδρου
του ΔΕΣΦΑ Νίκου Μαυρομμάτη, του Διευθύνοντος Συμβούλου του
ΔΕΣΦΑ Γιώργου Στεργίου και στελεχών του Υπουργείου, της ΔΕΗ
και του ΔΕΣΦΑ, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Υπουργείο Ανάπτυ-
ξης, στην οποία εξετάστηκε η πορεία της κατασκευής του Ενεργει-
ακού Κέντρου της Κορακιάς στην Κρήτη και η τροφοδότησή του
με φυσικό αέριο.

Με την ευκαιρία αυτή ο υπουργός Ανάπτυξης Δημήτρης Σι-
ούφας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Για τον εκσυγχρονισμό και την περιβαλλοντική αναβάθμιση του
ηλεκτροπαραγωγικού δυναμικού της Κρήτης αποφασίσθηκε από κοι-
νού, από το Υπουργείο Ανάπτυξης, το ΔΕΣΦΑ και τη ΔΕΗ Α.Ε. η ει-
σαγωγή του φυσικού αερίου στο ενεργειακό ισοζύγιο της
Κρήτης το έτος 2012, για την κάλυψη των αναγκών ηλεκτροπα-
ραγωγής καθώς και λοιπών ενεργειακών αναγκών της οικονο-
μίας του νησιού.

Το φυσικό αέριο θα ενταχθεί στο ενεργειακό ισοζύγιο της Κρήτης
με την ανάπτυξη τερματικού σταθμού εισαγωγής υγροποιημένου
φυσικού αερίου (LNG) στη θέση Κορακιά, στο βόρειο τμήμα του
νησιού, στα όρια των Νομών Ρεθύμνης και Ηρακλείου, προϋπολο-
γισμού 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Η απόφαση αυτή, αποτελεί συνέχεια της Άδειας Παραγωγής της
ΔΕΗ Α.Ε. για την κατασκευή μονάδας ηλεκτροπαραγωγής 250MW
στην Κορακία, που υπεγράφη στις 23 Μαΐου 2007, ενώ όπως με ενη-
μέρωσε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΗ Παναγιώτης
Αθανασόπουλος, εντός Σεπτεμβρίου, η εταιρεία θα υποβάλει αίτηση
στη ΡΑΕ και για τη λήψη άδειας για την κατασκευή και δεύτερης μο-
νάδας ηλεκτροπαραγωγής 250MW στην Κορακιά, ώστε να ολοκλη-
ρωθεί ο σχεδιασμός του Ενεργειακού Κέντρου 500MW στην
περιοχή, προϋπολογισμού 500 εκατομμυρίων ευρώ.

Δηλαδή το συνολικό ύψος της επένδυσης, σε σημερινές
τιμές, ανέρχεται σε 800 εκατομμύρια ευρώ. 

Έτσι η Κυβέρνηση συνεχίζει να προωθεί το σχεδιασμό για τη
μακροχρόνια διασφάλιση των αναγκών σε ηλεκτρική ενέργεια
των μεγάλων νήσων που αποτελούν τους τουριστικούς πυλώ-
νες της χώρας.

Η είσοδος του φυσικού αερίου στην Κρήτη με αιχμή την ηλε-
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κτροπαραγωγή και στη συνέχεια την οικιακή βιομηχανική και εμ-
πορική χρήση αποτελεί μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις
που θα γίνουν στη χώρα στα επόμενα χρόνια.

Επισημαίνω ότι στο προηγούμενο διάστημα, το υπουργείο Ανά-
πτυξης και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεργάστηκαν στενά με τη
διοίκηση της ΔΕΗ για την κάλυψη των ολοένα και αυξανόμενων ενερ-
γειακών αναγκών των μεγάλων νήσων της χώρας σε μεσοπρόθεσμη
βάση.»

Υπενθυμίζεται ότι η Κρήτη τροφοδοτείται σήμερα με ηλεκτρική
ενέργεια από τρεις θερμικούς Σταθμούς Παραγωγής εγκατεστημένους
στα Χανιά, στη θέση Ξυλοκαμάρα, στο Ηράκλειο, στη θέση Λινοπε-
ράματα, και στο Λασίθι, στη θέση Αθερινόλακκος. Ο Σταθμός της
Ξυλοκαμάρας χρησιμοποιεί για την ηλεκτροπαραγωγή πετρέλαιο ντή-
ζελ, ο Σταθμός του Αθερινόλακκου βαρύ πετρέλαιο χαμηλού θείου και
ο Σταθμός στα Λινοπεράματα πετρέλαιο ντήζελ και βαρύ πετρέλαιο
χαμηλού θείου.

Πλησίον του τερματικού σταθμού υγροποιημένου φυσικού αερίου
η ΔΕΗ Α.Ε. θα αναπτύξει και θα εγκαταστήσει σταθμό ηλεκτροπαρα-
γωγής με φυσικό αέριο αποτελούμενο από δύο Μονάδες Συνδυα-
σμένου Κύκλου ισχύος 250 MW περίπου η κάθε μία. Η πρώτη θα
τεθεί σε λειτουργία στα τέλη του 2012 ενώ η δεύτερη στις αρχές του
2014. Στα τέλη του 2012 θα μετεγκατασταθούν στο νέο Σταθμό της
Κορακιάς τρεις αεριοστρόβιλοι, συνολικής ισχύος 86 MW, από το
Σταθμό των Λινοπεραμάτων, οι οποίοι θα μετατραπούν ώστε να είναι
κατάλληλοι για καύση φυσικού αερίου.

Παράλληλα με τις εργασίες ανάπτυξης του σταθμού υγροποιημέ-
νου φυσικού αερίου, η ΔΕΣΦΑ Α.Ε. θα προχωρήσει στην κατασκευή
δικτύου μεταφοράς φυσικού αερίου που θα συνδέσει την Κορακιά
με το Σταθμό της Ξυλοκαμάρας στα Χανιά. Με προοπτική ολοκλήρω-
σης του εν λόγω δικτύου το έτος 2012, η ΔΕΗ Α.Ε. θα μετατρέψει την
υφιστάμενη Μονάδα Συνδυασμένου Κύκλου Χανίων (132 MW) και
τρεις αεριοστροβίλους του Σταθμού της Ξυλοκαμάρας (ισχύος 59 MW,
59 MW και 28 MW) για καύση φυσικού αερίου. Παράλληλα οι δύο αε-
ριοστρόβιλοι των 59 MW θα μετατραπούν σε Μονάδα Συνδυασμένου
Κύκλου, ισχύος 180 MW, με την προσθήκη δύο λεβήτων ανάκτησης
θερμότητας και ενός ατμοστροβίλου

Η ολοκλήρωση των μετατροπών των Μονάδων της Ξυλοκαμάρας
θα επιτρέψει την απόσυρση τριών αεριοστροβίλων του Σταθμού συ-
νολικής ισχύος 62 MW (14 MW, 20 MW και 28 MW) ενώ η θέση σε
λειτουργία της πρώτης Μονάδας Συνδυασμένου Κύκλου στην Κορα-
κιά την απόσυρση τεσσάρων ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής
ισχύος 42 MW από τα Λινοπεράματα.

Η θέση σε λειτουργία της δεύτερης Μονάδας Συνδυασμένου Κύ-
κλου στην Κορακιά στις αρχές του 2014 θα επιτρέψει την απόσυρση
πέντε ατμοηλεκτρικών μονάδων, συνολικής ισχύος 99 MW, και δύο
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αεριοστροβιλικών, συνολικής ισχύος 30 MW, από τα Λινοπεράματα
και την οριστική θέση εκτός λειτουργίας του υπόψη Σταθμού.

Στο σταθμό του Αθερινόλακκου λειτουργούν ήδη από το 2004 δύο
σύγχρονα ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη συνολικής ισχύος 102 MW, εντός
του Οκτωβρίου του 2007 ολοκληρώνεται η κατασκευή δύο ατμοηλε-
κτρικών Μονάδων συνολικής ισχύος 93 MW, ενώ προβλέπεται η εγ-
κατάσταση δύο ακόμη ηλεκτροπαραγωγών ζευγών συνολικής ισχύος
100 MW το έτος 2009.

Η σύνδεση του Σταθμού στον Αθερινόλακκο με το δίκτυο φυσικού
αερίου προγραμματίζεται να ολοκληρωθεί το έτος 2016. Δεδομένου
ότι ο σχεδιασμός των Μονάδων του Σταθμού επιτρέπει τη μετατροπή
τους για καύση φυσικού αερίου, η ΔΕΗ Α.Ε. σχεδιάζει η μετατροπή
των εν λόγω Μονάδων να έχει επίσης ολοκληρωθεί το εν λόγω έτος.

Εντός του επόμενου διαστήματος, η ΔΕΗ Α.Ε. σε συνεργασία με
τις τοπικές κοινωνίες θα ανακοινώσει και τα αντισταθμιστικά οφέλη
προς τους Δήμους Γαζίου και Γεροποτάμου, τα οποία ήδη βρίσκονται
υπό διαμόρφωση.

Επισημαίνεται ότι, σε κάθε περίπτωση, η Ρυθμιστική Αρχή
Ενέργειας θα γνωμοδοτήσει σχετικά στο Υπουργείο Ανάπτυξης μετά
τη συμπλήρωση και κατάθεση των σχετικών αιτημάτων σε αυτή από
τη ΔΕΗ ΑΕ, όπως άλλωστε προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία.
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Πρόγραμμα για το Υπουργείο Ανάπτυξης 
της περιόδου 2007-2011

 Ενοποίηση του ελεγκτικού μηχανισμού λειτουργίας των αγορών,
αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

 Υλοποίηση και επικαιροποίηση του κυλιόμενου Μακροχρόνιου
Ενεργειακού Σχεδιασμού 2008-2020.

 Περαιτέρω αναβάθμιση του συστήματος Παραγωγής, Μεταφοράς
και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.

 Κατασκευή νέων σύγχρονων μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας, Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης και υποσταθμών.

 Αντικατάσταση μεγάλους μέρους του πεπαλαιωμένου δικτύου
διανομής και κατασκευή νέων γραμμών των 20KV.

 Κατασκευή του Ενεργειακού Κέντρου στην Κορακιά της Κρήτης
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 500MW, νέας μονάδας παρα-
γωγής 120MW στη Ρόδο, καθώς και νέων σύγχρονων μονάδων
στη Λέσβο και τη Σάμο.

 Ολοκλήρωση των νέων υδροηλεκτρικών σταθμών 162ΜW στη
Μεσοχώρα στο Νομό Τρικάλων και 160MW στον Ιλαρίωνα στο
Νομό Γρεβενών. 

 Υλοποίηση της διασύνδεσης των Κυκλάδων με το ηπειρωτικό σύ-
στημα ηλεκτροπαραγωγής μέσω υποβρύχιου καλωδίου από το
Λαύριο και ενίσχυση του συστήματος μεταφοράς στην Πελοπόν-
νησο με την κατασκευή του εκτεταμένου βρόγχου 400KV.

 Προώθηση πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.
 Κατασκευή του χερσαίου τμήματος του ελληνοιταλικού αγωγού

φυσικού αερίου με παράλληλη επέκταση των δικτύων σε πόλεις
της Δυτικής Μακεδονίας και της Ηπείρου.

 Διασφάλιση της απρόσκοπτης και ομαλής τροφοδοσίας της αγο-
ράς με φυσικό αέριο μέσα από τις νέες διεθνείς συνεργασίες με
τη Ρωσία και τις χώρες παραγωγής της Κασπίας, της Μέσης Ανα-
τολής και της Βόρειας Αφρικής.

 Κατασκευή νέων σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG)
στην Κρήτη και την Μακεδονία.

 Ολοκλήρωση του προγράμματος επέκτασης των δικτύων σε 13
νέες περιοχές της χώρας που ξεκίνησε το 2005 και δημιουργία
τριών νέων ΕΠΑ, Στερεάς Ελλάδος, Κεντρικής Μακεδονίας και
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

 Επέκταση του δικτύου φυσικού αερίου στην Πελοπόννησο και την
Εύβοια.

 Στήριξη των επενδύσεων εκσυγχρονισμού των διυλιστηριακών
εγκαταστάσεων της χώρας.
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 Μετεγκατάσταση των δεξαμενών υγρών καυσίμων του Περάμα-
τος και ανάκληση των υφιστάμενων στην περιοχή αδειών αποθη-
κευτικών εγκαταστάσεων.

 Προκήρυξη για την έρευνα και εκμετάλλευση πετρελαιοπιθανών
περιοχών της χώρας για την προσέλκυση νέων επενδύσεων και
την αξιοποίηση του φυσικού μας πλούτου.

 Αύξηση της συνολική εγκατεστημένη ισχύος από αιολικά, μικρά
υδροηλεκτρικά, φωτοβολταϊκά, βιομάζα και γεωθερμία άνω των
3.100MW συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση του μεριδίου
των καθαρών μορφών ενέργειας στο σύνολο της εγχώριας κατα-
νάλωσης.

 Ολοκλήρωση των έργων ενίσχυσης των ηλεκτρικών δικτύων για
την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε Εύβοια, Κυ-
κλάδες, Νοτιοανατολική Πελοπόννησο, Ανατολική Μακεδονία και
Θράκη.

 Υλοποίηση των νέων μεγάλων διεθνών διασυνδέσεων στους το-
μείς του πετρελαίου (αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη) και
του φυσικού αερίου (κατασκευή του νότιου ενεργειακού διαδρό-
μου Τουρκία-Ελλάδα-Ιταλία).

 Προώθηση της συμφωνίας για την κατασκευή του αγωγού φυσι-
κού αερίου South Stream Ρωσία-Βουλγαρία-Ελλάδα-Ιταλία.

 Εκσυγχρονισμός και απλούστευση του θεσμικού πλαισίου για την
εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου της χώρας.

 Μελλοντική χρήση και αξιοποίηση των απεκατεστημένων περιο-
χών που έχουν απαλλοτριωθεί για την εξόρυξη λιγνίτη στους νο-
μούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας 

 Σχεδιασμός και υλοποίηση νέας πολιτικής στα θέματα ποιότητας
και επαναδιοργάνωση του συστήματος ελέγχου και εποπτείας της
αγοράς.

 Αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου επαγγελμάτων και καθιέρωση
της επαγγελματικής πιστοποίησης.

 Ειδικό Αναπτυξιακό πρόγραμμα για τα νησιά στην ίδια βάση του
προγράμματος ΠΙΝΔΟΣ για την ορεινή Ελλάδα

 Κατάρτιση μελέτης ειδικού Αναπτυξιακού Προγράμματος για τα
νησιά Χίο, Σάμο, Ικαρία και υλοποίηση ειδικού Αναπτυξιακού Προ-
γράμματος σε φθίνουσες και μειονεκτικές περιοχές, ορεινές και
νησιωτικές, με προτεραιότητα τα νησιά Γαύδος και Ψαρά.

 Θέσπιση και εφαρμογή του ειδικού χωροταξικού σχεδίου για τη
Βιομηχανία και τις ΑΠΕ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΧΩΔΕ.

 Δημιουργία Κέντρων Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων σε θέματα
αδειοδότησης στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Εμπορίου των Νο-
μαρχιακών Αυτοδιοικήσεων.

 Ολοκλήρωση και επέκταση της αναμόρφωσης του συστήματος
επιχειρηματικής αδειοδότησης μετά τις μεταποιητικές και στις εμ-
πορικές επιχειρήσεις.
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 Υλοποίηση του μακρόπνοου προγράμματος εκσυγχρονισμού των
32 υφισταμένων Βιομηχανικών και Επιχειρηματικών Περιοχών και
δημιουργίας 20 νέων σε όλη την επικράτεια.

 Σύσταση και λειτουργία του νέου Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας
και Τεχνολογίας (ΕΣΕΤ) και του Εθνικού Οργανισμού Έρευνας και
Τεχνολογίας (ΕΟΕΤ).

 Ολοκλήρωση της δημιουργίας 3 νέων Ερευνητικών Κέντρων
καθώς και δημιουργία Πόλων Καινοτομίας σε όλες τις Περιφέρειες
της χώρας μετά την ίδρυση και λειτουργία των νέων Πόλων Και-
νοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας και Θεσσαλίας και Δυτικής Μα-
κεδονίας.

 Δημιουργία Εθνικών Υποδομών Έρευνας για την επόμενη δεκαε-
τία.

 Εφαρμογή του νέου συστήματος Κρατικών Προμηθειών.
 Υλοποίηση του Γενικού Εμπορικού Μητρώου (ΓΕΜΗ).
 Ίδρυση Δημοπρατηρίων Αγροτικών Προϊόντων για την εξυγίανση

του συστήματος διακίνησης αγροτικών προϊόντων από το παρα-
γωγό στον καταναλωτή. 

 Ανάπτυξη των Βιολογικών Λαϊκών Αγορών. 
 Δημιουργία μηχανισμού συστηματικής ανάλυσης του εμπορίου

και των εμπορικών επιχειρήσεων μέσω του Εθνικού Παρατηρη-
τήριου Εμπορίου.

 Υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Τιμών.
 Στελέχωση και μετατροπή του ΕΦΕΤ σε Ανεξάρτητη Αρχή.
 Δράσεις για Βιώσιμη κατανάλωση και διαμόρφωση διατροφικής

πολιτικής.
 Εφαρμογή του νέου Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνι-

στικότητα και Επιχειρηματικότητα» με κεντρικό αναπτυξιακό
στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας
των επιχειρήσεων και του παραγωγικού συστήματος της χώρας,
με έμφαση στη διάσταση της καινοτομικότητας.

 Κατάθεση για ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων σχεδίων νόμου
για: 
• την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.
• την προώθηση της συμπαραγωγής θερμότητας-ηλεκτρισμού.
• τη ρύθμιση θεμάτων που συνδέονται με το υδροηλεκτρικό

έργο της Μεσοχώρας.
• την έρευνα και εκμετάλλευση λατομείων.
• την προώθηση ενεργειακών επενδύσεων με χρηματοδότηση

από τρίτους.
• την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων.
• τη σύσταση Σώματος Εθελοντών Συμβούλων Μικρών Επιχει-

ρήσεων.
• το Θεσμικό πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογίας.
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• τα θέματα Ασφάλειας, Ελέγχου, επανελέγχου Εσωτερικών
Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης.

• την κύρωση της Συμφωνίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρα-
τίας, της Δημοκρατίας της Τουρκίας και της Ιταλικής Δημοκρα-
τίας σχετικώς με την ανάπτυξη του διαδρόμου μεταφοράς
Φυσικού Αερίου Τουρκία - Ελλάδα - Ιταλία.

• την κύρωση του Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Κυβέρ-
νησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της Κυβέρνησης της
Δημοκρατίας του Αζερμπαϊτζάν στον τομέα του Φυσικού Αε-
ρίου και του Πετρελαίου.

• την ενοποίηση των αγορανομικών προστίμων.
• τις προϋποθέσεις άσκησης μεσιτικού επαγγέλματος.
• την ασφαλιστική εκκαθάριση, την αντασφάλιση και τα όρια

αποζημιώσεων.
• την αναμόρφωση της νομοθεσίας περί εμπορικών σημάτων

και υλοποίηση του Παρατηρητηρίου Σημάτων.
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Συμμετοχή στην 9η Ευρω-Μεσογειακή 
Κοινοβουλευτική Συνέλευση, 

στην Πορτογαλία
Λισσαβόνα, 6 Νοεμβρίου 2007

Ομιλία του Προέδρου 
της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνελεύσεως - 

Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στην 9η Ευρω-Μεσογειακή Συνάντηση 
των 37 υπουργών Εξωτερικών

«Ως πρόεδρος της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέ-
λευσης και ως Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, θεωρώ ιδιαίτερη
τιμή τη συμμετοχή μου στη σημερινή Διάσκεψη.  

Η συμμετοχή μου εδώ, σήμερα, είναι και συμβολική και ουσια-
στική: Η Αθήνα, τον Μάρτιο του 2004, φιλοξένησε την εναρκτήρια συ-
νεδρίαση της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, ενώ
στην Αθήνα το Μάρτιο 2008 πραγματοποιείται η ολομέλεια με την ολο-
κλήρωση της θητείας του πρώτου προεδρείου της. 

Από τα μέσα της δεκαετίας του '90, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με τη
στήριξη των χωρών-μελών, ανέλαβε σειρά πρωτοβουλιών για την ενί-
σχυση των σχέσεων με τις χώρες της Μεσογείου, της Νοτιοανατολι-
κής Ευρώπης και του Ευξείνου Πόντου.  

Τα πρώτα επιτεύγματα είναι ήδη εμφανή.  
Έχοντας υπηρετήσει ως υπουργός Ανάπτυξης με αρμοδιότητα και

την ενέργεια, κατά την περίοδο 2004-2007, συμμετείχα μαζί με τον
αρμόδιο Επίτροπο για την ενέργεια Άντρις Πιμπαλγκς και τους υπουρ-
γούς ενέργειας στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν, τον Οκτώβριο
του 2005, στην Αθήνα, στην υπογραφή της Συνθήκης για την ίδρυση
της πρώτης περιφερειακής αγοράς ενέργειας στον κόσμο.  

Της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. 
Στις αρχές του 2007, μαζί με τον συνάδελφο Ιταλό υπουργό κ.

Πιερ Λουίτζι Μπερσάνι και σε συνέχεια της πρωτοβουλίας του Προ-
έδρου Πρόντι, προτείναμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ίδρυση και
λειτουργία και μιας δεύτερης ενεργειακής αγοράς, της Ενεργειακής
Κοινότητας των Ευρω-Μεσογειακών Χωρών. 

Όπως γνωρίζετε, η Ευρω-Μεσογειακή Κοινοβουλευτική Συνέ-
λευση (ΕΜΚΣ) αποτελεί το κοινοβουλευτικό όργανο της διαδικασίας
της Βαρκελώνης, με στόχο τη στήριξη πρωτοβουλιών για την εδραί-
ωση της ειρήνης στην περιοχή και την ισόρροπη ανάπτυξη των
χωρών που συμμετέχουν.  

Ο Ευρω-Μεσογειακός διάλογος, σήμερα, αποτελεί προτεραιότητα
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για την Ευρώπη και τις χώρες της περιοχής. Ωστόσο, θα πρέπει να
συμπληρώνεται με πρωτοβουλίες και δράσεις και να οδηγεί σε συγ-
κεκριμένα αποτελέσματα. 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η μεσογειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, παράγει ήδη θετικά αποτελέσματα και διαμορφώνει νέες
προοπτικές για τις χώρες της Μεσογείου.  

Με τη δημιουργία ζώνης Ελευθέρου Εμπορίου μέχρι το 2010,
ανοίγουν νέες αγορές 300 εκατομμυρίων πολιτών-καταναλωτών και
οικοδομούνται γέφυρες ανταλλαγών και συνεργασιών με ακόμη πε-
ρισσότερες αγορές.  

Υπάρχουν μεγάλα περιθώρια για συνεργασία στους τομείς της
βιομηχανίας, της ενέργειας, του περιβάλλοντος, των μεταφορών, των
τηλεπικοινωνιών και των νέων τεχνολογιών. 

Η ενδυνάμωση της κοινοβουλευτικής διάστασης της Ευρω-Μεσο-
γειακής Συνεργασίας μπορεί και πρέπει να συμβάλει στην ενίσχυση
των πρωτοβουλιών των κυβερνήσεων. Όλοι συμφωνούμε στις προ-
τεραιότητες και τους στόχους μας. Η ατζέντα είναι γνωστή: Πολιτι-
σμός, ενέργεια και περιβάλλον, μετανάστευση, απασχόληση,
επενδύσεις, μείωση της ανεργίας. Θα πρέπει να συνεχίσουμε τη συ-
στηματική προσπάθεια, προωθώντας πολιτικές και δράσεις, μέχρι την
ολομέλεια του Μαρτίου του 2008, στην Αθήνα. 

Σε θεσμικό επίπεδο, θα εισηγηθούμε τον προϋπολογισμό και τη
δημιουργία κεντρικής γραμματείας για την αποτελεσματική διεξαγωγή
των εργασιών.  

Παράλληλα, οι επιμέρους επιτροπές εργάζονται για τις εισηγήσεις
που θα προωθηθούν στην ολομέλεια των Αθηνών:  
• Στο πλαίσιο της πολιτικής επιτροπής συζητείται η κατάσταση

στη Μέση Ανατολή και ο κώδικας συμπεριφοράς για την καταπο-
λέμηση της τρομοκρατίας.  

• Η επιτροπή οικονομικών έχει επιφορτιστεί με την προώθηση
των ενεργειακών θεμάτων, αλλά και με ζητήματα εκπαίδευσης ως
μοχλού για την αύξηση των επενδύσεων και τη δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας.  

• Η επιτροπή πολιτισμού έχει αναλάβει την ευθύνη για τη συμμε-
τοχή μας στον παγκόσμιο διάλογο των πολιτισμών, αλλά και στο
σύγχρονο ρόλο των Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας. Ιδιαίτερη έμ-
φαση δίνεται στις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών και κυρίως
σε πολικές διαχείρισης υδάτων. 

• Τέλος η ad hoc επιτροπή για τα δικαιώματα της γυναίκας θα
παρουσιάσει το δεκάλογο ιδανικών πρακτικών για την προώθηση
των πολιτικών ισότητας. 
Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών

της Ευρωπαϊκής Ενώσεως, κυρίες και κύριοι υπουργοί Εξωτε-
ρικών. 

954



Η Μεσόγειος ήταν και παραμένει χώρος συνάντησης της Ανατο-
λής με τη Δύση και του Βορρά με το Νότο.  

Χώρος ζύμωσης των Παραδόσεων και των Πολιτισμών του Κό-
σμου.  

Χώρος πρόκλησης και πρόσκλησης για οικονομικές, πολιτισμικές
και πολιτικές συνεργασίες.  

Η Μεσόγειος ήταν και παραμένει γέφυρα επιχειρηματικών και εμ-
πορικών συναλλαγών της Ευρώπης με την Μέση Ανατολή, την Ασία
και τη Βόρειο Αφρική. Αυτή είναι η ιστορική πραγματικότητα. Και σ’
αυτήν ακριβώς την πραγματικότητα καλούμαστε τώρα να σχεδιά-
σουμε και να αναλάβουμε νέες δράσεις. 

Η ολομέλεια του Μαρτίου του 2008, στην Αθήνα, αποτελεί σταθμό
για την περαιτέρω προώθηση της διαδικασίας της Βαρκελώνης. Σ’
αυτή την πρόκληση να είστε βέβαιοι ότι θα ανταποκριθούμε.» 
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Το πρώτο υβριδικό σύστημα 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

στην Ελλάδα 
Αθήνα, 28 Οκτωβρίου 2008

Ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Σιούφας χαιρέτισε τη θε-
μελίωση του νέου υβριδικού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας στην Ικαρία της Σάμου, που είναι υδροηλεκτρικό και αιολικό,
από την εταιρία ΔΕΗ Ανανεώσιμες Πηγές ΑΕ. 

Πρόκειται για μια καινοτόμο επένδυση στη νησιωτική Ελλάδα, ένα
έργο παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές που δεν επιβα-
ρύνουν το περιβάλλον. Μέρος της παραγόμενης ενέργειας από το αι-
ολικό πάρκο θα χρησιμοποιείται για άντληση και αποθήκευση νερού,
που θα μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω υδροστροβίλων,
όποτε κρίνεται απαραίτητο. 

Είναι το πρώτο έργο αυτού του τύπου στη χώρα μας, έργο το
οποίο συνέτρεξε ο κ. Δ. Σιούφας από την προηγούμενη θέση του ως
υπουργός Ανάπτυξης, προωθώντας τις διαδικασίες για το σχεδιασμό
και την υλοποίησή του. Τον Πρόεδρο της Βουλής εκπροσώπησε ο ει-
δικός συνεργάτης του και πρώην Γενικός Γραμματέας Βιομηχανίας κ.
Σπύρος Παπαδόπουλος. 

Ο χαιρετισμός του κ. Δ. Σιούφα έχει ως εξής: 
«Η σημερινή μέρα είναι σπουδαία και σημαντική για το νησί της

Ικαρίας και τους κατοίκους της. Θεμελιώνεται μια σημαντική παραγω-
γική ενεργειακή μονάδα, υβριδικού τύπου, εδώ στην Κάτω Προ-
εσπέρα της Ικαρίας. 

Η ηλεκτρική υβριδική μονάδα είναι μια σημαντική κατάκτηση για
το ηλεκτρικό σύστημα της Χώρας. Επιπλέον, με αυτό το καινοτόμο
έργο, μια νέα εποχή ανοίγεται για την Ικαρία, μια από στις περιφερει-
ακές μειονεκτικές περιοχές της Χώρας. Αφενός εξασφαλίζεται η ενερ-
γειακή αυτονομία του νησιού, αφετέρου δε προκύπτουν
πολλαπλάσιες αναπτυξιακές επιπτώσεις για ολόκληρο το νησί με τα
παράπλευρα έργα που κατασκευάζονται. 

Ως υπουργός ανάπτυξης αγκάλιασα αυτό το έργο και παρακο-
λουθώ μέχρι σήμερα συστηματικά και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πο-
ρεία του. Σας στέλνω τα συγχαρητήρια και τις θερμές ευχές μου για
την ταχεία ολοκλήρωση του έργου.»
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Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 
υιοθέτησε την πρόταση 

του Προέδρου της Βουλής 
Δημήτρη Σιούφα, 

της 19ης Φεβρουαρίου του 2009 
της Ευρω-Μεσογειακής 

Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης, 
για τη σύσταση

Ευρωμεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας. 
Την πρότεινε ως υπουργός Ανάπτυξης

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2009

Από το Τμήμα Κοινοβουλευτικής Πληροφόρησης της Διεύθυνσης
Επικοινωνίας της Βουλής των Ελλήνων εκδόθηκε η ακόλουθη ανα-
κοίνωση:

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο υιοθέτησε την πρόταση που είχε κα-
ταθέσει ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Δημήτρης Σιούφας
υπό την ιδιότητα του Προεδρεύοντος της Ευρωμεσογειακής Κοινο-
βουλευτικής Συνέλευσης (ΕΜΚΣ) και συμπεριέλαβε στο Ψήφισμά του
της 19ης Φεβρουαρίου 2009 σχετικά με τη Διαδικασία της Βαρκελώ-
νης: Ένωση για τη Μεσόγειο με την εξής αναφορά (παρ. 25):

«…χαιρετίζει την πρόταση που περιέχεται στην τελική δήλωση
της προεδρίας της τέταρτης συνόδου ολομέλειας της ΕΜΚΣ, της
27ης και 28ης Μαρτίου 2008, για τη δημιουργία μιας Ευρωμεσογει-
ακής Ενεργειακής Κοινότητας με την υποστήριξη της ΕΜΚΣ, ανα-
γνωρίζει τη σημασία της ενίσχυσης της συνεργασίας στον τομέα
της ενέργειας μεταξύ των ευρωμεσογειακών εταίρων και την
ανάγκη ανάπτυξης μιας περιφερειακής αγοράς ενέργειας με
σκοπό την υλοποίηση μεγάλων έργων ανανεώσιμων πηγών ενέρ-
γειας και ενεργειακών υποδομών στην ευρωμεσογειακή ζώνη…»

Η πρόταση για τη δημιουργία της Ευρωμεσογειακής Κοινό-
τητας υποβλήθηκε, για πρώτη φορά, από τον κ. Δημήτρη Σι-
ούφα, κατά την θητεία του ως υπουργού Ανάπτυξης, στις 17
Νοεμβρίου του 2006, στα Σκόπια.

Στη συνέχεια, ακολούθησε ανάλογη πρωτοβουλία και του πρώην
Πρωθυπουργού της Ιταλική Δημοκρατίας κ. Ρομάνο Πρόντι προς τους
πρωθυπουργούς των χωρών της Ε.Ε.

Η ίδρυση της Ευρωμεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας θα συμ-
βάλει στην ενίσχυση της συνεργασίας των χωρών της Μεσογείου, την
ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού, την προώθηση μεγάλης κλί-
μακας ενεργειακών επενδύσεων, ιδίως στους τομείς των Ανανεώσι-
μων Πηγών Ενέργειας και του Φυσικού Αερίου, καθώς και πολιτικών
για την αναβάθμιση του περιβάλλοντος στην ευρύτερη περιοχή.
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Νέος υδροηλεκτρικός σταθμός της ΔΕΗ 
στο Λεοντάρι Καρδίτσας

Αθήνα, 26 Απριλίου 2009

Ομιλία του Προέδρου της Βουλής των Ελλήνων 
και Βουλευτή Καρδίτσας
ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΙΟΥΦΑ

στα εγκαίνια του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Σμοκόβου της ΔΕΗ
στο Λεοντάρι Καρδίτσας

«Τον Οκτώβριο του 2005 θεμελιώσαμε, σε αυτό το σημείο, τον
Υδροηλεκτρικό Σταθμό Σμοκόβου. Ένα μεγάλο έργο, ισχύος 10,4
MW, συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ. ευρώ, που χρηματοδοτή-
θηκε από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του
Υπουργείου Ανάπτυξης με συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και του Ελληνικού Δημοσίου. 

Ήμασταν τότε εδώ ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Γιώργος Σαλαγ-
κούδης, ο Υφυπουργός Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων Σπύ-
ρος Ταλιαδούρος, οι Βουλευτές του Νομού Κώστας Τσιάρας, Νίκος
Σαλαγιάννης και Ντίνος Ρόβλιας, ο Γενικός Γραμματέας Περιφέ-
ρειας Θεσσαλίας Φώτης Γκούπας, ο Νομάρχης Καρδίτσας Βασίλης
Αναγνωστόπουλος, ο Δήμαρχος Ταμασίου Βασίλης Μόσχος και
εκπρόσωποι των τοπικών Αρχών. Εκ μέρους της ΔΕΗ Α.Ε. είχαν πα-
ρευρεθεί, ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου Γιάννης Παλαι-
οκρασσάς, ο Διευθύνων Σύμβουλος Δημήτρης Μανιατάκης και
ανώτατα στελέχη της Επιχείρησης. 

Με την υλοποίηση του έργου αυτού, γίνεται ένα ακόμη σημαντικό
βήμα, για την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο
ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας. Μια προσπάθεια, που μέσα σε 5 χρό-
νια, οδήγησε στον τριπλασιασμό της εγκατεστημένης ισχύος ΑΠΕ
από 430 MW σε 1300 MW σήμερα.

Από την πρώτη στιγμή της αδειοδότησης και της κατασκευής του,
ως Υπουργός Ανάπτυξης, στήριξα με θέρμη και παρακολούθησα
στενά την υλοποίηση του σταθμού. Σήμερα, περίπου 4 χρόνια μετά,
είμαστε εδώ με τον υπουργό Ανάπτυξης Κωστή Χατζηδάκη και τον
Πρόεδρο της ΔΕΗ ΑΕ Τάκη Αθανασόπουλο, για να εγκαινιάσουμε,
όλοι μαζί, ένα σημαντικό έργο για την Καρδίτσα και τη Θεσσαλία. Ένα
έργο με σημαντική ενεργειακή, αρδευτική, υδρευτική και περιβαλλον-
τική διάσταση. 

Ο Πρόεδρος της ΔΕΗ ανέλυσε τα τεχνικά χαρακτηριστικά τόσο
του σταθμού που εγκαινιάζουμε σήμερα, όσο και ακόμη δυο υπό κα-
τασκευή υδροηλεκτρικών σταθμών στη λίμνη Σμοκόβου. Θα μου επι-
τρέψετε να αναφερθώ σε κάποιες ιδιαίτερες παραμέτρους αυτής της
πολύπλευρης επένδυσης για τον Τόπο μας και την ευρύτερη περιοχή: 
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1. Άρδευση
Το έργο αναμένεται να αποτελέσει ανάσα ζωής για τον αγροτικό
πληθυσμό της ευρύτερης περιοχής της Θεσσαλίας. Η παρατετα-
μένη λειψυδρία των τελευταίων ετών έχει σημαντικές συνέπειες
στην άρδευση των καλλιεργειών. Από την λίμνη Σμοκόβου εκτι-
μάται πως θα είναι δυνατή η άρδευση έκτασης 260.000 στρεμμά-
των γεωργικής γης.

2. Ύδρευση
Πολύτιμος είναι και ο υδρευτικός χαρακτήρας του έργου. Με την
ολοκλήρωση τη μελέτης ύδρευσης της ανατολικής πλευράς του
νομού (μελέτη ύδρευσης Σμοκόβου) θα γίνει δυνατή η ένταξη του
έργου στα χρηματοδοτικά προγράμματα. Έτσι, θα μπορέσει να
αρχίσει η κατασκευή δικτύου ύδρευσης, με το οποίο θα επιλυθούν
μόνιμα τα προβλήματα ύδρευσης σε δεκάδες δημοτικά διαμερί-
σματα της Καρδίτσας. 

3. Τουρισμός
Η κατασκευή της λίμνης Σμοκόβου δημιουργεί μια νέα δυναμική
τουριστικής ανάπτυξης, συμπληρωματική ως προς τη λίμνη Πλα-
στήρα. Στο Νομό Καρδίτσας υπάρχουν σήμερα δυο μεγάλες λί-
μνες (λίμνη Σμοκόβου & Πλαστήρα), ενώ κατασκευάζεται με
γρήγορους ρυθμούς και η λίμνη Συκιάς στον Αχελώο. Το δίκτυο
αυτών των λιμνών αναμένεται να αποτελέσει ξεχωριστό τουρι-
στικό προορισμό σε ολόκληρη τη χώρα. Για την τουριστική ανά-
πτυξή τους έχω προτείνει και είναι υπό σχεδιασμό η οδική
διασύνδεση αυτών των τριών λιμνών. Παράλληλα, γίνονται ενέρ-
γειες για να υπάρχει σωστή οικιστική ανάπτυξη στην περιοχή σε
συνεργασία με το Νομάρχη και τους τοπικούς φορείς και παρά-
γοντες.

4. Ενέργεια
Τα νερά του φράγματος Σμοκόβου, πέρα από την αρδευτική και
υδρευτική τους εκμετάλλευση, θα αξιοποιηθούν για την παρα-
γωγή καθαρής ενέργειας. Πρόκειται για «καθαρή» ενέργεια από
την αξιοποίηση μιας κατ’ εξοχήν Ανανεώσιμης Πηγής Ενέργειας
όπως είναι το υδάτινο δυναμικό. 

Σημειώνω ότι για την περαιτέρω αξιοποίηση της Λίμνης Σμοκόβου
και του υδάτινου δυναμικού της περιοχής έχει αρχίσει η κατασκευή
ακόμη δυο Υδροηλεκτρικών Σταθμών. Τα έργα αυτά, μαζί με τον με-
γάλο Υδροηλεκτρικό Σταθμό Πλαστήρα, τους μικρούς Υδροηλεκτρι-
κούς Σταθμούς ιδιωτών, τη δημιουργία ενός από τα μεγαλύτερα
αιολικά πάρκα της Χώρας (ισχύος 30 ΜW) στο Δήμο Μουζακίου, τα
Φωτοβολταϊκά Πάρκα του Δήμου Κάμπου και ιδιωτών, καθιστούν το
Νομό μας πρωτοπόρο στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
αλλά και σημαντική ηλεκτροπαραγωγό δύναμη. Είναι, άλλωστε, γνω-
στό ότι στο Νομό Καρδίτσας και το Δήμο Μουζακίου έχει εγκατασταθεί
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ένας από τους πρώτους Μικρούς Υδροηλεκτρικούς Σταθμούς της
Χώρας που λειτουργεί με τη μορφή εταιρίας λαϊκής βάσης με τη συμ-
μετοχή του Δήμου.

Σε αυτά είναι απαραίτητο να προστεθεί και η υλοποίηση του υδροη-
λεκτρικού έργου της Μεσοχώρας του Νομού Τρικάλων, ισχύος 162
MW. Ενός έργου μεγάλης εθνικής σημασίας, η κατασκευή του οποίου
ξεκίνησε το 1986 και στην πορεία εξελίχθηκε σε γεφύρι της Άρτας. Το
έργο αυτό βρίσκεται πλέον, μετά τη συνεργασία του υπουργείου Ανά-
πτυξης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τη ΔΕΗ και τους φορείς των κα-
τοίκων της περιοχής, στο τελευταίο στάδιο της υλοποίησής του.

Πάνω απ’ όλα, όμως, τα έργα αυτά έχουν μεγάλη συμβολή στην
τοπική οικονομία. Διασφαλίζουν την εισροή νέων επενδυτικών κεφα-
λαίων, στηρίζουν την απασχόληση με νέες θέσεις εργασίας και παρέ-
χουν οικονομικούς πόρους στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, καθώς με νόμο
του 2006 (Ν. 3468/2006) το 3% των εσόδων αποδίδεται στην Τοπική
Αυτοδιοίκηση.

Συγχαίρω τη ΔΕΗ ΑΕ, τη Διοίκηση και όλα τα στελέχη της, για την
γρήγορη και επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.

Συγχαίρω το υπουργείο Ανάπτυξης, τον υπουργό Κωστή Χατζη-
δάκη και τον πρώην υπουργό Χρήστο Φώλια που αγκάλιασαν και
εκείνοι το έργο και εργάστηκαν συστηματικά για την περάτωσή του. 

Θέλω, τέλος, να συγχαρώ την Νομαρχιακή και Τοπική Αυτοδιοί-
κηση και όλους όσοι μόχθησαν για να φτάσουμε στο αίσιο αυτό απο-
τέλεσμα και παρακαλώ τους μηχανικούς να θέσουν σε λειτουργία τον
υδροηλεκτρικό σταθμό.»
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Έργα μακράς πνοής στην Καρδίτσα: 2004-2009
Αθήνα, 1η Οκτωβρίου 2009 

Στα πεντέμισι χρόνια που πέρασαν επιτελέσαμε με πείσμα και
αφοσίωση έργο μακράς πνοής, έργο που ξεκινήσαμε το 2004. Μέσα
σε πεντέμισι, μόλις, χρόνια έγιναν πράξη μεταρρυθμίσεις και
έργα που καμιά κυβέρνηση των τελευταίων δεκαετιών δεν επι-
χείρησε. 

Εργαστήκαμε εντατικά για να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα της
Καρδίτσας. Μαζί καταφέραμε πάρα πολλά. Μπορούμε να κάνουμε
ακόμη περισσότερα. Απ’ όσα έγιναν, ενδεικτικά και μόνον, αναφέρω:

Ι.    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
1. Δημιουργήθηκε τo μεγαλύτερο σε μέγεθος πρόγραμμα ανάπτυ-

ξης που έγινε στο Νομό, το 2ο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα
της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Καρδίτσας (ΕΑΠΝΑ 2), με
προϋπολογισμό 57,2 εκατ. ευρώ. 

2. Εντάχθηκε ο Νομός μας στο «Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώ-
σιμης Ανάπτυξης Πίνδου» με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ. 

3. Δημιουργήθηκε το Πιλοτικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αργιθέας
και των Αγράφων του Νομού Καρδίτσας. 

4. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το μεγάλο Επιχειρη-
σιακό Περιφερειακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλά-
δας - Ηπείρου για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013,
ύψους 1,8 δισ. ευρώ. 

ΙΙ.   ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΣΤΟ ΝΟΜΟ 
5. Μπήκε στο στάδιο της ολοκλήρωσης το έργο της εκτροπής του

Αχελώου. Ένα έργο που  προτίθεται να σταματήσει το ΠΑΣΟΚ.  
6. Ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για την επέκταση του αγωγού φυ-

σικού αερίου στην Καρδίτσα και τα Τρίκαλα, προϋπολογισμού
53 εκατ. ευρώ. 

7. Εγκρίθηκε η κατασκευή των νέων κτηριακών εγκαταστάσεων
της Αστυνομικής Διεύθυνσης του Νομού Καρδίτσας, συνολι-
κής επιφάνειας 3.500 τετραγωνικών μέτρων. Το έργο έχει προ-
ϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ.

8. Υπεγράφη η σύμβαση για το νέο Διοικητήριο του Νομού Καρδί-
τσας.

9. Εγκρίθηκε η επέκταση της Σχολής Δοκίμων Αστυφυλάκων
Καρδίτσας, έργο ύψους 13 εκατ. ευρώ. 

10. Αντιμετωπίστηκε το ζήτημα της οσμής, που αναπτύσσεται κατά
τους θερινούς μήνες στο πόσιμο νερό της Λίμνης Πλαστήρα.

11. Η Νομαρχία Καρδίτσας ενισχύθηκε οικονομικά με 300.000 ευρώ
για την ολοκλήρωση της μελέτης ύδρευσης της ανατολικής
πλευράς του νομού Καρδίτσας (μελέτη ύδρευσης Σμοκόβου). 
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12. Ενισχύθηκε με 2,8 εκατ. ευρώ η Βιομηχανική Περιοχή Καρδί-
τσας. Δημιουργήθηκε υποσταθμός για την τροφοδοσία της με
ηλεκτρικό ρεύμα. Μειώθηκε η τιμή των βιομηχανικών οικοπέδων
κατά 20%. Θεμελιώθηκε το Κέντρο Εξυπηρέτησης των εγκατε-
στημένων επιχειρήσεων.

13. Εκσυγχρονίσθηκε το Δίκτυο της ΔΕΗ στο Νομό και ο Νομός κα-
τέστη πρωτοπόρος στη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
και σημαντική ηλεκτροπαραγωγός δύναμη.

14. Εγκαινιάστηκε ο Υδροηλεκτρικός Σταθμός Σμοκόβου, ένα με-
γάλο έργο, ισχύος 10,4 MW, συνολικού προϋπολογισμού 11 εκατ.
ευρώ. 

15. Ιδρύθηκε και λειτουργεί το Κέντρο Έρευνας, Τεχνολογίας και
Ανάπτυξης Θεσσαλίας (Κ.Ε.ΤΕ.Α.Θ.). Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας
και Διαχείρισης Αγροοικοσυστημάτων,  έχει έδρα την Καρδίτσα.

16. Δημιουργήθηκε ο Περιφερειακός Πόλος Καινοτομίας Θεσσα-
λίας με στόχο τη στήριξη της στρατηγικής ανάπτυξης της Περι-
φέρειας.

ΙΙΙ.  ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ
17. Μέσα από τα προγράμματα ΕΑΠΝΑ 2 και ΠΙΝΔΟΣ εκσυγχρονί-

ζεται ολόκληρο το οδικό δίκτυο του Νομού και ιδιαίτερα των
ορεινών και μειονεκτικών περιοχών της Αργιθέας και των Αγρά-
φων του Νομού Καρδίτσας. 

18. Ξεκίνησε η κατασκευή του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελ-
λάδος (Ε-65), προϋπολογισμού 1,6 δισ. ευρώ. που διέρχεται από
το Νομό μας 

19. Εξασφαλίστηκαν οι πιστώσεις ύψους 1,8 εκατ. ευρώ για την ολο-
κλήρωση της μελέτης της σήραγγας Τυμπάνου. 

20. Εγκρίθηκε χρηματοδότηση 400.000 ευρώ, μέσω του ΕΑΠΝΑ 2,
για την πραγματοποίηση προμελέτης για την ορεινή διασύν-
δεση των Τριών Λιμνών Σμοκόβου - Πλαστήρα - Συκιάς.

ΙV.  ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΡΟΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ
21. Ενεργοποιήθηκε το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007

- 2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής», το οποίο προβλέπει έργα συ-
νολικού ύψους έως 61,4 εκατ. Ευρώ.

22. Εγκρίθηκαν 19 εκατ. ευρώ για τη δημοπράτηση του έργου «Αρ-
δευτικά έργα Σμοκόβου - Κατασκευή 20 μικρών φραγμάτων
στους Νόμους Καρδίτσας και Φθιώτιδας». Με το έργο αυτό
υδροδοτούνται 55 οικισμοί και αρδεύονται 171.000 στρέμματα του
θεσσαλικού κάμπου. 

23. Εγκρίθηκε ο εκσυγχρονισμός του δικτύου άρδευσης Ταυρω-
πού, προϋπολογισμού 2,6 εκατ. ευρώ, με χρηματοδότηση από
το ΕΑΠΝΑ 2.

24. Το σύνολο των Δημοτικών Διαμερισμάτων των Δήμων Καλλιφω-
νίου, Μενελαΐδας και Ταμασίου εντάχθηκε στις περιοχές εφαρμο-
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γής των Ολοκληρωμένων Προγραμμάτων Ανάπτυξης Αγροτικού
Χώρου (ΟΠΑΑΧ).

25. Λόγω ειδικών συνθηκών λειψυδρίας για το 2008 εξασφαλίστηκαν
200.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των επτά (7) Τοπικών Ορ-
γανισμών Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) του Νομού Καρδίτσας. 

26. Επιλύθηκε το ζήτημα σχετικά με την αστοχία στη δάσωση γε-
ωργικών εκτάσεων σε ορεινές περιοχές του Νομού Καρδίτσας
εξ αιτίας ακραίων κλιματικών συνθηκών.

27. Αντιμετωπίστηκε θετικά το θέμα της ενεργοποίησης των δι-
καιωμάτων ενιαίας ενίσχυσης για όλες τις καλλιέργειες οπωρο-
κηπευτικών. 

V.   ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, 
      ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ 
28. Προχωρούν τα έργα της συντήρησης του Δικαστικού Μεγάρου

Καρδίτσας και της ανέγερσης νέας πτέρυγας, στη θέση των
παλαιών φυλακών, με τον προϋπολογισμό τους να ανέρχεται στα
2,5 εκατ. ευρώ. 

29. Υπογράφηκε σύμβαση ύψους 685 χιλιάδων ευρώ για τη ριζική
ανακαίνιση του κτηρίου του Εργατικού Κέντρου Καρδίτσας. 

30. Ολοκληρώθηκαν τα έργα συντήρησης και εξωραϊσμού του Γε-
νικού Νοσοκομείου Καρδίτσας.

31. Ολοκληρώθηκε ο εκθεσιακός χώρος και η προμήθεια του εξοπλι-
σμού του νέου Αρχαιολογικού Μουσείου Καρδίτσας, για το
οποίο από το 2004 έως και σήμερα έχουν διατεθεί 1,2 εκατ.
ευρώ. 

32. Δημιουργείται πειραματικό σχολείο στο Φανάρι, ένα από τα
6 σε όλη την Ελλάδα.

33. Εξασφαλίστηκε χρηματοδότηση 300.000 ευρώ από το Υπουργείο
Εσωτερικών για την κατασκευή αποδυτηρίων στο δημοτικό
στάδιο Καρδίτσας.

34. Εξασφαλίστηκαν 500.000 ευρώ για την κατασκευή της ανα-
τολικής κερκίδας του Δημοτικού Σταδίου Καρδίτσας.

35. Ολοκληρώθηκαν τα Κλειστά Γυμναστήρια στο Μουζάκι, τον
Παλαμά, τους Σοφάδες. 

36. Δημιουργήθηκαν τμήματα στην ειδικότητα “Τεχνιτών Αερίων
Καυσίμων (φυσικού αερίου)” στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθη-
τείας του ΟΑΕΔ στην Καρδίτσα και στα Τρίκαλα.

37. Αναβαθμίστηκε το Κέντρο Περίθαλψης Παιδιών Καρδίτσας
(ΚΕΠΕΠ) και κατασκευάζεται ο  βρεφονηπιακός σταθμός της
Εργατικής Εστίας. 

38. Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του Αθλητικού Κέντρου Βαρέων
Αθλημάτων – Πάλης «Ολυμπιονίκη Κώστα Θάνου» του Δήμου
Καρδίτσας. 
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VI.  ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
39. Έγινε πράξη το πάγιο αίτημα των επιχειρήσεων της Περιοχής

Μουζακίου για ταμειακή και ιατρική υπαγωγή στο ΤΕΒΕ Καρ-
δίτσας.

40. Εγκρίθηκε η πολεοδόμηση χώρων των στρατοπέδων
«Κιούση» και «Λιουμάκη» της Καρδίτσας. 

41. Το Στρατόπεδο Ρούσου αξιοποιήθηκε και μετατράπηκε σε Κέν-
τρο Εκπαίδευσης Στρατονομίας με σημαντικές επιπτώσεις στην
ανάπτυξη του Νομού.

42. Εξομοιώθηκαν οι συντάξεις των αναπήρων ειρηνικής περιόδου
με τις συντάξεις των αναπήρων πολέμου.

43. Καθιερώθηκε η 9η Μαρτίου ως δημόσια εορτή τοπικής σημασίας
για το Νομό Καρδίτσας προς τιμή των ηρώων του Υψώματος 731.

44. Τέθηκε σε λειτουργία το Κέντρο Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλι-
κών Δυτικής Θεσσαλίας στην Καρδίτσα. Πρωτοποριακή επέν-
δυση ύψους 2,5 εκατ. ευρώ.

45. Παραχωρήθηκε στο Επιμελητήριο Καρδίτσας έκταση 22
στρεμμάτων για την ανέγερση σύγχρονου Εκθεσιακού και Συνε-
δριακού Κέντρου και κτιρίου διοίκησης.

46. Ιδρύθηκε Εφορία (ΔΟΥ) στον Παλαμά, πάγιο αίτημα του Δήμου
και των κατοίκων του.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ 
Την 4η Οκτωβρίου θα γίνουν οι σημαντικότερες εκλογές της Με-

ταπολίτευσης. Εκλογές που θα κρίνουν το μέλλον της Χώρας για όλα
τα επόμενα χρόνια. Στη Νέα Δημοκρατία έχουμε την εμπειρία και το
σχέδιο για να οδηγήσουμε την Ελλάδα σε μια νέα τροχιά ανάπτυξης. 

Δε χωρά αμφιβολία πως τα θεμέλια μιας υγιούς οικονομίας χτίζον-
ται με διαρθρωτικές αλλαγές που διασφαλίζουν την οικονομική ανά-
πτυξη. Αυτές οι αλλαγές πρέπει να προχωρήσουν. Αλλαγές τώρα, όχι
αύριο, που είναι απαραίτητες για να μας βρει η επόμενη ημέρα με μια
οικονομία νοικοκυρεμένη, ανταγωνιστική, δυναμική. Αλλαγές, όχι γιατί
τις ζητάει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γιατί τις έχει ανάγκη ο Τόπος. 

Η ώρα των εκλογών της 4ης Οκτωβρίου είναι ώρα ευθύνης. Σας
καλώ όλες και όλους να δείτε την πραγματικότητα και, ψύχραιμα και
αντικειμενικά, να πάρετε την καλύτερη απόφαση για τη διακυβέρνηση
της Χώρας μας στηρίζοντας τη Νέα Δημοκρατία και τον Κώστα Καρα-
μανλή για να σχηματίσει την τρίτη συνεχόμενη Κυβέρνηση, Κυβέρ-
νηση για όλους τους Έλληνες.
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Η Τεχνόπολη «Ακρόπολις» της Αθήνας
Ένα σημαντικό έργο, το οποίο ναυάγησε

Η Τεχνόπολη θεσσαλονίκης 
Ένα σημαντικό έργο, που προχώρησε και αναπτύσσεται

Φιλοδοξία μου, όπως και του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ, Γιώργου Σου-
φλιά, ήταν να αποκτήσει η Αθήνα μια ΤΕΧΝΟΠΟΛΗ, η οποία θα στέ-
γαζε όλες τις επιχειρήσεις πληροφορικής της χώρας, με προοπτική,
να δημιουργηθεί μία τουλάχιστον Σίλικον Βάλεϋ στη χώρα μας.

Για το σκοπό αυτό κινηθήκαμε γρήγορα και αποτελεσματικά.
Στις 28 Σεπτεμβρίου 2004, δημοσιεύεται ο νόμος 3263, με τον

οποίο τίθενται οι βάσεις, στο άρθρο 11, για να δημιουργηθεί η Τεχνό-
πολη ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ με εκτιμώμενο τότε κόστος επενδύσεων που
έφτανε τα 140 εκατ. ευρώ.

Ακολουθεί η κοινή υπουργική απόφαση δική μου και του Γιώργου
Σουφλιά, για τον καθορισμό της έκτασης και των ορίων της ΒΕΠΕ (Τε-
χνόπολη - Ακρόπολις) στα διοικητικά όρια της Κοινότητας Αφιδνών
του νομού Αττικής, έγκριση του φορέα της και της μελέτης περιβαλ-
λοντικών επιπτώσεων, η οποία δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως στις 13 Δεκεμβρίου του 2004.

Με τις αποφάσεις μου της 18.11.2005 και 12.12.2005 δίνεται πα-
ράταση της προθεσμίας υποβολής της πολεοδομικής μελέτης και του
κανονισμού λειτουργίας της Τεχνόπολης μέχρι 13.06.2006.

Με την κοινή υπουργική απόφαση, δική μου και του Γιώργου Σου-
φλιά, στις 29.12.2006 καθορίστηκε η ανώτατη δόμηση της Τεχνόπο-
λης στα 108.000 τ.μ. και τα όρια της περιοχής της στα 216 στρέμματα.

Ακολουθούν τα Π.Δ., το 336 της 24.07.2007, και 619 της
19.12.2008 του Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ Γιώργου Σουφλιά, τα οποία δρο-
μολογούν την εξέλιξη της δημιουργίας της Τεχνόπολης «Ακρόπολις».

Δυστυχώς οι μετέπειτα εξελίξεις ανέτρεψαν τον όλο σχεδιασμό με
συνέπειες να φθάσει το όλο σχέδιο σε αξεπέραστα εμπόδια.

Επαναλαμβάνω δυστυχώς.
Αντίθετη ακριβώς πορεία ακολούθησε το άλλο σχέδιο με την Τε-

χνόπολη της Θεσσαλονίκης, της οποίας πραγματοποίησα και τα εγ-
καίνια λειτουργίας της στις 12.07.2007. Η Θεσσαλονίκη απέκτησε το
πρώτο Πάρκο Επιχειρήσεων Υψηλής Τεχνολογίας. Αισθάνομαι ιδιαί-
τερα υπερήφανος γι’ αυτό. Όπως επίσης και για τη θεσμοθέτηση και
έναρξη των λειτουργιών της Αλεξάνδρειας Ζώνης Καινοτομίας Θεσ-
σαλονίκης.
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Πρόταση για ίδρυση 
της Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας

Αθήνα, 20 Μαΐου 2013

Με αφορμή τη μεθαυριανή σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου
με βασικό θέμα την ενέργεια, ο πρώην Πρόεδρος της Βουλής και
πρώην Υπουργός Ανάπτυξης κ. Δημήτρης Σιούφας έκανε την
ακόλουθη δήλωση:

«Η σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου με βασικό θέμα την
ενέργεια και έμφαση στις ενεργειακές επενδύσεις και στις διεθνείς
ενεργειακές διασυνδέσεις παρέχει μια σημαντική ευκαιρία στον πρω-
θυπουργό κ. Αντώνη Σαμαρά να επαναφέρει μια σημαντική πρωτο-
βουλία της Ελλάδας και της Ιταλίας στην περίοδο 2006-2009 που
κινείται στο πλαίσιο της γενικότερης Ευρωπαϊκής ενεργειακής στρα-
τηγικής.

Αναφέρομαι στην πρόταση για την ίδρυση της Ευρω-Μεσογει-
ακής Ενεργειακής Κοινότητας με μέλη τις 27 χώρες-μέλη της Ευρω-
παϊκής Ένωσης και τις 10 χώρες της Μεσογείου.

Θεωρώ εξάλλου ιδιαίτερα θετικό και ενισχυτικό προς την ίδια κα-
τεύθυνση γεγονός, το πρόσφατο ψήφισμα το Ευρωπαϊκού Κοινοβου-
λίου για τον ενεργειακό χάρτη του 2050 που εισηγήθηκε η Ελληνίδα
ευρωβουλευτής κ. Νίκη Τζαβέλα.

Αναμφισβήτητα με τον ενεργειακό χάρτη για το 2050 τίθενται ιδι-
αίτερα φιλόδοξοι ενεργειακοί στόχοι για την περαιτέρω διείσδυση των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την
εξοικονόμηση ενέργειας και την ενίσχυση της ενεργειακής συνεργα-
σίας τόσο μεταξύ των χωρών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο
και με τις όμορες χώρες από τις οποίες παράγονται η διακινούνται
ενεργειακοί πόροι προς τις Ευρωπαϊκές αγορές.

Γι’ αυτούς τους λόγους επαναφέρω την πρόταση για την ίδρυση
της Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας με μέλη τις 27
χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 10 χώρες της Μεσο-
γείου.

Υπενθυμίζω ότι η Ελλάδα πρωταγωνίστησε το 2005 ώστε τον
Οκτώβριο του ίδιου έτους να υπογραφεί η Συνθήκη στην Αθήνα
με την οποία ιδρύθηκε, και από την 1η Ιουλίου του 2006 έχει τεθεί
σε λειτουργία, η Ενεργειακή Κοινότητα της Νοτιοανατολικής Ευ-
ρώπης, η πρώτη περιφερειακή αγορά ενέργεια παγκοσμίως.

Από το Νοέμβριο του 2006, έχω καταθέσει την πρόταση, κατά το
πρότυπο της Ενεργειακής Κοινότητας της Νοτιανατολικής Ευρώπης
να ιδρυθεί κα μια δεύτερη περιφερειακή ενεργειακή αγορά, η Ευρω-
Μεσογειακή Ενεργειακή Κοινότητα. Ανάλογη πρωτοβουλία ανέλαβε
την ίδια εποχή και ο τότε πρωθυπουργός της Ιταλίας κ. Ρομάνο
Πρόντι.
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Στις 4 Δεκεμβρίου του 2006 κατά τη συνάντηση των Πρωθυπουρ-
γών Ελλάδας και Ιταλίας Κώστα Καραμανλή και Ρομάνο Πρόντι στην
Αθήνα συμφωνήθηκε να υπάρξει κοινή πρωτοβουλία των δύο χωρών
στην κατεύθυνση αυτή.

Στη συνέχεια από κοινού με τον τότε υπουργό Οικονομικής Ανά-
πτυξης και μέχρι πρότινος ηγέτη του Δημοκρατικού Κόμματος της Ιτα-
λίας κ. Πιερλουίτζι Μπερσάνι προτείναμε στη Ευρωπαϊκή Επιτροπή
την έναρξη της διαδικασίας για την ίδρυση της Ευρω-Μεσογειακής
Ενεργειακής Κοινότητας.

Επισημαίνω ότι μεταξύ των Μεσογειακών χωρών που συμμετέ-
χουν στην Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία συγκαταλέγονται χώρες με
ισχυρά ενεργειακά αποθέματα όπως η Αίγυπτος, η Αλγερία, η Λιβύη
κα φυσικά το Ισραήλ, μετά την ανακάλυψη των κοιτασμάτων φυσικού
αερίου Ταμάρ και Λεβιάθαν και η Κύπρος στα δικά της οικόπεδα, κατά
την τελευταία τριετία. Και ελπίζουμε σύντομα και η Ελλάδα. 

Την προσπάθεια αυτή συνέχισα και ως Πρόεδρος της Βουλής.
Έτσι:

• Στις 28 Μαρτίου του 2008 κατά τη διάρκεια των εργασιών της 4ης

Ολομέλειας της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συνέλευ-
σης που έγινε στην Αθήνα πρότεινα και πάλι την ίδρυση της
Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Κοινότητας. Η πρόταση αυτή
έγινε ομόφωνα αποδεκτή από τους Προέδρους και εκπροσώπους
37 Κοινοβουλίων και τον τότε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινο-
βουλίου κ. Χανς Γκερτ Πέττερινγκ.

• Στη συνέχεια μαζί με τον κ. Πέττερινγκ αποστείλαμε κοινή επι-
στολή προς τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Μπα-
ρόζο και τον τότε αρμόδιο Επίτροπο για την ενέργεια κ. Πίλμπαγκς
με την οποία τους ενημερώσαμε για την ομόθυμη βούληση των
37 Κοινοβουλίων της Ευρω-Μεσογειακής Κοινοβουλευτικής Συ-
νέλευσης για την ίδρυση της Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Κοι-
νότητας.

• Τον Σεπτέμβριο του 2008 με επιστολή που μου απέστειλε ο επί-
τροπος κ. Πίμπαλγκς τοποθετήθηκε θετικά στην πρόταση αυτή.

• Στις 19 Φεβρουαρίου του 2009, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μετά
από εισήγηση του τότε Προέδρου του κ. Πέττερινγκ, με ψήφισμά
του αποδέχτηκε και υιοθέτησε την πρόταση της Βουλής των Ελ-
λήνων για την ίδρυση της Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Κοι-
νότητας.
Πιστεύω ότι σ’ αυτή τη συγκυρία, η κυβέρνηση, το ΥΠΕΚΑ αλλά

και η Βουλή των Ελλήνων θα πρέπει να αναλάβουν και πάλι πρωτο-
βουλίες για την ίδρυση της Ευρω-Μεσογειακής Ενεργειακής Κοινότη-
τας που θα ενισχύσει περαιτέρω τις πολιτικές, οικονομικές και
ενεργειακές σχέσεις των χωρών της Μεσογείου αλλά και τη διασύν-
δεσή τους με τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό χώρο.»
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Πρόγραμμα ITER
Αθήνα, 8 Αυγούστου 2013

Με αφορμή τις πληροφορίες ότι ξεκινά η συναρμολόγηση του διε-
θνούς θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα (Πρόγραμμα ITER) στο Καν-
ταράς της Γαλλίας, ο Δημήτρης Σιούφας πρώην Πρόεδρος της
Βουλής και πρώην Υπουργός Ανάπτυξης, έκανε την ακόλουθη δή-
λωση :

«Το σχέδιο για την πυρηνική σύντηξη, που μπορεί να λύσει το
πρόβλημα της ενέργειας σε παγκόσμιο επίπεδο, χωρίς καμιά περι-
βαλλοντική επίπτωση, βρίσκεται σε τελευταίο στάδιο της συναρμολό-
γησης του θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα.

Η σχετική συμφωνία 30 χωρών, υπεγράφη στις 21 Νοεμβρίου του
2006 στο Παρίσι μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των
ΗΠΑ, της Κίνας, της Ρωσίας, της Νότιας Κορέας και της Ιαπωνίας,
επιλέγοντας το Κανταράς της Γαλλίας αντί της Ιαπωνίας που ήταν
υποψήφιες για την εκτέλεση του Προγράμματος ITER . Η Ελλάδα και
το Υπουργείο Ανάπτυξης, ο ίδιος και ο τότε Γραμματέας Έρευνας και
Τεχνολογίας, καθηγητής Γιάννης Τσουκαλάς, σήμερα Ευρωβουλευ-
τής, παίξαμε καθοριστικό ρόλο στην επίτευξη της συμφωνίας. 

Σήμερα αισθανόμαστε ιδιαίτερα υπερήφανοι για αυτή μας την
συνδρομή και την εξέλιξη –έστω και με αργούς ρυθμούς και τις γνω-
στές δυσκολίες στην υλοποίηση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊ-
κής Ένωσης για την περίοδο 2014-2020-, του τόσου σημαντικού
σχεδίου για την ανθρωπότητα. 
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ΑΝΤΙ ΕΠΙΛΟΓΟΥ

Η θητεία μου στο Υπουργείο Ανάπτυξης
Συνοπτικά αναφέρω τις ιδιαίτερα σημαντικές παρεμβάσεις μου
στον χώρο που καλύπτουν οι αρμοδιότητές του.

· Την επιτυχή προετοιμασία του τομέα ευθύνης του Υπουρ-
γείου, μέσα από τρομακτικές δυσκολίες, για την πραγματο-
ποίηση των Ολυμπιακών Αγώνων.

· Την πολιτική των αγωγών, στους τομείς του πετρελαίου,
του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού.

· Την κατασκευή και λειτουργία του Ελληνο - τουρκικού αγω-
γού φυσικού αερίου.

· Τον σχεδιασμό του Ελληνο - ιταλικού αγωγού φυσικού αε-
ρίου.

· Την υπογραφή της ενεργειακής συμφωνίας μεταξύ των Κυ-
βερνήσεων Ελλάδας – Βουλγαρίας, Ρωσίας για τον αγωγό
Μπουργκάς -  Αλεξανδρούπολη. 

· Την έναρξη συνομιλιών για την κατασκευή αγωγού φυσικού
αερίου Ελλάδος – Βουλγαρία.

· Την υπογραφή της συνθήκης της Ενεργειακής Κοινότητας
των Χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των 13 Χωρών της
Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

· Τη νομοθέτηση θεσμικού πλαισίου για την απελευθέρωση
των αγορών ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου, αλλά και νέου
θεσμικού πλαισίου για τις Α.Π.Ε που απογείωσε τη συμμε-
τοχή τους στο ενεργειακό ισοζύγιο της Χώρας. 

· Τη δημιουργία του πρώτου cluster (συνεταιρισμού) επιχει-
ρήσεων CORALIA, στην Ελλάδα στον χώρο της μικροηλε-
κτρονικής.

· Τη δημιουργία της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης την οποία θε-
μελίωσα και λειτουργεί. Και το σχεδιασμό και τις εγκρίσεις της
Τεχνόπολης των Αθηνών για τις επιχειρήσεις πληροφορικής,
η δημιουργία της οποίας, ενώ ξεκίνησε σωστά, περιβαλλον-
τικά προσκόμματα την πάγωσαν.

· Την ίδρυση της ζώνης καινοτομίας Θεσσαλονίκης.
· Τη δημιουργία νέων ερευνητικών κέντρων στη Χώρα με

πρώτο που ιδρύθηκε και λειτούργησε στη Θεσσαλία (ΚΕ-
ΤΕΑΘ) και τον σχεδιασμό άλλων δύο στη Δυτική Ελλάδα και
τη Θράκη.

· Την αναβάθμιση 27 Βιομηχανικών περιοχών, την δημιουρ-
γία 3 νέων Βιομηχανικών περιοχών και την δημιουργία 16
νέων Βιοτεχνικών πάρκων.

· Τη νέα επιμελητηριακή νομοθεσία και την καθιέρωση του
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Γ.Ε.ΜΗ (Γενικό Εμπορικό Μητρώο).
· Μετά από έγκριση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συστήθη-

καν τρείς νέες ΕΠΑ (Εταιρείες παροχής Αερίου) Κεντρικής Ελ-
λάδος, Κεντρικής Μακεδονίας & Ανατολικής Μακεδονίας και
Θράκης, για την επέκταση της χρήσης του φυσικού αερίου.
Το έργο επέκτασης του δικτύου του φυσικού αερίου στη Βιο-
μηχανική περιοχή Κορίνθου και στη συνέχεια στη Μεγαλό-
πολη Αρκαδίας για τη λειτουργία μονάδων παραγωγής
ηλεκτρισμού, με σχέδιο για επέκταση στις μεγαλύτερες πόλεις
της Πελοποννήσου (Κόρινθος, Άργος, Ναύπλιο, Τρίπολη, Κα-
λαμάτα, Πάτρα, Πύργος). 

· Την ένταξη της Χώρας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό διαστή-
ματος, τη νέα συμφωνία της Χώρας με το Ινστιτούτο Πα-
στέρ.

· Την πλήρη αξιοποίηση των κονδυλίων του προγράμματος
ανταγωνιστικότητας στα πλαίσια του ΕΣΠΑ (Γ’ Κοινοτικό
Πλαίσιο Στήριξης, που έδωσε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης
την τετραετία από τον 2004 - 2007) και τον σχεδιασμό του
νέου πλαισίου 2007 – 2013.

· Την ίδρυση και λειτουργία του Συνηγόρου του Κατανα-
λωτή, καθώς και την επαναλειτουργία του Εθνικού Συμβου-
λίου Καταναλωτή. Την ενεργοποίηση πανελλαδικά  της
γραμμής Καταναλωτή 1520 και την ουσιαστικοποίηση λει-
τουργίας της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή.

· Την ολοκλήρωση και λειτουργία του Ενυδρείου «Θαλασ-
σόκοσμος» στο Ηράκλειο Κρήτης, το μεγαλύτερο της Ανατο-
λικής Μεσογείου.

· Την ίδρυση και λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου Μι-
κρομεσαίων Επιχειρήσεων και τη θεσμοθέτηση λειτουρ-
γίας του Εθνικού Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας και
Ανάπτυξης.

· Την ένταξη του Εμπορίου στα χρηματοδοτικά προγράμ-
ματα της Ευρώπης και την καθιέρωση νέου σύγχρονου και
λειτουργικού ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων.

· Τη θεσμοθέτηση της Ευρωπαϊκής Εταιρείας.
· Την αναμόρφωση του νόμου για τις Ανώνυμες Εταιρείες,

την καθιέρωση Ανώνυμης Εταιρείας ενός μετόχου και του εκ-
συγχρονισμού των ΕΠΕ.

· Την αναβάθμιση, με τριπλασιασμό της δυναμικότητας σε
υγροποιημένο φυσικό αέριο στην Ρεβυθούσα και την εξασφά-
λιση προϋποθέσεων για νέο σταθμό στη νέα Καρβάλη  Κα-
βάλας.

· Την αναμόρφωση του πτωχευτικού Κώδικα μετά από 70
χρόνια.

· Τη δημιουργία 5 πόλων Καινοτομίας.
· Την κατασκευή της γραμμής διασύνδεσης των ηλεκτρικών

986



συστημάτων Ελλάδος – Τουρκίας μεταξύ Φιλίππων και
Μπαρμπαέσκ και τη λειτουργία της.

· Την κατασκευή δεύτερης γραμμής διασύνδεσης ηλεκτρικού
συστήματος Ελλάδος FYROM και το σχεδιασμό δεύτερης
γραμμής διασύνδεσης Ελλάδας – Ιταλίας και Ελλάδας Βουλ-
γαρίας.

· Την δεύτερη γραμμή ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κέρκυ-
ρας με το ηπειρωτικό σύστημα της Χώρας.

· Την εγκατάσταση του Τηλεσκοπίου Αρίσταρχος στο
Χελμό, από τα μεγαλύτερα στην Ευρώπη. 

· Τη στήριξη του διεθνούς προγράμματος ITER, για την κα-
τασκευή θερμοπυρηνικού αντιδραστήρα στο  Κανταράς της
Γαλλίας

· Την πρωτοποριακή μονάδα παραγωγής υδρογόνου στο
Λαύριο, από ΚΑΠΕ.

· Τη δημιουργία Διεύθυνσης Ανάπτυξης στο Υπουργείο
Ανάπτυξης και αντίστοιχων Διευθύνσεων σε κάθε Νομαρχία.

· Τη μεταφορά πυρηνικών αποβλήτων από το Δημόκριτο
στο εξωτερικό.

· Την αποτροπή ιδιωτικοποίησης της ΔΕΠΑ, που είχε σχε-
διάσει η προηγούμενη Κυβέρνηση, με αποτέλεσμα την απο-
γείωση των οικονομικών της μεγεθών και την επέκταση του
Εθνικού συστήματος φυσικού αερίου και έναρξη διαβουλεύ-
σεων για εισαγωγή της εταιρείας στο Χρηματιστήριο.   

· Την επιστροφή του δικαιώματος εκμετάλλευσης υδρογο-
νανθράκων στο Δημόσιο, που είναι μεγάλη κατάκτηση για το
Ελληνικό Δημόσιο και βάση για τους Διεθνείς διαγωνισμούς
των τελευταίων ετών.

· Την αναβάθμιση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας.

· Την υπογραφή Δέκα (10) σημαντικών ενεργειακών Συμ-
φωνιών:
1. με την Τουρκία (Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρισμός)
2. με την Ιταλία (Φυσικό Αέριο)
3. με την Αλβανία (πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο και Ηλεκτρισμός)
4. με τη Βουλγαρία (πετρέλαιο)
5. με τη Ρωσία (πετρέλαιο)
6. με την Αίγυπτο (πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο, Ηλεκτρισμός)
7. με το Αζερμπαϊτζάν (πετρέλαιο, Φυσικό Αέριο)
8. με τη FYROM (μέσω ΔΕΣΜΗΕ για Ηλεκτρισμό)
9.με την Κύπρο με την οποία συμφωνήθηκε η τήρηση των
στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου της Κύπρου σε απο-
θήκες  καυσίμων στην Ελλάδα.
10.Επίσης προωθήθηκε η συμφωνία ενεργειακής συνεργα-
σίας με τη Ρουμανία (υπογράφηκε το 2008) αλλά και με το
Καζακστάν που δεν ολοκληρώθηκε
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· Τα σχέδια νόμου τα οποία άφησα στους διαδόχους μου:
1. Το σχέδιο νόμου για την έρευνα και την τεχνολογία, το οποίο

ψηφίστηκε το 2008 
2. Το σχέδιο νόμου για τις βιομηχανικές και επιχειρηματικές

περιοχές το οποίο ψηφίστηκε το 2011
3. Το Νομοσχέδιο για την ενσωμάτωση οδηγίας του

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την συμπαραγωγή
ηλεκτρισμού θερμότητας και την λειτουργία του
Υδροηλεκτρικού Σταθμού Μεσοχώρας, το οποίο ψηφίστηκε
το 2009

4. Το σχέδιο νόμου για την ίδρυση σώματος εθελοντών
συμβούλων Μικρομεσαίων επιχειρήσεων, το οποίο
δυστυχώς δεν προχώρησε. 

5. Το σχέδιο νόμου για τον εκσυγχρονισμό και την
κωδικοποίηση της μεταλλευτικής και λατομικής νομοθεσίας.  

Στα τρεισήμισι χρόνια της θητείας μου είχα την τιμή να συναν-
τηθώ και να συνεργασθώ με 264 παγκόσμιες προσωπικότητες.
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