
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 

ΚΑΙ

ΑΜΕΣΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

1. Ενέργεια

2. Βιομηχανία

3. Τουρισμός

4. Εμπόριο

5. Έρευνα & Τεχνολογία

Ιούλιος 2000



1.1. Ηλεκτρική Ενέργεια

λ- Ψηφίσθηκε ο νόμος 2773/99 για την απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από 19.2.01.

> Συγκροτήθηκε και ήδη λειτουργεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας που θα καλύπτει το σύνολο του 
ενεργειακού τομέα.

> Είναι έτοιμο και προωθείται στο Συμβούλιο της Επικράτειας το Σχέδιο Π.Δ. για τη μετατροπή της 
ΔΕΗ σε Α.Ε. και έχει ολοκληρωθεί η κατάρτιση του Σχεδίου Π.Δ. για τον Ασφαλιστικό Φορέα των 
εργαζομένων της ΔΕΗ.

> Ολοκληρώνεται η μελέτη για το Διαχειριστή του Συστήματος και τους Κώδικες του Συστήματος.

> Η Διοίκηση της ΔΕΗ προωθεί την αναδιοργάνωση της Επιχείρησης σε σύγχρονη επιχειρηματική 
βάση. Έχει επιλεγεί ο Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος και ξεκίνησε η προετοιμασία για την εισα
γωγή της ΔΕΗ στο Χρηματιστήριο.

> Η Ελλάδα συμμετέχει ενεργά στην προετοιμασία για την ίδρυση της Περιφερειακής Αγοράς Ηλε
κτρικής Ενέργειας στα Βαλκάνια. Υπογράφηκαν δύο Πρωτόκολλα συνεργασίας με τις γειτονικές 
χώρες της Ν.Α. Ευρώπης.

1.2. Πετρέλαιο

> Ολοκληρώνεται ο εκσυγχρονισμός των ελληνικών διυλιστηρίων, προκειμένου να καλυφθούν οι 
ανάγκες για πιο καθαρά καύσιμα, με στόχο, οι αυστηρές προδιαγραφές που η Ε.Ε. θα επιβάλλει α
πό το 2005, να ισχύουν στη χώρα μας πριν από τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

> Συνεχίζονται οι έρευνες για πετρέλαιο από διεθνείς κοινοπραξίες με τη συμμετοχή των ΕΑΠΕ Συ
νεχίζεται η παραγωγή αργού στον Πρίνο .

> Σε συνεργασία με το Χρηματιστήριο Παραγώγων προωθείται η συγκρότηση Προθεσμιακής Αγοράς 
Ενέργειας, που σε πρώτη φάση θα αφορά τα Πετρελαϊκά Προϊόντα.

> Τα ΕΑΠΕ σε συνεργασία με εταιρείες του ιδιωτικού τομέα απέκτησαν τη πλειοψηφία του μετοχι
κού κεφαλαίου των διυλιστηρίων ΟΚ.ΤΑ Σκοπιών και κατασκευάζουν τον αγωγό Θεσσαλονίκης -  
Σκοπιών.

1.3. Φυσικό Αέριο

> Ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο διαγωνισμός για Ιδιώτη Επενδυτή και ιδρύθηκαν οι Επιχειρήσεις Πα
ροχής Αερίου των περιοχών Θεσσαλονίκης και Θεσσαλίας. Εντός του 2000 αρχίζει η λειτουργία 
τους. Για την περιοχή της Αττικής, ο διαγωνισμός επαναπροκηρύχθηκε . Ήδη ολοκληρώθηκε η φά
ση της προεπιλογής και εκτιμάται ότι έως τον Νοέμβριο θα έχει επιλεγεί ο Ιδιώτης Επενδυτής.

> Βρίσκεται σε εξέλιξη η προεπιλογή χρηματοοικονομικού συμβούλου, για την ανάπτυξη και ενδε
χόμενη αναδιοργάνωση της ΔΕΠΑ. την εξέταση για την εισαγωγή των μετοχών της στο Χ.Α.Α.



> Διευρύνεται η χρήση του αερίου, σε τομείς εκτός της ηλεκτροπαραγωγής και της μεγάλης βιομηχα
νίας, στη μικρή βιομηχανία, στον εμπορικό και τον οικιακό τομέα.

> Ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση της μελέτης σύνδεσης με το ευρωπαϊκό δίκτυο μέσω Ιταλίας . Πα
ράλληλα εξετάζεται η ανάπτυξη νέων πηγών προμήθειας από την Κασπία και τη Μεσόγειο σε συν
δυασμό με τον εφοδιασμό και άλλων χωρών της ΝΑ Ευρώπης.

> Η ΔΕΠΑ ολοκληρώνει την τιμολογιακή μελέτη για το φυσικό αέριο, με στόχο τη μείωση των τιμών 
του και τη διεύρυνση της αγοράς του.

1.4. Ανανεώσιμες Πηγές - Περιβάλλον

> Προωθείται η απλοποίηση του θεσμικού πλαισίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την εξοι
κονόμηση ενέργειας και τη συμπαραγωγή ώστε να απλουστευθούν οι διαδικασίες, να αρθούν τα α
ντικίνητρα. να προχωρήσουν οι επενδύσεις με ταχύτερο ρυθμό και να διπλασιασθεί η συμμετοχή 
τους στο ενεργειακό μας ισοζύγιο. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ενέργειας (Ε- 
ΠΕ) υπογράφηκαν μέχρι τέλους 1999 συμβάσεις για δημόσια ενίσχυση σχετικών ιδιωτικών επεν
δύσεων ύψους 99.1 δισ.δρχ. Στο 3° ΚΠΣ 2000-2006 προβλέπεται οι επενδύσεις αυτές να φθάσουν 
τα 170 δισ. δρχ.

> Ενισχύονται οι επενδύσεις συμπαραγωγής με φυσικό αέριο, καθώς και επενδύσεις που στοχεύουν 
στην εξοικονόμηση ενέργειας. Στα πλαίσια του ΕΠΕ υπογράφηκαν μέχρι τέλους 1999 συμβάσεις 
για δημόσια ενίσχυση ιδιωτικών επενδύσεων ύψους 58.5 δισ. δρχ. Στο 3° ΚΠΣ προβλέπεται οι ε
πενδύσεις αυτές να φθάσουν τα 175 δισ. δρχ.



2. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

2.1. Αποτελέσματα Β’ Κ.Π.Σ.

> Στο πλαίσιο του Β' Επιχειρησιακού Προγράμματος Βιομηχανίας -  Υπηρεσιών του Β’ Κ.Π.Σ. επε- 
τεύχθησαν τα εξής:
■ Ενισχύθηκαν 5.400 υφιστάμενες επιχειρήσεις με 347 δις δρχ.
■ Ιδρύθηκαν 1.100 νέες επιχειρήσεις.
■ Δημιουργήθηκαν 21.000 νέες θέσεις εργασίας.

2.2. Απλοποίηση διαδικασιών
> Σχεδιάστηκε πιλοτικό πρόγραμμα για την απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και ίδρυσης 

επιχειρήσεων, στο πλαίσιο του οποίου :
* Αναπτύσσεται οδηγός πλοήγησης των επενδυτών στο διαδίκτυο για ενημέρωση και καθοδήγηση 

γύρω από τη διαδικασία αδειοδότησης και ίδρυσης νέας επιχείρησης.
* Οργανώνονται κέντρα υποδοχής επενδυτών σε πέντε πιλοτικές νομαρχίες (One stop shops).
■ Προβλέπεται χρηματοδότηση μέσω του ΕΠΒ για δράσεις απλοποίησης του επιχειρηματικού πε

ριβάλλοντος και δημιουργίας One Stop Shops.

2.3. Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητας & Ανάπτυξης
> Επανασχεδιάστηκε το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του ΥΠΑΝ. Το νέο Επιχειρησιακό πρόγραμμα 

ενοποίησε τα τέσσερα επιχειρησιακά προγράμματα σε ένα ενιαίο (Βιομηχανία -  Υπηρεσίες, Ενέρ
γεια. Τουρισμός, Έρευνα και Τεχνολογία). Ειδικότερα, το ΕΠ της ΓΓΒ -  αναδεικνύει και προωθεί:
■ Την επιχειρηματική αριστεία.
■ Δημιουργεί φορέα εγγυοδοσίας των ΜΜΕ.
■ Προβλέπει ειδικά μέτρα για γυναίκες επιχειρηματίες και νέους επιχειρηματίες.
■ Συνδέει την επιδότηση επιχειρήσεων με την απασχόληση
■ Ολοκληρώθηκε το τμήμα του προγράμματος της Κοινωνίας της Πληροφορίας που
■ αναφέρεται στην εισαγωγή των επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία.

>  Προωθείται Π.Δ. για τη δημιουργία ταμείου στήριξης για νέες επιχειρήσεις, στους τομείς των νέων 
τεχνολογιών.

2.4. Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
Για τις ανάγκες του σχεδιασμού των δράσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης για το Ηλεκτρονικό 

Επιχειρείν συγκροτήθηκε μηχανισμός διαβούλευσης της πολιτείας με τον επιχειρηματικό και ακαδη
μαϊκό κόσμο και τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς φορείς. Σκοπός αυτού του μηχανισμού (e- 
business forum) θα είναι η παραγωγή θέσεων για την ηλεκτρονική επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνο
λογίες και την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή οικονομία.

Στο e-business forum θα συμμετέχουν στελέχη από τον κλάδο της πληροφορικής και των τηλε
πικοινωνιών, από τον τραπεζικό τομέα, από τις εταιρείες συμβούλων επιχειρήσεων, από πανεπιστημια
κά και ερευνητικά Ιδρύματα, καθώς και εκπρόσωποι των κοινωνικών εταίρων και του Υπουργείου Α
νάπτυξης.

2.5. Άλλες δράσεις
> Ολοκληρώθηκε η ανάπτυξη του Πληροφορικού Συστήματος της ΓΓΒ και έχει ξεκινήσει η σταδιακή 

εφαρμογή του.
> Δημιουργήθηκε ομάδα ΓΓΒ -  ΣΕΒ για την ανταγωνιστικότητα της χώρας με στόχο την ανάδειξη 

κριτηρίων και τομέων που μπορούν βελτιούμενοι να ενισχύσουν σημαντικά την διεθνή θέση της 
χώρας roc προς την ανταγωνιστικότητα.



3. ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

3.1. Απολογιστικά στοιχεία

λ  Ολοκλήρωση της διαφημιστικής καμπάνιας 2000. ύψους 7 δισ. δρχ.. με βάση τα ευρήματα των ε
ρευνών αγοράς και του σχεδίου marketing που εκπόνησε ο EOT.

λ· Ολοκλήρωση των προδιαγραφών κατάταξης των ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων με 
το σύστημα των «κλειδιών» - προώθηση του σχετικού ΠΔ για επεξεργασία στο ΣτΕ.

> Υπογραφή ελληνοτουρκικής τουριστικής συμφωνίας.

> Ολοκλήρωση της συμφωνίας -  πλαίσιο μεταξύ ΑΕ ΑΘΗΝΑ 2004 και Ενωσης Ξενοδόχων ¿Αθηνών 
για την Ολυμπιακή φιλοξενία.

> Τουριστική ετοιμότητα 2000 : δημιουργία δικτύου επιθεωρητών του EOT. οι οποίοι ελέγχουν τόσο 
τα τουριστικά καταλύματα όσο και τη λειτουργία των δημοσίων υποδομών σε όλη τη χώρα.

> Έκδοση ενημερωτικού φυλλαδίου ΕΛΛΑΔΑ 2000, με όλες τις αναγκαίες πληροφορίες για τους 
τουρίστες. Το φυλλάδιο εκτυπώθηκε σε 2,5 εκ. αντίτυπα και διανέμεται στις εισόδους της χώρας, 
στα διόδια, στα Γραφεία του EOT. κλπ.

> Ολοκλήρωση της μεταφοράς της περιουσίας του EOT στην ΑΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΑΚΙ
ΝΗΤΑ, η οποία περιήλθε στην ιδιοκτησία του Ελληνικού Δημοσίου.

>  Ολοκλήρωση των συμβάσεων παραχώρησης με μακροχρόνια μίσθωση των Ξενία Λαγονησίου και 
Ναυπλίου σε ξενοδοχειακό όμιλο, μετά από δημόσιο διεθνή διαγωνισμό και αναβάθμιση του Χιο
νοδρομικού Κέντρου Παρνασσού με επένδυση 250 εκ., το οποίο κατέστη κερδοφόρο.

3.2. Αμεσες Προτεραιότητες

> Υποστήριξη της ΑΕ ΑΘΗΝΑ 2004 για την υπογραφή των επί μέρους συμφωνιών με τους ξενοδό
χους των Αθηνών.

> Ολοκλήρωση του συστήματος κατάταξης των ξενοδοχείων με τη μέθοδο των «αστεριών».

> Διαφημιστική καμπάνια 2001.

> Σχεδιασμός του Τουριστικού Ολυμπιακού Πακέτου.

> Εκπόνηση μελετών για την τουριστική ανάπτυξη κάθε Περιφέρειας της χώρας, για την πολιτική και 
τα μέτρα υποστήριξης του χειμερινού τουρισμού και για το Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.



4.1. Επιτροπή Ανταγωνισμού

Αναβάθμιση και κατάλληλη στελέχωση. Έμφαση στον έλεγχο των συγχωνεύσεων και εξαγορών 
με βάση κριτήρια, του να ανταποκρίνονται στη σημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα, όσο και 
στην αποτροπή καταχρήσεων της δεσπόζουσας θέσης επιχειρήσεων και εναρμονισμένων πρακτικών 
στο μέτωπο των τιμών.

4.2. Κρατικές Προμήθειες

Προβλέπονται συγκεκριμένα :

> Μητρώο Προμηθευτών για τις επιχειρήσεις που συμμετέχουν στις διαδικασίες των Κρατικών Προ
μηθειών (Ν. 2286/95) ώστε αυτό ν ' αποτελέσει ένα αποτελεσματικό εργαλείο για τις Υπηρεσίες του 
Δημοσίου, συμβάλλοντας στην διαφάνεια των προμηθειών και στη μείωση της γραφειοκρατίας.

> Τακτική δημοσίευση Καταλόγου Κρατικών Προμηθειών. Στο πλαίσιο της πολιτικής της διαφάνειας 
έχει ήδη αρχίσει να κοινοποιείται κάθε μήνα στον Τύπο και στο Ιηΐετηεί ο λεπτομερής κατάλογος 
των συμβάσεων που υπογράφονται από το δημόσιο.

>  Δημιουργία Παρατηρητηρίου Κρατικών Προμηθειών, που εποπτεύει τις διαδικασίες προκήρυξης 
και ανάθεσης των συμβάσεων εκτός υπουργείου και θα εξετάζει την τεχνικοοικονομική κατάσταση 
των προμηθευτών, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από την κοινοτική και εθνική νομοθεσία.

> Μέτρα για τη συμμετοχή των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στις προμήθειες του Δημοσίου.

> Κόμβος στο Διαδίκτυο : Η ανάπτυξη δράσεων για τις ηλεκτρονικές προμήθειες του δημοσίου (ηλε
κτρονική διακήρυξη και κατάθεση προσφορών) με στόχο την ηλεκτρονικοποίηση των προμηθειών 
του δημοσίου έως το 2006. Μέσα στο 2001 θα αρχίσει να εφαρμόζεται πιλοτικά το νέο σύστημα 
στις προμήθειες.

4.3. Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Συμπλήρωση του νομοθετικού και ρυθμιστικού πλαισίου για τη νομική κατοχύρωση των ηλε
κτρονικών συναλλαγών μέσα στο 2000, με προστασία των δικαιωμάτων του καταναλωτή και εξασφά
λιση της διαφάνειας των διαδικασιών πιστοποίησης κ.λ.π.

4.4. Παρατηρητήριο Τιμών

Για την εξασφάλιση της ομαλοποίησης των τιμών, την παρακολούθηση της πορείας των τιμών 
από την παραγωγή στην κατανάλωση και την αντιμετώπιση κρουσμάτων υπερβολικού κέρδους.



4.5. Βιομηχανικά Σήματα

Κατοχύρωση καινοτομιών και συμβολή στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας με την εισα
γωγή συστημάτων πληροφορικής στην διαχείριση των σημάτων (εθνικών και κοινοτικών).

4.6. Μητρώο Ανωνύμων και Ασφαλιστικών Εταιρειών

Καταρτίζεται Μητρώο για το σύνολο των ΑΕ της χώρας (Γενικό Μητρώο), καθώς και Μητρώο 
Ασφαλιστικών Εταιρειών για την άσκηση της από το Νόμο και τις Κοινοτικές Οδηγίες προβλεπόμενης 
κρατικής εποπτείας, με στόχο την προληπτική και έγκαιρη επέμβαση για την προστασία των ασφαλι
σμένων.

4.7. ΕΦΕΤ

Ολοκλήρωση της διαδικασίας για την έκδοση του Π.Δ. που αφορά στον οργανισμό του ΕΦΕΤ/' 
Στελέχωση του ΕΦΕΤ σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον οργανισμό του.

4.8. Προστασία Καταναλωτή

Ανάληψη πρωτοβουλιών για την αντιμετώπιση των κρουσμάτων παραπλανητικής διαφήμισης 
και άλλων πρακτικών που αντιβαίνουν στις διατάξεις περί προστασίας του καταναλωτή. Πρωτοβουλίες 
για σύναψη κωδίκων δεοντολογίας σε συνεργασία με επαγγελματικούς φορείς.



5.1. Απολογιστικά στοιχεία

> Ψήφιση του νόμου 2741/99, στον οποίο περιλαμβάνονται διατάξεις για θέματα έρευνας και τεχνο
λογίας: ρυθμίζεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς των Ε&Τ πάρκων της ΓΓΕΤ. δίνεται εξουσιοδότηση 
για δημιουργία εταιριών spin off (τεχνοβλαστοί) κλπ.

λ· Κατάρτιση του Κ.Π.Σ. 2000-2006 στο τμήμα που αφορά την τεχνολογική καινοτομία και την έρευ
να. κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την Ανταγωνιστικότητα και του Επιχειρη
σιακού Προγράμματος για την Κοινωνία της Πληροφορίας.

> Ενημέρωση των ερευνητών και των άλλων ενδιαφερομένων για τις προτεραιότητες του νέου Προ
γράμματος.

> Ετοιμασία προκηρύξεων για υποβολή προτάσεων έρευνας και τεχνολογικής επίδειξης (ΠΑΒΕΤ, 
ΠΕΠΕΡ).

> Διαμόρφωση προτάσεων για αλλαγή του Ν. 1514/85, με τρόπο που το θεσμικό πλαίσιο να υποστη
ρίζει τις προγραμματικές δράσεις, και κυρίως να ενθαρρύνει τους ερευνητές να εκμεταλλεύονται τα 
ερευνητικά αποτελέσματα.

> Κατάρτιση θεσμικού πλαισίου για τις εταιρίες οικονομικής εκμετάλλευσης των ερευνητικών απο
τελεσμάτων (τεχνοβλαστοί -  spin off).

> Αναμόρφωση του Π.Δ. για τη χρηματοδότηση της βιομηχανικής έρευνας για διευκόλυνση των 
δράσεων και απλούστευση των διαδικασιών.

> Πραγματοποίηση εκθέσεων για την προβολή αποτελεσμάτων του ΕΠΕΤ II (Ζάππειο. Θεσσαλονί- 
κη-ΤΕΧΝΟΜΑΘΕΙΑ).

5.2. Αμεσες Προτεραιότητες

> Εξειδίκευση των τμημάτων που αφορούν τεχνολογία και έρευνα στο ΕΠ Ανταγωνιστικότητας και 
το ΕΠ Κτ Πληροφορίας: συμπληρώματα προγραμματισμού, τεχνικά δελτία έργων, προκηρύξεις -  
αξιολογήσεις προτάσεων -  δημιουργία και στελέχωση της Διαχειριστικής Αρχής.

>  Οριστικοποίηση και εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τις εταιρείες spin off, τα Ε&Τ πάρκα, τη 
σταδιοδρομία ερευνητών κτλ.

> Δημιουργία των πρώτων εταιρειών spin off, εγκατάσταση ομάδων τεχνο-καταλυτών νέων επιχει
ρήσεων στα γραφεία διαμεσολάβησης των ΕΚ και ΑΕΙ και στις θερμοκοιτίδες των ΕΤ Πάρκων.

> Ρυθμίσεις θεμάτων επιχειρηματικού κεφαλαίου (venture capital) και φορολογικών κινήτρων για 
νέες τεχνολογικές επιχειρήσεις.

> Αξιολόγηση των ερευνητικών κέντρων και αξιοποίηση των συμπερασμάτων της.
> Υλοποίηση του Έργου για την προσέλκυση ερευνητών από το εξωτερικό.
> Αξιοποίηση του Οργανισμού Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας για χορήγηση βραβείων σε σημαντικούς 

εφευρέτες, για οργάνωση της διάδοσης των πληροφοριών που περιέχουν τα Διπλώματα Ευρεσιτε
χνίας στο ευρύ κοινό κτλ.


